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Mûködési jelentés



1. A nemzeti téradat infrastruktúra fejlesztésé-
hez, Magyarország földtani térmodelljének

kialakításához kapcsolódó kutatások

Földtani és geofizikai információs rendszer meta-
adatbázisa (pilot projekt)

A kutatás célja egy kiválasztott hegyvidéki és medence-
terület teljes kutatási vertikumát (földtani, geokémiai, geo-
fizikai információk) és interneten történő lekérdezhetőségét
bemutató metaadatbázis kialakítása volt a geo-portal hon-
lapon. 

Előzmények: A 2007. március 14-én közzétett 2007/2/
EC INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community) irányelv a Közösség környezet-
politikáját támogató térinformációs rendszerek kialakítását
fogalmazza meg. Az INSPIRE alapját a tagállamok térinfor-
mációs infrastruktúráinak kell képezniük, amelyeket úgy
kell megtervezni, hogy azok biztosítsák a téradatok leg-
megfelelőbb szintű tárolását, rendelkezésre bocsátását és
frissítését, valamint lehetővé tegyék, hogy a Közösségen
belül a különféle forrásokból származó téradatok össze-
kapcsolhatóak legyenek. Az irányelv által szabályozott tér-
adat-témák közül a 6.4. pont foglalja magába a földtant,
amely szerint a geológiai téradatok alapját a földtani tér-
képek és az ehhez kapcsolódó adatbázisok jelentik. Az
irányelv 5. cikk 1. bekezdése értelmében a tagállamoknak a
téradat-témáknak megfelelő téradat-készletekhez és szol-
gáltatásokhoz szükséges metaadatok létrehozásáról és azok
naprakésszé tételéről kell gondoskodnia az elkövetkező 1-2
éven belül. 

A geo-portal honlapot 2006-ban azzal a céllal alapította
a Magyar Állami Földtani Intézet, hogy földtudományi
szakma számára legyen egy olyan közös pont, ahol adat-
bázisok, szolgáltatások, projektek megjelenhetnek. Ezen a

honlapon, nem egy-egy intézmény, cég arculata jelenik
meg, hanem közcélú szolgáltatások, információk, melyek
nagy része az eredeti gazda honlapjáról is elérhető. A fel-
használók és a szakma ezen a honlapon találkozhat, s célja-
ink szerint egyre gazdagabb adat- és információegyütteshez
juthat. 

2007-ben megoldott feladatok: Tanulmányoztuk a nem-
zetközi szintéren tér–metaadat témában kialakult helyzetet és a
tapasztalatot összegezve megállapítottuk, hogy az ISO 19115
szabvány alapján alakítják ki a téradattal rendelkező intézmé-
nyek metaadat rendszerüket. Az év végére az INSPIRE, első e
témával foglalkozó, szövegváltozata is megjelent, mely egy-
értelműen kimondja e szabvány használatát. A szabvány értel-
mezése, megvalósítása és alkalmazása nem egyszerű és kézen-
fekvő feladat, a pontos megoldás kialakítása a 2008. év feladata
lesz. 

Elkészítettük a Magyarország földtani térmodelljéhez
kapcsolódó alaptematikák felmérését (mélyföldtani térké-
pek, szénhidrogén-prognózis térképsorozat tényadat témái)
és metadatbázisához szükséges kulcsinformációk összefog-
lalását (cím, kulcszavak).

Termék: ISO 19115-el kapcsolatos dokumentumok és
honlapok összegyűjtése, metaadat-előkészítő táblázat.
(\\Srv-geo\projekt\metaadatbazis)

Az integrált földtani adatbázisrendszer fejlesztése
különös tekintettel a fúrási adatbázisokra 

A kutatás célja: A XXI. század igényeinek megfelelő
adatszolgáltatási rendszer kiépítése, és folyamatos feltöl-
tése. 

Előzmények: A különböző források felkeresése és az
adatok begyűjtése 2005 óta zajló folyamat. Az 5 fő forrás-
adatbázis:

— MÁFI–MGSZ mélyfúrási adatbázis (188 000 fúrás),
— mélyfúrási alapadatok (59 000 fúrás),
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— kútkataszter (75 000 fúrás),
— ELGI karotázs adatbázis (11 000 fúrás),
— szénhidrogénes fúrások (7 700 fúrás).
A fúrási adatbázis kialakításának egyik sarkalatos pont-

ja a sekélyfúrási részadatbázisok integrálása. 2005–2006-ban
a sekélyfúrási adatbázis struktúrájának megtervezése, az
adatbeviteli- és keresőfelület logikai megtervezése és prog-
ramjának elkészíttetése megtörtént.

2007-ben megoldott feladatok:
— feltérképeztük az intézetben fellelhető adatbázisokat,
— folyamatosan karbantartottuk az egységes földtani

jelkulcsot, 
— megkezdtük az országos fúrási alapadattörzs előál-

lítását: a MÁFI–MGSZ adatbázisok törzsadatainak össze-
hangolása megtörtént, a többi adatbázisé folyamatban van,

— folyamatosan szolgáltattunk fúrási adatokat a futó
projektek számára, 

— a sekélyfúrási adatbázist tárolási helyére (SRV_SQL)
installáltuk, a keresőmodult és az adatfeltöltő modult üzem-
be helyeztük. (A modulok az Intézet bármely számítógépére
telepíthetők). Folyik az esetleges programhibák felmérése
és javítása. Elkezdődött az adatbázis szedimentológiai és
vízkémiai adatokkal való feltöltése. Ez 2007. decemberi
állapot szerint 7 db 100 000-es Gauss-Krüger vetületű tér-
képlap az Alföld és a Kisalföld területéről,

— a Balaton-adatbázisban az adatok rendezése (rend-
szertelen word és excel állományokból) megtörtént és azok
betölthető formába kerültek, de a betöltés előtt a törzsadat-
hibák javítása szükséges, amely 2008-ra áthúzódó feladat,

— az eContent szólista és az adatbázisban előforduló
szavak lefordítása megtörtént.

Együttműködő partnerek: piLine Kft.
Termék: harmonizált MGSZ–MÁFI törzsadatok; műkö-

dő sekélyfúrási adatbázis, feltöltött adatok; elkészült teza-
urusz. Elérhetőség: MÁFI központi SQL szerver
(SRV_SQL)

Magyarország 1:500 000-es prekainozoos
földtani térképének szerkesztése

A kutatás célja: egy olyan prekainozoos aljzattérkép
szerkesztése, amely tükrözi a felgyülemlett új informá-
ciókat és szakértők konszenzusán alapul. A térkép a me-
dencealjzat geológiai felépítése és minősített tektonikai ele-
mekkel bemutatott szerkezete mellett annak mélységét is
ábrázolja 1:500 000-es méretarányban. A publikálandó tér-
kép szerkesztéséhez felhasznált adatok digitális adatbázisba
kerülnek és a jogosult felhasználók rendelkezésére állnak a
térkép későbbi aktualizálása, valamint további elméleti és
gyakorlati célú földtani feladatok megoldása érdekében.

Előzmények: A MÁFI, az ELGI, a szénhidrogénipari és
egyéb szellemi központok összefogásával az 1980-as évek
során készült el „Magyarország földtani térképe a kaino-
zoikum elhagyásával” című 1: 500 000-es méretarányú tér-
képműve (FÜLÖP, DANK et al. 1987), majd ezt követően
Magyarország szerkezetföldtani térképe (DANK, FÜLÖP et al.
1990). Az elmúlt két évtizedben jelentősen előrehaladt a

Kárpát-medence, ezen belül Magyarország területének geoló-
giai megismerése. Az intenzív szénhidrogén-kutatás számos
helyen rendkívül fontos új adatokat, információkat eredmé-
nyezett. Jelentősen bővültek az ismeretek az aljzatot felépítő
földtani képződmények jellegéről, és a szerkezetföldtani
felfogás is számottevően megváltozott, merőben új értelme-
zési lehetőségek merültek fel. Az új információk mennyisége
és az elméleti alapok fejlődése elérte az a szintet, amely új
szintézis megalkotását indokolta, új térkép szerkesztését
igényelte. Az új prekainozoos aljzattérkép elkészítésére 2004
végén fogalmazódott meg a javaslat, amelynek feladatai a
Térképezési Főosztály éves terveiben jelentek meg.

2007-ben megoldott feladatok: A térkép földtani vonal-
művének lezárása (az észak-magyarországi részterület meg-
szerkesztése, az egyes részterületek összeszerkesztése); a digi-
tális vonalmű javítása; a tektonikai elemek minősítése; az
aljzatdomborzat és a földtani vonalmű illesztése; próba-
nyomtatás; a szerkesztés során felhasznált fúrások törzs-
adatainak adatbázisba rendezése lektorálásra történő előké-
szítése megtörtént. A medencealjzat domborzatának térképé-
hez a Gazdasági Minisztérium megbízására 2005-ben készí-
tett „A fürdőfejlesztésekkel kapcsolatban a hazai termál-
vízkészlet fenntartható hasznosításáról és a használt víz
kezeléséről szóló hidrogeológiai kutatás” c. jelentéshez
készített aljzatdomborzati térképet használtuk fel.

