
2007. január elsejétől a Magyar Állami Földtani Intézet
(MÁFI) jelentős, az intézet felügyeletét, fennmaradását,
működési környezetét, belső szerkezetét, valamint stratégiai
célkitűzéseinek átformálódását előrevetítő kényszerhatások
közepette kezdte-folytatta működését, fennállásának 138.
évében. 

Jogi környezet 

A megváltozott jogi környezet legfontosabb dokumen-
tumai, és azokra adott válaszok a következők voltak:

— Egy 2006. évi Kormányhatározat előírta a Gazdasági
és a Közlekedési (GKM) Miniszternek és a Környezetvé-
delmi és Vízügyi (KvVM) Miniszternek, hogy három kér-
désben tegyenek javaslatot a Kormány számára. Ezek között
szerepelt a MÁFI és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
(ELGI) felügyeletének felülvizsgálata, javaslat az Adattár
további működésére, valamint a Földtani Tanács (a min-
isztériumok és hatóságok képviselőiből álló tanácsadó
testület) további sorsáról. A Kormányhatározatban által
megadott határidő 2007. július 31. volt [2205/2006.(XI.27.)].

A felügyelet kérdésében öt reális alternatíva merült fel.
1) marad az eddigi kettős felügyelet, miszerint az Intézet
felügyeletét a KvVM egyetértésével a GKM látja el; 2–3) az
Intézet egyik, vagy másik minisztérium önálló felügyelete
alá kerül; 4) a Magyar Tudományos Akadémia kutatóin-
tézete lesz, vagy 5) kikerül az állami költségvetési szférából.
A 2007. évben lefolytatott mindenirányú tárgyalások ered-
ményeként az év végéig nem született olyan előterjesztés,
amely alapján a Kormány eldönthette volna az Intézet felü-
gyeletét, s ily módon az eredeti felügyeleti környezetben vé-
gezte, és 2008-ban is így folytatja az Intézet tevékenységét.

Az Adattár, amelynek kezelését 1993-ban a Magyar
Geológiai Szolgálat (MGSZ) vette át az Intézettől, jogfoly-
tonosságból az újonnan létrehozott Magyar Bányászati és

Földtani Hivatal (MBFH) keretében folytatta munkáját. Az
MBFH és a MÁFI közötti megállapodás keretében az
MBFH szervezetében maradva, az Intézetben eddig
elhelyezett anyagok közül az Intézet történetére vonatkozó
dokumentumok továbbra is a MÁFI épületében és kezelésé-
ben maradtak. A többi adattári tételt 2007 őszén átszállítot-
ták az MBFH Kolumbusz utcai székhelyének újonnan ki-
alakított központi Adattárába (Magyar Állami Földtani,
Geofizikai és Bányászati Adattár). Az Adattár használatát
az Intézet számára is az MBFH elnökének 1/15/2007. sz.
utasítása biztosítja. 

A 2205/2006.(XI.27.) sz. Kormányhatározat harmadik
kérdésében, a Földtani Tanács fenntartásában vagy meg-
szüntetésében a jelentősebb súlyú kérdések mellett nem
történt érdemi tárgyalás.

— 2007. január 1-től a Magyar Bányászati Hivatal
(MBH) és a Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) össze-
vonásával létrejött a GKM szervezeti egységébe illeszkedő
központi hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(MBFH) [267/2006.(XII.20.) Korm. Rendelet]. Az MBFH,
valamint a MÁFI és az ELGI közötti kapcsolatot két köl-
dökzsinór biztosítja. A korábban is részben önálló gazdál-
kodású MÁFI pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét az
MBFH keretében működő Gazdasági Főosztály látja el
(MBFH SZMSZ, Alapító Okirat). Továbbiakban a MÁFI és
az ELGI közreműködik az MBFH állami földtani fela-
datainak ellátásában [267/2006. (XII.20.) Korm. Rendelet]. 

