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X. A GEOINFORMÁCIÓK jelentősége A BÁNYÁSZATI TERMELÉSBEN ÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSBAN

A fejezet szerzője: Turai Endre

A geoinformációk a bányászatban és környezetgazdálkodásban is nélkülözhetetlenek. A következő alfejezetekben
ezen területekről mutatunk be néhány fontosabb témakört.

1. A GEOINFORMÁCIÓK jelentősége A BÁNYÁSZATI TERMELÉSBEN

A bányászati termelés állami irányítását és ellenőrzését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal látja el. Az MBFH
bányászattal kapcsolatos feladatkörét, a koncessziós kutatás lényegét és néhány a bányászattal kapcsolatos GIS
alapú rendszer rendszertervét mutatja be az alfejezet.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szerepe az ország bányászatának irányításában
és a bányászati felügyeletében

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozik, amely ellátja az
ország állami földtani és bányászati feladatait. A földtani feladatokról a 9. fejezetben szóltunk, ahol a 9.5. ábrán
bemutattuk az MBFH szervezeti felépítését. A bányászattal kapcsolatos állami feladatok megoldását a hivatal
Bányászati, gázipari és építésügyi Főosztálya végzi. Ide tartoznak a bányászattal kapcsolatos hatósági
engedélyezési (bányatelek fektetési engedélyek, bányatelek bővítési engedélyek, bányászati technológiák
engedélyezése stb.) feladatok és a bányászati termelés ellenőrzési, valamint a bányajáradék meghatározásával és a
járadék beszedésével kapcsolatos feladatok. Ezeket a feladatokat első fokon a hivatal területileg illetékes
bányakapitányságai látják el.

A bányakapitányságokhoz tartozó területeket a 10.1. ábrán láthatjuk. A Budapesti Bányakapitányság illetékessége a
sárgával jelölt Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. A Veszprémi Bányakapitányság illetékessége
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyék - az ábrán kék színnel jelölt - területeire
esik. A Pécsi Bányakapitányság Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyék zölddel jelölt területein illetékes, A
Miskolci Bányakapitányság  illetékessége öt megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) területére terjed ki. A Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területe pedig
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket tartalmazza.

Intézmény Illetékesség Cím

Budapesti Bányakapitányság Budapest főváros és Pest megye 1145 Budapest, Kolumbusz utca 17-
23.

Veszprémi Bányakapitányság Fejér megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Komárom-Esztergom megye,

Vas megye és Veszprém megye

8201 Veszprém, Budapesti út 2.

Pécsi Bányakapitányság Baranya megye, Tolna megye,
Somogy megye és Zala megye

7601 Pécs, József Attila u. 5.

Miskolci Bányakapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye,

Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

3501 Miskolc, Soltész N. Kálmán út
5.

Szolnoki Bányakapitányság Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye és Jász-Nagykun-

Szolnok megye

5001 Szolnok, Templom utca 5.



10.1.  ábra:  Az MBFH bányakapitányságihoz tartozó területek elhelyezkedése [i]

A médiában sokszor hallhatunk a magyar bányászat visszaesésével kapcsolatos véleményeket. Ezeknek a
véleményeknek mond részben ellent a 10.2. ábra, ahol a magyarországi termelés alatt lévő bányaterületek számának
változását láthatjuk 1994 és 2007 között.

Az ábráról leolvasható, hogy ezen időszak alatt a termelés alatt álló bányaterületek száma 24%-al nőtt. Igaz
ugyanakkor az is, hogy a művelés alatti szén-, szénhidrogén-, érc-, és bauxit bányaterületek száma egyaránt csökkent,
s a bányaterületek növekedését a nemfémes ásványinyersanyagok bányaterületeinek jelentős számbeli
megnövekedése eredményezte.

A szénhidrogénkutatás jelenlegi és tervezett területeinek, valamint a szénhidrogénbányászat bányatelkeinek a
magyarországi elhelyezkedését mutatja be a 10.3. ábra. Látható, hogy Magyarország területe a középhegységek
kivételével teljesen lefedett szénhidrogén kutatási területekkel. A szilárd ásványinyersanyag kutatási területek és a
bányatelkek száma sokkal nagyobb ugyan, de a kisebb területi kiterjedésük miatt mégis kevésbé fedik le az ország
területét (10.4. ábra), mint a szénhidrogén kutatás és bányászat esetében.

10.2.  ábra:  A termelés alatti  bányaterületek számának változása 1994 és 2007 között [ii ]



10.3.  ábra:  A szénhidrogénkutatás területei, valamint a  szénhidrogénbányászat  bányatelkei  [iii]

10.4.  ábra:  Szilárd ásványinyersanyag kutatási  területek és a bányatelkek Magyarországon [iv]

A magyar bányászati termelés 1993 és 2008 közötti alakulása tekinthető meg a 10.5. ábrán. A 2005-ig tartó
folyamatos termelésnövekedést követően 2006-ban és 2007-ben erős visszaesés következett be, melyet 2008-ban
csekély mértékű növekedés kísért, elérve ezzel a 2003-as termelési szintet.

 ANIMÁCIÓ - MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYINYERSANYAG KÉSZLETE



A hazai bányászat hosszabbtávú perspektívái vizsgálhatók meg a 10.6.-10.8. ábrák segítségével, amelyeken fel van
tüntetve a földtani prognózisok alapján becsült prognosztikus ásványvagyon mértéke is. A 10.6. ábrán látható
szénhidrogének esetében megállapítható, hogy realisztikus (átlagos) becslés alapján közelítően annyi
szénhidrogénkészlet megtalálása prognosztizálható még az ország területén, mint a pillanatnyilag kitermelhető készlet.
A szenek tekintetében viszont (10.7. ábra) már csak a kitermelhető készlet közel negyedének a további megtalálására
van remény. Az ércvagyont vizsgálva (10.8. ábra) kijelenthető, hogy a bauxitból és az ólom-cinkércből még a
kitermelhető vagyon közel kétszeresének a felkutatása valószínűsíthető, míg a többi érctípus estében a vagyon
nagyobbik részét már megtalálták.

