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A „Geo XXI. a Magyar Geológiai Szolgálat és kere-
tében mûködõ Magyar Állami Földtani Intézet és az
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, földtani, földtani
kutatási feladatai a XXI. század kezdetén” koncepció
alapján a MÁFI és az ELGI széles kutatói közremûködés-
sel létrehozta középtávú kutatási programját.

A program, melyet a Földtani Tanács megtárgyalt és
jóváhagyott, a két Intézet — költségvetés által támogatott
— állami földtani feladatait tartalmazza. Az Intézetek
tevékenysége messze túlterjed ezen feladatok ellátásán, a
programban nem szerepelnek sem a szerzõdéses, szolgál-
tatási célú kutatásaink, sem pedig az ugyancsak költ-
ségvetési finanszírozású közszolgálati feladataink és az
intézményfenntartással kapcsolatos tevékenységünk.

A koncepció megvalósítása a programok összehangolt
mûködését, egymásra épülését kívánja meg. Ennek egyik
legfontosabb eleme az intézményeken belüli, egymás közti
és a külsõ szisztémákkal kommunikálni képes adatbázisok,
metaadatbázisok rendszerének, az adatbázisok elérhetõségi
szabályainak kidolgozása, az adatforgalmat lehetõvé tevõ
szabványosított szoftver-hardver rendszerek létrehozása. 

Fel kell készülnünk az EU-csatlakozás során felmerülõ
új feladatokra. Az EU-országok geológiai szolgálatainak
partnerévé, sõt bizonyos területeken versenytársává kell vál-
nunk. Szükséges, hogy az egyes tevékenységek, programok
a korábbiaknál jobban kapcsolódjanak egymáshoz.

A koncepció 2001-ben az alábbi négy kutatási program
indítását írja elõ:

1. alapkutatási program,
2. térképezési program,

3. ásványinyersanyag-kutatási program,
4. alkalmazott földtani kutatási program.
A Geo XXI. koncepció a tudományos alapkutatást a

fejlõdés alapjának minõsíti. Ezzel összhangban — figye-
lembe véve az Intézetek hagyományait, a hazai és nemzet-
közi együttmûködésekbõl eredõ kötelezettségeiket — a tu-
dományos alapkutatást folytatnunk kell, ez biztosítja a tudo-
mányos fejlõdést és alapozza meg az alkalmazott kutatást.

Az alapkutatás programjának legfontosabb pontja
Magyarország földtani térmodelljének megalkotása, ez a
két Intézet szoros együttmûködését tételezi fel. Az alapku-
tatásnál figyelembe vettük még az Intézet kutatói által
elnyert, az Intézetek által támogatott pályázatok tema-
tikáját is.

A térképezési program az ország megismerésére
irányuló folyamatos tevékenység, melynek során idõrõl
idõre tájegységi és országos szintézisek készülnek. A prog-
ram célul tûzi ki az országos földtani és tektonikai térkép
elkészítését, valamint a közszolgálati tevékenység keretében
az elõbbi iskolai, oktatási célú változatának közreadását.

Az ásványinyersanyag-kutatási program régióku-
tatási feladatokhoz kapcsolódóan foglalkozik a szilárd
ásványi nyersanyag potenciál felméréssel. Külön hang-
súlyt kap a geotermikus energia potenciál értékelése. A
megváltozott körülményekbõl kiindulva, nem foglalkozik
viszont a koncessziós pályázatok kiírásából és az adatcso-
mag forgalmazásából a földtanra háruló feladatokkal. A
nagykockázatú nyersanyagkutatásnak továbbra is hiányoz-
nak a finanszírozási feltételei.

Az alkalmazott kutatás témái fõleg a környezet
állapotának kutatására és új elemként, a társadalmi
igények figyelembevételével, a földtani veszélyforrások
felmérésére irányulnak. Az alkalmazott kutatáson belül
különös jelentõséggel bír a vízföldtan, mely nyilvánvalóan
közvetlen kapcsolatban van az ország ivóvízellátásával, az
életminõség biztosításával.
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A középtávú program megalkotásánál vizsgáltuk, hogy
a 21. század elejének legfontosabb teendõit milyen
körülmények, milyen feltételek figyelembevételével kell
megterveznünk, hogy ne szakadjunk el a realitásoktól.
Kiindulási alapul a jelenlegi gazdasági helyzetet vettük,
melynek lényeges megváltozása nem valószínû, annak
ellenére, hogy általánosan elfogadott az a törekvés, hogy a
kutatásra fordított anyagi források arányának növekednie
kell a nemzeti összterméken belül.

A földtan állami feladatainak legátfogóbb megfogal-
mazása a 132/1993. (IX. 29.) sz. kormányrendelet. A kon-
cepció célkitûzése ennél kevésbé átfogó, de mindenképpen
összhangban van a kormányrendelettel. A társadalomnak,
legalábbis rövid távon, látszólag sokkal kevesebb megfo-
galmazott igénye van. Ennek az állapotnak tarthatatlan
mivolta, váratlan vagy katasztrófahelyzetekben azonnal
nyilvánvalóvá válik (pl. beépített, közismerten csúszás-
veszélyes területen keletkezett épületkárok, a vízbázisok
elszennyezõdése, a hulladék-elhelyezés problémái, az
építkezések vitatott földrengés veszélyeztetettségû
területeken).

Összevetve a körülményeket, feltételeket és a várható
feladatokat a Magyar Geológiai Szolgálat, szakmai téren
pedig a MÁFI és az ELGI számára több tennivaló is
adódik:

— fenn kell tartani a földtani kutatások meg-
valósításához szükséges magas szakmai színvonalat, biz-
tosítani kell ennek emberi és tárgyi feltételeit,

— biztosítani kell a lehetõséget arra, hogy az alkalma-
zott kutatás alapkutatási feladatait is el tudjuk látni, akár
saját magunk, akár intézményen belüli vagy azon kívüli
együttmûködés révén,

— szélesíteni kell a földtani kutatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatást mindazok számára, akiknek igénye van
adatokra,

— érvényt kell szerezni a kormányrendeletnek azokon
a területeken is, ahol eddig ez nem történt meg (ez elsõsor-
ban államigazgatási kérdés),

— szorosabbá kell tenni az együttmûködést a földtani
kutatások területén mûködõ egyéb intézményekkel,

— figyelemmel kell kísérni az Európai Unióhoz való
csatlakozás folyamata során fellépõ új követelményeket és
lehetõségeket a jövõre való felkészülés és anyagi forrá-
saink bõvítése érdekében.

Intézeteink a kutatási program keretében folytatják a
földtudomány- és intézettörténeti kutatásokat, melyek
célja — a levéltári és muzeológiai dokumentálás és szol-
gáltatás mellett — az aktuális (évfordulós) és tematikus
feldolgozások elvégzése.

ALAPKUTATÁS

Az alapkutatás elengedhetetlen a konkrét kutatási
feladatok szakmai színvonalának biztosításához, s
közvetlen hatással van a földtani térképezésre, a nyers-
anyagkutatásra és alkalmazott földtani kutatásra egyaránt.

Az alapkutatási feladatok meghatározásához tehát szük-
séges az egyéb kutatások igényeinek visszacsatolása is.

Az alapkutatási program deklarált célja az, hogy 
— mindjobban megismerjük a földtani környezetet és

arról új ismereteket nyerjünk,
— megtartsuk intézeteink vezetõ szerepét az állami

földtani kutatásban és növeljük tudományos színvona-
lukat,

— lépést tartsunk a tudomány fejlõdésével,
— megtartsuk az új nemzetközi eredmények adap-

tálására képes kutatókat és a mûszaki kapacitást,
— választ adjunk az alkalmazott kutatás által min-

denkor felvetett kérdésekre.
Az alapkutatást elsõsorban az állam finanszírozza, s

ennek elõfeltétele a magas tudományos színvonal, fontos
mutatóként az eredmények publikálásával és a kutatók
tudományos elõmenetelével. Az összes tudományterület
egyforma mértékû finanszírozására az állam nem képes, e
hiányosság hazai és külföldi pályázatok, valamint a hazai
és nemzetközi együttmûködés révén csökkenthetõ.
Mindkettõhöz segítséget nyújthat nemzetközi szervezeti
tagságunk és részvételünk nemzetközi szervezetek
munkájában. A humán és technikai erõforrások jobb
kihasználása és a tudományos színvonal emelése
érdekében a jelen alapkutatatási programunkat egyeztetni
kell azon intézmények középtávú elképzeléseivel, ahol
földtani alapkutatás folyik. 

Az alapkutatás keretében az intézetek a fõ hangsúlyt a
következõ tudományterületek mûvelésére helyezik:

Magyarország földtani térmodellje: 
Földtani modellezés:

Medenceanalízis.
Tektonika-neotektonika.

Magyarország geofizikai adatainak integrált 
értelmezése.
Litoszféra-kutatás.
Földrengések forrásterületeinek vizsgálata.

Õslénytan, õskörnyezeti rekonstrukciók:
Felsõ-kréta: Magyarország.
Eocén: Dunántúli-középhegység.
Oligocén: Bicskei-medence.
Miocén: Alföld, Bicskei-medence.
Pleisztocén: Alföld, Kisalföld, Dél-Dunántúl.  

Földfizikai kutatások: 
Földmágneses kutatások.
Paleomágneses kutatások.
Gravitációs kutatások.

Geofizikai módszerfejlesztés:
Inverziós eljárások, információs rendszerek
fejlesztése.  

Az elõírt koncepciót úgy véljük teljesíthetõnek, ha 
programunkat e beosztás nyomán ismertetjük.

BREZSNYÁNSZKY KÁROLY és BODOKY TAMÁS28



Magyarország földtani térmodellje

Földtani modellezés

Alapkutatási tevékenységünk fontos meghatározója az
alkalmazott kutatások igényeinek tudományos problé-
maként való megfogalmazása, és a szükséges kutatómun-
ka elvégzése után az eredmények visszacsatolása. A hidro-
geológia és a környezetföldtan, elsõsorban a hidrodi-
namikai és transzport modellezésekhez, megbízható föld-
tani alapot igényelnek. Ez a földtani alap azonban ma már
nem csupán egy adott területre vonatkozó néhány fúrást és
szelvényt jelent, hanem az összes elérhetõ földtani-
geofizikai adat integrált értelmezésén alapuló geológiai
térmodellt, amelyben az egyes képzõdményekhez térben
lehatárolható megfelelõ fizikai paraméterek rendelhetõk. E
feladat elvégzéséhez alapvetõ a 3D adatbázisok létre-
hozása és értelmezése, amely a MÁFI és az ELGI szoros
együttmûködésén alapulhat. 

Az alkalmazott kutatások által rohamosan növekvõ
mértékben igényelt földtani modellek elõállításán túl-
menõen azonban a földtani modellalkotásnak ki kell ter-
jednie Magyarország egész területére és földtani képzõd-
ményeinek teljes körére. Magyarország szerkezeti képét
szeizmikus vonalháló és a hozzá csatlakozó mélyfúrások
alapján alakítjuk ki, ehhez kívánjuk integrálni az erõtér
geofizikai, szeizmológiai, radiometriai stb. adatokból
nyerhetõ szerkezeti többletinformációt. Az adatok célszerû
válogatásával, egységes újrafeldolgozásával és integrált
értelmezésével kialakított geofizikai modellt a mélyfúrá-
sok adatainak segítségével földtani modellé konvertáljuk,
és a jövõben megalkotjuk Magyarország földtani
felépítésének áttekintõ 3D modelljét. 

A földtani modellezés jelentõs szoftver- és hardverfej-
lesztéseket, valamint az egyes modellek alkalmazására,
programozásra specializálódott szakember gárdát igényel,
amelynek megteremtése csak hosszú távon lehetséges. 

Medenceanalízis
A Medenceanalízis keretében Magyarország

medencekitöltõ üledékeinek komplex vizsgálatát és föld-
tani térmodellekben való megjelenítését végezzük a szedi-
mentológia, szekvencia- és ciklussztratigráfia, õskörnye-
zeti vizsgálatok, valamint szeizmikus szelvények és
karotázsok értelmezésére alapozva. A tektonikai kutatási
eredmények integrálásával medencefejlõdési modelleket
alkotunk. Mivel mind a hidrogeológia, mind a környe-
zetföldtan túlnyomórészt a felszín közeli képzõdmények
vizsgálatával foglalkozik, ezért az elkövetkezõ években —
egyéb résztémák mellett — a hangsúlyt a késõ-neogén és
negyedidõszaki események vizsgálatára helyezzük:

— A Nagyalföld és a Kisalföld pliocén–negyedidõsza-
ki feltöltõdésének fejlõdéstörténeti rekonstruálása, ezen
idõszak képzõdményeinek nagyfelbontású ciklus- és
szekvenciasztratigráfiai vizsgálata, a folyóvízi üledékkép-
zõdés és a klíma kapcsolatának elemzése, a jelenlegi
vízhálózat kialakulása.

— A DK-Alföld medencéjébe érkezõ negyedidõszaki
folyóvízi üledékek eredete és a szállítási irányok meg-
határozása: az üledékösszlet nehézásvány-összetételének
koronkénti értékelése, a nehézásványok geokémiai
értékelése fajonként és régiónként, amelynek alapján
lefolytatható az egyes vízgyûjtõ területek nehézásvány-
összetételének genetikai értékelése, valamint légi és
ûrfelvételek integrált értelmezése alapján a Berettyó,
Körösök és a Maros vízhálózat-fejlõdése.

— A Duna–Tisza köze területén a negyedidõszaki
képzõdmények feküjében található késõ-neogén réteg-
sorok vizsgálata, a pliocén-pleisztocén határ lehetséges
kijelölése és az üledékképzõdésben bekövetkezett változá-
sok meghatározása céljából.

— A folyamatos kifejlõdésû medencefáciesû, az
üledékhézagokkal tagolt medenceperemi, és a felszíni
kibúvásokban tanulmányozható dombsági pleisztocén
kifejlõdések kapcsolatának meghatározása.

— Az alföldi késõ-neogén képzõdmények fácieskap-
csolatainak pontosítása, és a korábbi szekvenciasztratigrá-
fiai értelmezések revíziója, szeizmikus szelvények,
karotázsok és fúrási maganyagok szedimentológiai bélye-
geinek együttes értelmezése alapján, a harmadidõszaki
üledékes medencék õsföldrajzi és diagenetikus viszo-
nyainak tisztázása.