Együttműködő partnerek: MTA Geológiai Kutató-
csoport, ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszék,
Mol Nyrt.

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: A Rudabányai- és
Aggteleki-hegység szerkezetföldtani vizsgálata (OTKA T.
48824)

Termék: a digitális vonalmű lektorálásra alkalmas első
változata, a szerkesztés során felhasznált fúrások törzsada-
tainak ArcGIS alapú térinformatikai adatbázisa- (\\Srv-geo\
projekt\500E-s_aljzat).

Magyarország 1:200 000-es földtani 
térképének szerkesztése

A kutatás célja: Magyarország 1:250 000-es földtani
térképi adatbázisának elkészítése, amely alapja lehet átte-
kintő méretarányú levezetett térképek, illetve kiadványok
elkészítésének. Ilyen kiadvány a tervben szereplő 1:200 000-
es méretarányú országos földtani atlasz. A Föld Bolygó
Nemzetközi Éve (2008) alkalmából a kiadvány közreadá-
sának célja a földtan népszerűsítése, az ország földtani
értékeinek ismeretterjesztő szintű bemutatásával.

Előzmények: A Magyar Állami Földtani Intézet szerkesz-
tőbizottsága 2001-ben vetette fel a gondolatát egy új,
1:250 000-es méretarányú falitérkép előállításának, amely a
Térképezési Főosztály 2002. évi feladatai között már szere-
pelt. A szerkesztési munkálatok elhúzódása miatt azonban a
falitérkép nem készült el a tervezett időre (Geológiai Világ-
kongresszus, Firenze 2004). A könyv formátumú földtani at-
lasz előállításának ötlete már 2003-ban felvetődött, a tudo-
mány-népszerűsítő jellegű kiadvány intézeti megjelentetése
pedig a Föld Évével kapcsolatban fogalmazódott meg.
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2007-ben megoldott feladatok:
— Térképi adatbázis: a térkép vonalművének egységesí-

tése a hegyvidéki és a síkvidéki területek határzónájában; a
digitális vonalmű véglegesítése; a földtani vonalmű illesztése
a topográfiához; próbanyomtatás; lektorálás (Császár G.).

— 200 000-es atlasz: A földtani térképi adatbázis lezárá-
sával párhuzamosan elkészült a kiadvány számára egysze-
rűsített jelkulcs; továbbá a kötet második részét képező
szöveges fejezet leírásainak mintegy 80%-a (az ország föld-
tani értékeinek ismertetése). Beszereztük a barlangok és a
földtani tanösvények listáját, valamint a szöveges kiadvány-
ban szereplő fényképek felhasználási engedélyét (KvVM). 

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi- és Víz-
ügyi Minisztérium, MTA Geológiai Kutatócsoport

Termék: a földtani térképi adatbázis digitális vonalmű-
vének lektorált kézirata; a szöveges fejezetek leírását és a
mellékelendő fényképeket tartalmazó könyvtárrendszer
(\\Srv-geo\projekt\fdt250).

A Vértes hegység 1:50 000-es földtani térképének
és magyarázójának kiadásra történő lezárása

A kutatás célja: a Vértes és környezetének 1:50 000 mé-
retarányú földtani térképnek és a kapcsolódó magyarázónak
az elkészítése. A térkép a Magyar Állami Földtani Intézet-
ben kiadásra került tájegységi térképek sorozatának része-
ként fog megjelenni, ezt tükrözi a magyarázó jellege és
felépítése is. A térkép határait úgy alakítottuk ki, hogy DK-
en érintkezzen a nemrég kiadott Velencei-hegység térké-
pével, nyugaton (kis átfedéssel) a Bakony 1:50 000-es térké-
pével, míg északon a Gerecse felé jelenhet meg a térkép
folytatása.

Előzmények: A Magyar Állami Földtani Intézet egyik
leghagyományosabb tevékenysége a földtani térképek felvé-
tele és kiadása. A térképkiadás egyik fontos eleme volt a
XX. század második felében az úgynevezett tájegységi
térképek megjelentetése. A Vértes és előtereinek földtani
térképe ebbe a sorba illik. A terepi munkálatok az 1990-es
évek elején megkezdődtek, az egységesen tervezett Gere-
cse–Vértes térkép részeként. Néhány éve az a döntés szüle-
tett, hogy a Vértes térképe és magyarázója önállóan jelenjen
meg. Ezt a terület térképének mérete is indokolta, mivel az
önálló Vértes térkép ábrázolása egy A0-ás lapon megold-
ható. A 2007-es év a térkép és magyarázó kötet munkála-
tainak befejezését célozta.

2007-ben megoldott feladatok: Véglegesítettük a térkép
kivágatát oly módon, hogy a Móri-víz és ÉK-i oldala végig
ábrázolásra kerüljön. A Geoinformatikai Osztály munkájával
elkészült a térkép topográfiai alapja. Több lépésen keresztül
elkészült a térképhez tartozó jelkulcs. Megtörtént a térkép
földtani vonalművének végleges megszerkesztése és ennek
előfeltételeként elkészült a szerkezeti minta vonalműve. A
földtani koncepció és a jelkulcs (főleg annak negyedidőszaki
elemeinek) megváltozása miatt mindegyik 1:25 000-es
Gauss-Krüger szelvénylapot átszerkesztettük. A szerkesztés
részben papíron, de már nagyobb részben digitálisan Inter-
graph software-rel folyt. A szerkesztés folyamán további

fúrások átértékelésére volt szükség. Ezek közül kiemelkedik
az Alcsútdoboz Ad–3-as fúrás; az oligocén rétegsor újra-
értelmezése alapvetően befolyásolta a képződmények beso-
rolását és kapcsolatait. A szerkesztett lapokat ARC-GIS
rendszerben a Geoinformatikai Osztály munkatársai dolgoz-
ták fel. A térinformatikai feldolgozás következtében felis-
mert hibák javítása megtörtént, a jelkulcsot és a földtani in-
dexeket egyeztettük. A térképre rétegdőlési adatokat rög-
zítettünk. Az elkészült GIS térképi adatbázis segítségével
lekérdezéseket tudtuk megvalósítani, melyek eredményeit a
magyarázóba beépítettük. Ezen munkálatok eredményekép-
pen elkészült a térkép vonalműve, amelyet lektorálásra átad-
tunk. 2008-ra áthúzódó feladatok a lektorálás utáni javítások
elvégzése, és a térkép kartografálása, amely magában foglal-
ja a szerkezeti jelek rögzítését.

A Magyarázó szövegéből a legtöbb fejezet elkészült, a
szerkezetföldtani fejezet készültsége 95%-os, a fejlődéstör-
téneté 80%-os. A vízföldtani fejezet összeállítás alatt van. A
korábbi fejezetek szövegét a térképpel egyeztettük. Számos
esetben belső lektorálást végeztünk, az ellentmondások
kiszűrésére, illetve a kapcsolódások kiemelésére. A térkép-
szerkesztés során felmerült újabb formációk leírása meg-
történt. Az új szövegrészek angol fordítása megtörtént,
nyelvi lektorálása folyik. A fotótáblák, fekete-fehér ábrák,
fényképek készültsége 90%-os, leginkább a szerkezeti és a
fejlődéstörténeti fejezethez tartozó anyagok hiányoznak. A
fenti munkák eredményeképpen a magyarázó és a földtani
térkép lektorálása megkezdődött.

A térképezés főbb szakmai eredményei a következők: 
Új rétegtani és fejlődéstörténeti értelmezést tudtunk adni

a középső–késő-triászra, amely kifejlődés kapcsolatot teremt
a jól ismert bakonyi és gerecsei–budai kifejlődések között.

Több helyen új jura előfordulásokat, nagy mélységbe
lehatoló neptuni teléreket ismertünk fel, ezek üledékföld-
tani jellege aktív deformációra utal.

Rögzítettük több kréta formációnak néhány új feltárását,
és ezek alapján a kréta formációk kapcsolatát jobban meg
tudtuk határozni.

Az eocén képződmények új, részletes üledékföldtani ér-
telmezése alapján meghatároztuk a formációk kapcsolatát,
pontosítottuk képződési környezetüket, ősföldrajzi viszo-
nyaikat és fejlődéstörténetüket. Megállapítottuk, hogy az
egyes fáciesek létrejöttében és az üledékképződési környe-
zetek megváltozásaiban a globális eusztatikus vízszintvál-
tozás mellett a szinszediment deformációknak is jelentős
szerepük volt. Kimutattuk, hogy az eocén üledékképződési
környezetek a hegységben és a Vértes előtereiben alap-
vetően pásztás elrendeződésűek, és az egyes részmedencék
fejlődésének főbb eseményei korrelálhatók egymással.