10.5.  ábra:  A magyar bányászati  termelés alakulása 1993 és 2008 között [v]




10.6.  ábra:  A kitermelhető és a reménybeli szénhidrogénkészletek Magyarországon [vi]

10.7.  ábra:  A kitermelhető és a reménybeli szénkészletek Magyarországon [vii ]



10.8.  ábra:  A kitermelhető és a reménybeli érckészletek Magyarországon [viii]

A koncessziós kutatás-termelés

Magyarországon a Föld belsejének tulajdonjoga az állam kezében van. Az állam érdeke, hogy a belső szerkezet
felépítéséről és az ott található ásványi kincsekről minél több ismerete legyen. Az ásványi kincsek kitermelése esetén
pedig részesedni kíván a kitermelés anyagi hasznából. Az állam ugyanakkor nem rendelkezik a belső szerkezet
kutatásához és a bányászati termeléshez szükséges anyagi forrásokkal, illetve nem akarja vállalni ennek a kutatási
befektetésnek a kockázatát. Ezeket a gazdasági feladatokat ún. koncessziós szerződések keretében átengedi az erre
vállalkozóknak. Amennyiben a belső szerkezet megismerése érdekében végzett koncessziós kutatás egy-egy
ásványinyersanyag esetében a koncessziós területen eredményes, akkor az állam – megfelelő bányanyitás műszaki
terv elkészítése esetén – engedélyezi a tulajdonát képező ásványinyersanyag bányászati kitermelését. A kitermelt
nyersanyag mennyisége után viszont ún. bányajáradék megfizetését várja el a bányavállalkozótól.

Az előzőekben ismertetett koncessziós kutatás-termelési modellben közös az állam, a kutatást végző vállalkozó és a
termelést végző bányavállalkozó érdeke, a kutatás eredményeként a kutatott ásványinyersanyag előfordulás minél
pontosabb megismerése annak érdekében, hogy az így kimutatott ipari ásványvagyon a lehető legnagyobb gazdasági
eredménnyel (haszonnal) kitermelhető legyen.

A koncessziós kutatás-termelés szervezését, irányítását és ellenőrzését az állam törvényileg főhatóságára, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalra bízta.

Az MBFH tervezi meg a koncessziós tenderek kiírását. (Mely ásványinyersanyag kutatására, mely területen és mikor ír
ki koncessziós kutatásokat?) Ezt követően az MBFH Földtani és Adattári Főosztálya a birtokában lévő nyílt
geoinformációkat felhasználva a meghirdetett területre földtani alapinformációs csomagot, ún. koncessziós csomagot
állít össze. A koncessziós csomagokat a kutatásra pályázó vállalkozók az MBFH-tól megvásárolhatják.

A koncessziós csomagot megvásárlók koncessziós pályázatot állíthatnak össze, melyet az MBFH által meghirdetett
határidőig benyújthatnak az MBFH-hoz. A koncessziós pályázathoz csatolniuk kell a koncessziós kutatás tervét. A
benyújtott koncessziós kutatási terveket a Földtani és Adattári Főosztály szakmailag értékeli és az értékelés alapján
az MBFH kihirdeti az adott területre és nyersanyagra meghirdetett koncessziós kutatási pályázat nyertesét.

A pályázat nyertesével az MBFH az állam nevében koncessziós kutatási szerződést köt. A koncessziós kutatási
szerződés megszabott időtartamra szól, amely időtartam alatt a kutatásra vállalkozónak (koncesszor) el kell végeznie
a pályázatához csatolt koncessziós kutatási tervében vállat földtani-geofizikai kutatásokat. (A koncessziós kutatás
időtartama jelenleg 4 év, amely indokolt esetekben, a vállalkozó kérésére 2 évvel meghosszabbítható.)

A koncessziós kutatás alatt a kutatást elnyert vállalkozó évenként be kell, hogy számoljon az elvégzett kutatás éves
eredményeiről, a december 31.-ig az MBFH-hoz benyújtandó koncessziós kutatási részjelentésben. A
részjelentésben átadott földtani információkat az MBFH zárt földtani adatként kezeli, és harmadik személynek nem
bocsátja a rendelkezésére.

A koncessziós kutatást elnyert vállalkozó általában erre szakosodott földtani-geofizikai szolgáltató vállalkozásokat



bíz meg a kutatás elvégzésével. A bérmérések elvégzésére kötött szerződésekben megszabnak minden lényeges
mérési és technológiai paramétert, ami a kutatási tervben vállaltak teljesüléséhez szükséges. A paraméterek
betartatására a koncesszor szakmai felügyelőt (supervisor) bíz meg, aki a bérmérési program alatt a bérmérési
szerződésben foglalt paraméterek teljesülését személyesen ellenőrizheti. A supervisor minden kutatási napról napi
jelentésben számol be a koncesszornak az elvégzett mérések körülményeiről. A bérmérések eredményeit a
koncesszor a supervisor ellenjegyzésével fogadja el és fizeti ki a bérmérést szolgáltató szervezetnek.

Amennyiben a koncesszor a kutatási programot 4 év alatt nem tudja elvégezni, akkor indoklással 2 éves hosszabbítást
kérhet az MBFH-tól a kutatási program folytatására.

A koncessziós jogot az MBFH abban az esetben megvonhatja, ha több éven keresztül a vállalkozó nem végez érdemi
kutatásokat, és már nincs remény a kutatás határidőre történő elvégzésére.