— A Bicskei-medence eocéntõl negyedidõszakig ter-
jedõ medencekitöltõ üledékeinek õskörnyezeti rekonstruk-
ciójára alapozva medencefejlõdési modell megalkotása.
Ez a téma a Vértes–Gerecse földtani térképezéséhez kap-
csolódva az elõtéri területek vizsgálatát célozza meg a
medenceanalízis módszerét alkalmazva.

— A Mihályi–Répcelak–Ölbõ pászta mélyföldtani
ismereteinek vizsgálata, különös tekintettel a széndioxid
rezervoárokra.

A szeizmikus szelvények és mélyfúrás-geofizikai ada-
tok értelmezése MÁFI–ELGI együttmûködésben történik.

Tektonika, neotektonika
E témakörben tektonikai modelleket készítünk,

különös tekintettel a neotektonikai események vizs-
gálatára, a tektonikai reaktiválódás feltételeire, paleotek-
tonikai elemek kutatására, valamint egyes medencék
fejlõdéstörténetére: 

— A mórágyi gránit sztochaszikus törésmodelljének
kidolgozása, a gránitban található törések, palásságok, és
egyéb, részben tektonikus eredetû jelenségek térbeli el-
oszlásának és statisztikai jellemzõinek vizsgálata alapján,
a fraktálgeometria módszerét is alkalmazva.

— A mórágyi gránit keletkezésének és esemény-
történetének megismerése, amelynek alapvetõ eszköze a
magmás és metamorf kõzettani vizsgálat.

— A magszkenner és a hozzá kapcsolódó szoftverek
fejlesztése, amely fúrások maganyagának digitális feldol-
gozására koncentrálódik, és a tektonikai modellezés alapa-
datbázisát alkotja. Tervezzük a magszkennerrel összeépí-
tendõ lézergerjesztésû spektrométer és gamma spektro-
méter fejlesztését. 

A Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatási programja 2001–2003 29



— A dél-dunántúli völgyhálózat irányítottságának
elemzése, a folyók és patakvölgyek teraszainak vizsgálata,
a bevágódás egyes fázisainak meghatározása, a
bevágódás-háttéremelkedés sebességének modellezése, a
dombsági területek kiemelkedésének neotektonikai vizs-
gálata.

— A medencét övezõ háttérterületek (elsõsorban az
Erdélyi-, Északi- és Dunántúli-középhegység), mint
lehordási területek negyedidõszaki fejlõdéstörténetének
elemzése, különös tekintettel a kiemelkedés, és lepusztulás
mértékére. 

— A Mihályi–Répcelak–Ölbõ pászta mélyszerkezeti
viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a terület szén-
dioxid felhalmozódásainak szerkezeti meghatáro-
zottságára.

— A Bicskei medence tektonikai fejlõdéstörténetének
vizsgálata, kapcsolódva a Vértes–Gerecse  földtani
térképezése keretében készülõ szerkezetföldtani
térképhez.

Magyarország geofizikai adatainak integrált térbeli
értelmezése

Az ELGI egyrészt nagy múltra visszatekintõ mérési
tevékenységének köszönhetõen, másrészt, mint az orszá-
gos geofizikai adatbázisok kezelõje, az egész ország
területére kiterjedõ, rendkívül nagy mennyiségû geofizikai
alap és származtatott adathoz, illetve eredménytérképhez
rendelkezik közvetlen hozzáféréssel. Ezen „sajátossága”,
valamint korszerû számítástechnikai háttere, kutatási
tapasztalata egyedülálló lehetõséget biztosít az intézet
számára komplex (több geofizikai módszert felhasználó),
és az egész ország területére kiterjedõ vizsgálatok
elvégzésére. 

Középtávú kutatási koncepcióként éppen ezért megfo-
galmazható Magyarország geofizikai adatainak integrált tér-
beli értelmezése a fent említett adatbázisra alapozva. A
„Magyarország geofizikai adatainak integrált térbeli
értelmezése” címû téma az elõzõ három éves ciklusban futó
„Magyarország földtani felépítésének áttekintõ geofizikai
vizsgálata” címû projekt szakmailag magasabb szinten és
általánosabb célkitûzéssel tervezett folytatása, amely integ-
rálja magában a korábbi litoszféra kutatást és a földrengés-
veszélyeztetettségi kutatások egy részét is. A témát az ELGI
korszerû és a licenc szerzõdés értelmében a gyártó által
folyamatosan tovább korszerûsített, nagyteljesítményû in-
tegrált geofizikai értelmezõ rendszerére, a LANDMARK
rendszerre alapozzuk, amely egy szakmai térinformatikai
rendszernek is tekinthetõ és alkalmas az adatok térbeli
elemzésére, illetve az eredmények térbeli megjelenítésére.

Míg az eddigi munka során ténylegesen többnyire csak
a szeizmikus mérések és a mélyfúrások geofizikai és
geológiai adatainak szintézise folyt, addig a most
következõ kutatási periódusban az integrált értelmezésbe
be kívánjuk vonni az erõtér geofizikai adatokat, az elektro-
mos és elektromágneses adatokat, valamint, természetesen
megfelelõ kritikával kezelve, a korábban már elkészült

geológiai és geofizikai eredménytérképek adatait és a
szeizmológiai adatokat is. Meglévõ információnak
tekinthetõk a pretercier medencealjzat, a Mohorovicic 
diszkontinuitás és Magyarország fedetlen földtani térképe,
a gravitációs, mágneses, geoelektromos és mélyfúrás
geofizikai adatbázis, továbbá a sekélyebb, nyersanyagku-
tatási célokra készült reflexiós szeizmikus szelvény-
hálózat, a mélybehatolású földtani alapszelvények, refrak-
ciós szeizmikus szelvények, a szeizmológiai évkövnyek
adatai és végül, de nem utolsó sorban a Celebration–2000
projekt keretében mért litoszféra kutató szelvények
következõ évekre várható eredményei. 

Az integrált értelmezés eredményeként egy olyan elsõ-
sorban geofizikai adatokra alapozott földtani térmodellt
várunk, amely a teljes földkérget magában foglalja és a
jelentõsebb földtani szinteket és szerkezeti elemeket tér-
ben megjeleníti. A modell felbontóképessége, természete-
sen, függ a rendelkezésre álló adatok sûrûségétõl és
minõségétõl. Ennek megfelelõen, a litoszféra mélyebb
szintjeirõl, (pl. a Mohoról) csak sokkal kisebb felbontású
eredményképet várhatunk, mint a kõolajipar által sûrû
hálózattal kutatott területek pannon szintjeirõl, vagy
például a mikroszeizmológiai adatok segítségével biz-
tosabb képet remélhetünk a ma is aktív szerkezeti von-
alakról, mint azokról, ahol ilyen adataink nincsenek

Litoszféra kutatás

2000-ben az ELGI-nek lehetõsége nyílt arra, hogy
széleskörû nemzetközi együttmûködésben részt vehessen a
litoszféra kutatások eddigi történetének legnagyobb pro-
jektjében és így az egész Kárpát-medencét lefedõ és még
azon jelentõsen túl is nyúló Celebration-2000 litoszféra
kutató mérések teljes adatrendszerének birtokába jusson.

Az ELGI litoszféra kutatásának középpontjába ezért
középtávon a Celebration-2000 adatainak feldolgozását és
értelmezését és az eredményeknek az integrált térmodellbe
történõ beépítését kívánjuk állítani, a földtani értelmezés-
ben a MÁFI közremûködésével.

A kutatások súlypontját a korábbi, vonal menti
szerkezetkutatásokról a litoszféra szeizmikus-sebesség-
terének térbeli (3D) megismerésére helyezzük. A
széleskörû nemzetközi együttmûködésben végzett
Celebration–2000 litoszférakutató program adatainak tér-
beli feldolgozása és értelmezése az ország jelentõs részére
lehetségessé teszi a litoszférát jellemzõ szeizmikus
sebességek térbeli vizsgálatát és egy, a szomszédos orszá-
gok területére is átnyúló sebességmodell megalkotását. A
szeizmikus sebességtér vizsgálata igen jelentõsen járul
majd hozzá az ország nagyszerkezeti felépítésének megis-
meréséhez, az integrált térmodell mély részeinek pon-
tosításához és egyes fejlõdéstörténeti kérdéseknek a
tisztázásához. A Celebration-2000 adatrendszer részlete-
sebb kutatásokat tesz lehetõvé:

— a Nyírség területén, ahol megismerhetõvé válik a
medencealjzat mélyszerkezete és a miocén vulkanitok és
vulkáni centrumok térbeli elhelyezkedése,
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— a DNy-Dunántúl területén, ahol vizsgálhatjuk a
medencealjzat mélyszerkezetét,

— a Dunántúli-középhegység területén, ahol vizsgál-
ható a régió mélyszerkezete, illetve illeszkedése az alpi
hegységrendszerhez.

Az új eljárás során születõ sebességterek statisztikai,
illetve metszeteik képfeldolgozási eljárások alapján
történõ vizsgálata.

A Celebration-2000 terepi adatgyûjtése (mérései)
olyan új eljárással történtek, amelyhez nem áll ren-
delkezésre még a rutinszerû feldolgozás, ezért módszertani
fejlesztést kell végezni az ilyen típusú szeizmikus mérések
feldolgozásának kialakítására. 

Az új adatrendszerbe beépíthetõk a régebbi mérések
adatai is, ezért a területi felbontás javítására szükséges
áttekinteni, értékelni, válogatni a korábbi kéreg- és
litoszférakutató, valamint a regionális nagy mélységû
refrakciós mérések eredményeit is.

A litoszféra kutatásához jelentõs többletinformációt
adhatnak a nem-szeizmikus geofizikai vizsgálatok mérési
eredményei is, ezért meg kell vizsgálni a rendelkezésünkre
álló magnetotellurikus méréseket, és eredményeiket integ-
rálni kell a kialakuló nagyszerkezeti modellbe. 

A litoszférakutatás új eljárása számos elméleti kérdést
is felvet, ezekbõl foglakozni kívánunk a témához kap-
csolódóan a következõkkel:

— A litoszféra rheológiai vizsgálata, különös tekintet-
tel a rideg-képlékeny átalakulási zónákra.

— Az új eljárás során születõ sebességterek statisztikai
eljárások alapján történõ vizsgálata.

A kutatásokban együttmûködünk a Mol Rt.-vel, az
MTA GGKI-vel és a Celebration–2000 Konzorcium többi
tagjával, vagyis:

— a lengyel, a cseh és a szlovák Tudományos
Akadémia geofizikai intézeteivel,

— a szlovák, a kanadai, finn és a török Geológiai
Szolgálattal és

— egyes kanadai (Saskatoon), osztrák (Wien),
amerikai (Texas, El Paso; Stanford, Washington), dán
(Kopenhagen), német (GFZ, Jena, Bremen), svéd
(Uppsala) és finn (Oulu) egyetemi kutató központokkal.

Földrengések forrásterületeinek vizsgálata

Az 1995-ben a Paksi Atomerõmû Rt. által az erõmû
tágabb környezetében üzembe állított Mikroszeizmikus
Megfigyelõ Hálózat segítségével a korábban nem észlel-
hetõ, kis rengések is kimutathatóvá váltak. Ez jelentõsen
megnövelte a magyarországi földrengésekkel kapcsolatos
adatok számát és lehetõvé tette integrálásukat Magyar-
ország térmodelljébe.

A téma keretében integráljuk a Mikroszeizmikus
Megfigyelõ Hálózat által szolgáltatott földrengés hipo-
centrumok adatait a geofizikai adatok értelmezésébe és
megkíséreljük, hogy összefüggést teremtsünk a geofizikai
kutatások eredményeibõl levezethetõ térszerkezetek és a
földrengések kipattanási helyei között.

Megvizsgáljuk a mikroszeimikus hálózat kiter-
jesztésének, esetleg országossá tételének lehetõségeit.

Õskörnyezeti rekonstrukciók

Az õskörnyezeti vizsgálatok célja egyes földtani
korokra, illetve képzõdményekre jellemzõ õsmaradvány
csoportok vizsgálata, biosztratigráfiai elemzése, integrált
õskörnyezeti- és paleoklíma modellek megalkotása:

— Hazai felsõ-kréta dinoflagelláták monografikus fel-
dolgozása.

— A Dunántúli-középhegység eocén foraminiferáinak
monografikus feldolgozása.

— A Bicskei-medence eocéntõl a negyedidõszakig ter-
jedõ üledéksorának palinológiai, nannoplankton- és
foraminifera-vizsgálata, az üledéksor szedimentológiai és
faciológiai értékelése, valamint az egyes idõszintekre
õskörnyezeti térképek szerkesztése.

— A magyarországi szarmata mészkõkifejlõdések lito-
és mikrofácies atlasza.

— A folyamatos kifejlõdésû medence, az üledék-
hézagokkal tagolt medenceperem, és a felszíni kibúvások-
ban tanulmányozható dombsági pleisztocén kifejlõdések
kapcsolatának meghatározása.

Földfizikai kutatások

A földfizika körébe az MGSz-en és intézetein belül
elsõsorban a geofizikai obszervatóriumok tevékenységhez
kapcsolódó kutatások tartoznak.

A földfizikai kutatások globális — az egész Földet
érintõ — geofizikai jelenségek megfigyelésével foglalkoz-
nak, így legfontosabb feladatuk az adatgyûjtés, az adat-
szolgáltatás és az adatfeldolgozás. A nemzetközi normák-
nak megfelelõen, hazánk területén ezt nekünk kell
elvégezni, de nemzetközi együttmûködésben és mind a
hazai elvárásokkal, mind a nemzetközi munkamegosztás
követelményeivel összhangban. Az obszervatóriumi
munkánál a folyamatosság alapkövetelmény, mert az ada-
tok utólag nem pótolhatók.

Földmágneses kutatások 

Ez a tevékenység a földmágneses tér néhány tizedmá-
sodpercestõl a néhányszor tíz évig terjedõ periódusú vál-
tozásainak megfigyelését jelenti. A vizsgált változások a
kiváltó okok tekintetében alapvetõen két csoportra
oszthatók: a gyors változásokra, aminek okozója a
naptevékenység, illetve a Napból érkezõ töltött részecskék
és a Föld magnetoszférája között létrejövõ kölcsönhatás,
és a lassú változásokra, melyek a Föld belsejében leját-
szódó folyamatok következményei. A földmágneses tér
megfigyelésének az eredményeit a gyakorlatban
közvetlenül is felhasználják pédául a térképezés, a nyers-
anyagkutatás, a légi közlekedés és a hírközlés területén.
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A gyors változások vizsgálata hozzásegít a magne-
toszféra és az ionoszféra szerkezetének, illetve az azokban
lejátszódó folyamatoknak a jobb megértéséhez, míg a
lassú változások tanulmányozása információt szolgáltat a
Föld belsõ szerkezetérõl és az abban lejátszódó jelen-
ségekrõl. 

