
A földtani kutatás jogi helyzete 
és a fejlesztés lehetőségei
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A sűrűsödő energiaválságokkal és növekvő 
nyersanyagigénnyel küszködő világunkban a 
geológia súlya a legfontosabb alkalmazott tudo
mányok között is nagymértékben megnöveke
dett. A felhasználás követelménye és üteme a 
hagyományos kutatási területek mellett újak 
felé is irányítja a geológust: leszáll a tenger 
mélyébe, geofizikai mérésekkel és a vulkánok 
megfigyelésével tanulmányozza a föld nagy 
mélységeinek viszonyait, elemzi az űrkutatással 
megközelített égitestek felszínét.

Hol vagyunk már attól az időtől, amikor a 
gyakorlati geológiában a kalapács varázsütése 
játszotta a főszerepet! Nincs is mód összefog
lalni az új módszereket és azokat a tudományo
kat, amelyekkel összhangban lehet csak a geoló
gia munkája eredményes.

Nekünk sem tengerünk, sem vulkánunk, sem 
űrhajónk, csak az egyre nagyobb mélység kínál 
jelentős új lehetőségeket. A gyakorlat egyre 
inkább azt mutatja, hogy a szomszéd népekkel 
való együttműködéstől perspektivikus igényeink 
kielégítésének összes lehetőségét elviselhető 
áron nem várhatjuk. Egyre inkább rászorulunk 
a hazai lehetőségek gondos felkutatására, kiak
názására. Fel kell készülnünk arra is, hogy a 
már ismert ásványi nyersanyagokat mennyiségi 
és főleg minőségi tekintetben minél sokoldalúb
ban tanulmányozzuk: a geológiailag részben már 
ismert területeket minduntalan újból megvizs
gáljuk, hátha az új földtani-genetikai ismeretek 
és az újabb geofizikai és geokémiai módszerek 
alkalmazásával gazdaságosan hasznosítható elő
fordulásra bukkanhatunk. Végül igyekeznünk 
kell a föld kérgében levő ásványi és közetfajták 
minél szélesebb körű ipari felhasználhatóságá
nak a feltételeit megteremteni. Egy kis ország 
geológusaival szemben a követelmények tehát 
valójában rendkívül szerteágazóak és szigorúak. 
Távlati és középtávú népgazdasági terveink ké
szítésével összhangban végig kell gondolni, hogy 
a hazai földtani kutatás meg tud-e felelni ezek
nek a követelményeknek, képes-e az ország el
látottságát az igényeknek megfelelően időben 
és kellő mennyiségben biztosítani?

Nem vállalkozhatunk a kérdés valamennyi 
összetevőjének megvizsgálására, hanem csak 
arra keresünk választ, hogy az állam a földtani 
kutatást kiemelkedő össztársadalmi szerepének, 
jelentőségének megfelelően jogilag helyesen 
értékelte-e, a kutatási szervezetek működését 
jogilag kellőképpen alátámasztotta-e? Azt igyek
szünk áttekinteni — néhány nemzetközi adatra 
is kitekintve — , hogy a földtani kutatás állami 
szabályozottsága, jogi helyzete megfelelő-e, mi
lyen fejlesztés kívánatos, ill. aktuális. Célszerű
ségi okokból három kérdéskörben kívánunk 
mozogni: a szabályozás, az államigazgatás és a

gazdaság (a termelés) körében. De mindjárt 
azt is szeretnénk hozzátenni, hogy saját, egyéni 
elgondolásunkat, több mint húszéves gyakorlati 
tapasztalatainkat foglaljuk össze, amelyek sok 
tekintetben — elismerjük — vitathatók, kiegé
szíthető^ bővíthetők.