A koncesszor szintén felmondhatja a koncessziós szerződést, ha úgy ítéli meg, hogy számára már nem éri meg
további fedezetet biztosítani a kutatási költségekre. A koncesszor a koncessziós jogot eladhatja egy újabb
vállalkozónak, aki folytatja a koncessziós kutatást. A legnagyobb költségigényű koncessziós szénhidrogénkutatásoknál
elterjedt gyakorlat, hogy a koncesszorok más társvállalkozásakat vonnak be a koncessziós kutatás végrehajtásának
finanszírozására, és együtt teljesítik a koncessziós szerződésben megszabott kutatási programot.

A koncessziós kutatás lezárásakor kutatási zárójelentést kell benyújtani az MBFH-hoz. Az MBFH a zárójelentés
alapján dönt a kutatás elfogadásáról, az elutasításáról, illetve pótlólagos (kiegészítő) kutatásokat írhat elő, aminek
teljesítésével a koncessziós kutatási program elfogadást nyerhet.

Amennyiben a koncessziós szerződés bármilyen okból felmondásra kerül, illetve ha a kutatási zárójelentést az MBFH
nem fogadja el, valamint ha a vállalkozó nem kíván bányászati tevékenységet indítani, az addig elért kutatási
eredmények nyílt (bárki számára hozzáférhető) adatokká válnak.

A koncessziós kutatás elfogadása esetén a koncesszor, illetve az a bányavállalkozó, akinek a koncesszor a
koncessziós területét és az elvégzett földtani-geofizikai kutatások eredményeit eladta, bányatelek fektetési engedély t
kérhet az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztályától. Az engedély kéréséhez ki kell dolgozni, és
mellékelni kell a bányanyitás műszaki tervét.

A bányatelek fektetési engedély elnyerése estén a bányavállalkozó az adott bányatelekre bányászati termelési jogot
kap az MBFH-tól, s ez esetben a területen elvégzett koncessziós kutatások eredményeit az MBFH továbbra is zárt
adatokként kezeli.

A bányászati jog elnyerése esetén a bányavállalkozó a kitermelt ásványinyersanyag mennyiségétől függő
bányajáradékot fizet az államnak. A bányajáradék mértékét a bányászati jog megadásáról szóló szerződésben
szabályozzák. Mivel a bányajáradék összege a kitermelt ásványinyersanyag mennyiségétől függ, ezért az MBFH a
termelés mértékét ellenőrizheti. Ennek a feladatnak az ellátására sokszor a hivataltól független szakembereket, vagy
szervezeteket bíznak meg.

A bányászat megindulása után a bányavállalkozó a bányatelekkel szomszédos szabad (koncessziós kutatás-termelési
szerződés alatt nem álló) területekre bányatelek bővítési engedélyt kérhet. Az engedély elnyeréséhez azonban a
bővítési területen is el kell végeznie a szükséges földtani-geofizikai kutatásokat, amelyekről benyújtott kutatási
zárójelentés elfogadását követően ad engedélyt az MBFH a bányatelek bővítésére.

A bányászattal kapcsolatos néhány GIS alapú rendszer

Az Open GIS rendszerek kínálta lehetőségek a bányászat minden területén előnyösen alkalmazhatók. Az alábbiakban
három GIS rendszertervét mutatjuk be. Ezek a rendszertervek a GIS logikai modelljének táblázatos megadását jelentik.
A megalkotásukhoz alapos bányászati szakterületi ismeretek és alapvető informatikai ismeretek szükségesek. Nem
igényelnek ugyanakkor professzionális programozói ismereteket. Ezek a rendszertervek meghatározzák a tematikus
dimenziók (szakadatok) számát, és meghatározzák a szakadatok megjelenítésének módjait. Megadjuk a
rendszertervekben, hogy mely tematikus dimenziót jelenítsünk meg grafikus rétegben (képileg) és mely szakadatok
kerüljenek az alfanumerikus adatbázisba. Megadjuk a rendszertervben azt is, hogy milyen típusú grafikus
objektumokat alkalmazunk a grafikus megjelenítésben, valamint meghatározzuk a grafikus-alfanumerikus adatbázis
kapcsolatokat (linkeket). A grafikus-alfanumerikus linkek segítségével leírjuk, hogy az adott tematikus dimenzió
grafikus objektumaira kattintva mely tematikus dimenziók alfanumerikus adatbázis rekordjait jelenítjük meg

A szénhidrogén bányászat egy lehetséges GIS alapú rendszertervét mutatja be a 10.1. táblázat. A bányatelkek
polygonos (felület) grafikus objektumai képezik az első tematikus dimenziót, mint főréteget. Ezen belül alrétegenként
külön-külön megjeleníthetők a MOL Rt. és három egyéb szénhidrogénipari bányavállalkozó cég (koncesszor1,
koncesszor2, koncesszor3) bányatelkei, színkitöltéssel megkülönböztetve. Külön alfanumerikus tematikus dimenzióként
szerepelnek a bányatelkek megnevezése, a tulajdonos neve és címe, a bányászati jogosultság lejáratának az



időpontja, valamint a termelés jellemzői. Az egyes bányatelkek grafikus objektumairól a hozzájuk tartozó alfanumerikus
rekordok érhetők el.

Az ércbányászat GIS rendszerterve (10.2. táblázat) esetén a bányatelkek grafikus alrétegeit az érctípusok szerint
különböztetjük meg színnel, míg az alfanumerikus dimenziók és a grafikus-alfanumerikus linkek hasonló kiosztásúak,
mint a szénhidrogénbányászati rendszer esetén.

