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A területi földtani szolgálatok feladata a geológiai kutatások eredményei gyakorlati célú fel- 
használásának biztosítása az állami szakigazgatási, döntéselőkészítő feladatokban, a regionális és 
önkormányzati munkában (19 megye, közel 3000 település), a környezet és természetvédelem, 
valamint a területgazdálkodás földtani vonatkozású feladataiban, az ásványvagyon gazdálko
dásban és ásványvagyon védelemben. A feladatok ellátásához szükséges adatbázisok (térképi és 
szöveges stb.) készítése, az adatok nyilvántartása; adatrendszerek működtetése ugyancsak a 
szolgálatok feladata éppúgy, mint az Országos Földtani Adattár állományának bővítése és műkö
désének elősegítése.

#

The tasks o f the Regional Geological Services are to provide results o f geological research 
for practical application in the decisions of state management and in the work o f the re
gional and local authorities (19 counties and about 3000 settlements), related to environ
mental and nature protection, geological aspects o f land-use management and protection 
of mineral resources. This work includes development o f databases (maps, texts etc.), their 
registration and operation, as well as participation in the enlargement and management o f 
the National Geological Database.
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Szakhatósági és szakhatósági előkészítő 
feladatok

A Bányatörvény és az 56/1984 MT. rendelet 
végrehajtásával kapcsolatban az 1992-ben vég
zett munkák száma 465 db volt. Ezek megoszlása a 
következő:

— bányabejárások és ellenőrzések (241);
— földtani kutatási programhatározatok kiadá

sa (33);
— földtani kutatási programmódosító, kiegészí

tő határozatok (6);
— előzetes kutatási engedélyek kiadása (40);
— termeléssel összefüggő kutatások engedé

lyezése (9);
— földtani kutatás eredményeit értékelő jelen

tések határozatainak kiadása (22);
— kiegészítő földtani kutatás eredményeit ér

tékelő jelentések határozatainak kiadása (2);
— működő bányák megszűntetésével kapcso

latos ásványvagyon elszámolási határozatok ki
adása (15);

— Országos Ásványvagyon nyilvántartásba 
felvett lelőhelyek ásványvagyona törlési határoza
tának kiadása (17);

— földtani hatósági Igazolás kiadása (39);
— földtani hatósági hozzájárulás kiadása 

(7);
— működő bánya korszerűsítéséhez, bőví

téséhez földtani hatósági igazolás kiadása 
( 12);

— egyes művelési tömbök ásványvagyonának 
újramlnősítési határozata (3);

— engedélyhez kötött ásványvagyon vissza
hagyásról szóló nyilatkozat kiadása (7);

— pillérekben lekötött ásványvagyon vissza
hagyásról nyilatkozat kiadása (2).

Ezen munkák alapján és az adatok állandó 
nyilvántartásával kerül sor minden évben a január 
1-jei állapotú ásványvagyon nyilvántartás 
(„Mérleg") elkészítésére. E munka 1992-ben 845 
bányát érintett. A szolgálatok KSH engedélyszá
mával ellátott adatlapok alapján elkészítették az

Activity and preparation of the scope of 
authority

In connection with the Mining Law and the 
56/1984 decision of the Cabinet 465 pieces of 
work have been done In 1992:

— field-checking and control of mines (241);
— Issue of decisions about specific geological 

explorations (33);
— supplementary and modifying decisions re

garding geological explorations (6);
— issue of preliminary permissions for surveying 

(40);
— licensing of surveys connected with exploi

tation (9);
— issue the decisions of reports discussing the 

results of geological surveys (22);
— issue the decisions of reports discussing the 

results of supplementary geological surveys (2);
— issue an account of decisions of mineral re

sources connected with liquidated mines (15);
— issue of decisions about the depletion of 

mineral resource estates, recorded in the National 
Registartion of Mineral Resources Properties(17);

— Issue of certifications of geological scope of 
authority (39);

— issue of contributions of geological scope of 
authority (7);

— issue of certifications of geological scope of 
authority to modernize or enlarge active mines 
( 12);

— decisions about the repeated qualification 
of the mineral resource estates of some exploita
tion units (3);

— issue of declarations about the remain of li
censed mineral resources (7);

— issue of declarations about the remain of 
mineral resources settled In pllars (2).

Based on this work and the continuous reg
istration of data, the actual reserve estimation 
of mineral resources are prepared every year, 
by the 1st of January. In 1992 this work included 
845 mines. The Regional Services prepared the



1992. január 1-jei állapotú nyilvántartást számító- 
gépes kivitelben. A nyilvántartást kisebb módosítá
sokkal a Központi Földtani Hivatal mérlegtárgyalá
sán jóváhagyták.