Az első kérdést úgy fogalmaznánk meg, hogy 
az állami jog a földtani kutatást megfelelő szin
ten és kielégítően szabályozta-e? Mint tudjuk, 
a fő jogforrás a legmagasabb szintű, a Bánya- 
törvény (1960. évi III. törvény), amelyben a leg
alapvetőbb szabályok találhatók. Ez meghatá
rozza a kutatás műszaki-gazdasági célját, terv- 
szerűségét, a végrehajtás néhány alapvető köve
telményét és módját (universalitás, komplexi
tás), a bányatelepítés és bányászkodás földtani 
feltételeit, a nyilvántartást stb., tehát lényegében 
a legfontosabb kérdéseket. A törvényi szintű 
szabályok kielégítőnek tűnnek, kiegészítésükre, 
eseleg külön geológiai törvény alkotására — 
megítélésünk szerint — ez idő szerint szükség 
még nem mutatkozik.

A Minisztertanács szintjén kiadott végrehaj
tási szabályok korszerűsítése viszont már na
gyon megérett.

1959-ben, a Bányatörvény előkészítése során 
a földtani kutatás vonatkozásában még nem állt 
rendelkezésre annyi tapasztalat és olyan pers
pektivikusan használható, kipróbált gyakorlattal 
alátámasztott elgondolás, amely alapján a bá
nyahatóság műszaki felügyeleti rendjéhez mér
ten részletes kodifikációra kerülhessen sor a 
földtani kutatást illetően is. Ma már, közel húsz 
évvel a törvény elfogadása után, jól látjuk a 
földtani kutatásnak a minisztertanácsi szintű 
szabályozásában rejlő hiányosságait és érezzük, 
hogy „hol szorít a cipő” . Nem halogatható tehát, 
hogy 1980-ra a Központi Földtani Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) a távlati és az új ötéves 
földtani kutatási terv irányelveinek megfelelően 
a 9/1961. (III. 30.) Korm. sz. rendelet földtani 
vonatkozású részletei helyett új, átfogó szabá
lyozásra tegyen előterjesztést a Minisztertanács 
részére, amelyben hasonló részleteséggel, mint 
ahogy ez a bányahatóságra nézve készült, meg
határozza a fő feladatait, központi és területi 
szervezetét, a hatósági jog gyakorlásának sajá
tos szabályait, a szövetkezeti földtani kutatást, a 
pénzügyi ellátást, a Földtani Tanács és az OÄB 
jogkörét stb.

A Bányatörvény végrehajtási rendeletéi és 
többek között az 1013/1964. (V. 4.) Korm. sz. 
határozat is a Hivatal elnökét utasítás kiadási 
joggal ruházta fel. Az 1955 óta kiadott földtani 
vonatkozású utasítások száma jóval meghaladja 
a 150-et; ezek a szabályozás felmerültének az 
időpontjában többnyire a gyakorlati kipróbált
ság nélkül, az időszerű igényeknek megfelelően
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kerültek kiadásra. Ebből következik, hogy a ré
gebbi utasítások gyakran eltérő fogalmakat, 
megoldási módokat és szabályozási mélységeket 
követnek, mint az újabbak. Jelentős részük idő
közben elavult, esetenként nehezen áttekint
hető és ezért hatékonyságuk erősen csökkent. Az 
említett utasítások nem is közismertek, mert 
egy részük leiratban, más részük a Nehézipari 
Értesítőben vagy más tárcalapban került közzé
tételre. Ez pedig a végrehajtást erősen akadá
lyozó tényező. Az utasítások felülvizsgálata már 
meg is kezdődött, a 11/1978. (NIM É. 1979. évi 2.) 
KFH sz. utasítás közel 30 meghaladott tartalmú 
vagy végrehajtott utasítást hatályon kívül he
lyezett. 1980-ban valamennyi utasítás felülvizs
gálata és szükség szerinti korszerűsítése előre
láthatóan megtörténik és az az elgondolás, hogy 
ezt követően a Hivatal kiadja a Földtani Uta
sítások Gyűjteményé-t. Ha ezt minden geológus 
vagy a földtani kutatással foglalkozó érintett 
minisztériumi, tanácsi, vállalati, kutatóintézeti, 
szövetkezeti szakember megkapja, tájékozottá 
válik, megismeri a törvényes szakmai előíráso
kat és indokolt esetben a felelősségrevonás is 
megalapozottabban érvényesíthető.