A tengeri és szárazföldi oligocén formációk kapcso-
latára új adatokat kaptunk és így pontosíthattuk azok korát
és megállapítottuk egykorúságukat.

A késő-miocén–pliocén képződmények esetében több
új rétegtani egység bevezetésére tettünk javaslatot, kidol-
goztuk az ÉNy-i és DK-i előtér kapcsolatait, megállapítot-
tuk a szerkezeti deformációknak az üledékképződésre gya-
korolt hatását.
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A negyedidőszaki képződményeket a korábbi intézeti
rendszert fejlesztve részletesen tagoltuk, és relatív sorrend-
be helyeztük, amelynek során a morfológiai helyzetet is
meszszemenően figyelembe vettük.

Térképünkön számos felszíni formaelemet ábrázoltuk,
sok esetben dokumentáltuk a szél felszínformáló hatását, a
több szintben megjelenő, eltérő irányban kiépülő hegyláb-
felszíneket azonosítottunk.

13 deformációs fázist különítettünk el, ezek közül külö-
nösen fontosak és részben újak a kréta gyűrődést és a jelen-
tős késő-miocén megnyúlást okozó deformációk. A késő-
miocén–negyedidőszaki képződmények, a geomorfológiai
és földrengésadatok alapján neotektonikusan aktív szerke-
zetek meglétét körvonalaztuk. A terepi munkára alapozva,
az elemzések segítségével olyan térképet készíthettünk, a-
mely új megközelítésben, az eddigieknél lényegesen részle-
tesebben, időbeni bontásban ábrázolja a töréses szerkezeti
elemeket.

A földtani szakmai eredményeken túl, a Vértes (és a
Gerecse) területén a földtani térképezést és ezzel kapcso-
latos digitális adatfeldolgozást végző munkatársak több
éves munkája és tapasztalata alapján kialakult egy térinfor-
matikai szemléletű adatarchiválási és feldolgozási módszer. 

Együttműködő partnerek: MTA Geodéziai és Geofi-
zikai Kutató Intézete, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Kapcsolódó pályázatok: A Vértes előtereinek szerke-
zetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékkép-
ződéssel és ősföldrajzzal (OTKA T. 42799), A Dunántúli-
középhegység középső-triász földtörténete (OTKA T. 43341),
A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképző-
désre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegység
előterében (OTKA K.62478).

Termék: A tájegységi földtani térkép lektorálásra alkalmas
változata, a háttér térinformatikai térképi adatbázis, a mag-
yarázó kötet nagyobb részének lektorálásra alkalmas változa-
ta.

Magyarázó: \\Srv-geo\terkepezes\VERTES\2_lektor,
Térkép, adatbázisok és térképdokumentumok: \\Srv-geo\-
Projekt\Vertes\ArcGIS_allomanyok

A Gerecse hegység 1:50 000-es földtani 
térképének és magyarázójának szerkesztése

A kutatás célja: A Gerecse tájegységi földtani térké-
pének és a hozzá tartozó magyarázónak kiadásra történő
előkészítése.

Előzmények: A Gerecse részletes földtani térképezése az
1980-as évek elején kezdődött a hegység DK-i előterében
zajló bauxitkutatáshoz kapcsolódva, ez azonban mindössze
néhány 10 ezres szelvény területét érintette. Ezt követően
azonban (az 1980-as évek végétől az 1990-es évek közepéig)
a hegység területét lefedő szinte összes térképlap felvételre
került a Danreg projekt keretén belül. A Vértes–Gerecse
projekt 1997-ben történt beindulását követően a térképezés a
Vértes területére helyeződött át, a Gerecse térképlapjainak
digitális archiválása mellett mindössze a Lábatlan jelű
térképlapon zajlott rendszeres felvétel.

Az áttekintő térkép a gerecsei térképlapok 2002. évi
készültségi állapotát tükrözi, amelyben azóta lényeges vál-
tozás alig történt (felvételre és szerkesztésre került a Mo-
gyorósbánya jelű 1:10 000-es lap is).

A gerecsei felvételezés készültségi állapotát az alábbi-
akban lehet röviden összefoglalni:

— régi felvétel (1970-es évek közepe) a kisalföldi előtér
területén, de korszerű szerkesztési elvek szerinti 1:100 000-
es nyomtatásban (Danreg);

— korszerű felvétel a hegység területét lefedő térkép-
lapokon, de a kvarter képződmények bontása nagyvonalú;

— korszerű felvétel a hegység K-i előterében, leszámít-
va a reambulálandó Tarján jelű lapot.

A térképlapok digitális archiválása megtörtént, a digi-
tális állományok minősége azonban erősen heterogén, je-
lentős szerkesztési feladat elvégzésével egységesíthető.

A terület földtani ismertségi fokát növelte, hogy a hegy-
vidéki területek szénhidrogénkutatását megalapozó MÁFI–
Mol projekt keretében a Gerecse és tágabb környezete is fel-
dolgozásra került 2002-ben. Ennek során megtörtént a terü-
leten mélyült összes fúrás átértékelése, továbbá 1:100 000-es
méretarányú tematikus szinttérképek készültek (prekvarter
földtani térkép, prepannóniai földtani térkép és domborzat,
pretercier földtani térkép és domborzat).

2007-ben megoldott feladatok: A tervben szereplő fela-
datok a vártnál szerényebb volumenben valósultak meg,
elsősorban a Vértes földtani térképének és a hozzá tartozó
magyarázónak elhúzódó szerkesztési munkálatai miatt.
Tovább folytatódott a korábban felvett és digitálisan archi-
vált térképlapok egységes átszerkesztése és a térképi adat-
bázis építése (Naszály, Dunaszentmiklós, Lábatlan), de a
térképlapok rendszeres terepi reambulációja nem kezdődött
meg. A tájegységi térkép magyarázó kötetének összeállítása
megkezdődött, elkészült a mezozoos formációk leírásának
első, nyers változata.

Kapcsolódó pályázatok: A Dunántúli-középhegység
középső-triász földtörténete (OTKA T.43341), A szél hatá-
sa a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a
domborzat alakulására a Magyar-középhegység előterében
(OTKA K. 62478), Triász platform és medence fáciesek
kapcsolata Pilis vonulatban (OTKA T. 682224)

Termék:
Magyarázó fejezetek: 
(\\Srv-geo\terkepezes\Tájegységek\Vertes-Gerecse\

magyarazo\50magyzo\gerecse_50magyaraz), 
Digitális térképek kézirata: 
(\\Srv-geo\terkepezes\Tájegységek\Vertes-Gerecse\

terkepek\10es25ezresek) és a térképi adatbázis bővítése
(ugyanitt).

A Mecsek hegység 1:50 000-es földtani 
térképének és magyarázójának szerkesztése

A kutatás célja: A Mecsek hegység 1:50 000-es földtani
térképének és magyarázójának megszerkesztése és kiadása.

Előzmények: 2004-re elkészült a fedett földtani térkép
első változata, amelyet a firenzei földtani kongresszuson
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bemutattunk. Ez a változat volt az alapja a következő évek-
ben készült 1:100 000-es földtani térképsorozat Szigetvár,
Pécs és Baja jelű lapjainak. 

2007-ben megoldott feladatok: A víztestekhez kapcso-
lódóan, az ott megfogalmazott igényeket is figyelembe véve
megszerkesztettünk négy földtani szelvényt a hegységen
keresztül. Ezek a Csertő–Várdomb (Ny–K irányú), az Ara-
nyosgadány–Kishajmás (D–É irányú), a Monyoród–Tófű
(D–É irányú) és a Magyarhertelend–Nagykozár (ÉNy–DK
irányú) szelvények. Elkészült a földtani képződmények
rétegoszlopa. A víztestekkel kapcsolatos feladatok elhúzó-
dása miatt a feladatban résztvevők csak 2007 közepén tud-
ták a magyarázó készítését elkezdeni. Ennek a paleozo-
ikumra és a mezozoikum egy részére, valamint a miocénre
és a negyedidőszakra vonatkozó fejezetei elkészültek, a
mezozoikum egy része (jura, kréta) még megírásra vár. 

Termék: Az adatbázisok, térképek, szelvények, réteg-
oszlop, valamint a magyarázó eddig elkészült anyagai a
\\Srv-geo\terkepezes\DDTUL\MECSEK könyvtárban ta-
lálhatóak.

