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A  földtani környezetvédelem  definíciója:

A  földtani környezetvédelem  olyan földtani 
kutató és értékelő tevékenységek és intézke
dések összefüggő rendszere, amely az em
ber egészségének és testi épségének védelme 
érdekében — a feladatának tekinti:

— elemezni a  technoszférában keletkező hatá
sokat, amelyek a geoszférának az ember szá
m ára fontos tulajdonságait károsítják;

— kim utatni a geoszférának m indazokat a fel
építésből, összetételből, anyag- és energia- 
áram lási tulajdonságokból eredő jellem voná
sait, amelyek veszélyt rejtenek  m agukban 
az ember és alkotásai számára;

— valam int k im utatni azokat a jellemvonáso
kat, amelyek a term észeti környezettel össz
hangban élő em ber további egészséges fejlő
dése érdekében alapvetően fontosak.

A  földtani környezetvédelem  szervezeti 
rendszere

A földtani környezetvédelem  a 'Központi 
Földtani Hivatal hatósági, irányítási és intézke
dési rendszerében a  M agyar Állami Földtani In
tézet országos átfogó tudományos gondozásában, 
és a Területi Földtani Szolgálatok terü letükre  
vonatkozó operatív tevékenységében valósul 
meg.

A  földtani környezetvédelem  dokumentációs 
rendszere

A  feladat a rra  irányul, hogy térképi és adat
lapon való rögzítés által egységes adatrendszer 
álljon rendelkezésre m indazokról a technoszfé
rából jövő, vagy a geoszférának saját maga ál
tal kiváltott hatásairól, m elyek a geoszféra fon
tos tulajdonságainak m egváltozását eredm é
nyezték, vagy eredm ényezhetik. Ezeknek az 
adatrendszereknek elsődleges nyilvántartási he
lyei a Területi Földtani Szolgálatok M =  
1 :25 000 m éretarányú térképei. Ez az adatrend
szer a M agyar Állami Földtani Intézet központi 
adattárába kerül be folyamatos adatszolgáltatás

*Az eredeti anyag kissé rövidített változata.

m ellett. Ezen adatrendszer komplex kidolgozá
sához a  Területi Földtani Szolgálatok, a KÖJÁL 
és a VÍZIG szervezeteinek aktív  együttm űkö
désére van szükség, m elyet központilag koordi
nálni kell.

F e l a d a t a i  t

A  felszíni szennyeződésre érzékeny területek  
kimutatása

Ez a feladat a rra  irányul, hogy a felszín 
alatti term észetes tározóterek sterilitását meg
őrizzük. Ebből a szempontból term észetesen el
sőrendű fontosságúak azok a tározóterek (poró
zus kőzetek, repedés- és karsztbarlangi tározók), 
am elyek az em ber élete számára az alapvető 
szükségletét, az ivóvizet biztosítják.

A  városfejlesztési, ipartelepítési tervek számára 
a földtani környezetvédelm i alapok feltárása

A  feladat arra irányul, hogy a világtenden
ciaként jelentkező városi koncentrációk növeke
dése m iatti köm yezetdenaturálódás földtani 
környezetre vonatkozó meglévő és várható ha
tásait feltárjuk  és így alapot szolgáltassunk a 
tervező egységek számára a megszüntetés, meg
előzés m unkájához.

A  talajban való és felszín alatti 
hulladékelhelyezés

Ez a feladat a rra  irányul, hogy a technoszfé
rában keletkező hulladékok (háztartási, ipari, 
toxikus) koncentrált elhelyezését olyan földtani 
környezetben oldják meg, amely lehetetlenné 
teszi ezen anyagok szóródását (felszínen és fel
szín alatt) a geoszféra sterilitásának megóvása, 
valam int egy későbbi kinyerési, hasznosítási 
tevékenység érdekében.

A  recens geodinamikai folyam atok kom plex
megfigyelőhálózatának kiépítése 
és nyomonkövetése.

E feladat arra  irányul, hogy a  különböző for
m ában jelentkező (csúszás, suvadás, süllyedés,
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vízszintingadozás, kútgázosodás, földrengés, alá
bányászott terület, stb.) „földmozgások” egysé
ges megfigyelőrendben vizsgálva tervezési, elő
rejelzési adatokat lehessen szolgáltatni a tech
noszférában meglévő és keletkező produkciók 
számára, hogy a káros földtani erők hatását 
m inim um ra csökkenthessük.

A z ember egészségének és 
regenerálódásának érdekében

Felkutatni a geotermikus zónákat, ásvány- és 
gyógyvizeket, korszerűbb építőanyagokat, te r
mészetes szűrőanyagokat, term észetes tala jjav í
tó anyagokat, energiafajtákat és mindazokat az 
anyagokat, anyag- és energiaáram lási zónákat, 
amelyek a m űvi környezettel szemben, a term é
szetes környezettel való nagyobb összhangot 
biztosi tj ák.