A kielégítő jogi szabályozásból, a szakmai 
utasítások ismeretéből keletkező előnyöket, a 
végrehajtás egységesítését és az ebből szárma
zó hatékonyságot nem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

Nemzetközi példák is a jogi szabályozás fon
tosságára utalnak. Néhány gazdag ásványi 
nyersanyaggal biró ország külön geológiai tör
vényt alkotott, mint pl. a Szovjetunió vagy 
Lengyelország, mások csak a geológia egyik 
részterületéről, mint pl. Románia a kutatási 
célra igénybe vehető földterületekről, de a leg
több ország a földtani kutatást a bányatörvény
hozás körében rendezte, mint pl. Nagy-Britan- 
nia, Csehszlovákia stb. A törvényekben foglalt 
földtani témájú rendelkezéseken túlmenő, al
sóbb szintű jogi szabályozás viszont leginkább 
csak a szocialista országokban található.

Második témánk az állam földtani-igazgatási 
feladatainak a felvázolása. A Bányatörvény 
13. §-a ezt a következőkben határozza meg: 
„Az állami szerveknek az ásványi nyersanyag- 
készletek lelőhelyének, minőségének és meny- 
nyiségének megállapítására, valamint nyilván
tartására irányuló tevékenységét a központi 
földtani hatóság tervszerűen irányítja és ellen
őrzi” . A földtani igazgatás fő feladata a törvény 
15. §-a szerint az ország teljes földtani megis
merése. E fő feladat megoldása érdekében az 
állam illetékes szerve tervezi, szervezi, irányítja 
és ellenőrzi a földtani kutatómunkát, számbave- 
szi (nyilvántartja) és értékeli a kutatások ered
ményeit.

A központi földtani hatóság feladatait a Köz
ponti Földtani Hivatal látja el országos hatás
körű államigazgatási irányító és ellenőrző szerv
ként, a Minisztertanács felügyelete alatt. Tevé
kenységi körébe tartozik a földtani kutatás, a 
földtani kutatóintézetek és vállalatok, illetőleg 
geológiai szolgálatok államigazgatási szintű 
szakmai irányítása, ellenőrzése, ill. felügyelete. 
Feladata, hogy a hasznosítható ásványi nyers

anyagok kutatásával, valamint feltárásuk és op
timális hasznosításuk elősegítésével a népgaz
dasági terveket ilyen irányban megalapozza és 
megvalósításukat biztosítsa.

A Hivatal, ill. jogelődje (Országos Földtani 
Főigazgatóság) az Országos Bányaműszaki Fő
felügyelőséggel együtt minisztertanácsi határo
zat alapján éppen 25 évvel ezelőtt, 1955-ben jött 
létre, illetve vált ki a termelési érdekeket képvi
selő minisztériumból. A két szervnek az önállósí
tása fontos elvi okokból történt, ami a szocialista 
államok bányajogának ma is principális alap
tétele : a biztonságot és az ásványi nyersanyagok 
állami védelmét nem szabad a termelés érdekei
nek alárendelni. Ha pedig a műszaki biztonság 
és az ásványi nyersanyagok védelme ugyanazon 
minisztérium államigazgatási hatáskörébe tar
tozna, amely népgazdasági szinten a termelésért 
is felelős, konkrét esetekben a termelési tervek 
teljesítését a biztonság fölé rendelné és földtani 
értékek veszendőbe menése, a rablóbányászko- 
dás sem lenne elkerülhető. Ezért a Hivatal 
önálló országos hatáskörű szerv és közvetlenül 
a Minisztertanács felügyelete alá tartozik, mint 
bármelyik minisztérium vagy pl. az Országos 
Vízügyi Hivatal. Ez az oka a szocialista országok 
többségében kialakult gyakorlatnak is (a Szov
jetunióban és az NDK-ban Földtani Miniszté
rium, Csehszlovákiában és Lengyelországban 
Központi Földtani Hivatal).