Magyarország medence- és medenceperemi
területei földtani felépítésének pontosítása 

A kutatás célja: A medenceanalízis integrált kutatási
módszereinek (szedimentológia, szekvencia- és ciklus-
sztratigráfia, lito-, bio-, kronosztratigráfia, őskörnyezeti- és
paleoklíma vizsgálatok, szerkezetföldtani-neotektonikai
elemzés, valamint karotázsok és szeizmikus szelvények
földtani értelmezése) alkalmazásával Magyarország me-
dencekitöltő üledékeinek és medencepereinek komplex
vizsgálata és térmodellekben történő megjelenítése. 

Előzmények: Az Alföld negyedidőszaki képződmé-
nyeinek integrált értelmezése, elsősorban a mélymedence
területein az elmúlt 10 év során, nemzetközi viszonylatban
is kiemelkedő alapkutatási jellegű eredményt szolgáltatott,
elsősorban az üledékképződés és a Milanković-féle klí-
maciklusok kapcsolata, valamint a késő-pleisztocén– holo-
cén vízhálózat fejlődésének elemzése terén. A mélyme-
dencebeli pannóniai képződmények szekvencia-sztratigrá-
fiai vizsgálatai során elemeztük és értékeltük a harmad- és
negyedrendű szekvenciák üledékföldtani felépítését, a
fáciesváltozások nyomait. A tudományos eredmények mel-
lett ugyanakkor egyre több igény jelentkezett a többezer
méter vastag felső-neogén medencekitöltő üledékkomple-
xum alkalmazott földtani, elsősorban vízföldtani szempon-
tokat szem előtt tartó tagolására. Az ilyen irányú munka
2005–2006-ban a Víz Keretirányelv hazai feladatainak
megvalósításához kapcsolódva a felszín alatti porózus
hideg és termál víztestek földtani jellemzése kapcsán hatal-
mas lendületet vett. Az Alföld területén 4 db porózus termál,
és 25 db porózus hideg víztest részletes jellemzését végez-
tük el regionális földtani szelvények mentén, amelyekhez
elvi földtani rétegoszlopok, és az egyes víztestek földtani
felépítésének szöveges ismertetése is társult.

2007-ben megoldott feladatok: Az Alföld negyedidő-
szaki képződményeinek 1:250 000 méretarányú talptér-

képének megszerkesztéséhez táblázatos formában kigyűj-
töttük a 2006-ban a felszín alatti víztestek jellemzéséhez
szerkesztett szelvényháló fúrásainak (kb. 330 db) negyed-
időszaki talpadatait, majd ebből „próbatérképet” szerkesz-
tettünk abból a célból, hogy meghatározzuk a végleges talp-
térkép megszerkesztéséhez szükséges, adott területegységre
eső fúrási sűrűséget és eloszlást. Az adathiányok területi
megoszlása alapján meghatároztuk az „ideális” fúráspon-
tsűrűséget és további (kb. 730) fúrást jelöltünk ki, elkészítet-
tük az újonnan kijelölt fúrások rétegsorainak fáciesbeosztá-
son alapuló átértékelését a negyedidőszaki képződmények
talpáig, illetve 350 m-ig (sekélyebb és kvarter talpat el nem
ért fúrások esetében a fúrástalpig). Ezután kb. 1060 fúráspont
alapján megszerkesztettük az Alföld, Mezőföld és Sárköz
területére a negyedidőszaki képződmények talptérképét,
amely a korábbi térképváltozatoknál (URBANCSEK, 1977,
RÓNAI 1985, FRANYÓ 1992) jóval nagyobb részletességgel
mutatja a negyedidőszaki képződmények vastagságviszo-
nyait, illetve elsőként fúrási adatbázis kapcsolódik hozzá. A
térkép ellenőrzése és az esetleges korrekciók elvégzése,
valamint a térkép szerkezeteinek elemzése 2008-ra áthúzódó
feladat, csakúgy, mint az átértékelt fúrások beillesztése a
MÁFI integrált földtani adatbázisába. 

Megkezdtük a pannóniai s.l. képződmények szeizmikus
sztratigráfiai elemzését a Duna–Tisza köze É-i, illetve kö-
zépső részén, szénhidrogén- és vízkutató fúrások rétegso-
rainak elemzésével kiegészítve. Az Alföld középső részén, a
Pannon-tavat ÉNy-i irányból feltöltő delta rendszer útvona-
lán a szeizmikus szelvényeken észlelhető hatalmas bevágó-
dott kanyonrendszer vizsgálata alapján megállapítottuk,
hogy azok egyértelműen a medencében eddig azonosított
egyik legmarkánsabb felülethez, a Pa–4 (6,8 M év sensu
VAKARCS 1997) szekvenciahatárhoz kötődnek. A kanyon-
rendszer legmarkánsabb része a Duna–Tisza közi oldalel-
tolódási zóna irányváltásához köthető és az ott kialakuló
duplex szerkezettel mutat térbeli egyezést (POGÁCSÁS et al.
1989a). A kanyonok falát több helyen a virágszerkezetek
helikoidális nyírási zónái alkotják, jelezve, hogy kialakulá-
sukban a vízszintcsökkenésen túl az oldaleltolódásos tek-
tonika is nagy szerepet játszott. 

Medenceperemi területek földtani–neotektonikai vizs-
gálata: 

— A Baranyai-dombság keleti peremének és a Drávaköz
földtani–rétegtani vizsgálata (részben a Horvát Földtani
Intézet munkatársaival közösen) során a Tolna és Baranya
megyei löszszelvények korrelációját kezdtük meg az
országhatár horvát oldalán található löszfeltárásokkal.

— A Budapestet keletről, a Gödöllői-dombságot átszelő
M0-ás autópálya időszakos szelvényeinek földtani–neotek-
tonikai dokumentálását végeztük el. Maglód és Pécel tér-
ségében a vizsgált szelvények bázisát az Unio wetzleri-s
keresztrétegzett pliocén homok alkotja, melyre Tengelici
Agyag, illetve idős barna erdei talajszintekkel tagolt löszök
települnek. 8-10 km-re északra, Kerepes határában már
keresztrétegzett Duna teraszkavics és -homok anyaga adta
az autópálya nyomvonalának rézsűjét (feltehetően a leg-
idősebbnek tartott V. szint üledékei). 
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— Az Erdélyi-középhegység nyugati peremének neo-
tektonikai vizsgálata kapcsán a Fehér- és Fekete-Körösök
völgyeinek teraszait vizsgáltuk az egymással való párhuza-
mosítás céljából. 

Folytattuk a medencefejlődés fiatal fázisainak és üledé-
keinek lumineszcens (OSL) kormeghatározását a Körös-
medence, az Érmellék, és a Bécsi-medence területéről.
Összesen 41 db minta kormeghatározását és nehézásvány
vizsgálatát végeztük el.

Együttműködő partnerek: Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet, Mol Nyrt., TXM Kft., Horvát Állami Földtani Inté-
zet 

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: A Pannon-tó je-
lentősebb relatív vízszintingadozásainak vizsgálata az Al-
föld ÉNy-i behordási területén (OTKA T.60861); A neotek-
tonika és a klíma szerepe a folyó- és felszínfejlődésben a
késő-pleisztocén és a holocén során a Körös-medence terü-
letén (OTKA T.46307); A neotektonika és a klíma szerepe a
folyó- és felszínfejlődésben a késő-pleisztocén és a holocén
során: a Körös-medence (Magyarország) és a Ganga–
Yamuna-síkság (India) összehasonlító vizsgálata alapján
(TéT IND/1-03); Délkelet-dunántúli és szlavóniai löszök
korrelálása (TéT CRO-24/2006); Dráva-medencei negyed-
időszaki képződmények térképezése (TéT CRO-25/2006);
OSL kormeghatározás — Universitat für Bodenkultur,
Austria; magleírások készítése és integrált értelmezésben
történő részvétel a TXM Kft. Számára (Makói-árok)

Termék: A negyedidőszaki talptérkép eddig elkészült
változata és a felhasznált adatbázisok, szerkesztési lépések a 

\\Srv-geo\alapkutatás\szakmai\KUTATAS\Qtalp_2007
\Qtalp_térkép_2007 könyvtárban találhatóak. A pannóniai
képződmények vizsgálati eredményeit több cikkben pub-
likáltuk (l. 2007. évi publikációs lista).

2. A természeti környezet elemeinek fenn-
tartható hasznosításához kapcsolódó kutatások

Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
lerakóhelyének kutatása

A kutatás célja: a kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tározó befoga-
dására alkalmas kőzettest kijelölése és vizsgálata a Mórágyi
Gránit Formációban.