A gyors változások közé tartozó geomágneses pulzá-
ciók régóta ismertek, de eredetük és keletkezésük tekin-
tetében még sok tisztázatlan kérdés van. Ennek a prob-
lémának a megoldása világméretû együttmûködést
igényel: szinkronizáltan kell a pulzációk megfigyelését
végezni. Ezt a munkát a USGS kezdeményezte és
koordinálja. Mi jelenleg két állomással veszünk részt
benne, és további állomás telepítését tervezzük.

A földmágneses tér megfigyelésének eredményeit a
gyakorlatban közvetlenül is felhasználják például a
térképezés, nyersanyagkutatás, légi közlekedés és hírköz-
lés területén.

A téma feladata a megfigyelõrendszerek folyamatos és
megfelelõ színvonalon történõ mûködtetésén túl ezeknek a
rendszereknek az egyre szigorodó követelményeknek
megfelelõ fejlesztése is, tekintettel arra, hogy ezek
általában kereskedelmi forgalomban nem beszerezhetõ
eszközökbõl állnak össze. A mérõrendszerek mellett kar-
bantartani és fejleszteni kell a vonatkozó adatbázisokat is,
hogy a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeknek
kielégítõ szinten eleget lehessen tenni.

A munka a világméretû Intermagnet-együttmûködés
keretében folyik közvetlen együttmûködésben többek
között a US Geológiai Szolgálattal, a Dán Meteorológiai
Intézettel, a Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai
Intézetével és az Olasz Nemzeti Geofizikai Intézettel.

A földmágneses térre és az ionoszférára, illetve a mag-
netoszférára vonatkozó adatok felhasználásával olyan
elméleti modelleket lehet készíteni, amelyek segítségével
megmagyarázhatóak a mérések során tapasztalt változások.
A jó modellek közelebb visznek a folyamatok
megértéséhez, és hosszú távon lehetõvé teszik többek
között a mágneses tér változásainak (viharainak) elõre-
jelzését is. Az ELGI, tekintettel arra, hogy hosszabb idõ-
szakra (több évtizedre) vonatkozó saját mérési adatsorral
rendelkezik, valamint az Intermagnet-együttmûködés révén
rendelkezésére állnak a világ nagyszámú obszervatóriumá-
nak adatai, részt kíván venni ebben a munkában a Szlovák
Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetével és az olasz
Universita della Calabriával együttmûködésben.

Paleomágneses kutatások

A paleomágneses kutatások fõ feladatának a Kárpát-
medence és tágabb környezete mozgástörténetének pale-
omágneses módszerrel történõ tanulmányozását tekintjük.
A középtávú kutatási koncepciónk ezen belül a következõ
témák vizsgálata:

— Az Észak-pannóniai nagytektonikai egység kapcso-
lata a belsõ-kárpáti egységekkel és a Kárpáti-elõ-
mélységgel a harmadidõszakban.

— A Kárpát-medence badeni emelet után történt nagy-
tektonikai mozgásai.

— Magyarország nagytektonikai egységeinek kapcso-
lata a ma tõlük Ny-ra és D-re található tektonikai
egységekkel az Alpokban és a Dinaridákban található har-
madidõszaki képzõdményekkel.

— A vasszulfid-tartalmú üledékes kõzetek mágneses
tulajdonságai alapján kutatható környezeti hatások.

A kutatásokat széleskörû hazai és nemzetközi
együttmûködésben végezzük, együttmûködõ partnereink a
Magyar, a Horvát, a Lengyel, a Szlovák és a Szlovén
Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, a Bukaresti, a Leobeni, a Lisszaboni, a Tübin-
geni és a Zágrábi Egyetem, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum, a Horvát, a Román és a Szlovák
Földtani Intézet, a Szlovén Geofizikai és Geotechnikai
Intézet, valamint a Mol Rt. 

A feladatok megoldásához két jelenleg futó OTKA-
pályázat kapcsolódik (T 029805, T 030541), és további
OTKA-pályázatot kívánunk indítani.

Gravitációs kutatások

Az Országos Gravimetriai Alaphálózat fenntartását és
fejlesztését a földmérési és térképészeti tevékenységrõl
szóló 1996/LXXXVI. sz. törvény írja elõ, a törvényi
kötelezettségeknek a következõ tevékenység révén kívá-
nunk eleget tenni:

— Az Országos Gravimetriai Alaphálózat fenntartása
és korszerûsítése részben nemzetközi együttmûködésben
(együttmûködõ partnerek: az USA Térképészeti Hivatala:
NIMA, az osztrák Metrológiai és Földmérési Szövetségi
Hivatal: BEV és a német Geodéziai Intézet: IfAG).

— A nehézségi erõtér nem árapály jellegû idõbeni vál-
tozásának tanulmányozása egyrészt az Egységes Európai
Gravimetriai Hálózathoz (UEGN) csatlakoztatott országos
hálózat abszolút állomásain végzett ciklikus ismétlõ
mérésekkel, másrészt nemzetközi mérési vonalakon,
nemzetközi együttmûködésben cseh, szlovák, horvát és
osztrák intézményekkel, illetve egyetemi tanszékekkel.

— A Föld aktuális alakjának egyre pontosabb
meghatározása (a geoid hazai felület darabjának pon-
tosítása elsõsorban mérnöki munkákhoz). Ennek a célki-
tûzésnek a megvalósításához a földi mérési pontok számá-
nak növelése, az országos felmérés „fehér foltjainak”
eltüntetése szükséges. Partnereink a Budapesti Mûszaki
Egyetem és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (Fömi),
valamint a pozsonyi Geofizikai Intézet.

— Komplex kutatási módszer kidolgozása a gravimet-
ria bevonásával lokális felszínmozgások és regionális
kéregmozgások kimutatására. Ezt a kutatást részben
OTKA és Akadémiai pályázati támogatással, részben
együttmûködõ partnereinkkel (Fömi, BME, Debreceni
Vízmû Rt.) folytatjuk.

Az ELGI nemzetközi laboratóriumnak minõsített
Mátyás-hegyi obszervatóriumában mûködik a tágabb régió
egyetlen gravitációs hitelesítõ mikrobázisa és a gravi-
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méterek hitelesítésére kifejlesztett abszolút hitelesítõ
berendezés. Ezek segítségével eredményesen tanulmá-
nyozhatóak a graviméterek metrológiai kérdései. A
témában együttmûködõ partnereink az árapálykutatással
foglalkozó európai obszervatóriumok (Ausztria,
Szlovákia, Csehország, Németország, valamint a NIMA).

Geofizikai módszerfejlesztés

Módszerfejlesztésen, amely a geofizikai kutatásokban
a fejlõdés, az elõrelépés nélkülözhetetlen eszköze,
általában az elméleti kutatásokkal megalapozott új kutató
eljárásoknak a gyakorlatban történõ kipróbálását, illetve a
gyakorlatba történõ bevezetését értjük. Vagyis a módszer-
fejlesztésnek alapvetõ elemei egyrészt az elméleti kutatás,
másrészt a gyakorlati munka és végül a legfontosabb, a
kettõ összekapcsolása.

Az állami feladatok jellegébõl és eddigi finanszírozási
rendjébõl következõen az elõttünk álló idõszakra a
geofizikai módszerfejlesztés középtávú koncepciójaként
az fogalmazható meg, hogy súlyponti feladatának elsõsor-
ban az adatfeldolgozási eljárások és a térinformatikai rend-
szerek fejlesztését kell tekinteni. Ezek elõsegítik és pon-
tosabbá teszik a geofizikai adatok földtani, tektonikai és
litológiai értelmezését, illetve a kõzetfizikai paraméterek
meghatározását.

Szeizmikus módszertani kutatások

A szeizmikus módszertani kutatások súlypontját olyan
— nemzetközi irányvonalaknak megfelelõ — eljárások
fejlesztésére, vizsgálatára és alkalmazásba vitelére helyez-
zük, amelyek segítségével a mért szeizmikus adatok
alapján meg lehet határozni a rétegsor kõzetfizikai
paramétereit. Vizsgálataink során lehetõség szerint arra
törekszünk, hogy a szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai
adatokat integráltan kezeljük, mivel az utóbbiak
közvetlenül a kõzettestbõl szolgáltatnak információt. A
kutatási témakörök összeállításánál elsõdleges szempon-
tunk az volt, hogy az eredmények hasznosíthatók legyenek
a hazai alkalmazott földtani kutatások során. Ezek a
témakörök a következõk:

— A 2D és 3D refrakciós tomografikus inverziós
eljárások vizsgálata a szeizmikus hullámok alapján nyer-
hetõ rugalmasparaméter-tér meghatározása céljából.
Célunk olyan módszerek, módszeregyüttesek hazai gya-
korlatba történõ bevezetése, amely segítségével mód nyí-
lik a litoszféra mélyszerkezetének pontosítására.

— Az észlelési távolságtól függõ amplitúdók vizsgála-
ta az S-hullám sebességterének meghatározásához. Célunk
a vízkutatás, a mélylitoszféra kutatás, a földrengés-veszé-
lyeztetettségi vizsgálatok és a nagy kockázattal járó
ásványinyersanyag-kutatás eszköztárának bõvítése.

— Földtani jelenségek (pl. vetõzóna, réteghatár stb.)
leképezõdésének tanulmányozása a jelenséget egyidejûleg
vizsgáló különbözõ geofizikai módszerek eredményeiben

a geofizikai mérések komplex kiértékelésének javítása
érdekében.

A mélyfúrás-geofizikai módszertani kutatások

A mélyfúrás-geofizikai elméleti és módszertani kutatá-
sok terén a következõ feladatokra kívánjuk helyezni a
hangsúlyt:

— Labormérésekbõl és mélyfúrás-geofizikai adatokból
meghatározott kõzetfizikai paraméterek összehasonlító
vizsgálata a kõzetfizikai modellek pontosításának céljából,
illetve a szeizmikus inverziókhoz szükséges jobb induló
modellek megalkotásához. 

— A mélyfúrás-geofizikai feldolgozási eljárások
fejlesztése.

— A medenceüledékek tömörödési trendjének vizs-
gálata mélyfúrási geofizikai mérések alapján a kõzet-
mechanikai paraméterek trendjeinek becslésére és a süly-
lyedéstörténet tanulmányozására.

Geoelektromos és 
elektromágneses módszerfejlesztés

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
évtizedekre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a
geoelektromos és elektromágneses módszerek elméleti
alapjának kutatásának és az eredmények alkalmazását
lehetõvé tevõ  programfejlesztések tekintetében. Az elmúlt
évek társadalmi igénye, érdeklõdése a felszínközeli tér-
részek földtani megismerése iránt szükségessé teszi az
egyenáramú módszerek feldolgozási eljárásainak
fejlesztését. A program keretében 2D inverziós eljárásokat
vezetünk be különbözõ elektróda elrendezésû mérések
adatainak feldolgozásra céljából. Az elektromágneses
mérések területén, szelvénymenti szondázások adatainak
együttes feldolgozását lehetõvé tevõ ún. 1.5 D inverziós
eljárás kidolgozását tervezzük. További fejlesztéseket ter-
vezünk még az egyenáramú direkt feladat megoldása te-
kintetében. Elméleti, programozási munkákat tervezünk
különbözõ mérések adatainak együttes inverziója céljából.
A hatékony adatszolgáltatás érdekében a feldolgozó prog-
ramok és az országos adatbázisok összekapcsolása már
megtörtént az egyenáramú-, és a tranziens-szondázásokra.
Ezt az összekapcsolást további módszerekre tervezzük
kiterjeszteni.

Erõtérgeofizikai, képfeldolgozási kutatások

A gravitációs és mágneses adatok mindenfajta célú
földtani kutatás esetében alap-, illetve kiindulási mérési
adatrendszerként szerepelnek. Ennek egyik oka az, hogy
az adatrendszerek — kisebb-nagyobb sûrûséggel — orszá-
gos fedettséget biztosítanak, másrészt digitálisan tartal-
mazzák az országban végzett összes mérés adatait, így az
adatok bármely területrõl gyorsan elérhetõk.

Az eddigi földtani gyakorlatban az adatfeldolgozás a
Bouguer-anomália térkép és a maradék-anomália térkép,
valamint a mágneses anomáliatérkép elõállítására korlá-
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tozódott. A nemzetközi irodalomban, és kisebb részben a
gyakorlatban is új tendenciák fogalmazódtak meg. Ezek
elsõsorban a tér és frekvenciatartományú szûrésekre,
hatómeghatározásokra, 2 és 3D direkt és inverz feladatok
megoldására, valamint statisztikai eljárások alkalmazására
irányulnak. Az erõtér-geofizikai és a távérzékelési mód-
szerek adatainak feldolgozása számos ponton találkozik. A
hazai gyakorlatban elterjedt feldolgozási eljárások
megújítását és fejlesztését programunk lényeges elemének
tekintjük.

Informatikai fejlesztés

A korszerû földtani, és ezen belül a geofizikai kutatás
igényli az elérhetõ adatok, információk együttes elem-
zését. Az integrált értelmezést megfelelõ hardver- és
szoftverháttér képes biztosítani. Az elmúlt évek munkái, a
megvalósult fejlesztések és a megszerzett tapasztalatok
megfelelõ alapot teremtenek korszerû, integrált geofizikai
adatrendszerek felállítására. A programon belül régió,
szubrégió szintû minta adatrendszer felállítását tervezzük.

A mérnökgeofizikai módszertani kutatások

A mérnökgeofizikai módszertani fejlesztés terén a
következõ feladatokat tûzzük magunk elé:

— Vizsgáljuk a vasúti pályatestek és alapozásaik
állékonyság- és inhomogenitás-vizsgálatának geofizikai
lehetõségeit.

— Vizsgáljuk az autópályák és burkolt utak, valamint
az árvízvédelmi gátak állékonyság- és inhomogenitás-
vizsgálatának geofizikai lehetõségeit.