A Hivatal munkáját két fontos szerv, a Föld
tani Tanács és az Országos Ásványvagyon Bi
zottság, valamint közvetlen felügyelete alatt két 
kutató intézet: a Magyar Állami Földtani Inté
zet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet segíti elő. Ez utóbbi kettő költség- 
vetési szerv és az a feladatuk, hogy a Hivatal 
irányításával a földtani előkutatás országos 
jellegű feladatait megoldják.

A Földtani Tanács kollégium jellegű testület, 
a Hivatal elnökének a tanácsadó, ill. vélemé
nyező szerve. Megítélésünk szerint kedvező 
személyi összetétel esetén gyakoribb igénybe
vétele a földtani kutatás nagyobb jelentőségű, 
több tárca területére kiható ügyeiben nagy 
segítséget jelent a Hivatal vezetése részére. 
Nem szabad nagylétszámú testületnek lennie, 
ugyanakkor tagjait az elmélet és a gyakorlat, 
a bányászati ágazat, a bányabiztonság, a tanácsi 
és a szövetkezeti érdekeltség kiemelkedő szak
embereiből célszerű összeállítani.

A Földtani Tanácsnál gyakorlatibb jellegű 
feladatokat lát el az Országos Ásványvagyon 
Bizottság (OÁB), amely szakbizottságok és azok 
vezetőiből, valamint tárcaképviselőkből álló 
elnökség útján fejti ki tevékenységét. Feladata 
a nyersanyaglelőhelyek ásványvagyona indokolt 
mértékű megkutatásának kezdeményezése, a 
megkutatott ásványvagyon számbavételének 
(készletszámításainak) ellenőrzése és jóváhagyá
sa (védelme), valamint az ásványi nyersanyag
előfordulások értékesítésének alapjául szolgáló 
ipari követelmények felülvizsgálata, jóváha
gyása [2204/1955. (IX. 10.) Mt. h.]. Az OÁB 
önálló szerv, amely két szálon kapcsolódik a 
Hivatalhoz: elnöke ugyanis a Hivatal elnöke, 
szervezési, koordinációs és igazgatási feladatait
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a Hivatal szervezetében működő OÄB Titkárság 
látja el. Az OÁB feladatait és összetételét a Mi
nisztertanács állapította meg.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az OÄB ha
táskörét indokolt lenne növelni a kutatási ter
vek megfelelő szakvéleményezési jogával, össze
tételénél azonban törekedni kell arra, hogy bi
zottságaiban a termelési tárcák (vállalatok) kép
viselete ne haladja meg az 73-os részarányt, 
mert ez a szerv tárgyilagosságát és ezzel együtt 
a létalapját veszélyeztetheti. Nagyon sok múlik 
a jól kidolgozott szervezeti és működési szabály
zaton, amely egyúttal a Hivatallal való viszo
nyát rendezi.

A Hivatal, mint államigazgatási szerv számta
lan hatósági feladatot lát el, amelyek tekin
tetében alkalmaznia kell az államigazgatási el
járás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 
törvény szabályait. Ez megköveteli a kétfokú 
fórumrendszer és az eljárási szabályok differen
ciált kialakítását, ahogy ezt a bányahatóság is 
megvalósítja. Ez a földtani kutatás területén a 
szükséges mértékben még nem valósult meg.