Előzmények: A kutatási tervet a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal jogelődje, a Magyar Geológiai Szolgálat
Dél-dunántúli Területi Hivatala engedélyezte 2004. július
30-án kiadott 241/33/2004. sz. határozatában. Az engedély
a 241/35/2004. sz. határozat szerint 2004. augusztus 23-án
emelkedett jogerőre. A kutatás fő eszköze két lejtősakna (a
Nyugati- és a Keleti-) kihajtása volt, továbbá különböző
vizsgálatok lefolytatása a lejtősaknában, valamint felszínről
mélyített fúrásokban és a felszínen. A kutatásról 2007 ápri-
lisában összefoglaló jelentés készült a Nyugati-lejtősakna
600. méterének elérési időpontjában, 2006. április 25-én
fennálló állapotra. Újabb, rövid összefoglalás készült a

2007. december 21-i állapotra (Nyugati-lejtősakna, 1573,2
m, Keleti-lejtősakna, 1482,9 m). Ebben a kutatás végered-
ményeként a tároló befogadására alkalmas kőzettesteket
jelöltünk ki.

2007-ben elvégzett feladatok:
— A kihajtott vágatokban folyamatos földtani és tek-

tonikai dokumentálást végeztünk. Ennek során a korábbinál
részletesebben megismertük a kőzeteket, metamorfózisukat
és egyéb elváltozásaikat, tektonikájukat és érkitöltéseiket.

— A vágatokból lemélyített potenciál- és vágathatás-
fúrás magján földtani és tektonikai dokumentálást végez-
tünk.

— A telephelyre és környezetére 3D földtani, tektonikai
és hidrogeokémiai modellt készítettünk.

— Lefolytattuk a Mórágyi Gránit Formáció integrált
értékelését. 

— Vízföldtani szempontból értékeltük az áramlási pá-
lyák felszínre lépési körzeteit. 

— Folyamatosan végeztük a vízföldtani monitoring ész-
leléseit, amely alapján a tervezett tároló közvetlen és tágabb
térségében folyamatos információk alapján értékeljük a kör-
nyezetben lejátszódó természetes és mesterséges folyama-
tok hatásának méretét, változékonyságát és annak trendjét.

— Elkezdtük a bátaapáti Nagymórágyi-völgyet érő kül-
ső természeti hatások vizsgálatát.

— Megvizsgáltuk az üveghutai repedéskitöltésekben
megjelenő különböző ásványfázisok lehetséges geokémiai
rokonságát. Megállapítottuk, hogy az érkitöltések egy része
rokonságban lehet a kréta korú alkálibazalt-vulkanizmus-
sal. 

— Paleomágneses vizsgálatokat folyattunk le az üveg-
hutai fúrások által feltárt és a Keleti-Mecsekben felszínre
bukkanó kréta szubvulkáni teléreken. Megállapítottuk,
hogy a korábbi paleomágneses adatokkal összhangban az
üveghutai telérek irányai is jelentős, az óramutató járásával
egyező elfordulást mutatnak az alsó-kréta vulkanitokhoz és
jura–alsó-kréta üledékekhez képest. 

— Elláttuk a víz- és kőzetminták különböző laboratóri-
umi mérési feladatait, anyagvizsgálatait.

— Elkészítettük a jelentésekhez szükséges nagyméretű
rajzmellékleteket (térkép és szelvény), a térképek egysze-
rűsített MGE alapú adatbázisát, valamint a jelentések egyes
szövegközi ábráit, valamint részt vettünk a terület földtani
térmodelljének építésében is. 

Együttműködő partnerek: Mecsekérc Környezetvé-
delmi Zrt., ETV-Erőterv Zrt., Golder Associates (Magyar-
ország) Kft., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hygecon
Kft., Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Termékek (elkészült jelentések):
A Megrendelőnek (Mecsekérc Zrt.) átadott jelentések:

BALLA Z., CSÁSZÁR G., FÖLDVÁRI M., GULÁCSI Z., GYALOG

L., HORVÁTH I., KAISER M., KOLOSZÁR L., KOROKNAI B.,
LANTOS Z., MAGYARI Á., MAROS GY., MARSI I., PEREGI

ZS., RÁLISCH E., ROTÁRNÉ SZALKAI Á., SZŐCS T., TÓTH

GY. (MÁFI); ANDRÁSSY M., BENEDEK K., MOLNÁR P.,
SZEGŐ I., TUNGLI GY. (Golder); BERTA J., CSICSÁK J.,
DEÁK F. GORJÁNÁCZ Z., HÁMOS G., HOGYOR Z., KOVÁCS
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B., MENYHEI L., MOLNOS I., ORSZÁG J., SIMONCSICS G.,
SZAMOS I., SZIKSZAI ZS., SZŰCS I., TURGER Z., VÁRHEGYI

A. (Mecsekérc); VÁSÁRHELYI B. (BMÜ); MADARASI A.,
PRÓNAY ZS. (ELGI); SZONGOTH G. (Geo-Log); GACSÁLYI

M. (Geopard); KOVÁCS L. (Kútfej) 2007: Bátaapáti hul-
ladéktároló felszín alatti létesítményeinek előkészítési
munkái 2006–2007. A földtani kutatás eredményeinek
összefoglalása a Nyugati-lejtősakna 600. méterénél.
Jelentés a V-124/2006. rend. sz., Üh-65/2006. sz. szerző-
dés FA90109 kódszámú tételének teljesítéséről. —
Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt.
1351.

BALLA Z., GYALOG L., HORVÁTH I., MAROS GY. 2007:
Földtani, tektonikai és hidrogeokémiai modell. —
Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest,
Tekt. 1382.

GYALOG L., ALBERT G. 2007: A Bátaapáti Bv–1 jelű vágat-
hatásfúrás földtani vizsgálata. Vágatból történő kutatás.
V-140/2006. sz. szerz. FA 38032. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1356.

GYALOG L., ALBERT G., BÍRÓ I., BORSODY J., FÜRI J.,
GULÁCSI Z., HALÁSZ A., MAROS GY., MUSITZ B.,
PALOTÁS K., SZOLGAY ZS., TÖRÖK P. 2008: Kiterített
földtani-tektonikai palásttérkép a vágatok 850–1450/
1500 m-es szakaszairól. Bátaapáti hulladéktároló felszín
alatti létesítményeinek előkészítési munkái 2006–2007.
Jelentés az Üh-65/2006. sz. szerződés FA90300 kód-
számú tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Álla-
mi Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1385. 

GYALOG L., MAROS GY., ZSÁMBOK I. 2006: A Bátaapáti Bp–1
jelű potenciálfúrás földtani és tektonikai leírása. Vágatból
történő kutatás. V–140/2006. sz. szerződés FA 3808C
kódszámú tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1350. 

KÁZMÉR M., KÓRÓDY G., KOVÁCS A. (ELTE) 2007: Az eróz-
iós folyamatok vizsgálata a bátaapáti Nagymórágyi-völ-
gyben. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radio-
aktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló
létesítési engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentá-
ciók elkészítése. — Kézirat, Magyar Állami Földtani
Intézet, Budapest, Tekt. 1345. 

KIRÁLY E., GULÁCSI Z., KOROKNAI B. 2008: A Mórágyi Grá-
nit Formáció integrált értékelése. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1384. 

KÓRÓDY G., KÁZMÉR M. (ELTE) 2007: A maximális árvíz
vizsgálata a bátaapáti Nagymórágyi-völgyben. Az
atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítési
engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentációk
elkészítése. — Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet,
Budapest, Tekt. 1346. 

MÁRTONNÉ SZALAY E. (ELGI) 2007: Jelentés a Bátaapátiban
folytatott földtani térképezés során, a területen mélyült
fúrásokban, valamint a Keleti-Mecsekben összehason-
lító anyagként előforduló kréta vulkanitok 1. csoportjá-
nak paleomágneses vizsgálatáról. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1377. 

MOLNOS I., DEÁK F., JAKAB A., SOMODI G., SZAMOS I.,
VÁSÁRHELYI B. (Mecsekérc Zrt.), GYALOG L., GULÁCSI

Z., MAROS GY., MUSITZ B., KIRÁLY E., OLÁH I.,
SZEBÉNYI G. (MÁFI) 2007: Jelentés a Bátaapátiban
mélyített Nyugati-lejtősakna 600,00–1309,50 és Keleti-
lejtősakna 599,40–1254,10 m-es szakaszán elvégzett
földtani-tektonikai, geotechnikai és vízföldtani doku-
mentálási munkákról. FK 30000. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1381. 

MOLNOS I., DEÁK F., JAKAB A., SOMODI G., VÁSÁRHELYI B.
(Mecsekérc Zrt.), BALLA Z., GYALOG L., GULÁCSI Z.,
MAROS GY., PALOTÁS K., RÁLISCH E., SZEBÉNYI G.
(MÁFI) 2007: Jelentés a Bátaapátiban mélyített lejtős-
aknák 0–600 fm-es szakaszán elvégzett földtani-tekto-
nikai, geotechnikai és vízföldtani dokumentálási mun-
kákról. Térkiképzési munkák. — Kézirat, Magyar Álla-
mi Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1332/U. 

