
2. A m. kir. földtani intézet vizügyi működése az 1916. évben.

Dr. Szontagh T am ás aligazgatótól.

A m. kir. Földtani Intézet már évek hosszú során át elég terjedel
mesen foglalkozott vízügyekkel. Ügy a különféle vízügyi adatokat, mint 
a fúrásokból származó próbák gondos begyűjtésére nagy súlyt, helyezett. 
Sajnos, ezen közérdekű és közhasznú működésében a külső kellő támoga
tásban igen hézagosán részesült. Ez irányban az érdeklődés inkább akkor 
fordult feléje, amikor felvilágosításokra, tanácsra, —  igen gyakran akkor, 
amikor a fúrásoknál vagy más hidrogeológiai munkálatoknál felmerült 
bajoknál segítségre volt szükség.

Saját hatáskörében mindent elkövetett az intézet, hogy hidrogeoló
giai gyakorlati irányban minden adatot beszerezzen és hogy ez adatok 
gyors felhasználását lehetségessé tegye. E célból már évekkel ezelőtt a 
saját céljaira v í z ü g y i  t ö r z s k ö n y v e t  rendezett be, amely az 
összes védőterületi, vízellátási és víznyerési hidrogeológiai adatokat, tér
képeket, szelvényrajzokat, fúrási s más ide vonatkozó kőzetek mintagyűj
teményét tartalmazza.

E nagy anyag rendezésére és részbeni feldolgozására, mely úgy 
az elméleti, mint főleg a gyakorlati geológiai szempontból igen becses, 
m. kir. íöldmívelésügyi miniszter úr Ö Exeellenciájától egy tudományo
san képzett, napidíjas munkatárs engedélyeztetett dr. Z alán yi B ela  kö
zépiskolai tanár személyében.

Az elmúlt évben pár hónapra, az eddig alig hozzáférhető anyag 
kicsomagolására és egyéb teendőkre még más segítséget is kapván, a régi 
fúrások anyagának túlnyomó része rendszeresen felállíttatott és rendez
tetek. Helyszűke miatt a nagybecsű, sajnos, még igen hiányos fúrópróba 
s más, ide vonatkozó gyűjtemény egy része a nagy múzeumban, másik 
része két más helyiségben lett elhelyezve.

A  vízügyi törzskönyv s hozzátartozó más adatok: szakértői véle
mények, szelvények, térképek stb. egyelőre az ón helyiségemben őriztet
nek. Az intézeti vízikönyv eddig 70 ásványos forrás védőterületére s 
mintegy 200 más természetű vízügyre vonatkozó adatot tartalmaz. A  már
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egészen rendezett adatokon kívül igen sok adat kiegészítése és feldolgo
zása folyamatban van.

A  vízjogról szóló 1885 : X X IY . t.-c. kiegészítését és módosítását 
tartalmazó 1913 : X V III. t.-c. életbeléptetése után, a m. kir. földtani inté
zet ez iránybani hatásköre és működése az ezen t.-c.-hez fűződő 1914. évi 
1200. sz. m. kir. földm. miniszteri rendelet értelmében nagyon gyara
podott.

Tisztán víznyerést célzó fúrások engedélyezésénél s azok geológiai 
elbírálásánál intézetünk 1914-ben 129, 1915-ben 134 és 1916-ban 89 eset
ben adott szakvéleményt vagy más nyilatkozatot és többször vett részt 
a lielyszini tárgyalásokon.

Minderről s más vízügyi munkálatokról az igazgatósági jelentés 
részletesebben számol be.

Sajnos, a fúrási gyűjtemény hozzáférhető felállítása, az intézetben 
uralkodó helyszűke miatt, igen rövidesen lehetetlen lesz s így ismét lá
dákba s valahová raktárba fog majd kerülni a becses és fúrásaink tele
pítésére vonatkozó oly fontos anyag.

Kötelességünk e helyen is a fúrással foglalkozók és a nagyközönség 
becses figyelmét tiszteletteljes kérésünkkel arra is felhívni, hogy gyűj
teményünket hathatósan támogatni s a kezükben levő pontos ilyen ada
tokat a m. kir. földtani intézetnek beküldeni szíveskedjenek.

A  vízre való fúrásokra vonatkozólag a kitöltésre szolgáló kérdő
íveket s a fúrásminták számára szükséges és megfelelő mennyiségű pléli- 
dobozokat vagy papírzacskókat szívesen küldünk, s az anyag szállítási 
költségeit is fedezzük.

Ezen közérdekű adat- és anyaggyűjtemény központi összeállítását, 
hozzáférhetését és feldolgozását igen fontosnak tartjuk, különösen a gya
korlati geológia szempontjából. A  továbbfejlesztés sikeres eszközlése cél
jából az érdekeltek és érdeklődők becses figyelmét e helyen is felhívjuk.

A  m. kir. földművelésügyi miniszter úr Ő Excellenciája lehetővé 
tette, hogy a városok vízellátását helyszínen is tanulmányozhassuk, amit 
a folyó évben meg is kezdtünk.

A víznyerés céljából telepített fúrások anyagáról és az azokra vonat
kozó törzskönyvezési és egyéb munkálatokról dr. Z a l á n y i B éla  belső 
munkatársunk külön jelentésében számol be.