— Fejlesztjük a Rayleigh-hullámokon alapuló inver-
ziós eljárásokat (SASW módszer-fejlesztés).

— Vizsgáljuk a geoelektromos tomográfia alkalmazás-
ba vitelének lehetõségeit.

TÉRKÉPEZÉS

A Magyar Állami Földtani Intézet  és a Magyar Állami
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet megalapítása óta
folyamatosan végzi az ország földtani felépítésének rend-
szeres kutatását, amelynek egyik, alapvetõ eszköze a rend-
szeres földtani és geofizikai térképezés. Ez az egyetlen
olyan földtani kutatási tevékenység, amelyet a földtu-
dományokkal foglalkozó más hazai kutatóhelyeken nem
mûvelnek sehol. A földtani és geofizikai térképezés továb-
bi lényeges sajátossága — a többi kutatási tevékenységgel
ellentétben, hogy teljes, országos lefedettséget céloz meg.

A térképezést a két kutatóintézetnek folyamatosan kell
végeznie, mivel az ország különbözõ részeit ábrázoló te-
matikus térképek idõvel elavulnak. Ennek egyik oka a
geológia és a geofizika különbözõ tudományágainak és a
társtudományoknak a fejlõdésében keresendõ, de legalább
ennyire jelentõs tényezõ a felhasználói igények változása,
újabb és újabb szempontoknak és kihívásoknak az elõtérbe

kerülése. A térképezés és a térképek felhasználási területei
között szoros kölcsönhatás van. A rendszeres felvétel a
legfõbb alapadat-szolgáltatója szinte minden más kutatási
tevékenységnek (az alapkutatás jellegû tudományágaktól
az alkalmazott kutatásokig), ugyanakkor azok eredményei
folyamatosan hatnak vissza a térképek tartalmára, felbon-
tására stb.

Földtani térképezés

A Földtani Intézet legfontosabb állami feladatai a föld-
tani térképezés terén:

— A rendszeres földtani térképezés az ország külön-
bözõ területein.

— A keletkezõ alapadatok és alaptérképek szolgál-
tatása más kutatóegységek számára.

— Az országos fúrási- és térképi adatbázis építése.
— Áttekintõ méretarányú földtani térképek szer-

kesztése és közreadása.
A földtani térképezés több, egymástól jól elhatárolható,

ugyanakkor egymásra épülõ, komplex munkafázis folya-
mata: 1. felvétel, 2. szerkesztés (reambuláció), 3. kiadás.
Az eddig elvégzett és a még hátralévõ feladatok tekin-
tetében a jelenlegi projektek „készültségi foka” egymástól
eltérõ, így a következõ tervezési idõszakra áthúzódó
munka befejezéséhez szükséges futamidõ, és ezáltal a ter-
vezhetõ új kutatási feladatok volumene projektenként vál-
tozó.

A földtani térképeket különbözõ méretarányban kell
szerkeszteni és archiválni, részben az ábrázolandó terü-
let feltártságának, részben a felhasználás céljainak
megfelelõen. Hegyvidéki területeken a felvételi lapok mé-
retaránya 1:10 000-es, a szerkesztett fedett földtani
térképeké 1:25 000-es, a kiadásra elõkészített tájegységi
térképeké 1:50 000-es (bonyolultabb felépítésû területek
esetében a kiadás lehet nagyobb felbontású is). Síkvidéki
területek esetében a felvétel 1:25 000-es, a szerkesztés
1:50 000-es, míg a kiadás 1:100 000-es méretarányú
lapokon történik. Fontos azonban a késõbbi potenciális
felhasználási igények szempontjából a részletes, alapada-
tokat közvetlenül hordozó változatok archiválása is, elsõ-
sorban az alkalmazott földtani kutatások (hidrogeológia,
építésföldtan, környezet- és természetvédelem stb.)
igényeinek kielégítése céljából.

A különbözõ tematikájú, „levezetett” térképváltozatok
szerkesztésénél a Térképezési Fõosztály szoros együtt-
mûködést alakít ki az intézet különbözõ (tektonikával,
medenceanalízissel, víz- és környezetföldtannal fog-
lakozó) kutatócsoportjaival, valamint az ELGI térképezõ
egységeivel.

A térképi- és fúrási adatbázis felépülése lehetõvé teszi
egy új, áttekintõ méretarányú felszíni földtani térkép elõál-
lítását az ország területérõl (M=1:500 000), amely alapul
szolgál további levezetett térképek szerkesztésénél (tek-
tonika, neotektonika stb.). A földtan közoktatásban történõ
hangsúlyosabb megjelenését szolgálja egy középiskolák
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számára tervezett földtani falitérkép elkészítése és
közreadása.

Hegyvidék

A hegyvidéki területek térképezési tevékenysége az
elkövetkezendõ három év során a Dunántúli-középhegy-
ség ÉK-i részére és a Bükk környékére összpontosul, ame-
lynek legfõbb oka az ezen területekrõl rendelkezésre álló
térképek elavultsága.

A Vértes–Gerecse térképezési projektje 1997-ben
indult el, és jelenleg a felvételi munkák lezárása elõtt áll.
A következõ három év során a 1:25 000-es térképlapok
szerkesztésére, egységesítésére, az alapadat-gyûjtemények
véglegesítésére kerül sor. A tájegységi térkép 1:50 000-es
méretarányban, fedett és fedetlen változatban, a megfelelõ
magyarázóval együtt (kéziratos formában) 2003 végére
készülhet el, tehát ez a projekt a következõ tervidõszak
végére zárható le eredményesen.

A Bükk esetében az 1:50 000-es tájegységi térkép ma-
gyarázójának az elkészítése áthúzódik a következõ terv-
idõszakra, míg a hegység északi elõterének a térképezése
új feladatként jelenik meg. Utóbbi eredményes végrehaj-
tása a tervidõszak végéig reális esélyt ad a Bükk és az
Aggteleki-hegység közötti terület földtani ismeretességi
fokának megfelelõ szintre történõ emelésére. Meg-
szerkesztésre kerül a Bükk hegység hidrogeológiai térképe
1:50 000-es méretarányban, a Vízföldtani Fõosztállyal
együttmûködésben.

Síkvidék

A sík- és dombvidékek térképezési tevékenységét az
elkövetkezendõ három év során a Dunántúl területére kell
koncentrálni, hiszen jelenleg is itt folynak olyan kutatások,
amelyek sikeres lezárása a következõ tervidõszak során
valósulhat meg.

A Kisalföld térképezési területén a felvétel lezárult, az
1:100 000-es földtani atlaszok és azok magyarázóinak
kiadása azonban nem történt meg maradéktalanul. A Sopron
jelû térképlap kiadásra történõ elõkészítése évekkel ezelõtt
zárult le. Ennek az atlasznak a megjelentetése hiánypótló
lenne, hiszen ez az egyetlen térképlap, amely az 1:200 000-
es térképsorozatból is kimaradt. A DANREG területétõl
délre lévõ két darab 1:100 000-es térképlap kiadásra történõ
elõkészítése is megkezdõdhet, a tervidõszak végéig a
Szombathely jelû atlasz megjelentetése reális.

A Központi Régió közvetlen szomszédságában lévõ,
eddig még nem térképezett, de a távlati fejlesztések szem-
pontjából — a Budapesti agglomeráció, a Velencei-tó,
valamint Százhalombatta és Dunaújváros közelsége miatt
— kiemelt fontosságú területen a földtani környezeti alapál-
lapot-felvételt végezzük el. A Mezõföld földtani térképezése
tehát a tervezett környezetföldtani felvételt alapozza meg. A
terepmunka tervezése és kivitelezése, a felvételezés üte-
mezése, a fúrási tevékenység összehangolása a Térképezési
és a Környezetföldtani Fõosztály közötti szoros

együttmûködésen alapul. Racionális munkamegosztással a
teljes dunántúli terület felvétele és környezetföldtani
térképezése is befejezhetõ a tervidõszak végéig.

A következõ három év során történik meg — a jelenleg
futó projekt eredményes lezárásaként — a Mecsek
1:50 000-es, valamint a Villányi-hegység 1:25 000-es táj-
egységi földtani térképének, valamint a hozzájuk tartozó
magyarázó kötet(ek)nek kiadásra történõ elõkészítése.

Földtani adatbázisok

A Földtani Intézet szinte minden kutató egységére igaz
az, hogy ott adatok (alapadatok) keletkeznek, amelyeket
valamilyen rendszerbe szervezve kell nyilvántartani. Ezek
az adatrendszerek több hierarchikus egységbõl felépülõ
struktúrát alkotnak, legmagasabb szintjük a különbözõ
tematikájú országos adatbázisok. A földtani térképezés
tevékenységéhez két ilyen adatrendszer kialakítása és
kezelése kapcsolódik, a térképi és a fúrási adatbázisé.
Mindkét adatbázis építése jelenleg is folyamatban van, ez
a munkafázis az elkövetkezendõ tervidõszak során
fejezõdik be. Az adatbázis felépülése után kétirányú fel-
adatot kell folyamatosan végezni: a kezelést (adatszolgál-
tatást külsõ és belsõ felhasználók számára) és a karban-
tartást (új adatok beépítését, illetve korábbi adatok
átértékelését). Ez a tevékenység szoros együttmûködést
igényel az Informatikai Fõosztállyal.

A szûkebb értelemben vett földtani térképezés mellett a
Földtani Intézetnek kiemelt középtávú feladata:

— Az ország területét lefedõ 1:100 000-es méret-
arányú földtani térképsorozat digitális változatának befe-
jezése, kartografálása, kiadásra történõ elõkészítése.

— Az Egységes Országos Földtani Térképrendszer
(EOFT) jelkulcsának folyamatos karbantartása, az újonnan
érkezett (illetve a folyamatosan érkezõ) változtatási
javaslatok alapján, a Magyar Rétegtani Bizottság (MRB)
megfelelõ albizottságaival együttmûködve.

— Az országos fúrási adatbázis folyamatos átérté-
kelése az aktuális litosztratigráfiai beosztásnak meg-
felelõen.

Térképi adatbázis
Az ország teljes területét lefedõ 1:100 000-es méret-

arányú digitális földtani térképsorozat „nyers” formában
készül el 2000 végéig. A térképek egyeztetése (vonalmû,
jelkulcs, színkulcs stb.), kartografálása, és valamilyen
(nyomtatott vagy digitális) adathordozón történõ rögzítése
és közreadása a következõ tervidõszak futamideje alatt
valósul meg.

Fúrási adatbázis
A földtani térképezés nemcsak a felszínt, hanem a

kéreg különbözõ mélységû szintjeinek geológiai
felépítését is kutatja. Ehhez kapcsolódó feladat az
egységes, a modern litosztratigráfiai osztályozás elveinek
és gyakorlatának megfelelõ felbontású fúrási adatbázis-
rendszer kialakítása. A fúrások dokumentációjának
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átértékelése a hegyvidéki területek egy jelentõs részén
készült el eddig, a jövõben pedig a térképezés alá vont
területeken folyamatosan történik meg. Ez a tevékenység
szoros munkakapcsolatot kíván a Magyar Rétegtani
Bizottság különbözõ albizottságaival, a medence-
területeken pedig a Medenceanalízis projekt munkatár-
saival.

Geofizikai térképezés

Geofizikai paramétertérképek

A program legfontosabb feladataként országos
fedettségû, azaz teljesnek mondható, különbözõ
paraméterekre megszerkesztendõ térképekbõl álló térkép-
sorozat készül el. A program keretében befejezõdik az
1:100 000-es méretarányú gravitációs és légi mágneses
térképsorozat, és folytatódik a légi radiometriai térképek
szerkesztése. A térképsorozat kiadása széleskörû szakmai,
oktatási igényeket elégít ki. A folyamatos reprodukál-
hatóság, aktualizálhatóság, ellenõrizhetõség biztosítására
korrekt, jó dokumentált háttér-adatbázist kell létrehozni.
Országos fedettséget kell elérni a tellurikus adatbázis
építésével, meg kell valósítani az ehhez szükséges, hézag-
pótló méréseket. Az adatbázis felhasználásával 1:500 000-
es méretarányú, az egész országot lefedõ térképet kell
megszerkeszteni. A programon belül az egyes munkák,
projektek ütemezése a már megfogalmazott vagy ezután
megfogalmazásra kerülõ szakmai és társadalmi igé-
nyekhez igazodik, különös figyelemmel a Földtani Inté-
zetben folyó földtani térképezésre.

Állandó tevékenység az Országos Mérésügyi Hivatal
1998-ban országos etalonná nyilvánított gravimetriai
alaphálózatot fenntartása és fejlesztése, valamint
összekapcsolása a szomszédos országok alaphálózatával.

Adatbázisépítés, adatszolgáltatás 

A program folyamatos feladata, az alapadatbázisok
építése, karbantartása, dokumentálása és aktualizálása. A
program, illetve a program eredményeire igényt tartó más
programok és projektek eredményessége nagyban függ az
adatbázisok teljességétõl, minõségétõl. Ezért a programon
belül ez a témakör kapja a legnagyobb hangsúlyt és
ráfordítást. 

Meglévõ adatbázisaink bõvítésére adatcserét tervezünk
a szomszédos országokkal. Erre a lépésre meglevõ ada-
taink eredményesebb feldolgozása, értelmezése miatt van
szükség. Egyúttal közelebb léphetünk egy egységes euró-
pai geofizikai információs rendszer felé.

A geofizikai térképezési program egyik alapfeladata,
hogy a legfontosabb geofizikai adatokról, azok területi
eloszlásáról és tartalmáról gyors információt tudjon szol-
gáltatni. Ezeket az információkat minden olyan program,
vagy projekt már a tervezési szakaszban igényli, amely-
ben földtani adatokra van szükség. A geofizikai adatok

között jelentõs eltérések vannak a felbontás, a vonatkoz-
tatási mélység, valamint a mért paraméterek fajtája és
minõsége tekintetében. Az adatok területi eloszlása
egyenetlen. Felhasználó oldalról az igények a felhasz-
nálás függvényében jelentõsen különböznek egymástól.
A létrehozandó felmértségi térképnek rugalmasan alkal-
mazkodnia kell ezekhez az adottságokhoz és igé-
nyekhez.

A program által megválaszolandó feladat tehát
valójában egy információs rendszer — metaadatbázis —
létrehozása.