A gravitációs mérések egyaránt hasznosak a bányatelek kijelölés előtti és a bányatelek bővítések előtti kutatásoknál,
mivel alkalmazásukkal elkülöníthetőek a különböző sűrűségű kőzetrészek. A 10.3. táblázatban a gravitációs mérések
GIS rendszerterve látható. A mérési pontok grafikus tematikus dimenziója vektoros pont objektumokkal jelenik meg. A
Bouguer-anomáliákat pixelgrafikus izovonalas térképen jeleníti meg a rendszer. A Bouguer-anomália értékeket az
alfanumerikus adatbázis is tartalmazza. Az inverziós feldolgozással kiszámított kőzetsűrűség értékek szintén egyaránt
elemezhetők a GIS rendszerben a grafikus képen és az alfanumerikus adatbázisban is. A mért gravitációs térértékek
csak az alfanumerikus adatbázisban vannak feltüntetve. A mérési pontokra kattintva megjeleníthetők a mért gravitációs
térértékek, a Bouguer-anomália értékek, és a számított kőzetsűrűség értékek alfanumerikus adatbázis rekordjai.
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A tematikus
dimenzió neve

Grafikus
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Alfa-numerikus
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5. link: 
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nem igen -

5.
a termelés jellemzői

(kőolaj, földgáz,
CO2)

nem igen -

10.1.  táblázat: A szénhidrogén bányászat GIS rendszerterve

A tematikus
dimenzió jele

A tematikus
dimenzió neve

Grafikus
megjelenítés

Alfa-numerikus
adatbázis

rekord

Grafikus-alfanumerikus
link

1. bányatelkek
igen 

(vektoros, polygon)
nem

1. link: 
[1.]→[2.]

1.1. vasérc bányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

2. link: 
[1.1.]→[2.,3.,4.,5.]

1.2. bauxitbányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

3. link: 
[1.2.]→[2.,3.,4.,5.]

1.3. ólom-cinkérc bányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

4. link: 
[1.3.]→[2.,3.,4.,5.]



1.4. rézérc bányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

5. link: 
[1.4.]→[2.,3.,4.,5.]

1.5. nemesfém bányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

6. link: 
[1.5.]→[2.,3.,4.,5.]

1.6. mangánérc bányák
igen 

(vektoros, polygon)
nem

7. link: 
[1.6.]→[2.,3.,4.,5.]

2.
a bányatelek
megnevezése

nem Igen -

3.
a tulajdonos neve,

címe
nem igen -

4.
a bányászati jog
lejárati időpontja

nem igen -

5.
a termelés

mennyiségi jellemzői
nem igen -

10.2.  táblázat: Az ércbányászat  GIS rendszerterve

A tematikus
dimenzió jele

A tematikus dimenzió
neve

Grafikus
megjelenítés

Alfa-numerikus
adatbázis

rekord

Grafikus-alfanumerikus
link

1. mérési pontok
igen 

(vektoros, point)
nem

1. link: 
[1.]→[2., 3.,4.]

2.
a mért gravitációs

adatok
nem igen -

3.
Bouguer anomália

értékek
igen 

(pixeles, izovonalas)
igen -

4.
Számított

sűrűségeloszlás kép
Igen 

(vektoros, polygon)
igen

2. link: 
[4.]→[4.]

10.3.  tábláza: A gravitációs mérések GIS rendszerterve

2. A GEOINFORMÁCIÓK jelentősége A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSBAN

A környezetgazdálkodás területén (környezetvizsgálatok, környezetvédelem, szennyezésmentesítés, rekultiváció stb.)
felmerülő feladatok megoldásának a döntő részéhez szintén geoinformációkat használnak fel. Magyarországon a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá
tartoznak. A környezetgazdálkodással kapcsolatos számos kérdéskör közül ebben a jegyzetben csak a globális
környezetvizsgálati programokat, a környezetvizsgálatok értékelemzéssel történő tervezését és a szénhidrogénnel
szennyezett területek vizsgálatát érintjük vázlatosan.

A globális környezetvizsgálati programok

Az élővilág fennmaradásának szavatolását szolgálják a globális környezetvizsgálati programok. A programokat az
országok vezetőinek (köztársasági elnökök, miniszterelnökök) részvételével tartott világkonferenciákon vizsgálják felül,
határozzák meg a követendő súlyponti teendőket (prioritásokat), melyeket az ipari és mezőgazdasági technológiáknál,
és az ezekkel kapcsolatos nemzetközi és nemzeti pályázatokban alkalmaznak. Az alábbiakban vázlatosan áttekintjük a
globális környezetvizsgálati programok történetét, s e területen a közeljövő kiemelt feladatait.

Az 1950-es években a "Global Tectonics" elnevezésű integrált globális környezetvizsgálati program keretében (10.9.
ábra) a geoszféra, a hidroszféra és az atmoszféra vizsgálatai kaptak prioritást. Ez a korszak jelentette a világméretű
"hidegháború" időszakát, amikor az élővilág megőrzésének a fontossága háttérbe szorult a stratégiai
nyersanyagkutatás és termelés katonai szféra által diktált szempontjai mellett. A nyugati és keleti katonai tömbnek



(NATO és a Varsói Szerződés) a világűrt is érintő nukleáris versenyében az új földtudományi eredmények több mint
90%-át egy aránylag fiatal tudományterület, a geofizika szolgáltatta. A geofizika által elért eredmények az
ásványinyersanyag kutatás, az űrkutatás és a hadászat minőségi fejlődését eredményezték. (1957-58-ban a Global
Tectonics program keretében tartották meg az első Nemzetközi Geofizikai Évet.)