Egyéb aktuális földtani, közszolgálati 
feladatok

~,r  Ezen munkák összesített száma 1992-ben során 
r 396 volt, az alábbi munkafajtákat érintve:

— a Központi Földtani Hivatal megbízásából 
folyó építőipari ásványi nyersanyagkutatások kuta
tási terveinek és jelentéseinek véleményezése, 
kutatások műszaki ellenőrzése (24);

— környezetvédelmi és természetvédelmi el
lenőrzéseken, tárgyalásokon, bejárásokon való 
részvétel, írásbeli állásfoglalások kiadása (65);

— a Központi Földtani Hivatal, mint másodfokú 
földtani hatóság képviseletében hatósági és köz- 
igazgatási bejárásokon való részvétel. Általános 
rendezési tervek. Településfejlesztési és területgaz
dálkodási tervek, hulladékelhelyezési tervek, vona
las létesítmények és nagyberuházások telepítési 
terveinek tárgyalásain való részvétel, illetve véle
ményezés (269);

— saját hatáskörben végzett hatósági és köz- 
igazgatási bejárások (38).

*

1993-tól a projekt „A területi földtani szolgála
tok közszolgálati alapfeladatai" címet vette fel, 
vezetésével Halmai Jánost bízták meg.

Kapcsolattartás és működési feltételek 
biztosítása

A közigazgatási intézményekkel, a Köztársa
sági Megbízott Hivatalaival, társhatóságokkal, 
polgármesteri hivatalokkal stb. a munkakapcsola
tok megfelelőek voltak. A 132/1993. sz. Korm. ren
delet hatálybalépését kővetően az MGSz 
„Szervezeti és Működési Szabályzatá'-nak hiányá
ban a szükségszerű kapcsolatfelvételek részben 
megtörténtek. A területi földtani szolgálatok véle
ményezték a Bánya- és Környezetvédelmi törvé
nyeket. Az adattár, az adatbázisok működtetése 
előírásszerű volt, elkészült a területi földtani szolgá
latok adattárának (jelentések) számítógépre vite
le.

Építőipari ásványi nyersanyagok 
kutatásával és bányászatával kapcsolatos 
szakhatósági feladatok ellátása

A régi bányatörvény és az 56/1984 MT. rende
let végrehajtásával kapcsolatban végzett munkák 
száma 529 db volt. Ezek statisztikus megoszlása:

— bányabejárások és ellenőrzések (307);
— földtani kutatási programhatározatok kiadá

sa (16);
. — földtani kutatási programmódosító, kiegészí

tő határozatok (3);

registration on computer, based on forms with the 
licence numbers of the Central Statlstcal Office. 
The registration was accepted with slight modifi
cations on the.reserve estimation negotiation of 
the Central Office of Geology.

Other Geological Civil Service Activities
The Services had 396 pieces of work in 1992:
— Expert's opinion on constructional raw ma

terial prospecting and documentation reports, 
technical control of the survey on behalf of the 
Central Office of Geology (24);

— Participation in negotiations, checking and 
field work relating to environmental and nature 
protection. Issue of written decisions (65);

— Participation in authority and administra
tive control field trips on behalf of the Central 
Office of Geology as a secondary geological 
authority. Participation in negotiations of 
General Land-use Plans, Development of Set
tlements and Land-use Plans, waste disposal 
siting, planning of linea r establishments and 
huge investments and issue of expert's reports 
(269);

— Authority and administrative control over 
field trips in own scope of authority (38).

*

The project was renamed to "Basic Tasks 
inCivil Service of the Regional Geological 
Services” in 1993, and was surprised by Hal- 
mai.J.

Cooperations and assurance of working 
conditions

We had partnership with institutions of civil 
services. Offices of the Republic's Deputy, 
Mayors' Offices, other authorities etc. Because 
of the cutback of the Organizational and Op
erational Regulations of the Hungarian Geo
logical Service after the 132/1993. decision of 
the government, we had to establish these co
operations. The Regional Geological Services 
expressed an opinion about the Mining and 
Environmental Protection Laws. The Database 
has functioned properly; databases (reports) of 
the Regional Geological Services were re
corded on computer.