A program épít az intézményrendszer eddigi tapaszta-
lataira és technikai hátterére és a 2000-ben lezáruló —
adatbázis, alaptérkép és térinformatikai — projektek
eredményeire. Az elért eredmények biztonságos alapot
adnak a program gyors elõrehaladására. Ezeket a projek-
teket tehát 2001-tõl is folytatni szükséges. A felmértségi
információs rendszer megvalósítása viszonylag alacsony
anyagi ráfordítást, ugyanakkor jelentõs koordinációs
munkát igényel.

Országos geofizikai lineamens térkép 
szerkesztése

Az országos mélyszerkezeti és neotektonikai modell
kialakításához lineamens térképeket szerkesztünk
1:500 000-es méretarányban, geofizikai és távérzékelési
adatok felhasználásával. Lineamens térképek lokális
feladatok ellátására, vagy távérzékelési adatok analóg
elemzésével már korábban is készültek. Az informatikai
eszközrendszer nagyarányú fejlõdése napjainkra tette
lehetõvé országos adatrendszerek együttes feldolgozását,
és új, esetenként számításigényes algoritmusok fut-
tatását.

Hiánypótló geofizikai mérések, 
regionális  projektek

Az országos fedettségû adatrendszerek, adatbázisok,
térképsorozatok létrehozását egyes esetekben adathiány
nehezíti. Az esetek egy részében ezek a hiányok külsõ for-
rásból származó adatokkal pótolhatók, amelyre a bánya-
törvény által megfogalmazott, az MGSz felé történõ
általános földtani adatszolgáltatási kötelezettség nyújt
lehetõséget. Az esetek más részében kiegészítõ, kalibráló
terepi mérések végezése szükséges, pl. a gravitációs, tel-
lurikus, mágneses és a légi radiometriai adatrendszerek
esetében.

A társadalmi igények változása, bõvülése elavulttá
teszi a meglevõ földtani-geofizikai adatainkat, infor-
mációinkat. Új, regionális méréseket igényel az állami
kötelezettségek teljesítése, a kötelezettségeken belüli
hangsúlyeltolódás, mint például a környezeti állapot
felméréshez, megõrzéséhez szükséges földtani infor-
mációk szolgáltatása. Az alapkutatási eredmények, a
technikai és informatikai fejlõdés számos új
lehetõséget nyújt az igényeknek jobban megfelelõ, 
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részletesebb adatok gyûjtésére, feldolgozására. A
térképezési program feladatának tekintjük ezen felada-
tok és lehetõségek összehangolását, regionális adat-
gyûjtési projektek megfogalmazását, kidolgozását.

ÁSVÁNYINYERSANYAG-KUTATÁS 

A program célja a regionális kutatások keretében egy-
egy tervezési-statisztikai régió földtani potenciáljának
bemutatása a rendelkezésre álló nyersanyagforrások szám-
bavételével, osztályozásával és a környezet állapotára való
hatásának vizsgálatával. A program bizonyos részei kapc-
solódnak a Gazdasági Minisztérium által kiadott
Széchenyi tervhez az Autópálya-fejlesztési programhoz,
Lakásprogramhoz, továbbá a Településfejlesztési pro-
gramokhoz stb. 

Az ásványinyersanyag-kutatás a rendelkezésre álló
(korlátozott) erõforrások gazdaságos kihasználása miatt a
közszolgálati tevékenység keretében mûködtetett adat-
tárakra, könyvtárakra, laboratóriumokra, informatikai
rendszerekre, a térképezési programban megszületett és
megszületõ alaptérképekre, az alapkutatás és az alkalma-
zott kutatás legújabb eredményeire, valamint a közszol-
gálati tevékenységekbõl származó információk integrált
értelmezésére fog alapozni. 

Az ásványinyersanyag-kutatási programot a prog-
nosztikus ásványinyersanyag-kutatás terepi földtani és
geofizikai munkái és mérései, a szükséges kutatófúrások
mélyítése tehetné teljessé, azonban ezek megvalósítása
csak további anyagi források bekapcsolásával (pl. bánya-
járadék) történhet. A prognosztikus kutatások révén új
nyersanyaglelõhelyek, új nyersanyag típusok válhatnak
ismertté. 

Ásványvagyon felmérés és gazdálkodás

Az ásványvagyon-gazdálkodás országos szintû
feladatainak megvalósítását az 1980-as években
elkészült nyersanyag-prognózis térképek fel-
használásával és folyamatos reambulálásával segítjük.
E térképeket alkalmassá tesszük a természetvédelem
(nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek), a kör-
nyezetvédelem, vízbázis védelem és területrendezés
ásványvagyon-gazdálkodásra kiható adataival történõ
együttes kezelésére.

A regionális kiértékeléseket a Területi Földtani
Szolgálatok által 1992 végéig elkészített megyei „terület-
prognózis–területpotenciál” térképek felhasználásával
végezzük és megfelelõ finanszírozás esetén köz-
remûködünk az ásványvagyon-gazdálkodásra kiható
regionális érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatok mód-
szertanának kidolgozásában és a vizsgálatok el-
végzésében. 

Adatbázis-építés

Az ásványinyersanyag-kutatási program adatgyûjtési
feladataiban alapvetõen a térképezési program földtani és
geofizikai térképeire valamint a megyetérképekre alapoz,
melyeknek deklarált célja, hogy minden felhasználó
számára azonosan értelmezhetõ, a szerkesztéshez fel-
használt összes földtani adatot tartalmazó térkép
készüljön el a hozzá tartozó adatbázisokkal együtt. Ez
lehetõvé teszi egyrészt az információrendszer folyamatos
karbantartását, másrészt azt, hogy a felhasználók szükség
esetén bármilyen, a rendszerbe beépített alapadatot
megismerhessenek. 

Be kell fejezni és aktuális állapotban tartani a földtani
és geofizikai adatbázisokat, a többi program igényeihez is
alkalmazkodva.

Elõírásrendszert kell kidolgozni az ásványi nyers-
anyagokra vonatkozó információk valamennyi terepi
felvételezés során történõ rendszeres rögzítésére.

A jövõbeni új nyersanyagforrások megalapozása
érdekében folytatni kell — a térképezési programra
alapozva — a felszín alatti földtani képzõdmények
térképeinek szerkesztését, ki kell alakítani az ábrázolás
alapelveit, hozzá kell kapcsolni egy egységes, revideált
adattartalmú fúrási adatbázisrendszert, az ezekre
vonatkozó geofizikai (szeizmikus, geoelektromos,
mélyfúrás geofizikai) adatrendszereket. E térképek,
kiegészítve a hidrogeológiai, tektonikai eredményekkel,
alkalmasak lehetnek a nyersanyag elõfordulások mo-
dellezésére is.

Az Egységes Országos Földtani Térképrendszer
elkészült földtani és geofizikai változatait ki kell
egészíteni a jelenleg más adatrendszerekben részben
meglévõ következõ adatokkal: bányatelek; mûködõ-,
szünetelõ-, épülõ-, leállított-, felhagyott-, illegális
bányák; megkutatott (szabad területek) ásványinyers-
anyag-vagyon területei; Országos Ásványvagyon
Nyilvántartás adatai; kutatás alatt álló területek
(kutatási engedélyek területei); nemzeti parkok, ter-
mészetvédelmi területek. Ezen adatoknak az EOFT
adatbázisán belül ásványinyersanyag–ásványvagyon
„szintet” kell alkotniuk megteremtve a továbbfejlesztés
lehetõségét és összegyûjtésükre a régió kutatások
keretében kerül sor.

Régióértékelések, potenciálfelmérések

A MÁFI hagyományoknak megfelelõen, de régiószin-
ten kell folytatni az 1980-as évek végén megszakadt
ásványinyersanyag-prognózisok készítését.

A prognózisoknak a régiók földtani–geofizikai megku-
tatottságától függõen a földtani, környezeti potenciál vizs-
gálatokhoz kell illeszkedni.

A szénhidrogének és az építõipari nyersanyagok (ka-
vics, homok) vonatkozásában korábban nagy volumenû
terepi mérések és kamerális munkák alapján készültek a
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prognózisok. A következõ idõszakban várható költ-
ségvetési források mellett e prognózisokat csak
kiegészíteni lehet az évek során egyébként egyre kisebb
területen végzett földtani és geofizikai térképezés ered-
ményei szerint.

Ugyanakkor az építõipari nyersanyagokra készült
prognózisok aktualizálása, továbbá az országban jelenleg
mûködõ viszonylag sok homok, kavics, agyag legális és
illegális bánya tevékenységének, területi eloszlásának
felmérése fontos az egyes régiókban folyó, illetve tervezett
beruházási-építési tevékenység (l. a Széchenyi-tervben az
Autópálya-Fejlesztési Program, a Lakásprogram) valamint
újabb kutatási, bányanyitási engedélyek kiadása szem-
pontjából. 

A hazai geotermikus energia 
potenciál értékelése

A Gazdasági Minisztérium által készített Széchenyi
terv „Gyógy- és termálturizmus fejlesztési alprogram”-
ja éppúgy megköveteli a hazai termális rendszerek min-
den eddiginél alaposabb és rendszeres ismeretét, mint
az újra és újra felvetõdõ alternatív energiatermelés
kérdésköre. Ugyancsak fontos kérdés a magas hõ-
mérsékletû vizeinkben oldott állapotban lévõ esetleges
nyersanyagok vizsgálata, mint például a jód, vagy a
lítium. 

A vízföldtani kutatások programja az alapkutatások
programja keretében folytatódó medencevizsgálatokkal
közösen a meglévõ adatbázisokra támaszkodva értékelést
fog végezni a nyersanyagkutatás szempontjait is figyelem-
be véve. A kutatás során összesítésre kerülnek a hazai
geotermális energiahasznosítás földtani, vízföldtani,
geofizikai feltételei, a hazai termálvizek más célú
hasznosításának figyelembevételével. 

Szolgáltatás, kapcsolattartás 
és közönségszolgálat 

Az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos alapadatok
szolgáltatása közszolgálati feladat. Az intézetek célja,
hogy a folyamatosan létrehozandó adatbázisaikra
támaszkodva regionális értelmezési, feldolgozási felada-
tokat vállaljanak, a szerzõi és felhasználói jogok garan-
ciális biztosítása mellett megteremtsék az adatok szolgál-
tatásának rendjét. A garanciális feltételek biztosításától
függetlenül meg kell kezdeni az ásványi nyersanyagokkal
kapcsolatos információk metaadat-rendszerének létre-
hozását.

A kapcsolattartás egyik legfontosabb eszköze a régió-
geológusi hálózat kialakítása, melynek létrehozása
érdekében minden lehetséges eszközt fel kell használni. E
hálózat lehet a területi információszolgáltatás eszköze,
ugyanakkor visszaállíthatja a bányászattal az 1990-es évek
elején megszakadt közvetlen kapcsolatot.

Prognosztikus távlati nyersanyagkutatások

A régiószintû kiértékelések során külön figyelmet kell
fordítani az eddig csak részben vizsgált potenciális nyers-
anyagtípusok és földtani–geofizikai adatok alapján
valószínûsíthetõ energiahordozó elõfordulások távlati
kutatására. Ez a költségvetésen felüli, hazai (pl. bánya-
járadék, régiók fejlesztésére szolgáló források) és/vagy
nemzetközi pénzforrások képzõdése és bevonása esetén
valósítható meg.

A legfontosabb ilyen témák a következõk lehetnek:
— Kismélységû gáztelepek vizsgálata a Nagyalföldön.
— Kutatások a környezetvédelmi szempontból fontos

kovaföld és zeolit vagyon ismeretességének növelésére.
— Termálvíz potenciál felmérése a szénhidrogén-ter-

melés miatt még fel nem tárt területeken.
— Feltételezett antracit elõfordulások felderítése a

Mecsektõl délre (Magyarmecske).

ALKALMAZOTT FÖLDTANI KUTATÁS

Az alkalmazott földtani kutatásokban prioritást élveznek
az emberi tevékenység hatására átalakuló környezet
állapotának felmérése és a változások megfigyelésével, a
környezet monitoringgal kapcsolatos feladatok. Ennek
megfelelõen e kutatások kiterjednek minden olyan típusú
geológiai és geofizikai munkára, melyek a litoszféra legfel-
sõ rétegét, illetve az abban mozgó talajvizet, mint rendszert
kutatják, vizsgálják azokat a hatásokat, amelyek a változatos
emberi tevékenység (vonalas és területi építkezések,
mezõgazdasági tevékenység, különféle hulladékok elhe-
lyezése, közlekedés, vízgazdálkodás, bányászati és ipari
tevékenységek stb.) következtében e rendszer természetes
állapotát befolyásolják. Továbbá vizsgálják azokat az e
rendszerben lejátszódó geológiai folyamatokat, melyek a
természetes és mesterséges emberi környezetre hatnak,
keresik, megismerik és kutatják a földtani természeti
értékeket, illetve a különbözõ minõsítésû természetvédelmi
területeink földtanát, védendõ földtani értékeit.

Mindezekbõl egyértelmûen következik, hogy az alkal-
mazott, stratégiai és preventív földtani kutatás szerves
egységet alkot, csak céljaiban különbözik, módszereiben
és vizsgálati tárgyában nem.

Az is egyértelmû, hogy az alkalmazott földtani kutatás
nagymértékben támaszkodik az alapkutatásra és a
térképezésre, az ásvány nyersanyag kutatás pedig
valójában szerves része. Az alkalmazott kutatás során
merül fel azoknak a megoldandó elméleti módszertani
kérdéseknek egy jelentõs része, amelyek meghatározzák
az alapkutatás irányait. Ugyanakkor az alapkutatás módsz-
ertani fejlesztési eredményeit az alkalmazott kutatás min-
den részterülete átveszi. Az alapkutatás és az alkalmazott
kutatás ilyen módon kölcsönösen egységet alkot, és
Intézeteinknek az az elõnye, hogy szerkezetük ezt az
egységet figyelembe véve alakult ki.
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Ha számba vesszük intézeteink munkakörülményeit,
illetve a számukra biztosított feltételeket, akkor a ten-
nivalókat a következõképpen fogalmazhatjuk meg:

— Fenn kell tartani az alkalmazott földtani kutatások
korszerû megvalósításához szükséges szakmai színvo-
nalat, biztosítani kell ennek személyi és tárgyi feltételeit.

— Biztosítani kell a rendszeres és folyamatos adatszol-
gáltatást.