10.9.  ábra:  A főbb globális  környezetvizsgálati programok

Az 1960-as években a Római Klub jelentéseiben megfogalmazódtak a környezetállapot erőteljes romlásával
kapcsolatos aggodalmak. A részben ezen aggodalmak hatására megtartott Környezetvédelmi Világkonferencia
(Stockholm, 1972) váltást eredményezett a globális környezetvizsgálati programok prioritásaiban.

A Global Tectonics program legfőbb hibája az volt, hogy nem adott prioritásokat a bioszféra vizsgálatoknak, ezért az új
környezetvizsgálati program (Global Change) prioritásai közé joggal vették be az élőszféra vizsgálatát. A régi program
által okozott környezeti problémákért viszont főleg a geoszférával kapcsolatos földtudományokat - ezen belül is
elsősorban a bányászatot – tették felelőssé, s e miatt az ezekkel kapcsolatos prioritások háttérbe szorultak. A bioszféra
vizsgálatát folytató tudományok joggal követeltek maguknak a korábbinál nagyobb súlyarányt a prioritás-rendszerben,
s megkezdődött a "zöld" globális környezetvizsgálati programok időszaka. A világ vezető ipari országai (gazdag
országai) azonban nem voltak hajlandók az életszínvonaluk jelentős csökkentését megkívánó (Rousseau–i)
életformára, mindössze arra, hogy az ásványinyersanyag termelésnek és az ipari technológiáknak kevésbé
környezetrabló, környezetszennyező módjait keressék. Ennek a szellemében fogalmazódott meg a Riói
Világkonferencián (1992) a Fenntartható Fejlődés gondolata, melynek lényege, hogy úgy kell biztosítanunk az
életszínvonalunk fenntartását, hogy ezzel ne tegyük lehetetlenné a jövő nemzedék megélhetésének feltételeit.

A Fenntartható Fejlődés szellemében megfogalmazott jelenlegi globális környezetvizsgálati program a Global
Resources nevet kapta. Az új források keresése között a legnagyobb kihívást az emberiség exponenciálisan növekvő
energiaigényének a kielégítését lehetővé tevő új energiahordozó források fellelése jelenti. Ma már nyilvánvaló, hogy a
kétpólusú (fosszilis alapú és nukleáris alapú) energiatermelés hosszú távon nem képes környezet- és életbarát módon
kielégíteni az emberiség energiaigényét. A fosszilis energiatermelő (szén- és szénhidrogén alapú) lobbi által követett
út már középtávon is az élőszféra lassú, de biztos (agonizáló) halálát eredményezi, mert lerombolja a napszél ionizáló
sugárzásától védő ozonoszférát. Az atom lobbi által tiszta és biztonságos energiatermelési módként hirdetett nukleáris
alapú energiatermelésnél estlegesen bekövetkező balesetek pedig az élőszféra gyors és garantált halálát
eredményezhetik. Téves az abszolút biztonság hitének az elfogadása a nukleáris erőművek tervezésénél. A természet
erőivel szemben – gondoljunk itt például a földrengésekre – nincs abszolút biztonság. A szubdukciós zónában
gyakoriak, ugyanakkor kisebb átlagos energiájúak a földrengések, míg a kontinentális területeken ritkábbak, de
pusztítóbb erejűek. A japán atomerőművek méretezése, az előzőek miatt sokkal biztonságosabban megoldható, mint
például a Magyarország területén működőké. (Ha a kukta biztonsági szelepe - szubdukciós zóna - folyton kiereszti a
gőzt, ott átlagosan sokkal kisebb energia szabadul fel, mintha a kukta fala - kontinentális övezet - robban szét!) Sajnos
mint azt a 2011 tavaszán Japánban bekövetkezett katasztrófa mutaja, a természet erőivel szemben valóban nincs
abszolút biztonság.



 

Új energiatermelési lehetőségek kellenek tehát. A napenergia és a biomassza hasznosítása segíthet, de potenciálisan
nem jelent megoldást. A természetes terek (például az elektromágneses és a szeizmikus) megcsapolása már igen,
azonban jelenleg még nem rendelkezünk ilyen technológiával. A változó földi elektromágneses tér indukciós
megcsapolásának az útja talán közelebbinek vélhető, mint a földrengések megelőzését is lehetővé tevő szeizmikus
tereknek az energiatermelési célú felhasználása.

A környezetvizsgálatok tervezése értékelemzéssel

Az értékelemzés módszerét a gazdasági tervezéséknél általánosan elfogadott módszerként tartják számon, és
elterjedten alkalmazzák. A módszer bevezetése L. D. Miles a General Electric (GE) mérnökének a nevéhez fűződik
 [xix], aki a helyettesítő anyagok kiválasztásához dolgozta ki. A módszer kiválóan alkalmas a környezetvizsgálati
kutatások racionális (szakmai sovinizmustól független) megtervezéséhez [xx] is. A módszer lényege, hogy a
környezetszennyezések földtani-geofizikai kutatása előtt úgy tervezzük meg a kutatáshoz alkalmazandó
módszeregyüttest, hogy a legkisebb költségráfordítással a lehető legjobb eredményt érjünk el a szennyezettség
kimutatásánál, lehatárolásánál és minősítésénél. Külön haszna még az eljárásnak, hogy a pályázatok, a befektetések
előkészítő fázisában szükséges gazdasági-pénzügyi tervezés elvégzésének módszereként is elfogadják.