A Hivatal a konkrét kutatóhelyek viszonyai
ba jelenleg három, különböző jellegű szervezet 
közreműködésével tud beavatkozni. Egyik a 
földtani szakértők csoportja, akik minden egyes 
kutatásnál kijelölés útján végzik el a feladatai
kat, a kutatás műszaki ellenőrzését. A másik 
szervezetnek a 9/1970. (NIM É. 10.) NIM sz. 
utasításon alapuló vállalati geológiai szolgálato
kat tekintjük, amelyek kötelesek a vállalaton 
belül a földtani szakmai követelményeket ér
vényre juttatni és a Hivatal ellenőrzési jogának 
gyakorlásában közreműködni. E két szervezet 
átalakításának aktualitása nem merült fel.

A harmadik szervezethez a területi földtani 
szolgálatokat számítjuk, amelyek a Hivatal köz
vetlen irányításával a Magyar Állami Földtani 
Intézet keretében működnek. Jelenleg nincs 
hatósági jogkörük, hanem a Hivatal részére elő
készítő, ténymegállapító, kivizsgáló, véleménye
ző, nyilvántartó és javaslattevő ténykedést fej
tenek ki. Ezen a helyzeten azonban változtatni 
kell és a területi földtani szolgálatokat a Hivatal 
hatósági jogkörébe tartozó államigazgatási fel
adatok egy része tekintetében elsőfokú eljárási 
hatáskörrel és illetékességgel kell felruházni 
külön jogszabály alapján.

Mielőtt részletekben mennénk, talán hasznos 
lesz ismét a külföldi kitekintés. A szocialista álla
mokban a központi földtani hatóságoknak — az 
NDK-t, a Szovjetuniót, Lengyelországot és Bul
gáriát kivéve —  hatósági joggal is felruházott 
területi szervei nincsenek. Ahol pedig területi 
szervek létesültek, ezek szervezete —  az NDK-t 
és Lengyelországot kivéve —  nem az államigaz
gatás rendes területi szervezetébe épül, hanem 
— mint a bányahatóság kerületi részlegei — 
az ásványi nyersanyagok lelőhelyei közelében 
alakult ki. A Szovjetunióban pl. ilyen területi 
szervek a földtani és ásványvagyon-védelmi fő- 
igazgatóságok, Romániában a bányaműszaki 
felügyelettel együtt szervezett részlegek.

Nálunk a kutatóvállalatokon és intézeteken 
kívüli földtani kutatás elsőfokú felügyeletét 
lehetne a területi földtani szolgálatokra bízni,

tehát amelyek a Bányatörvény 14. § (3) bekez
dése alapján kutatási engedélyt a Hivataltól 
kötelesek kérni. Ilyenek pl. az ipari vállalatok, 
a szövetkezetek stb.

Milyen ügyeket intézhetnének elsőfokon a te
rületi földtani szolgálatok? A KFH hatósági jog
köréből a következők lennének átadhatók:
a) a nem bányavállalatok, a szövetkezetek, a 

társadalmi szervek, a magánszemélyek föld
tani kutatásának engedélyezése,

b) egyes helyi jelentőségű földtani kutatási 
programok és jelentések jóváhagyása,

c) közreműködés a területrendezési tervek elő
készítése során az ásványi nyersanyagkészle
teket tartalmazó területek megjelölésében, 
földtani információk nyújtásában,

d) a fúrások és feltárások alapadatainak a nyil
vántartása,

e) közreműködés szakvélemény adásával a ki
vett helyek megkutasára irányuló eljárásban,

f) közreműködés földtani értékek vonatkozásá
ban a természetvédelmi hatósági eljárásban,

g) helyi jelentőségű ásványi nyersanyagkészle
tek nyilvántartása,

h) előzetes hozzájárulás adása a Bt. 4. §-a 
szerinti szövetkezeti bányászati jog engedé
lyezéséhez,

i) építőipari nyersanyagokat kiaknázó üzemek 
telepítése (korszerűsítése, bővítése) esetén 
igazolás adása az ásványi nyersanyag meny- 
nyiségéről és megkutatottságáról,