Authority tasks, connected with 
surveying and mining of construction 
raw materials

The Services had 529 pièces of work con
nected with the old Mining Law and the 56/1984 
decision of the Cabinet:
'  -fie ld -c he cking  and control of mines 

(307);
— issue of decisions about specific geological 

explorations (16);



— előzetes kutatási engedélyek kiadása (36);
— termeléssel összefüggő kutatások engedé

lyezése (8);
— földtani kutatás eredményeit értékelő jelen

tések határozatainak kiadása (28);
— kiegészítő földtani kutatás eredményeit ér

tékelő jelentések határozatainak kiadása (9);
— működő bányák megszüntetésével kapcso

latos ásványvagyon elszámolási határozatok ki
adása (20);

— Országos Ásványvagyon nyilvántartásba 
felvett lelőhelyek ásványvagyona törlési határoza
tainak kiadása (14);

— földtani hatósági igazolás kiadása (24);
— működő bánya korszerűsítéséhez, bővítésé

hez földtani hatósági igazolás kiadása (12);
— egyes művelési tömbök újraminősítési hatá

rozata (4);
— engedélyhez kötött ásványvagyon vissza

hagyásról szóló nyilatkozat kiadása (1);
— pillérekben lekötött ásványvagyon vissza

hagyásról nyilatkozat kiadása (1);
— bányatelek fektetés (22).
Az új Bányatörvény, illetve végrehajtási rende

leté értelmében végzett munkák;
— Magyar Bányászati Hivatalnak átadott 

ügyek (23);
— szakvélemények (29);
— fellebbezési eljárás (1).

A területi földtani szolgálatok hatáskörébe 
tartozó melléküzemági ásványi 
nyersanyagok 1993. január 1-jei mérlege

Az eredeti tervhez képest a szolgálatok Ma
gyarország teljes nemfémes ásványvagyonának 
mérlegét készítették el, amely mintegy 1.445 db 
lelőhely adatait tartalmazza.

Szakhatósági, szakvéleményező 
feladatok

A nem ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos- 
feladatok száma az MGSz-ről szóló kormányrende
let hatálybalépését követően jelentősen megnőtt.

Ezek statisztikus megoszlása:
— nyomvonalas létesítmények (út. vasút, gáz

vezeték, légvezeték, határátkelő) (31);
— hulladék, szennyvízelhelyezés (46);
— ÁRT (Általános rendezési terv). RRT (Részletes 

rendezési terv), ŐRT (Összevont rendezési terv) 
(195);

— radioaktív hulladéklerakók (2);
— természetvédelmi eljárások (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, helyi védettség) (51);
— környezetvédelmi hatástanulmány (24);
— környezetvédelmi eljárások (36);
— hévízkutak védőidomai (2).

Egyéb, fentiekhez nem kapcsolódó tevé
kenység

— szakvélemény fúrástelepítéshez (1);

— supplementary and modifying decisions re
garding geological explorations (3);

— issue of preliminary permissions for surveying 
(36);

— licensing of surveys connected with exploi
tation (8);

— issue the decisions of reports discussing the 
results of geological surveys (28);

— issue the decisions of reports discussing the 
results of supplementary geological surveys (9);

— issue an account of decisions of mineral re
sources connected with liquidated mines (20);

— issue of decisions about the depletion of 
mineral resource estates, recorded in the National 
Registartion of Mineral Resources (14);

— issue of certifications of geological scope of 
authority (24);

— issue of contributions of geological scope of 
authority (24);

— issue of certifications of geological scope of 
authority to modernize or enlarge active mines 
(12);

— decisions about the repeated qualification 
of the mineral resource estates of some exploita
tion units (4);

— issue of declarations about the remain of li
censed mineral resources (1);

— issue of declarations about the remain of 
mineral resources settled in pilars (1);

— laying of mining sites (22).
Work, carried out in the frame of the new 

Mining Law and its enacting clauses:
— business given to the National Office of 

Mining (23);
— experts' reports (29);
— appeal (1).

Reserve estates of secondary raw 
materials according to the state of the 1 st 
of January 1993

The Regional Geological Services have pre
pared the reserve calculations of all the non- 
metallic mineral resources of Hungary which con
tains information on 1445 occurrences.

Tasks of Scope of Authority and Experts' 
Reports

The number of tasks not connected with min
eral resources has increased significantly after the 

.legislation about the Hungarian Geological Serv
ice.

These were the following:
— linear establishments (road, railway, gas 

and air pipes, frontier crossing) (31);
— waste disposal and outlet water siting (46);
— General, Detailed and Contracted Land 

Use Plans (195);
— radioactive waste disposals (2);
— nature protection procedures • (National 

Park. Protected Area. local protections) (51);
— environmental impact assessments (24);