Vegyük számba az adott környezetszennyezés kimutatására alkalmazható módszerek lehető legteljesebb körét.
Határozzuk meg minden egyes kutatómódszer alkalmazásának a költségét (Ki) az adott feladatnál. A kizáró
kritérium (KKi) az egyes módszerek esetén az alábbiak szerint fogalmazható meg:

Az si=0 súlyokkal kizárjuk az alkalmazásból mindazokat a módszereket, amelyek mérhetően nem tudják elválasztani a

szabvány szerint szennyezetlen térrészeket a szennyezett térrészektől. Azok a módszerek, amelyek erre - bármilyen
nagy hibával is – képesek, si=1 súlyt kapnak. A feladat megoldására rendelkezésre álló pénzügyi forrás reciproka alsó

korlátot képez. Azokat a módszereket minősítjük ebben a fázisban potenciálisan alkalmazhatóknak, melyek KKi értékei

nagyobbak az előző módon meghatározott alsó korlátnál.

A következő, rangsoroló fázisban az értékességük (ÉMi), mint rangsoroló kritérium alapján sorba állítjuk a
megmaradt módszereket.

Szakértői csoport (team) által minden módszer esetére meghatározzuk, hogy az adott módszer milyen pontosan képes
megoldani a szennyezett és szennyezetlen térrészek elhatárolását, és ezek alapján egy 0 és 1 közötti intervallumba
eső számot adunk az ÉMi értékek számlálójának. (A pontosabb módszerek 1-hez közelebbi, a pontatlanabbak pedig,

0-hoz közelebbi számot kapnak.)

Az előzőekben vázolt módon számított értékességük (ÉMi) alapján rangsorba állíthatók a kutatómódszerek. A rangsor
elején azok a módszerek helyezkednek el, amelyek egységnyi alkalmazási költség mellett a legjobb lehatárolást
szolgáltatják.

A környezetszennyezés lehatárolásához a rangsor elejére került azon módszerek alkalmazását tervezhetjük be,
melyek együttes alkalmazási költségét a rendelkezésre álló pénzügyi forrás lehetővé teszi. Mindig több módszer
alkalmazása célszerű. Megjegyzendő továbbá, hogy a módszer kritikus pontja a szakértői teamek által becsült érték
helyessége. A szakmailag inhomogén szakértői csoportokba minden, a kutatásban alkalmazható módszer szakmai
képviselőjét azonos súllyal – azonos számban – kell szerepeltetni. A szakértői csoportokban pénzügyi-gazdasági
szakember részvétele már nem szükséges, mivel ezek a szakemberek a módszerértékesség nevezőjét képező
költségeket kell, hogy pontosan meghatározzák. A legnagyobb hiba, ha a szakmai csoportokban csak gazdasági
szakembereket szerepeltetünk.

A szénhidrogénnel szennyezett területek vizsgálata

A szénhidrogénszennyezések késői fázisában a szennyező olajtest már a záróréteg (agyagos réteg, vagy pedig
talajvíz) tetején helyezkedik el, így a felszínen közvetlenül nem észlelhető. Ilyen esetekben a szennyezett terület



felszínén végzett geoelektromos, vagy pedig elektromágneses geofizikai mérésekkel mégis lehetőség nyílik a
szennyezés kimutatására, mivel az olaj 100%-os olajszaturáció esetén szigetelőként viselkedik (végtelen nagy a
fajlagos elektromos ellenállása). A talajban természetesen teljes olajtelítettség csak ritkán fordul elő, azonban kis
olajszaturációk esetében is mérhetően megnövekszik a szennyezett talaj fajlagos ellenállása a szennyezetlenhez
képest.

A 10.10. ábra egy Százhalombattán történt olajszennyezés geoelektromos VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás)
mérésekkel történt kutatásának eredményét mutatja be. Jól látható, amit a fehér színnel jelölt nagyobb ellenállású olaj
felült az agyagos zárórétegen. A záróréteg azonban a pirossal jelölt helyeken megsérült (természetes okok miatt, vagy
pedig a gondatlanul elvégzett fúrásos kutatás eredményeként), és az olaj elszennyezte a záróréteg alatti vízbázist is.

Az olajjal szennyezett nagyobb fajlagos ellenállású térrészek kimutatására elektromágneses (EM) módszerekkel is
lehetőség van. Ekkor az elektromágneses tér frekvenciájának a változtatásával szabályozzuk a kutatási mélységet. (A
kis frekvenciás EM terek behatolása nagyobb, mint a nagyfrekvenciás tereké.) Az alábbiakban egy olajjal szennyezett
modell esetére egy integrálegyenletes elektromágneses 3D modellező programmal  [xxi] végzett számítások
eredményeit mutatjuk be GeoMedia Professional GIS alatti 2D+10D geoinformatikai rendszerben.

10.10.  ábra:  Olajszennyezés kimutatása geoelektromos mérésekkel  [ix]

A 10.11. ábra a számításokhoz használt modellt mutatja. A 10 méteres mélységben elhelyezkedő, 2 ohmm fajlagos
ellenállású zárórétegen helyezkedik el a 3 méter vastag, 500 ohmm fajlagos ellenállású olajtest. A fedőüledék fajlagos
ellenállása 20 ohmm. Amennyiben nincs olajszennyezés a rétegsorban, akkor a 10.12. ábrán látható szennyezetlen
fajlagos ellenálláskép adódik.



10.11.  ábra:  Az olajszennyezés EM leképezéséhez használt  földtani-geofizikai  modell  GIS alatt [x]

10.12.  ábra:  Az szennyezetlen rétegsor fajlagos ellenállásképe GeoMedia GIS alatt [xi]

Az olajjal szennyezett rétegsorra kiszámított fajlagos ellenállásképen (10.13. ábra) jól láthatóan megjelenik az olajtest.
Minden térszámítási pontban kiszámítottuk, hogy milyen százalékos eltérést okoz az olajszennyezés hatásának
megjelenése a fajlagos ellenállás értékeiben.