j) közreműködés a mezőgazdasági rendeltetésű 
földek kutatási vagy bányászati célra történő 
kivonására irányuló eljárásban,

k) igazolás adása építőanyagipari nyersanyagok 
esetén bányatelek megállapítására irányuló 
eljárásban a területre megszabott kutatás 
elvégzéséről és eredményéről,

l) egyes műrevalósági javaslatok jóváhagyása,
m) szövetkezetek vonatkozásában a visszaha

gyott ásványvagyonnak az országos nyilván
tartásból való törlése engedélyezése (OÄB 
hatáskör átruházása),

n) véleménynyilvánítás egyes építőanyagipari 
bányák megszüntetésével kapcsolatban,

o) a szövetkezet elszámoltatása bányaüzem 
megszüntetése esetén az ásványi nyersanyag- 
készlettel,

p) kezdeményezi, ill. közdeműködik az építési, 
területfelhasználási tilalom, vagy korlátozás 
elrendelésére, megszüntetésére irányuló ha
tósági eljárásokban.

Ezeket természetesen csak példának tekintjük, 
mert alapos tanulmány alapján lehetne eldön
teni, hogy a földtani felügyeletet milyen mér
tékben szükséges a bányavállalatokra irányadó 
szabályok (mérleg, műrevalósági mutatók, visz- 
szahagyási szabályok stb.) alapján megszervezni. 
Véleményünk szerint ugyanis a szövetkezetek 
stb. tekintetében elsősorban a megkutatottság 
biztosítására és arra kellene a hangsúlyt fektet
ni, hogy a kijelölt területeken az ásvány vagyon
védelem kívánalmainak megfelelően folyik-e a 
hasznosítható ásványi nyersanyagok kiterme
lése. További összefüggések is rendezést kíván
nak. A szövetkezeti bányászkodás nagyon fontos
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építőanyagokra irányul, de ezek néha szükség
szerűen vízzel együtt fordulnak elő, ami már a 
vízügyi szervek hatáskörébe tartozik.

Ugyancsak megfontolandó, hogy a területi 
földtani szolgálatok nem vállalnának-e szerepet 
a felhagyott bányák rekultivációjának előkészí
tésében és környezetvédelmi szempontból hulla
dék-elhelyezési problémák megoldásában is.

Mindjárt azt is hozzá kell tenni, hogy a fel
sorolt esetekben a felügyelet formáinak és mér
tékének a pontos átgondolása után feltétlenül 
szükséges a megfelelő jogi rendezés is, mert a 
Bányatörvény a szövetkezeti és az egyéb szer
vek kutatásával, tevékenységükkel kapcsolatban 
a nyersanyag védelmének a feltételeit nem 
rendezte.

Az elsőfokon eljáró területi földtani szolgála
tok határozatait a Hivatalnál lehetne megfelleb
bezni és ugyanazok a felülvizsgálati módok len
nének érvényesek, mint amelyeket a már hivat
kozott államigazgatási eljárási törvény előírt.

A rendezésre példaként említhető a bánya- 
hatóság, amelynek részletes hatásköri és eljárási 
szabályait a Bányatörvény végrehajtására ki
adott kormányrendelet megállapította. Az ál
lamigazgatási törvény eljárási szabályai garan
ciát nyújtanak a szervek részére, hogy a ható
ság a tényállást helyesen igyekszik megállapí
tani, érdekeit — az államigazgatási célokból 
származó érdekkel összhangba hozva — figye
lembe veszi, de más részről ismeri a végrehaj
tási bírság fogalmát is, ami azt jelenti, hogy ha 
valamely szerv a rá vonatkozó jogerős határoza
tot nem hajtaná végre, bírsággal sújthatja mind
addig, amíg a határozat meg nem valósult. 
Hányszor lenne erre szükség egy-egy szövetke
zet ellenállása miatt!