NÉDLI ZS., SZABÓ CS. (ELTE Kőzettani és Geokémiai
Tanszék) 2007: Az üveghutai repedéskitöltésekben
megjelenő különböző ásványfázisok lehetséges geoké-
miai rokonságának vizsgálata. Vulkanitminták magmás
rokonságának vizsgálata (javított változat). — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1375/U

ROTÁRNÉ SZALKAI Á., HORVÁTH I., TÓTH GY., SZŐCS T.,
MURÁTI J. 2007: Az áramlási pályák felszínre lépési kör-
zeteinek hidrogeológiai értékelése. Beruházás előkészí-
tés hatósági és műszaki adatszolgáltatási feladatai a V-
124/2006. sz., Üh-65/2006. munkaszámú szerződés
FA90106 kódszámú tételének teljesítése. — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1347.

SZÉKELY F. (Hygecon Kft.) 2007: Extrém csapadék hatására
kialakuló árvíz és erózió modellezése 1. fázis: számítás
eltömődött Rocla-csövek esetére. HG–2007/1. —
Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest,
Tekt. 1380. 

Az országos vízföldtani, vízgeokémiai és 
hévízföldtani modellek fejlesztése 

A kutatás célja: Az országos hidrogeológiai modelle-
zések alapjául szolgálnak a Víz Keretirányelv feladatainak
ellátásához, az ivóvizek egészségkárosító komponenseivel
kapcsolatos védelmi és gazdálkodási feladatok megalapo-
zásához, a klímaváltozások felszín alatti vizekre gyakorolt
hatásának vizsgálatához, valamint a geotermális energia-
hasznosítással és a fürdőfejlesztésekkel kapcsolatos kor-
mányzati programok támogatásához.

Előzmények: A munka előzményét képező vízföldtani
modell első, Pannon-medence méretű változata elsősorban
a medencebeli termálvíztermelések előtti, és a 2000-es évek
elejére vonatkozó állandósult állapotra vonatkozó megíté-
léshez készült. Bár a modell már számolt a hideg víztes-
tekkel is, (és mint ilyen jó keretet biztosít a további model-
lezésekhez), azonban még nem elégíti ki a Víz Keretirányelv
által elvárható részletességű értékeléseket. 2007-évi mun-
káinkat úgy szerveztük, hogy a más feladatokhoz (szlo-
vák–magyar határ menti feladatok – ENWAT projekt, kis- és
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közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének
kutatása, geotermikus projekt induló feladatai és a víztestek
kémiai állapotértékelésével kapcsolatos feladatok) kapc-
solódó regionális modellezési munkák során szerzett, és az
adott projektek eredményein túlmutató tapasztalatok épül-
jenek be az országos vízföldtani, vízgeokémiai és
hévízföldtani modellek fejlesztésébe. 

2007-ben megoldott feladatok: regionális hidrogeoló-
giai modellépítéseket és koncepcionális vízföldtani mod-
ellek kialakítását végeztünk az alábbi területeken:

— Az ENWAT projekt mintaterületein (Börzsöny–
Cserhát–Ipoly, észak-borsodi hegyvidéki és karsztvíz-tes-
tek, Bodrogköz és Rétköz porózus hideg víztestjei) elké-
szítettük a területek regionális áramlási modelljét a Mod-
flow szoftver segítségével. \\Srv-geo\Projekt\Enwat \8_Mo-
dellek\Bodrog\models\Bodr2Dgeo\; \Srv-geo\ Projekt\En-
wat\8_Modellek\Aggtelek\modellek\KunE\Elomod_Gy\;
Regionális áramlási modellt készítettünk a Geresdi-domb-
vidék hegyvidéki és porózus hideg víztestjeire (\\Srv-
geo\Vizfoldtan\Modellezes\2007_models\Geresd\).

— A határokon túli területek is figyelembe véve elkészí-
tettük a Pannon-medence részletes talajvíz-domborzati ké-
pét modellezés segítségével, amihez kalibrációként felhasz-
náltuk a térképezés során keletkezett térben részletes, de
időben elhúzódó adatokat, valamint a térben általában sze-
gényes, de azonos időtartamra vonatkozó monitoring-
mérések adatait. A modellezés segítségével készített talaj-
víz-domborzati kép alapján kijelölhetőek az áramlási pá-
lyák, elérési idők, megadhatóak a fontosabb vízháztartási
adatok, amelyek a Víz Keretirányelv további feladatainak
ellátásához nélkülözhetetlenek (\\Srv-geo\Vizfoldtan\ Mo-
dellezes\2007_models\2007_tvmod\).

— Az országos vízgeokémiai modell fejlesztését kap-
csoltuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium meg-
bízására készített, a természetes háttérértékek meghatározá-
sára irányuló korábbi munkákhoz. A megbízás által megsza-
bott feladatokon felül elvégeztük a rendelkezésre álló orszá-
gos vízminőségi adatbázis szűrését, majd elvégeztük az egyes
víztestek különböző mélységközeire vonatkozó térbeli és sta-
tisztikai elemzéseket. Az eredmények birtokában értékeltük
az alföldi porózus hidegvíz-testek geokémiai alapállapotát,
különös tekintettel az ott végbemenő víz-kőzet kölcsönhatási
folyamatokra. Ezen folyamatok közül is részletesen értékel-
tük azokat, amelyek az emberi egészség, illetve a határértékek
szempontjából jelentős alkotók (arzén, bór, fluorid, ammó-
nia, nátrium) alakításában szerepet játszanak.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakrefe-
renseivel és szlovákiai partnereinkkel közösen elkészítettük
az ENSZ egyik szervezete, (UN ECE: United Nations Eco-
nomic Comission for Europe) által „pilot” területnek kije-
lölt Aggtelek–Szlovák karszt együttes vízföldtani és víz-
geokémiai értékelését.

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Szlovák Földtani Szolgálat (Śtátny
Geologický Ústav Dionýza Śtúra)

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: ENWAT projekt,
a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhe-

lyének kutatása, A talajvíz nagy arzén tartalmának eredete
fiatal medencékben (OTKA T. 67967).

Termék: Az elkészült modellezett talajvízdomborzat vál-
tozatok megtalálhatók a \\Srv-geo\Projekt\Enwat\ 8_Models\
és a \\Srv-geo\Vizfoldtan\Modellezes\ 2007_models\ könyv-
tárakban.

Az Országos Felszín Alatti Vízmegfigyelő 
Hálózat működtetése, az adatok értékelése

A kutatás célja: Folytattuk az ország területét behálózó,
hosszú idősorral rendelkező vízföldtani megfigyelőhálózat
működtetését. Az észlelőhálózat 83 megfigyelőkútja az EU
Víz Kereteirányelv által megkövetelt operatív és jelentési
monitoring-rendszer részét képezi. A mennyiségi monitor-
ing megfigyelések célja adatszolgáltatás a kijelölt 108 víz-
test állapotának és változásának jellemzéséhez, az EU felé
küldendő rendszeres jelentési kötelezettség teljesítéséhez.

Előzmények: A rendszeres mérésekkel a mintegy két
évtizede folyamatos vízszintészleléseket biztosítottunk az
ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-közép-
hegység, Dunántúl, Pilis–Gerecse). Az adatsorok számos
országos és regionális vízföldtani értékelés alapjául szolgál-
tak.

2007-ben megoldott feladatok: Alaptevékenységként az
ország területét behálózó vízföldtani megfigyelőhálózat
működtetését végeztük, összesen mintegy 160 db észlelőkút
rendszeres mérésére került sor az ország különböző pont-
jain. A működtetés magába foglalja az észleléseket, a kutak
karbantartását, az adatfeldolgozást, valamint az adatszol-
gáltatást. Az észlelés költségeit változatlanul külső forrá-
sokból biztosítottuk. 

A mérések mellett összegyűjtöttük és ellenőriztük vala-
mennyi megfigyelőkút műszaki és alapadatait. Összeállítot-
tuk az észlelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélyének
dokumentációját, illetve ahol az engedélyezéshez szüksé-
ges volt beszereztük a kutak által érintett területek tulajdo-
nosainak mérésekhez történő hozzájáruló nyilatkozatát.
Összesen 177 észlelőkút engedélykérelmét nyújtottuk be,
amelyből 47 engedélyt még 2007-ben megkaptunk, a többi
engedélyezési eljárás még folyamatban van. 

Az észlelőhálózat mérési adatai nyíltak, a 2003-ig mért
adatsorok a Vízrajzi Évkönyvekben hozzáférhetőek. A
2006. december 31-ig a kiemelt térségekben észlelt ada-
tokat, illetve az elektronikus műszerekkel mért adatokat
naprakészen számítógépes adatbázisba rendeztük.