— Szorosabbá kell tenni az együttmûködést az alkal-
mazott földtani kutatások területén mûködõ egyéb
intézményekkel. 

— Figyelemmel kell kísérni az Európai Unióhoz való
csatlakozás folyamata során fellépõ új követelményeket a
jövõre való felkészülés érdekében.

A környezet állapotának kutatása

Környezetföldtani kutatások

A környezetföldtani kutatások során meg kell
ismernünk, hogy a különbözõ antropogén tényezõk
hogyan hatnak a földtani környezetre. A környezetföldtani
kutatás feladata, hogy

— elkészüljön az ország környezetföldtani térkép-
sorozata,

— megismerjük az ország környezeti állapotát, feltár-
juk a regionális földtani veszélyforrásokat,

— érvényesítsük a földtani tényezõk szerepét a
regionális területfejlesztésben és területrendezésben,

— környezetföldtani alap és módszertani kutatások
keretében mintaterületeken vizsgáljuk a felmerülõ
környezeti problémákat, dolgozzuk ki a térképek tartalmát
és formáját.

A környezetföldtani térképezést a várható feltételek és
lehetõségek prognosztizálására figyelemmel a MÁFI-ban
célszerûen azon területek irányában terjesztjük ki, ame-
lyekrõl megfelelõ alapadatok, kéziratos térképek állnak a
rendelkezésünkre, azaz a közelmúltban térképezett
területekre, a meglevõ adatbázisokra koncentrálunk. A
földtani térképezés adatainak környezetföldtani szemléletû
átértékelésével különbözõ méretarányú térképeket
szerkesztünk, az Egységes Országos Földtani Tér-
képrendszer szelvényezésének megfelelõen, annak elõírá-
saihoz igazodva.

A program keretében a már térképezett területek
adatainak célszerû újraértékelésével el kívánjuk kezdeni
Magyarország 1:100 000-es méretarányú környezetföld-
tani térképsorozata elkészítését a Bükk környékérõl, a
Dunántúli-középhegység ÉK-i részérõl és az Alföld
területérõl kiindulva, különös tekintettel a területek
környezeti állapotára, érzékenységére és sérülékenységére,
a vízbázisok veszélyeztetettségére, a különbözõ
ipari–mezõgazdasági–bányászati–építési tevékenység
földtani környezetre gyakorolt hatására, a földtani
környezetnek a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló
képességére.

A már térképezett területek környezetföldtani feldolgo-
zása mellett törekednünk kell a még létezõ fehér foltok
eltüntetésére is. Fokozatosan el kell végeznünk azon
területek megfelelõ méretarányú környezetföldtani
térképezését, ahol korábban ilyen szándékkal nem, vagy
csak nagyon régen folyt felvételezés. Ennek megfelelõen a
Mezõföld földtani térképezésére alapozva meg kívánjuk
kezdeni annak komplex környezetföldtani–agrogeológiai
felmérését. A terepmunka tervezése és kivitelezése, a
felvételezés ütemezése, a fúrási tevékenység összehan-
golása a Térképezési és a Környezetföldtani Fõosztály
közötti szoros együttmûködésen alapul.

A részletes térképek szerkesztése mellett — azokban a
tematikákban, melyekben megfelelõ adatmennyiséggel
rendelkezünk az egész ország területérõl — áttekintõ,
1:500 000-es méretarányú térképeket is kívánunk szer-
keszteni.

Régiógeológiai kutatások

A MÁFI, alkalmazkodva a területfejlesztési törvény-
ben elõírt követelményekhez és az Uniós csatlakozás
követelményeihez, szükségesnek látja feladatait a
regionális földtani kutatások irányában tovább erõsíteni.
Ennek keretØben az OrszÆgos Ter letfejlesztØsi
Koncep-ci hoz igazodva folytatni k vÆnjuk a
regionÆlis informÆci s rendszerek fejlesztØsØt az
1999 2000. Øvekben kialak tott m dszerrel. Meg
k vÆnjuk kezdeni a hØt statisztikai-tervezØsi rØgi
k rnyezetÆllapot- Øs komplex k rnyezetfldtani
tØrkØpeinek szerkesztØsØt.

A regionális földtani kutatásokat erõsítendõ úgy-
nevezett régió geológus hálózat létrehozását tervezzük,
melyben — mintegy a MÁFI kinyújtott karjaként — a ter-
vezési–statisztikai régiókként kinevezett régió-geológusok
végeznék a régió területfejlesztési és vidékfejlesztési fela-
dataiból adódó kutatásaikat és földtani szaktanácsadói
tevékenységüket, szorosan együttmûködve az Intézet táj-
egységi és tematikus kutatási egységeivel, és az illetékes
Területi Földtani Hivatalokkal.

Környezetföldtani módszertani kutatások

A környezetföldtani módszertani kutatások keretében, a
korábbi térképezés adataira alapozva mintaterületi kutatás
keretében tervezzük az alluviális üledékek és a bennük
tárolt talajvíz környezeti állapotának vizsgálatát. A munka
során nagymértékben alapozunk a digitális geológiai tér-
modellezés módszereire.

Környezet-geokémiai kutatások

A MÁFI környezet-geokémiai kutatásainak fontos és
folyamatos feladata Magyarország geokémiai felvételi
munkái eredményeinek célirányos ellenõrzése és az elért
eredmények közreadása. Ennek keretében el kívánjuk
készíteni a több kiemelten szennyezett területrõl össze-
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gyûjtött ismeretanyag összefoglaló értékelését, a legújabb
vizsgálatok eredményeinek beillesztését a korábban kidol-
gozott földtani modellbe és a töredékesen publikált
kutatási eredmények egységes szerkezetbe rendezését.

A hazánkba érkezõ folyóvizek bányászati–nehézipari
szennyezéssel sújtott árterein a geokémiai problémák
megismerése céljából folytatni kívánjuk az árterek vizs-
gálatát a szennyezések típusának, mértékének, elter-
jedésének, lehatolási mélységének meghatározása
érdekében.

Mintaterületi kutatás keretében meg kívánjuk kezdeni
a legfontosabb hazai tõzegtelepek kvantitatív nyomelem
vizsgálatát az egyes tõzegterületek jellemzése, a lehet-
séges területi különbségek kimutatása, a potenciálisan
toxikus elemek törvényszerûségeinek, a mezõgazdasági
felhasználást korlátozó tényezõk megállapításának
céljából.

Földtani természetvédelmi kutatások

A földtani természetvédelmi kutatások feladata a ma-
gyarországi természetvédelmi területek földtani leírása és
a földtani természetvédelmi értékek (jellegzetes kõzetki-
fejlõdések, földtani formák, alapszelvények stb.) föl-
derítése. Feladatunk a tájvédelmi körzetek és nemzeti
parkok területének földtani, vízföldtani, talajtani stb.
térképi feldolgozása, a földtani természetvédelmi értékek
nyilvántartása. Ennek keretében folytatni kívánjuk a jelen-
leg védett földtani alapszelvények, illetve nem védett,
alapszelvény jellegû, különleges földtani értékû földtani
objektumok felmérését és egységes szempontú feldolgo-
zását. Javaslatokat dolgozunk ki a további földtani alap-
szelvények védetté nyilvánítására, illeszkedve az egységes
szemléletrendszerhez. Nemzeti park igazgatóságonként
regionális térképeket kívánunk szerkeszteni a védett és a
védelemre javasolt alapszelvényekrõl.

Folytatni kívánjuk a nemzeti parkok, ter-
mészetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek külön-
leges földtani értékeinek feldolgozását, dokumentálását
és bemutatását.

Geofizikai kutatások

Az alkalmazott földtani kutatások egy jelentõs részénél
a geofizika elsõdleges állami feladata a felmerülõ prob-
lémák minél szélesebb körének megoldására alkalmas
módszeregyüttes kidolgozása, hatékonyságának ellen-
õrzése mintaterületeken. A Magyar Állami Eötvös Loránd
Geofizikai Intézetben a környezetföldtan területén a hul-
ladékelhelyezéssel kapcsolatos vizsgálatok folytak több
éven át, egyrészt a különbözõ hulladékok elhelyezésére
alkalmas telephelyek kijelölése céljából, másrészt annak
eldöntésére, hogy egy adott hulladéklerakó szennyezi-e
környezetét, elsõsorban a felszín alatti vizet. A kialakított
módszeregyüttes nemcsak hulladéklerakók által okozott,
hanem más ok miatt bekövetkezett szennyezõdések
felderítésére is alkalmasak. Sajátságos problémát jelent a

fõként kommunális hulladékot, tehát sok szerves anyagot
tartalmazó lerakókban keletkezõ biogáz, amely szintén
vizsgálható felszíni geofizikai módszerekkel.

Bár a felszín közeli geológiai felépítés változatossága
miatt szinte nincs két egyforma feladat, mégis nagy
valószínûséggel mondhatjuk, hogy felkészültek vagyunk
szárazföldi feladatok megoldására. Egyrészt — ha van
ilyen — meg tudjuk adni a már meglévõ geofizikai adatok
környezetföldtani értelmezését (például szennyezés-
érzékenység fõként a felszíni képzõdmények fajlagos
ellenállása alapján), másrészt javaslatot tudunk adni egy
adott terület környezetföldtani célú kutatására geofizikai
módszerekkel.

A jövõt illetõen feladatunknak tekintjük, hogy az
elkövetkezõ évek fejlõdésével lépést tartva mindig a
geofizikának a legkorszerûbb eszközeivel és módszereivel
legyünk képesek válaszolni a felmerülõ környezetföldtani
problémákra.

Környezeti veszélyforrások földtani kutatása, 
földtani veszélyforrások kutatása

Agrogeológiai kutatások

Az agrogeológia a felszíni és a felszín közeli képzõd-
mények összességét, a talaj–alapkõzet–talajvíz rendszer
kapcsolatait vizsgálja, továbbá ennek a rendszernek az
emberi tevékenység eredményeként bekövetkezõ változá-
saival, illetve ezek káros vagy elõnyös következ-
ményeinek elõrejelzésével foglalkozik. Feladatunk
Magyarország agrogeológiai térképsorozata elkészítésé-
nek folytatása.

Ennek keretében a MÁFI-ban tervezzük Magyarország
1:100 000-es méretarányú agrogeológiai térképsorozata
szerkesztésének folytatását a kisalföldi adatok feldolgo-
zásával, illetve újabb térképek szerkesztésével az Alföld
területérõl.

Az agrogeológiai módszertani kutatások keretében, a
Magyar Állami Földtani Intézetben folytatni kívánjuk a
mintaterületek módszertani kutatását az agrogeológiai
kérdések (szikesedés, homokterületek tápanyagforgalma,
savanyodás stb.), a melioráció, a környezetföldtani kér-
dések (a képzõdmények áteresztõképességének meg-
állapítása, a különbözõ szennyezõ anyagok beépülése az
ásványokba, a talajvíz áramlásának mechanizmusa stb.)
földtani okainak vizsgálatával. A viszonylag kis területre
kiterjedõ, jól lehatárolt, sekélyfúrásokkal sûrû hálóval,
esetenként geofizikai mérésekkel feltárt mintaterületek
lehetõvé teszik, hogy itt is alkalmazzuk az — alapku-
tatási feladatoknál részletesen ismertetett — digitális
geológiai térmodellezés módszereit. A síkvidéki agroge-
ológiai vizsgálatok mellett el kívánjuk kezdeni a
hegyvidéki agrogeológiai problémák kutatását, és foly-
tatni kívánjuk az 1998-ban megkezdett ökogeológiai
kutatásokat is.

A természetes talajjavító anyagok kutatását a tõzegre
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vonatkozó módszertan kidolgozásával segítjük, melynek
eredményeként a tõzegkutatás–tõzegbányászat és ásvány-
vagyon nyilvántartás mennyiségi és minõségi eltérései is
tisztázhatók lesznek. Ennek alapján lehetõvé válik a
tõzegek gazdasági értékelésének, készletszámításának
(készletváltozás) tudományos megalapozása. Mindezek
mellett mód nyílik, hogy a vizes élõhelyek alapkutatási
feladataival is foglalkozzunk.

Mérnökgeológiai és településgeológiai 
kutatások

A mérnökgeológiai kutatások feladata a Magyar Álla-
mi Földtani Intézetben a különféle építészeti tevé-
kenységek és az épített környezet földtani képzõd-
ményekre kifejtett hatásának, illetve annak a vizsgálata,
hogy a földtani környezet és a benne lejátszódó folyama-
tok milyen hatást gyakorolnak az épített környezetre.

Ennek megfelelõen be kívánjuk fejezni a budapesti
agglomeráció területfejlesztésének mérnök-hidrogeológiai
megalapozása térképsorozatot a szennyezõdésérzékenysé-
gi és területhasznosítási térképek megszerkesztésével.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás terveit, valamint
a regionális kutatási koncepciókat figyelembe véve a
területi hivataloknál és az Országos Földtani-Geofizikai
Adattárban már meglévõ építésföldtani adatbázisokra,
valamint kéziratos térképekre, mint elsõdleges forrásokra
támaszkodva meg kívánjuk kezdeni a településgeológiai
kutatásokat. E kutatások célja a már rendelkezésre álló
adatok, adatbázisok felhasználásával és természetesen, ha
szükséges, klasszikus geológiai feltárások létesítésével
különbözõ, a valós társadalmi igényeket kielégítõ, akár
különbözõ adatbázisokkal összekapcsolt térképek szer-
kesztése a városi környezetben. A kutatási program
indulásánál a budapesti és debreceni adatbázis fel-
használásával tervezzük kialakítani azokat az alapkoncep-
ciókat, melyeket a helyi igényekhez kell igazítani.

A kutatás során egyidejûleg két típusú alapszerkesztés
történne. Részint vizsgálnánk a városi építészet, a beépí-
tettség, az ipar és a hordozó földtani közeg kölcsönhatásait
(például a beépítettség, a vízkivétel milyen anomáliákat
okoz a szomszédos beépítetlen területekhez képest). Részint
az elõbbiekkel párhuzamosan készülnének a városok és
környezetük építésalkalmasságának, környezetállapotának,
veszélyeztetettségének, potenciális veszélyforrásainak,
védendõ földtani, vízföldtani értékeinek térképei.

Az elképzelések szerint a tervidõszak elsõ harmadában
megkezdõdne a téma módszertani megalapozása, a pró-
batérképek megszerkesztése, és a mérnökgeológiai projekt
elõzõ ciklusról áthúzódó feladatainak zárása után, azt vált-
va indulna a városi geológiai kutatás önálló kutatási
témaként.