10.13.  ábra:  Az olajjal szennyezet  rétegsor fajlagos ellenállásképe GeoMedia GIS alatt [xii ]

A fajlagos ellenállás paraméter előző módon meghatározott olajszennyezésre való érzékenységének a képe látható a
10.14. ábrán. Megfigyelhető, hogy az érzékenységi képen még alakhűbben kirajzolódik az olajtest. Az alfanumerikus
adatbázisban egy kattintással megkereshető a legnagyobb érzékenységhez tartozó frekvencia a keresési ablakban. Az
innen leolvasott 79620 Hz frekvencián érdemes az EM fajlagos ellenállás térképezést elvégezni. Az elektromos és a
mágneses térerősség komponensek egymáshoz képest számított időbeli eltolódásából a fázis értékek határozhatók
meg.

10.14.  ábra:  Az fajlagos ellenállás olajszennyezésre való érzékenységének eloszlásképe és az adatbázisban történt keresés eredménye
GeoMedia GIS alatt [xiii]



10.15.  ábra:  Az fázisértékek eloszlásképe szennyezetlen rétegsor esetén GeoMedia GIS alatt [xiv]

Látható, hogy míg a szennyezetlen modellre számított fázisértékek eloszlásképén (10.15. ábra) nem mutatkozik meg
az olajszennyezés hatása, addig ez a hatás szennyezett modellre számított fázisértékek 10.16. ábrán bemutatott
eloszlásképén - a fázis sajátosságaiból adódóan - kettős anomáliával jelenik meg.

10.16.  ábra:  Az fázisértékek eloszlásképe olajjal szennyezett  rétegsor esetén GeoMedia GIS alatt [xv]

A fázisparaméter olajszennyezésre való érzékenységének eloszlásképén látható (10.17. ábra) keresési ablakból
kiolvasható, hogy a fázis paraméter legnagyobb érzékenysége a fajlagos ellenálláséhoz képest közel négyszer
nagyobb frekvencián (317200 Hz) adódik. A fázis paraméter tehát ugyanazon a frekvencián "mélyebbre lát", mint a
fajlagos ellenállás.



10.17.  ábra:  Az fázis értékek olajszennyezésre való érzékenységének eloszlásképe és az adatbázisban történt keresés eredménye GeoMedia GIS
alatt [xvi]

Az olajszennyezés szélei a vertikális mágneses térerősség (Hz) pozitív anomáliáival (10.18. ábra) esnek egybe, ezért a

Hz paramétert a földtani-geofizikai kutatásoknál direkt vetőindikátornak nevezzük, mivel a laterális ellenállás

inhomogenitások (vetők) felett a Hz értékek megnövekednek. Ezt a hatást, mint ahogy az a 10.19. ábrán látható, még

jobban kiemelhetjük, ha a Hz értékeket a Hy horizontális mágneses térerősség komponensre normáljuk (Hz/Hy).  A GIS

rendszer adatbázisában történt keresésekkel megállapítható az is, hogy a bemutatott paraméterképeket 200 Hz és 2
MHz közötti EM mérésekkel lehet meghatározni.

10.18.  ábra:  A Hz értékek eloszlásképe olajjal szennyezett  rétegsor esetén GeoMedia GIS alatt [xvii ]



10.19.  ábra:  A Hz/Hy értékek eloszlásképe olajjal szennyezett  rétegsor esetén GeoMedia GIS alatt [xviii]

3. Ellenőrző KÉRDÉSEK, FELADATOK

10. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Milyen intézmény biztosítja 2007. január 1.-óta a földtani kutatás és a
bányászat állami irányítását?
 

 
 

Magyar Geológiai Szolgálat

 
 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

 
 

Központi Földtani Hivatal

2. Ismertesse a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területi hivatalait!
 

  
Budapesti Bányakapitányság, Veszprémi Bányakapitányság, Pécsi
Bányakapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Szegedi Bányakapitányság

  
Soproni Bányakapitányság, Veszprémi Bányakapitányság, Pécsi
Bányakapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Szolnoki Bányakapitányság

  
Budapesti Bányakapitányság, Veszprémi Bányakapitányság, Pécsi
Bányakapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Szolnoki Bányakapitányság



3. Nevezze meg a bányászati és földtani hatásági döntések (állásfoglalások)
első fokát és másodfokát!
 

 
 

elsőfok: területileg illetékes bíróságok, másodfok: MBFH központi hivatala

  
elsőfok: területileg illetékes bányakapitányságok, másodfok: MBFH központi
hivatala

 
 

elsőfok: területileg illetékes bíróságok, másodfok: Legfelső Bíróság

4. Milyen időtartamra nyerhető el Magyarországon a koncessziós kutatási
jog?
 

 
 

10 évre

 
 

4 évre, amely 2 évvel hosszabbítható

 
 

4 évre, amely 3x2 évvel hosszabbítható

5. Melyik ásványi nyersanyagvagyonnak a legnagyobb az értéke hazánkban?
 

 
 

a szénhidrogéneknek
 

a nemfémes
ásványinyersanyagoknak

 
 

 
az érceknek  

 

6. Melyik ásványi nyersanyagvagyonnak a legnagyobb mennyisége
hazánkban?
 

 
 

az érceknek
 

a nemfémes
ásványinyersanyagoknak

 
 

 
a szénhidrogéneknek  

 

7. Hogyan változott hazánkban a bányatelkek száma 1994 és 2007 között?
 

 
 

nem változott
 

24 %-al nőtt

 
 

 
24 %-al csökkent  

 

8. Melyik két magyarországi város esetén legnagyobb a földalatti üregek által
okozott veszély?
 

 
 

Sopron és Budapest
 

Pécs és Budapest

 
 

 
Pécs és Eger  

 

9. Hol található a Magyar Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár?
 

 
 

Budapesten, a Stefánia úton
 

Budapest, a Fő utcában

 
 

 
Budapest, a Kolumbusz utcában  

 

10. Milyen földtani veszélyforrás okoz környezeti problémát Medgyesbodzás



térségében?
 