Rendszeres adatszolgáltatást végzünk mind a MÁFI
más osztályai részére, mind a főhatóságok (Nyugat-Dunán-
túli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) felé. Három megfi-
gyelőkút a közös magyar–szlovák szigetközi monitoring
rendszer tagja, melyeknek idősorait 2007-ben is átadtuk az
illetékes Vízügyi Igazgatóság számára. A Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság számára a zsirai észlelőkút adatait
adtuk át az országhatáron kívül létesített, de a zsirai
észlelőkúttal azonos vízadó képződményt megcsapoló
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Lutzmansburg területén mélyült termálkút magyarországi
hatásainak vizsgálatához. Ezen kívül adatcserét folytattunk
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel, a Vituki Rt.-vel és a
Lencsehegyi Szénbánya Kft.-vel. 

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, az ország valamennyi területileg illetékes
Vízügyi Igazgatósága, és a Környezetvédelmi-, Termé-
szetvédelmi-, Vízügyi Felügyelőségek, Vízügyi és Környe-
zetvédelmi Központi Igazgatóság, Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutató Részvénytársaság (Vituki Rt.), Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt., Lencsehegyi Szénbánya Kft. 

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének kutatása,
D-Bakony–Zala-medence regionális hidrogeológiai mo-
dellje és a felszín alatti áramlás szimulációja, Szigetköz
monitoring, eWater projekt

Termék: A Víz Keretirányelv monitoring részét alkotó
kutak engedélyezési dokumentációja, észlelési adatok adat-
bázisa, amely a Vízföldtani Osztály üzemeltetése alatt álló
külön adatbázis-szerveren található meg.

A „D-Bakony–Zala-medence regionális hidrogeo-
lógiai modellje és a felszín alatti áramlás szimulá-
ciója” projekt számára monitoring tevékenység és

egyéb vízföldtani feladat elvégzése 

A kutatás célja: A kutatási program célja a Déli-Bakony
és Zala-medence térsége termálkarszt áramlási rendsze-
rének megismerése, a lehetséges víztermelések meghatáro-
zása. Feladata a térség felszín alatti vizei áramlási modell-
jének kialakítása és a térségi monitoringrendszer működ-
tetése. Az áramlási modell továbbá fontos szerepet tölthet be
a régió vízgazdálkodásában, alapul szolgálna hatékony víz-
gyűjtő-gazdálkodás kialakításához, készletmegosztáshoz,
alternatív vízkivétel lehetőségének feltérképezéséhez, eset-
leges vízkorlátozások bevezetésének előrejelzéséhez.

Előzmények: A területen vízkivételi kontingenssel ren-
delkezők egy csoportja finanszírozási konzorciumot alakí-
tott a kutatási projekt támogatására, amely 2006-ban kez-
dődött és három éves kutatási terv alapján folyik. A program
támogatói pénzügyi helyzetük, és a régióban betöltött
szerepük szerint önkéntes alapon járulnak hozzá a program
kivitelezéséhez. Elvi/szakmai támogatók azon állami, ható-
sági szervek, amelyek valamilyen formában területileg érin-
tettek a projekt témájában, egyetértenek annak céljaival és
szellemiségével, továbbá segítenek a projekt irányításában,
módszertanának és eredményeinek elfogadtatásában.

A kutatási programot az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen működő Hantken Miksa Alapítvány mene-
dzseli. A kutatásban résztvevő intézmények és szakem-
berek a térségben már számos egyéb munkát végeztek. A
Magyar Állami Földtani Intézet részletesen vizsgálta a
terület földtani felépítését, hidrogeológiai jellemzőit,
többek között a Dunántúli-középhegység karsztvízszint
változásának vizsgálatához kapcsolódó kutatások, illetve
a más intézményekkel közösen végzett kutatás, a Hévízi-tó
védőterületének meghatározása keretében.

2007-ben megoldott feladatok:
— közreműködés a Keszthelyi-hegység és környezete

karsztos kibúvásainak környékén a karsztvízkészletre ve-
szélyt jelentő szennyezőforrások felmérésben, a munka ter-
vezésével és irányításával, szakmai tanácsadással;

— közreműködés az üzemelő termálkutak egymásra-
hatás-vizsgálatainak észlelési feladataiban, a MÁFI kutak-
ban végzett észlelésekkel;

— folyamatos vízszintmérések végzése a térségben mű-
ködő MÁFI észlelőkutakban;

— közreműködés a rendelkezésre álló archív vízkémiai
adatok áttekintésében;

— a kijelölt kutakból akkreditált vízmintavétel és víz-
vizsgálatok végzése;

— az összefoglaló jelentésben a MÁFI által 2007-ben
elvégzett munkákról szóló fejezetek elkészítése.

Együttműködő partnerek: Hantken Miksa Alapítvány,
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi-,
és Vízügyi Felügyelőség, Nyugat-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-Magyarországi
Egyetem

Termék (jelentés):
GÖRÖG Á., VISZKOK J., JOCHÁNÉ EDELÉNYI E., GÁL N.,

ROTÁRNÉ SZALKAI Á., CSERNY T. SZINGER B. 2007: Déli-
Bakony–Zala-medence regionális hidrogeológiai mo-
dell és felszín alatti áramlás szimuláció. — Kézirat,
Karsztvíz kutatási projekt előrehaladási jelentés.
Hantken Miksa Alapítvány, Budapest.

Szigetköz monitoring

A kutatás célja: Az 1995 óta tartó monitoring folytatása
négy alkalommal történő terepi mintavétellel és vízkémiai
vizsgálatok végzésével.

Előzmények: A Magyar Tudományos Akadémia Sziget-
közi Munkacsoportja keretében 1995 óta végzünk földtani
monitoring vizsgálatokat a Szigetközben. Éves jelentések-
ben, időszakos összefoglalásokban értékeljük a talajvíz
állapotát, utánpótlódási körülményeit, a bekövetkezett
aktuálgeológiai eseményeket.

2007-ben megoldott feladatok: A megbízási szerződés-
ben részletezett pontokon (16 db) mintavételt és terepi vizs-
gálatot végeztünk négy alkalommal, 2007. április 10–13.,
július 2–5., augusztus 27–30. és október 15–18. között, al-
kalmazkodva a Duna vízjárásához. Elvégeztük a vízminták
laboratóriumi elemzését és értékelésüket.

Az aktuálgeológiai megfigyeléseket 1986-ban kezdtük
a Szigetközben. A vizsgálatokat 1991-ben megismételtük,
majd az észlelések 1994-től váltak rendszeressé. 1995-ben
9 db megfigyelési pontot választottunk ki a főmederben és
a hullámtéri mellékágak mentén. Az egyes helyszínek
különböző típusú, de a Szigetközben gyakori és jellegzetes
szedimentációs-eróziós folyamatokat, beszivárgási-meg-
csapolási viszonyokat jellemeznek. 2007-ben is a korábbi
helyszíneken folytattuk a megfigyeléseket. Ebben az
évben is több természetes árvíz vonult le a Szigetközben és
az immár szokásos tervezett elöntés is megvalósult. A
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heves vízmozgások hatására helyenként lényeges meder-
morfológiai változás következett be és a főmeder korábbi
zátonyain, ill. a középvízi mederben további iszaplera-
kódás figyelhető meg.

Együttműködő partnerek: Észak-dunántúli Környezet-
védelmi Felügyelőség, MTA Szigetközi Munkacsoport

Termék (jelentés):
DON GY., HORVÁTH I., PENTELÉNYI A., SCHAREK P., 2007:

Földtani monitoring hálózat működtetése és az adatok
értékelése a Szigetközben. — Kézirat, p. 149 + mellék-
let, és CD, Magyar Állami Földtani, Bányászati és
Geofizikai Adattár T. 21 555
http://www.szigetkozi-monitoring.hu/ 

eWater nemzetközi projekt feladatainak 
időarányos teljesítése

A kutatás célja: Az eWater projekt célja, hogy 12 euró-
pai ország földtani szolgálatainál meglevő, a felszín alatti
vizekre vonatkozó országos adatbázisokat nemzetközivé
tegye olyan több nyelvű, internetes adatszolgáltató felület
kialakításával, amely a résztvevő országok felszín alatti
vizeire vonatkozó adatbázisokat, illetve metaadatbázist
tartalmaz. A rendszer lehetővé teszi a résztvevő or-
szágokkal történő hatékony információcserét, ami első-
sorban a határokon átnyúló víztestek esetében nélkülöz-
hetetlen. Ezek segítségével térképek szerkeszthetők,
illetve vízföldtani modellek fejleszthetők, amelyek alap-
vető feltételeket biztosítanak a fenntartható vízgazdál-
kodás és környezetvédelem európai szintű kezeléséhez.