A Hivatal kezeli az állami költségvetési elő
irányzatból és egyéb forrásokból a földtani ku
tatásokra fordítható pénzügyi kereteket. Ennek 
szabályait a 23/1968. (NIM Ё. 26.) NIM—KFH 
sz. együttes utasítása ugyan rendezi, de nincs 
tisztázva az országos földtani kutatási terv és a 
költségvetési finanszírozás összefüggése. Az or
szágos földtani kutatási terv ugyanis — a Bá
nyatörvény 13. §-a szerint — csak az állami 
szervek kutatási tevékenységét tartalmazza, a 
gyakorlatban azonban ezen túlterjedő tevékeny
ségeket is felölel, ill. ugyanakkor az állami 
irányítás hatáskörébe tartozó fontos feladatok 
kimaradnak a földtani kutatási tervből.

Végül röviden még arra szeretnénk kitérni, 
hogy a gazdaságban, vagy közelebbről a bánya

vállalatoknál, a földtani kutatás kérdései rende
zettnek tekinthetők-e vagy mutatkozik-e ezen a 
téren valami tennivaló? Az állami vállalatokról 
szóló 1977. évi VI. törvény határozza meg azo
kat a lehetőségeket, amelyek alapján az állam- 
igazgatási szervek a jelentős önállósággal műkö
dő vállalatok tevékenységét befolyásolni jogo
sultak. Ez a törvény rendezi a felügyeleti, vala
mint az ágazati irányítás és ellenőrzés kérdéseit.

A bányavállalatok — és minden bányászati 
tevékenység —  a bányászati ágazatba tartozik, 
amelyek irányítását a nehézipari miniszter látja 
el. Bár a Bányatörvény értelmében a földtani 
kutatás a bányászkodás első fázisa, ez csak mint 
a kitermeléssel összefüggő gazdasági művelet 
tekinthető ágazati ténykedésnek. De éppen a 
vállalati törvény 35. és 39. §-ai felhatalmazzák 
a Hivatalt, mint funkcionális gazdaságirányító 
szervet, hogy törvényes hatáskörében meghatá
rozott tevékenységre bármikor utasíthatja a 
bányavállalatokat és működésüket e tekintetben 
ellenőrizheti.

Mint láttuk, a földtani szolgálatok a bánya- 
vállalatoknál egyben azt a célt is szolgálják, 
hogy a földtani kutatással összefüggő állam- 
igazgatási érdekek érvényesüljenek. További 
garancia erre, hogy a földtani szolgálat szakmai 
irányítását a főgeológus, a földtani kutatást fő- 
tevékenységként folytató bányavállalatoknál 
pedig az igazgató megfelelő képesítésű helyet
tese végzi. Őket e tevékenységükben a Hivatal 
szakmai diplomatáinak tekinthetjük.

A KFH tevékenységét szoros kapcsolatban 
fejti ki a bányavállalatok felügyeletét ellátó 
minisztériumokkal. Az együttműködés haté
konysága érdekében mondja ki az 1013/1964. 
(V. 4.) Korm. sz. határozat 6. pontja, hogy a 
minisztériumok a kutatási és bányaföldtani 
szervezetek létrehozása, átszervezése vagy meg
szüntetése előtt kötelesek a Hivatal véleményét 
kikérni.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a föld
tani kutatással összefüggésben fontos — több 
szintű — kodifikációs igény mutatkozik az or
szág népgazdasági érdekű földtani megismerése 
terén a szükséges szervezeti, igazgatási felté
telek kialakítása, fejlesztése és az irányítás 
hatékonyságának fokozása érdekében. Ez a 
probléma részben a 9/1961. (III. 30.) Korm. sz. 
rendelet és néhány hasonló szintű jogszabály 
megfelelő módosításával és kiegészítésével, 
részben a KFH elnökének a hatáskörébe kiadott 
utasítások korszerűsítésével oldható meg.
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