 
 

az olajbányászat
 

a duzzadó agyag

 
 

 
a föld alatti üregek  

 

11. Milyen frekvenciatartományban képezhető le elektromágneses geofizikai
módszerekkel egy 10 m mélységben lévő zárórétegű, 3 m vastag olajfolt?
 

 
 

a 2 Hz és 2 MHz közötti tartományban

 
 

a 200 Hz és 2 MHz közötti tartományban

 
 

a 200 Hz és 2 GHz közötti tartományban

12. Mi az olajszennyeződések két természetes zárórétege?
 

 
 

az agyag és a talajvíz
 

az agyag és a mészkő

 
 

 
az agyag és a bentonit  

 

13. Mennyi a 100%-os olajszaturációjú kőzet fajlagos ellenállása?
 

 
 

végtelenül kicsi
 

15 ohmm

 
 

 
végtelen nagy  

 

14. Mi a porózus-permeábilis kőzetek porozitásának a definíciója?
 

 
 

a pórustérfogat és az összes kőzettérfogat aránya

 
 

az összes kőzettérfogat és a pórustérfogat aránya

 
 

az összes kőzettérfogat és a pórustérfogat különbsége

15. Mi a porózus-permeábilis kőzetek vízszaturációjának a definíciója?
 

 
 

a pórusokban lévő víz térfogatának és a pórustérfogatnak az aránya

 
 

a pórustérfogatnak és a pórusokban lévő víz térfogatának a különbsége

 
 

a pórusokban lévő víz térfogatának és a pórustérfogatnak az összege

16. Mi a porózus-permeábilis kőzetek olajszaturációjának a definíciója?
 

 
 

a pórustérfogatnak és a pórusokban lévő olaj térfogatának a különbsége

 
 

a pórusokban lévő olaj térfogatának és a pórustérfogatnak az összege

 
 

a pórusokban lévő olaj térfogatának és a pórustérfogatnak az aránya

17. Mi a porózus-permeábilis kőzetek gázszaturációjának a definíciója?



 

 
 

a pórusokban lévő gáz térfogatának és a pórustérfogatnak az összege

 
 

a pórustérfogatnak és a pórusokban lévő gáz térfogatának a különbsége

 
 

a pórusokban lévő gáz térfogatának és a pórustérfogatnak az aránya

18. Az elektromágneses méréseknél melyik paraméter alkalmas a laterális
ellenállás inhomogenitások (vetők) kimutatására?
 

 
 

az elektromos térerősség vertikális komponense

 
 

a mágneses térerősség vertikális komponense

 
 

a mágneses térerősség horizontális komponense

19. Milyen térerősség komponensre kell normálni a Hz vertikális mágneses
térerősség komponenst, hogy a vető hatása szélesebb
frekvenciatartományban jelenjen meg?
 

 
 

a mágneses térerősség horizontális komponensére

 
 

az elektromos térerősség vertikális komponensére

 
 

a horizontális elektromos áramsűrűségre

20. Melyik frekvencián legnagyobb a fajlagos ellenállás paraméter
olajszennyezésre való érzékenysége egy 10 m mélységben lévő
zárórétegű, 3 m vastag olajfolt esetén?
 

 
 

~ 80 000 Hz-en
 

~ 200 Hz-en

 
 

 
~ 320 000 Hz-en  

 

21. Melyik frekvencián legnagyobb a fázis paraméter olajszennyezésre való
érzékenysége egy 10 m mélységben lévő zárórétegű, 3 m vastag olajfolt
esetén?
 

 
 

~ 200 Hz-en
 

~ 80 000 Hz-en

 
 

 
~ 320 000 Hz-en  

 

22. Milyen súlyt kapnak a rangsoroló kritérium meghatározásánál a
környezetszennyezést pontosabban meghatározó módszerek?
 

 
 

0.75 és 1 közötti
 

0 és 0.25 közötti

 
 

 
0.25 és 0.75 közötti  

 



 Kifejtendő KÉRDÉSEK  

 

Mi a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztályának fő feladata?
 
Ismertesse a koncessziós szabályozás lényegét!
 
Jellemezze hazánk ásványi nyersanyaggal való ellátottságát!
 
Hogyan változott hazánk szénvagyona és szénbányászata 1994 és 2008 között?
 
Hogyan változott hazánk szénhidrogén vagyona és szénhidrogén bányászata 1994 és 2008 között?
 
Hogyan változott hazánk bauxit vagyona és bauxit bányászata 1994 és 2008 között?
 
Hogyan változott hazánk ércvagyona és ércbányászata 1994 és 2008 között?
 
Hogyan változott hazánk építőipari nyersanyag vagyona és építőipari nyersanyag bányászata 1994 és 2008
között?
 
Ismertesse a földtani veszélyforrásokat!
 
Jellemezze a Makói árok térségében kimutatott új típusú CH-tároló szerkezetet!
 
Melyik külföldi tulajdonú cég találta meg a Makói árok térségében az új típusú CH-tároló szerkezetet!
 
Ismertesse a kizáró kritérium lényegét!
 
Ismertesse a rangsoroló kritérium lényegét!
 
A fedő és a fekü képződményekhez képest milyen fajlagos ellenállású anomáliával jelenik meg az olajfolt és
miért?
 
A fedő és a fekü képződményekhez képest milyen fázis anomáliával jelenik meg az olajfolt és miért?
 
Hogyan becsülhetjük referenciapontos kutatás esetén az egyes mért paraméterek szennyezésre (pl.
olajszennyezésre) való érzékenységét?
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