Mérnökgeofizikai kutatások

Nem teljes mértékben, de a regionális felmérésektõl
eltekintve a mérnökföldtani feladatok fõként infrastruk-

turális létesítményekhez és településekhez kötõdnek.
Ugyanakkor sokszor nehéz elválasztani a környezeti és
mérnöki feladatokat.

A mérnökgeológia területén is elsõsorban konkrét
feladatok megoldásában jut szerephez a geofizika, mert
regionális térképek szerkesztéséhez jelenleg nem ren-
delkezünk elegendõ adattal. Arra azonban lehetõség van,
hogy nagyobb, homogénnek tekinthetõ földtani egységek
egy-egy pontján végzett méréssel becslést adjunk az egész
egység fizikai paramétereire.

Nagylétesítmény helyén feltétlenül méréseket kell
végezni, például a földrengés-veszélyeztetettségnél
megemlített erõsítési tényezõ meghatározására, illetve
azon kérdések megválaszolására, amelyeket a tervezõ fel-
tesz. Ezek vonatkozhatnak a kiválasztott hely földtani
felépítésére, a felszíni képzõdmények fizikai, elsõsorban
rugalmas paramétereire. De gyakran már bekövetkezett
épület- vagy más létesítménykárok okait kell geofizikai
mérésekkel felderíteni.

A geofizikának külön kiemelt szerepe lehet az utak
(elsõsorban az autópályák), a vasútvonalak és az
árvízvédelmi gátak in situ állag ellenõrzésében, mert
egyedül a geofizika eszközeivel lehet a burkolat, illetve a
sínek alatti alépítményeket vagy a gátak állapotát a létesít-
mények megbontása nélkül vizsgálni. Tekintve, hogy
ezeknél a vizsgálatoknál igen jelentõs egyszerre vizsgá-
landó hosszakról van általában szó, arra kell törekednünk,
hogy kidolgozzuk az ilyen típusú feladatokhoz illõ
megfelelõen gyors és hatékony eljárásokat.

Akár mérnökgeológiáról, akár települési környezet-
földtanról beszélünk, ezeknek lehet legnagyobb szerepe az
infrastruktúra-fejlesztés, területrendezés, területhaszno-
sítás, területfejlesztés tervezésében. A jövõt illetõen fela-
datunkat itt is hasonlóan fogalmazhatjuk meg: az
elkövetkezõ évek fejlõdésével lépést tartva mindig az adott
idõszaknak megfelelõ legkorszerûbb eszközökkel és mód-
szerekkel kell rendelkeznünk, a legkorszerûbb módon kell
megválaszoljuk a felmerülõ mérnökgeofizikai problémák
kérdéseit.

A természetes és mesterséges 
ionizáló háttérsugárzás vizsgálata

A radiometriai kutatások súlypontját az ország
területén észlelhetõ radioaktív sugárzás jelenlegi szint-
jének, mint „null-állapot”-nak a felvételére és a sugárzási
szint idõbeli változásának spektrálisan nagy felbontású
vizsgálatára helyezzük. A vizsgálatok a természetes erede-
tû urán és tórium bomlási sorra, a 40K-izotópra valamint a
mesterséges eredetû gammasugárzókból — pl. a 137Cs-ból
— származó gammasugárzási szintek szelektív meg-
határozására irányulnak.

Az alapállapotfelvételt a már az elõzõ hároméves cik-
lusban megkezdett mérések (É-Magyarország) foly-
tatásaként folyamatosan végezzük az országban a radioak-
tív gamma-háttérsugárzás jelenlegi szintjének felvételét és
adatbázisba rögzítését in situ pontmérések alapján az
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ország középsõ és D-i részén. Ennek eredményeképpen a
radiometriai felvételezés az ország területén teljessé válik,
és lefedi az ország egész területét. 

Az alaphálózatban végzett terepi pontmérésekkel
együtt talajmintákat gyûjtünk laboratóriumi mérésekre.
Ennek a kutatásnak a célja, hogy meghatározzuk azokat a
geofizikai, geokémiai összefüggéseket, amelyek a ter-
mészeti környezetben elõforduló, az elõzõekben említett
gammasugárzó izotópok területi eloszlását és áthal-
mozódását szabályozzák. A kutatást a 137Cs radionuklidra
koncentráljuk, mivel ez mesterséges eredetû, és felezési
ideje viszonylag hosszú, 30 év.

Az idõbeli változások elemzése során a célszerûen
kiválasztott, jellegzetes pontokra évenkénti illetve
kétévenkénti rendszerességgel visszatérünk, és megis-
mételjük a mérést. Az ismételt mérések pontjainak
kiválasztása elõtt vizsgáljuk az emberi tevékenység
hatását. A méréseket kiértékeljük, az eredményeket komp-
lex módon, az összes paramétert figyelembe véve
értelmezzük.

A kutatási eredmények lehetõvé teszik a radioaktív
gamma-háttérsugárzás térbeli eloszlását és idõbeli vál-
tozását irányító földtani, geokémiai folyamatok jobb
megismerését. Mivel a környezetünkben fellelhetõ
radionuklidok bizonyos koncentrációban az egészségre
ártalmas szennyezést jelentenek, az eloszlásukat és migrá-
ciójukat irányító természeti folyamatok megismerése tár-
sadalmi szempontból rendkívül fontos, különösen igaz ez
az antropogén 137Cs radionuklid esetében. 

A felvételezések eredményei beépülnek a különbözõ
térképezési, alkalmazott földtani és nyersanyag-kutatási
tevékenységekbe. 

A kapcsolódó módszertani kérdések tanulmányozására
OTKA-pályázatot kívánunk indítani.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás mindenképpen
megnöveli az akkreditált laboratóriumok szerepét. Ez
különösen érvényes a környezet állapotát vizsgáló labo-
ratóriumokra, hiszen az emberi élet minõségének egyik
fontos meghatározója a környezet. Ezért a Magyar Állami
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Radiometriai
Laboratóriuma, mint az ország jelenleg egyetlen akkre-
ditált radiometriai laboratóriumának, számos lakossági,
illetve közületi mérési igényt kell majd kielégítenie. Az
igények általában ellenõrzõ, illetve felderítõ jellegûek,
olyan esetekben, amikor fennáll a normálisnál magasabb
sugárzási szint létének gyanúja (pl. az egri Markoth kórház
vagy a szentendrei Református Gimnázium esete).

A földrengés-veszélyeztetettség vizsgálata

A földrengés-veszélyeztetettség fogalmának rendkívül
szerteágazó földtani, sõt mérnöki vonatkozásai vannak. A
földrengés fészkek elhelyezkedésének összefüggése a
mélyszerkezettel éppúgy része a kockázat vizsgálatának,
mint a felszínhez közeli összlet fizikai paramétereinek, az
ezektõl függõ és a földrengés pusztító hatását nagymérték-
ben befolyásoló, úgynevezett erõsítési tényezõnek a vizs-

gálata. 
A földrengés fészkek összefüggését a nagyszerkezettel

a geofizikai adatok integrált térbeli értelmezésének
keretében kívánjuk vizsgálni. Az alkalmazott kutatáshoz
tartozik azonban a nagyítási tényezõ vizsgálata, vagyis a
vizsgálati módszerek kidolgozása és minta területeken
történõ alkalmazása.

A földrengés kockázat teljes körû vizsgálata nagyon
komoly költségráfordítást igényel, s általában csak a nagy
kockázatú, hosszú élettartamú létesítmények esetében
végzik el. A földrengések hatásának vizsgálata háromdi-
menziós feladat, s a felszín közeli összlet ismerete mellett
nagyobb mélységig terjedõ információkat is igényel.

A lokális átviteli függvény meghatározását a föld-
rengések megfigyelésével és számítással végezzük. A
várható rengés jellemzõi mellett ismernünk kell a longi-
tudinális és transzverzális szeizmikus hullámok terjedési
sebességét, a jósági tényezõt, a kõzetek sûrûségét és a
geotechnikai jellemzõket. Az integrált vizsgálatok alapján
kijelölt és mérnökszeizmológiailag azonosnak talált
zónákon belül azonos hatásokra számíthatunk.

A legegyszerûbb zóna kijelölést a felszínen található
kõzetek, a talajvíz mélysége és a meredek, mozgásérzé-
keny lejtõk alapján készíthetjük el a hazai és külföldi
tapasztalatok felhasználásával. 

A korszerûbb feldolgozások a felsõ 30 m-es összlet
alapján végzik a minõsítést, figyelembe véve a kõzetek
konszolidációját, bontottságát, a talajfolyásra érzékeny,
valamint a plasztikus kõzetek települési mélységét. Ez a
feldolgozás már jelentõsebb munkát igényel, így meg-
valósítására csak mintaterületeken kerül sor.

A legmegbízhatóbb minõsítést a felsõ 30 m-es összlet
mérnökszeizmológiai paramétereinek meghatározásával
kaphatjuk. Az elmúlt években nagyon sok módszer alkal-
mazását (talajnyugtalanság mérés, felületi hullámok disz-
perzió analízise, fúrásokban végzett sebességszelvényezés
stb.) próbáltuk ki, így bármilyen országos áttekintésnek
csak az anyagi fedezet, a terepi mérési és a kutatói szelle-
mi kapacitás szab korlátot. Ezekre a vizsgálatokra csak
helyenként kerül sor, így ezek végrehajtását csak
mintaterületeken tervezzük.

Geofizikai módszerfejlesztés 
az alkalmazott földtani kutatásban

Mint arra a bevezetõben utaltunk, a különbözõ alkal-
mazott földtani kutatásokban használt geofizikai mód-
szerek nagyrészt azonosak, így a felosztástól függetlenül
adódnak módszerfejlesztési feladatok. Ezek sorolhatók az
alapkutatáshoz, de elválaszthatatlanok az alkalmazott föld-
tani kutatások céljaitól is. Itt az elsõdleges állami feladat a
megfelelõ módszer-együttes kidolgozása, kipróbálása
mintaterületeken, mintafeladatok megoldásával. Ez nem
azt jelenti, hogy nem lehetne elkészíteni, például
geofizikai mérésekkel is alátámasztva az egész ország
szennyezõdés érzékenységi térképét, de ennek anyagi
fedezetét — legyen bármilyen geofizikai módszerrõl is szó
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— a költségvetés nem biztosítja.
Így itt nem az alapkutatási feladatok jellege, hanem

inkább alkalmazási szempontból soroljuk fel azokat a
módszertani fejlesztéseket, amelyek részben az alapkutatá-
son belül, a különbözõ laboratóriumokban valósulnak
meg:

— A vízi szeizmikus mûszer továbbfejlesztése, az
ehhez kapcsolódó feldolgozási és értelmezési eljárások
tökéletesítése.

— Az árvízvédelmi gátak, vasúti pályatestek és
alapozások, autópályák és utak (állékonyság, inhomoge-
nitás) vizsgálati módszereinek korszerûsítése.

— A hulladéklerakók vizsgálatában használt elektro-
mos tomográfia fejlesztése.

— Fejlesztjük a Rayleigh-hullámokon alapuló inverz-
iós eljárásokat (SASW módszer).

— A kis mélységû fúrások geofizikai szelvényeinek
értelmezése mérnöki és környezeti szempontok alapján.

— A korszerû légi geofizikai mérések értelmezése
alkalmazott földtani szempontok szerint.

— Egyenáramú és elektromágneses mérések többdi-
menziós inverziója,

— A gravitációs mérések felhasználása a mûholdas
magasságméréshez szükséges geoid meghatározására.

A geofizikai mérések minõségbiztosítása

Az alkalmazott geofizikai kutatásokban — különösen
piaci körülmények között — fokozottan jelentkezik a
minõségbiztosítás iránti igény. Itt nem csak az ISO 9001
szabvány szerinti minõségbiztosításról van szó, hanem
arról, hogy minden egyes mérési eljáráshoz ki kellene dol-
gozni a már meglévõ Code of Practice-hoz hasonló, de
annál részletesebb és fõként korszerûbb útmutatót. 

Integrált hidrogeológiai 
és hidrogeokémiai értékelések

A “Geo XXI.” koncepcióban leírt alapkutatási,
térképezési, alkalmazott földtani, ásványi-nyersanyagku-
tatási, közszolgálati és közigazgatási feladatok jelentõs
részét megoldani a hidrogeológiai, hidrogeokémia szaká-
gak kutatóinak, adatbázisainak, mûszer- és módszer-
együttesének, monitoring-rendszereinek, valamint hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerének alkalmazásával lehet.
A feladatok döntõ többségében a megoldáshoz a meglévõ
és az újonnan szerzett földtani, geofizikai, hidrológiai,
hidrogeológiai adatok integrált értékelése, értelmezése
szükséges. Ha valami igazán jellegzetes ezredfordulói
tünemény a földtudományi szakmában, akkor az éppen ez
az integrált értékelés a maga robbanásszerûen fejlõdõ,
számítógépek segítette áramlási, transzport és víz–kõzet
kölcsönhatási modelljeivel és az ugyancsak gyorsan
fejlõdõ analitikai eszközeivel. Valamennyi fejlett ország
állami geológiai szolgálatánál és kutató intézeténél kulcs-
szerepet adnak ezen újabb hidrogeológiai és a hidro-

geokémiai irányzatoknak, hiszen épp ezeken keresztül
lehet a többi szakág ismeretanyagának egy jelentõs részét
is a közfeladatokban szolgáltatni. 

Bár már sok esetben (pl. a környezeti hatásvizsgála-
toknál, a kockázatelemzéseknél, vagy vízbázis-védelem-
nél) jogszabályok írják elõ az integrált értelmezés, mo-
dellezés alkalmazását, a gyakorlati alkalmazók hiányában
vannak a megfelelõ tudományos alapossággal kidolgozott
útmutatásoknak, irányelveknek, mintapéldáknak. De
ugyanezt igénylik az egyes munkákat elbíráló szakhatósá-
gok is.

