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Az emberi környezet fontosságának, e környezet sebezhetőségének és érzékenységének felis
merésével egyidőben a korábbinál nagyobb figyelmet kaptak azok a tudományágak, kutatási 
irányok, amelyek mennyiségi adatokkal minősítik a környezet állapotát és a folyamatok elemzésé
vel előre jelzik a várható hatásokat. Ezek sorában bár nem a legjelentősebb, de nélkülözhetetlen 
tudományág a geokémia.

Ennek megfelelően e két évben munkákat a nyersanyagkutatáson túl a környezet állapotá
nak megismerését és az egészségvédelmet is segítő kezdeményeztünk került.

A program gondozásában m űködő három projekt:
— „ Országos geokémiai felvételek
— „A tokaji-hegységi aranykutatás";
— „A felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata".
Ezek feladatai — a fenti alapelveknek megfelelően — a korábbi gyakorlatot némileg módosít

va fogalmazódtak meg.
Az „Országos geokémiai felvételek" c. projekt keretében Magyarország geokémiai térképének 

elkészítése a jelen rögzítése mellett a korábbi, iparosítás—kemizáiás előtti állapot meghatározására 
is törekszik. A hegyvidéki területek patakhordalék vizsgálata a nemesfém perspektívák megítélését 
és a tájegységek — köztük természetvédelmi területek, parkok — geokémiai állapotfelmérését is 
szolgálja.

„A tokaji-hegységi aranykutatás" c. projekt 1992 végével megszűnt, utómunkálatai 1993-ban, 
az „Országos geokémiai felvételek" c. projekt részeként készültek el.

 ̂Új kutatások a vízgeokémia két területén kezdődtek. Az egyik célja a Dél-Alföldön termelt, ter
mészetes eredetű arzént tartalmazó rétegvizek származásának felderítése, megjelenésük földtani 
okainak tisztázása. Az intézet foglakozott az arzént kísérő egyéb toxikus nyomelemek kimutatásá-



vai az arzénkoncentráció változásának előrejelzésével, illetve — a földtani viszonyok ismeretében
— az ország azon területeinek felderítésével, ahol az arzéntartalmú vizek előfordulására még szá
mítani lehet. A másik téma a rétegvizek természetes eredetű, oldott szervesanyag tartalmának 
vizsgálata. A gyakran toxikus, vagy a felhasználást nehezítő vegyületek típusainak kimutatása, a 
képződésüket meghatározó tényezők tisztázása reményeink szerint közvetlen gyakorlati érdekeket 
szolgál.

Jelentősnek ítélhetők az elsősorban Északkelet-Magyarország térségében végzett 
izotópgeokémiai kutatások. Az ATOMKI-val közös munkában a talaj- és rétegvizek könnyű izotópja
inak (oxigén, nitrogén, szén) vizsgálatával meghatározható a szennyezett talajvizek leszivárgási 
sebessége, értékelhető az ivóvizet szolgáltató rétegek veszélyeztetettségének mértéke. A Debre
cent és Hajdúszoboszlót ellátó kutak körzetének vizsgálata mellett idén megkezdődik a Miskolc 
ivóvizét biztosító bükk-hegységi karsztos terület kutatása.

Megszületett Magyarország legnagyobb, az arzénes vizek adatait tartalmazó adatbázisa, tisz
tázódtak az arzénes vizek kialakulásának földtani okai, előfordulásuk feltételei. Felderítettünk egy
— a telkibányaivai összevethető perspektivitású — reménybeli aranyérces területet (Mádtól É-ra) 
kimutattunk több, környezetileg jelentős, természetes eredetű nehézfém felhalmozódást, megte
remtettük az alapszint értékek meghatározásának feltételeit. A folyamatos elemző munka lehető
vé tette a MÁFI Laboratóriumának munkája során adódó hibák egy részének kiküszöbölését. El
kezdődtek az ország — a magyar földtan 125 éve során első — geokémiai térképsorozatának 
munkálatai. Bízunk abban, hogy ezen irányokban tovább fejlődve a geokémia hazánkban is mie
lőbb a földtani kutatás jelentős ágazatává válik.

*

When the importance of the human environment and its sensitivity were recognized, attention 
was payed to those sciences and research methods that quantitatively characterize the state of 
the environment and can forecast changes by analyzing its processes. Geochemistry is an impor
tant branch of these sciences.

Therefore, we have initiated specific research during the past two years in which the results 
provide information about the state of the environment and human health in addition to raw ma
terial prospecting.

Projects of this program are:
— "Geochemical Exploration of Hungary";
— "Gold Prospecting in the Tokaj Mountains";
— "Geochemical Investigation of Groundwaters".
Former practices were slightly modified when the tasks o f the projects were drafted; now they 

follow the above outlined principles.
In the frame of the "Geochemical Exploration of Hungary", a geochemical map of the coun

try that tries to picture the former state of the environemf before industrialization, in addition to 
recording the present situation has been prepared. Stream sediment investigations of the moun
tain areas give information about the potential precious metal occurrences and promote geo
chemical survey of the state of the environment of diff^mnt regions, including protected areas 
and national parks.

"Gold prospecting in the Tokaj Mountains" came to the end in 1992 with the termination of the 
project but research was completed in the frame of the "Geochemical Exploration of Hungary" in 
1993.

Two new hydrogeochemical research projects have started. The aim of the first is to survey the 
origin and geological background of arsenic content in confined groundwaters on the southern 
part of the Great Hungarian Plain. Other toxic trace elements, accompanying arsenic are also 
studied and changes in the arsenic concentrations are forecasted.. Geological survey of those 
areas o f the country, where high arsenic content waters may occur is also completed. The other 
research project studies the natural dissolved organic content of confined groundwaters. These 
compounds are often toxic or impede utilization so the survey of the processes in their formation 
has practical aspects.

The isotopic geochemical surveys, mainly in the northeastern region of the country, are fairly 
important and have been done in cooperation with ATOMKI (Institute of Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences). Investigation of light isotopes (oxygen, nitrogen and carbon) in 
the unconfined and confined groundwaters make it possible to determine the rate o f infiltration of


