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LABORATORIES
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A laboratórium feladata:

— a MÁFI-ban működő projektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítése;

— külső, főleg OTKA pályázatot nyert megrendelők vizsgálatainak elvégzése;

— az anyagvizsgálat fejlesztése (ez utóbbi célra a laboratórium külön projektet tart fenn).

#

Tasks of the Laboratory are:
— supply the laboratory investigation demands of the projects in the Hungarian Geological 

Survey;
— analyses for external customers (mainly research projects supported by the National Scien

tific Research Fund);
— development o f laboratory instruments and methods (carried out in a separate project).
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A vizsgálati tevékenység a kémiai és ásvány

kőzettani osztályon folyik.
A vizsgálatok széleskörűek, csaknem átfogják 

a geológiai anyagvizsgálat teljes körét.
A vizsgálati fajták és azok nagyságrendje az 

alábbi volt:
1992 1993

(db)
Minták száma: 11 416 7 213
Kőzet szervetlen kémiai elemzése: 4 100 1826
Kőzet szerves kémiai elemzése: 687 611
Vízanalízis: 668 971
Szedimentológia: 8 058 5 311
Röntgen: 1 003 878
Termikus: 746 556
Csiszolatkészítés: 2 387 1 497
Őslénytani előkészítés: 4 585 2 227

Az elektronmikroszkóp és a paleomágneses 
laboratórium két-két fővel egész évben üzemelt.

A levizsgált mintaszám a laboratórium átszer
vezése, az új műszerek kezelésének betanulása, 
valamint a dolgozói létszám leépítése miatt mint
egy egyharmadával csökkent.

A laboratórium kutatói a mérésszolgáitatáson 
kívül résztvesznek a mérési eredmények feldolgo
zásában.

Minőségbiztosítás
A laboratórium arra törekszik, hogy a földtani 

analitika a nemzetközileg elfogadott minőségbiz
tosító és minőségellenőrző rendszerekhez közelít
hessen. Az akkreditálás szervezeti, személyi és 
anyagi feltételei nincsenek meg, ezért a módsze
rek szabványosításával, nemzetközi standard 
anyagok beszerzésével és más költségtakarékos 
módon kell biztosítani az akkreditált laboratóriumra 
jellemző minőségű munkavégzést.

A projektben félsorolt tematikus együttműkö
déseken kívül a laboratórium szoros kapcsolatot 
tart fenn a szolgáltatásokat megrendelő MÁFI 
projektekkel és külső megrendelőkkel.

Analyses are carried out in the Department of 
Mineralogy and Petrology.

Analyses are widespread with almost all the 
existing types of geological laboratory investiga
tions being carried out.

Types and quantity of the differnt analyses 
were the following:

1992 1993
(pieces)

Number of samples: 11416 7 213
Inorganic chemical analyses of rocks: 4 100 1 826
Organic analyses of rocks: 687 611
Hydrological analyses: 688 971
Sedimentology: 8 058 5 311
X-ray analyses: 1 003 878
Thermal analyses: 746 556
Preparation of thin-sections: 2 387 1 497
Palaeontological preparation: 4 585 2 227

The scanning electron microscope and the
palaeomagnetic laboratory were operating with 
two employees each during the whole year.

The number of the analyzed samples de
creased by one-third from the previous year be
cause of the re-organization of the laboratory, the 
operation training for the new instruments, and the 
30% staff decrease.

In addition to the analyses, the researchers of 
the laboratory also evaluate data.

Assurance of Quality
The laboratories wish to approach the inter

national quality assurance and control stan
dards. We do not have the organization, per
sonnel, and financial resources to be accred
ited. We, therefore, attempt to achieve the 
standards of internationally accepted laborato
ries through improved methodological and 
economic measures.

In addition to the thematic cooperations of 
the project, the laboratory has a strong connec
tion with other projects of the Hungarian Geological