Az Európai Unióban jelenleg elõrehaladott stádiumban
van annak az új — az egyes vízgyûjtõkre vonatkozó
egységes — szemléletû vízgazdálkodási politikának kidol-
gozása és bevezetése (COM (97) 49, COM (99) 271 és
Common Position (EC No 41/1999), melynek lényeges
hatása lesz az egyes régiók környezetgazdálkodására, ipar-
fejlesztésére és területrendezésére egyaránt. A keret-
irányelv tervezete szerint az egyes nagyobb víz-
gyûjtõterületeket, „kisebb” alvízgyûjtõkre kell bontani.
Azokon a területeken, ahol a felszín alatti vízgyûjtõ-
területek a felszínivel nem esnek egybe, ott erre különös
figyelmet kell fordítani. Ilyen területek a jelentõs kiter-
jedésû karsztterületek és a jó vízadó képzõdményeket tar-
talmazó nagy üledékes medencék. Az ilyen térségekre min-
denképpen ki kell dolgozni a mindenfajta vízgazdálkodás
alapját jelentõ áttekintõ hidrogeológiai modelleket és
ezekkel párhuzamosan a megalapozó hidrogeológiai-
hidrogeokémiai kutatási eljárásokat. Ahhoz tehát, hogy az
EU-csatlakozásból Magyarországra háruló követel-
ményeket megfelelõen teljesíteni tudjuk, jelentõs feladat
hárul a MÁFI-ra a nagyobb karszt-területek és alföldjeink
integrált hidrogeológiai és hidrogeokémiai értékelésében.

A Magyar Állami Földtani Intézetben vizsgálataink
kiterjednek majd a Nagyalföld, a Dunántúli-középhegység
és Budapest tágabb térségére, illetve bizonyos vizsgálatok
esetében Magyarország egészére. Az elkövetkezõ években
azokon a részterületeken célszerû a munkát elvégezni, ahol
az EU-csatlakozás szempontjából alapvetõen fontos prob-
lémák várnak megoldására.

A Délkelet-alföldi régió arzénes vizeinek 
genetikai értékelése

A feladat aktualitását az ivóvizekre vonatkozó — a
jelenlegi hazainál jóval szigorúbb — európai arzénes
határérték várható bevezetése adja. A Délkelet-alföldi
régióban integrált értelmezéssel, áttekintõ áramlási- és
transzportmodellezéssel, valamint víz–kõzet kölcsönhatás
értékeléssel meghatározzuk az arzénes vizek lehetséges
földtani eredetét. A feladat végzésével egyúttal az új
határértéket is figyelembevevõ alternatív vízgazdálkodás
kialakításához is hozzájárulunk. A munka során együtt-
mûködünk a „Negyedidõszaki kutatás” projekttel és az
ásványtani specialistákkal. A munka eredményeként vár-
juk a medenceterületek regionális transzportparamétere-
inek (diszperzió, adszorpció, effektív porozitás)
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meghatározását is.

Az Alföld középsõ részének 
integrált hidrogeológiai értékelése

Elkészítjük a Duna–Tisza köze és a Közép-Alföld
áttekintõ hidrogeológiai modelljét. Kidolgozzuk az ott
nyert tapasztalatok alapján az észlelõhálózati adatokkal
szegényesen rendelkezõ más alföldi körzetek modellezési
koncepcióját. Az elvégzett modellezési eredmények iga-
zolásához kiegészítõ felvételezés után összefoglaló víz-
geokémiai és izotóp-hidrogeológiai értékelést készítünk.
Ajánlásokat fogalmazunk meg az éghajlatváltozásokra és a
felszín alatti vizek termelésére rendkívül érzékeny terület
új vízgazdálkodási rendjének kialakításhoz.

Budapest hévizeinek vízgeokémiai értékelése

Elvégezzük a fõvárosi termálvizek integrált víz-
geokémiai értékelését, alapozva a már összegyûjtött, de
eddig még nem értékelt újabb elemzéseinkre. Az
értelmezéshez itt is felhasználjuk az áttekintõ hidrogeoló-
giai modellezés nyújtotta segítséget.

A dunántúli-középhegységi zóna 
hidrogeológiai információs rendszere

A Dunántúli-középhegység területén végzett karszt-
vízföldtani kutatásokhoz kapcsolódva a nagyszerkezeti
zóna délnyugati, mélybesüllyedt részén kiépítjük a térség
hidrogeológiai modelljéhez szükséges földtani térképek és
vízföldtani információk adatbázisát. E térségben, a zóna
kiemelt részéhez hasonlóan, az intenzív kutatási idõszak-
ban elmaradt a felhalmozódott nagymennyiségû adat
célirányos kiértékelése.  

Északkeleten, a most folyó földtani térképezés
területén — a szaktárcákkal egyeztetett módon —
kialakítjuk a hidrogeológiai adatbázist, elvégezzük a
vízföldtani terepi ellenõrzõ és kiegészítõ vizsgálatokat is, s
kialakítjuk a földtani térképezéssel párhuzamosan végzett
hidrogeológiai felvételezés módszertanát.

A munka során nyomon követjük a rehabilitációs
területeken történteket. 

Digitális geológiai térmodell fejlesztése 
és hidrogeológiai alkalmazása

A 3D digitális geológiai térmodellezést ma már
széleskörûen használják világszerte, noha a terület intenzív
kutatás tárgya és számos probléma még megoldatlan. Az
elmúlt évek számítástechnikai fejlõdése azonban lehetõvé
teszi, a környezetvédelemben meghatározó jelentõségû
numerikus modellek pedig alapvetõen igénylik a pontos
digitális földtani térmodelleket. Tervezett fejlesztéseink is
elsõsorban a hidrogeológiai modellezés által érintett régiók
konkrét esetein, mintegy kutatási mintaterületeken valósul-
nak majd meg. Az elõzõekben ismertetett régiók mellett

mintaterületként kezeljük a Balaton-felvidéket, hiszen itt
együttesen tudjuk a terület térképezõ geológusaival kialakí-
tani a földtani térmodellt és a hidrogeológiai modellt is. A
munkák során mindenekelõtt a MÁFI-ban létrehozott di-
gitális és térképi adatbázisok kapcsolását fogjuk megvalósí-
tani, illetve kidolgozzuk a már meglévõ belsõ sztratigráfiai
és adatfeldolgozási szabványokhoz való kapcsolódás
feltételeit. A kialakított földtani térmodell egyik legjobb
„próbája” a rá épülõ vízföldtani modell megfelelõsége, ezért
ez utóbbi tapasztalatai birtokában mód nyílik a földtani tér-
modell ellenõrzésére és javítására is.

A Balaton régió gyógy- és 
hévízbeszerzési lehetõségeinek értékelése

A Balaton régió gyógyturizmusát elõsegítendõen, adat-
bázisunkra és a publikált irodalomra támaszkodva tanul-
mányokat készítünk a tó környezetének gyógy- és ter-
málvíz-beszerzési lehetõségeirõl. Az elõtanulmányt
kutatási javaslatokkal is kiegészítjük, mellyel a helyi
önkormányzatokat és kisrégiók testületeit megkeressük.
Közös pályázatok benyújtása és kedvezõ elbírálása esetén
anyagi támogatás várható a Gazdasági Minisztérium által
kiírt Széchenyi-terv „Gyógy- és termálturizmus fejlesztési
alprogram”-jától. 

Nagy tavaink limnogeológiai monitoringja

A Dunántúlon található három nagyobb kiterjedésû
állóvizünkre vonatkozóan földtani információs rendszert
hozunk létre. Adatbázisaink és földtani szakismeretünk
birtokában a tavi régiók önkormányzataival közös terület-
fejlesztési, területrendezési és környezetvédelmi pályáza-
tok elkészítését tervezzük, melyek sikere esetén részt
veszünk a feladatok megoldásában is.

A tavi üledékek fizikai állapotának, kémiai (szerves,
szervetlen és izotóp-geokémiai) összetételének és föld-
tani tulajdonságainak felmérésével, az úgynevezett
„környezeti null-állapotot” rögzítjük, majd bizonyos
idõnként újra mintázzuk és vizsgáljuk. Megfelelõen
hosszú és részletes laboratóriumi mérési idõsorok (pl.
stabil izotópok) esetében elvégezzük ezek értékelését is.
A pontszerû vizsgálatok területi kiterjesztése érdekében
az ELGI szakembereivel szeizmoakusztikus szelvé-
nyezés kifejlesztését és elvégzését is tervezzük. A null-
állapot rögzítését a Balatonra vonatkozóan a 1049/1994
(VI.29.) és a Velencei tóra a 1031/1995 (IV.19.) sz.
Kormányrendeletek írják elõ. A kutatási feladatok
elvégzését követõen értékelõ tanulmány készül „Nagy
tavaink limnogeológiai állapota” címmel.

Vízgeofizikai kutatások

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
alkalmazott földtani kutatásai közül a geofizikai vízkutatás
idehaza és külföldön is, gyakorlati és elméleti vonatkozás-
ban is, nagyon sikeres volt. Mind a fiatal üledékes összle-
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tekben lévõ víztárolók, mind a hévizek feltárásában
alapvetõ szerepet játszottak a geofizikai, elsõsorban elekt-
romos és elektromágneses módszerek. Az utóbbi évtized-
ben azonban egyrészt egyre nõ a jó minõségû ivóvíz irán-
ti igény, másrészt nemcsak a felszín közeli, de mélyebb
vízbázisok is elszennyezõdnek, ugyanakkor a vízkutatási
célú geofizikai mérések mennyisége majdnem nullára
csökkent.

Az állami feladatok keretében a következõ idõszakban
arra vállalkozunk, hogy a geofizikai vízkutatás módszereit
tovább korszerûsítjük és a hatékonyságukat megpróbáljuk
fokozni. Ezen felül, mint egy másik lehetõségként, a
meglévõ geofizikai adatok vízföldtani célú újrafeldolgo-
zását és értelmezését tekintjük.

Mindez ideig hiányzott a Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet módszerei közül a vízi szeizmi-
ka. Korábban a Balatonon és a Dunán is történtek geoelek-
tromos mérések, vízi szeizmikus méréseket azonban csak
1999-ben kezdtünk végezni. Ez különbözõ feladatok
megoldása miatt vált szükségessé. A Dunán a tervezett
metróvonal földtani felépítését kellett vizsgálni, tehát vi-
szonylag nagyobb mélységû kutatásra volt szükség, a
Balatonon viszont — sokkal nagyobb, cm nagyságrendû
felbontással — az iszapvastagság meghatározása, a koráb-
bi kotrások hatékonyságának ellenõrzése volt a cél. A vizes
élõhelyek felértékelõdése és az utóbbi idõszak vízszeny-
nyezései indokolják, hogy fel legyünk készülve vízi
mérésekre. A biztató eredmények alapján tervezzük na-
gyobb állóvizeink — a Balaton, a Fertõ-tó, a Velencei-tó és
a Tisza-tó — állapotfelvétel jellegû kutatását (természete-
sen csak mintaterületeken), fõként az iszapvastagság, ked-
vezõ esetben az iszap alatti földtani szerkezet
meghatározását. Ugyanez folyóvízben technikailag
valamivel nehezebb, de megoldható problémát jelent. Ez
az állapotfelvétel segítséget nyújthat a szükséges bea-
vatkozások tervezéséhez, sokkal fontosabb lenne azonban
a mérések szabályos idõközönként való ismétlése, azaz a
kedvezõtlen változások idejében való felismerése,
megelõzése.

Országos Vízmegfigyelõ Hálózat mûködtetése

Magyarország vízkészlet-változásainak dinamikus
nyomon követése

A MÁFI-ban a „Magyarország vízkészlet-változá-
sainak dinamikus nyomon követése” kutatási program
keretében folytatjuk az ország területét behálózó vízföld-
tani megfigyelõhálózat mûködtetését. Az észlelõhálózat

mérési adataira alapozva egyes területek részletes feldol-
gozását tervezzük. Értékelést készítünk a kisalföldi ter-
málvizek készletváltozásairól. Vizsgáljuk a Duna–Tisza
közi és a szarvasi mintaterületeken a vízkészletek meny-
nyiségi és minõségi változásait. A már meglévõ, illetve 
a folyamatosan aktualizált adatok alapján kidolgozzuk a
vizsgált területek hidraulikai modelljét, feltárjuk a víz-
szint- és vízminõségi változások elsõdleges okait.

A vízföldtani kutatások középtávú programjához ter-
mészetesen hozzá tartoznak a MÁFI külsõ szerzõdéses
kötelezettségeibõl a kutatásokat végzõ egységekre háruló
feladatok is. A munkák jellegébõl fakadóan a tervezés itt
csak feltételes lehet, mégis felsoroljuk azon feladatokat,
melyek végzésére nagy esély mutatkozik:

— Az üveghutai kutatási terület integrált értelmezése.
— A szigetközi régió áttekintõ és részletes hidrogeoló-

giai modellezése.
— A szennyezõanyagok mélybesajtolásának hatásvizs-

gálata.
— A hévízi gyógyforrás és védõterületeinek hidrogeo-

lógiai biztonságba-helyezési vizsgálata.

ZÁRSZÓ

A MÁFI és az ELGI széles kutatói és felkért program-
felelõsi közremûködéssel megalkotta középtávú kutatási
programját. A program a GEO XXI. koncepció alapelveit
követi és a költségvetés által támogatott állami geológiai
és geofizikai kutatási feladatokat összegzi. Az Intézetek
tevékenysége ennél sokrétûbb. A programban nem szere-
pelnek az intézetek közszolgálati feladatai és az
intézményfenntartással kapcsolatos, ugyancsak állami
finanszírozású tevékenység.

A program tárgyszerû és reális, az intézetek jelenlegi
költségvetési létszám és infrastrukturális helyzetét veszi
alapul, ehhez a mértékhez igazítja kutatási tevé-
kenységének volumenét. Erre a tényre a programban több
helyen utaltunk is. Ezekben a kondíciókban bekövetkezõ,
elõre nem látható akár pozitív, akár negatív irányú
eltérések a program felülvizsgálatát, részbeni újrafogal-
mazását fogják igényelni.

A program alapján az intézetek éves költségvetési
elõirányzatainak figyelembevételével készülnek az inté-
zetek éves tervei, melyek az összehangolt kutatási prog-
ram projektekre tagolt, intézetenkénti feladatai mellett tar-
talmazzák a közszolgálati, intézményfenntartási felada-
tokat is.

Bizakodással adjuk közre ezt a programot. Meg-
gyõzõdésünk, hogy eredményes megvalósításával hozzá

A Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatási programja 2001–2003 45



tudunk járulni az ország gazdasági fejlõdéséhez, az EU-
csatlakozás követelményrendszerének teljesítéséhez.

BREZSNYÁNSZKY KÁROLY és BODOKY TAMÁS46