— Még 2006-ban elkezdődött, és 2006. december 21-i
dátummal aláírta a GKM miniszetere (dr. Kóka János),
egyetértésben a KvVM miniszterével (dr. Persányi Miklós)
a Magyar Állami Földtani Intézet új Alapító Okiratát.
Ennek értelmében a MÁFI felügyeletét a Kormány által
megbízott gazdasági és közlekedési miniszter látja el, a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben. A
MÁFI előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, rész-
ben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A MÁFI igaz-
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gatóját a felügyeletet ellátó gazdasági és közlekedési
miniszter nevezi ki — a környezetvédelmi és vízügyi mini-
szter egyetértésével —, és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

Az Intézet szervezeti átalakítása

A Kormány szerkezetátalakítási-racionalizálási cél-
kitűzéseinek megfelelően 2007-ben az Intézet számára a
korábban engedélyezett 144 fős létszámot 15%-kal, vagyis
20 fővel 114-re kellett csökkenteni. A különböző engedélye-
zett lehetőségek felhasználásával a létszámcsökkentés
2007. március 31-re fejeződött be. 

Az immár jelentősen lecsökkent, és a hazai kutatóinté-
zetek között közepes létszámúnak tekinthető MÁFI 2007-
től már nem tarthatta fenn a nagyobb munkatársi körre ki-
alakított belső szerkezeti rendet. Ennek következtében 2007.
április 1-től megszűntek a főosztályok, helyettük részben
átszervezett osztályok jöttek létre, amelyeket belső pályáza-
tok útján a továbbiakban három évre kinevezett osztály-
vezetők irányítanak. Szükségessé vált az eddigi egy igaz-
gatóhelyettes feladatainak megosztása érdekében két új
igazgatóhelyettes kinevezése. A nyilvános pályázatot
elnyerve 2007. április 1-től dr. Halmai János általános igaz-
gatóhelyettesi (az igazgató első helyettese, gazdasági és
üzemeltetési feladatok), és dr. Nádor Annamária kutatási
igazgatóhelyettesi (kutatásirányítás) kinevezést kapott
három-három évre. Az Intézet 2007. októberében jóváha-
gyásra benyújtotta a GKM-hez és egyetértésre KvVM-hez
az új helyzetnek megfelelő Szervezeti és Működési
Szabályzatát. 

Kutatási struktúra és stratégia

A korábbi szervezeti struktúrára (főosztály–osztály–
téma) felépített kutatási rendszert felváltva 2007-től a témák
(projektek) kapták a vezető szerepet. Ily módon a cél-, fela-
dat-, termékorientált feladatok kerültek kialakításra és pon-
tosításra. Az Intézet 2007. évi terve, és jelenlegi beszámolója
már ebben a szellemben készült. A témák egy-egy osztályhoz
telepítésével megnőtt az osztályvezetők felelőssége, mivel az
ő feladatuk a rendszerint osztályok között átnyúló projektek
egyeztetése, felügyelete és működésének biztosítása. Egyes
kiemelt, valamint stratégiai fontosságú projektek felügyeletét
a kutatási igazgatóhelyettes látja el. 

A kutatási stratégia alapját természetesen az Intézet év-
tizede kialakított és kikristályosodott, pénzügyileg stabil,
nagyrészt az Európai Unió célkitűzéseihez kapcsolódó
kutatási, adatbázis-építő és szolgáltatási feladatai képezték.
Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az Intézet több olyan
projektet is megörökölt, amelyeket érdektelenség, improduk-
tivitás és finanszírozási háttér hiányában le kellett zárni. 

Az Intézet tevékenysége 3 nagy területet ölel fel. (1) a
nemzeti téradat infrastruktúra fejlesztéséhez, Magyarország
földtani térmodelljének kialakításához kapcsolódó kutatá-
sok; (2) a természeti környezet elemeinek fenntartható hasz-
nosításához kapcsolódó kutatások; valamint (3) a közszol-
gálati feladatok ellátása. 

A Magyar Állami Földtani Intézet 2007. évi tervének
teljesítését dokumentálja a most közzétett működési jelen-
tés. 

Budapest, 2008. február
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