Előzmények: A több évtizede folytatott vízföldtani kuta-
tások során jelentős méretű vízföldtani adatbázisok ké-
szültek. A rendelkezésre álló adatok jelenlegi szerkeze-
tükkel az eWater projekt alapjául szolgálnak.

2007-ben megoldott feladatok: 2007-ben a MÁFI fela-
data volt a partner országok vízföldtani adatokkal rendel-
kező intézményeinek és ezek kapcsolatának felmérése, az
egyes országokon belüli adatforgalomról és nemzeti adat-
bázisról összefoglaló jelentés készítése.

További feladatunk volt az eWater projekt vízföldtani
adattípusainak kidolgozásában, illetve az egységes vízföld-
tani térkép jelkulcsának kialakításában történő részvétel.
Megkezdtük a többnyelvű szótár magyarnyelvű változatá-
nak készítését, és támogattuk a technikai tervezést. Elkészí-
tettük Magyarország hidrológiai térképkivágatának ArcGIS
változatát.

Együttműködő partnerek: Geological Survey of the
Netherlands (TNO), Geological Survey of France (BRGM),
Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUSS),
Geofond-Czech Geological Survey, Geological Survey of
Sloval Republic (GSSR), Geological, Seismic and Soil
Survey of Emilia-Romagna region, Italy (SGSS), Geo-
logical Survey of Austria (GBA), Lithunian Geological
Survey (LGT), Informacines Technologijos Lithunia, Geo-
dan Mobile Solutions, GIM nv., Belgium, Geological
Survey of Slovenia (GeoZS), Geological Survey of Spain
(IGME) , Geological Survey of Sweden (SGU)

Termék (jelentés):
ROTÁRNÉ SZALKAI Á., NAGY P., TULLNER T., 2007: Organi-

sation of groundwater data management in the partici-
pating countries. eWater: Multilingual cross-border
access to groundwater databases. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest.
A projekt eredményei részben a MÁFI honlapján

(www.mafi.hu), részben a projekt saját honlapján (http://
ewater.geolba.ac.at) érhetőek el. 

Magyar–szlovák határmenti közös felszínalatti
víztestek környezetállapota és fenntartható

használata (Interreg projekt)

A kutatás célja: az EU Víz Keretirányelvben megfogal-
mazott környezeti célkitűzések (a felszín alatti vizek jó
mennyiségi és minőségi állapotának elérése 2015-ig) támo-
gatása három — Ipoly-völgy körzete, Aggteleki és Szlovák-
karszt térsége, Bodrogköz térsége — országhatárral osztott
víztestcsoport esetében olyan egységes geológiai, hidrogeo-
lógiai és környezetgeológiai térinformatikai rendszer létre-
hozásával, mely alapját képezi a felszín alatti vizekkel kap-
csolatos víz- és környezetgazdálkodási feladatoknak.

Előzmények: A kutatási téma megvalósítása az Európai
Regionális Fejlesztési Alap INTERREG IIIA Közösségi Kez-
deményezési Program, Magyarország–Szlovákia–Ukrajna
Szomszédsági Program 2004–2006 pályázati támogatásából
2006. június 1-én indult. A négy fázisra bontott program első
fázisa (Előkészítési szakasz: Adatgyűjtés és előkészítés)
2006-ban lezárult, a vonatkozó jelentés leadása, és a pénzügyi
elszámolás, a tervezett ütemezés szerint 2007-ben történt.

2007-ben megoldott feladatok:
1. A kutatási program első fázisáról (1. Előkészítési sza-

kasz: Adatgyűjtés és előkészítés) készült jelentés és pénzü-
gyi beszámoló leadása (2007. január 15.). A jelentést az
Interreg Koordináló Testület elfogadta, a pénzügyi elszámo-
lás megtörtént.

2. A kutatási program második fázisának (2. szakasz:
Felszínalatti víztestek modellezésének megalapozása) el-
végzett feladatai:

— A már rendelkezésre álló adatok alapján meghatároz-
tuk és kiértékeltük a diffúz és pontszerű mezőgazdasági és
ipari szennyezőforrásokat. 

— Feladatul tűztük ki a három területről rendelkezésre
álló talajvízszint és karsztvízszint térképek összegyűjtését.
A Bodrog régióról rendelkezésre áll azon talajvízszint tér-
képsorozat, melyet az országos talajvíz-megfigyelőhálózat
adataiból képeztek, 5 éves időszakok átlagértékei alapján,
(az 1951–2000 közötti időszakra). Az Aggteleki-karszt terü-
letére nem készült eddig általános karsztvízszint térkép,
mert nincs elegendő vízszintészlelő kút. Ezt lehet majd
pótolni részletterületek adataiból. Az Ipoly régió egészére
vonatkozóan nem készült talajvíz-domborzati térkép. A
sérülékeny vízbázisok körzetében azonban minden esetben
készültek részlettérképek, melyek összegyűjtése megfelelő
ellenőrzési alapot fog nyújtani az ENWAT keretében model-
lezéssel előállításra kerülő talajvíz-domborzati képhez.

NÁDOR ANNAMÁRIA18



— A MÁFI-ban rendelkezésre álló, különböző forrá-
sokból származó, eltérő felbontású és pontosságú dombor-
zatmodellek térinformatikai összevonásával előállítottuk a
digitális terepmodelt (DTM) amely legjobban megfelel a
vízföldtani modellezés és a vízgazdálkodási terv céljainak
az országhatáron túlnyúlóan is. 

— Elkészítettük azt a táblázatot és a hozzá tartozó shp
állományokat, mely a MÁFI 1:100 000 méretarányú digi-
tális térképváltozatából vezeti le adott területre vonatkozó
beszivárgási százalék értékeket. 

— Vízkémiai vizsgálatokra összesen 60 helyen vettünk
mintát: Az Ipoly-völgy területén vízadó kutakból, a folyó
mentén és a folyóból; az Aggteleki-karszt területén a fő forrá-
sokból és néhány karsztkútból; a Bodrogközben helységek
területén és mezőgazdasági területeken fúrásokból 5 külön-
böző mélységben: (0–50 m, 50–100 m, 100–200 m, 200–500
m, 500 m alatt). A vízmintavétel kivitelezését meghatározott
vízmintavételi terv szerint a MÁFI NAT-1-1404/2005 szá-
mon akkreditált vízmintavevő csoportja végezte.

— A 60 mintát elemeztük a következő komponensekre:
Általános vízkémia, nyomelemek, peszticidek, egyéb szer-
ves alkotók, trícium, δ2H–δ18O és 14C–δ13C. A vízkémiai
vizsgálatokat a MÁFI és a Szlovák Földtani Szolgálat
(SGUSD) laboratóriumaiban végezték. A peszticid elem-
zéseket a Bálint Analitika laboratóriumában végezték el
mind a magyar, mind a szlovák fél számára. Az izotópokat a
MTA Geokémiai Laboratóriumában és a Hydrosys Kft.
laboratóriumaiban elemeztettük. A különféle kontrolminták
jó egyezéseket mutatnak.

— A korábbi nitrát- és kloridelemzésekből izovonalas
térképeket szerkesztettünk, melyeken feltüntettük az új minta-
vételek elemzési adatait. A Rétköz területén a nitrátkoncentrá-
ciók zöme a megengedett 50 mg/l alatt van, de előfordulnak
100 mg/l feletti értékek is. A térképeken a nyírségi részen
jelentős nitrátszennyeződés látható, a maximális koncentráció
732 mg/l. Bodrogköz térségében, a 0–20 méteres felszín alatti
mélységközben a kloridkoncentráció döntően 50–200 mg/l
között változik. A Nyírség irányából a Bodrogköz felé egyre
nő a vizek kloridtartalma.

— Aggtelek térségében a 0–20 méteres felszín alatti
mélységközben 10 mg/l alattiak a nitrátkoncentrációk és a
kloridtartalom zömmel 0–50 mg/l között változik.

— Az Ipoly régióban a korábbi 281 db nitrátelemzés
alapján megállapíthatjuk, hogy a nitrátkoncentrációk zöme
az 50 mg/l-es egészségügyi határérték alatt található. A
maximális nitrátkoncentráció 550 mg/l.

— Összesen 32 darab mintavételi helyen gyűjtöttünk pesz-
ticid elemzésre vízmintát. A peszticidek leginkább az Ipoly
régióban tűnnek fel. Három minta esetében a peszticid és
egyéb szerves komponensek koncentrációinak összege meg-
haladja a 0,5 µg/l-es egészségügyi határértéket. E határérték-
túllépést a triazin származékok magas koncentrációja okozta,
túllépve az egyedi komponensekre vonatkozó 0,1 µg/l-es
határértéket is. Két minta az Ipolyból származik, míg a har-
madik Dejtár település belterületi részéről, egy magáncélra
használt ásott kútból. Az atrazin, valamint a dezetil atrazin
még két helyen túllépte a 0,1 µg/l-es határértéket.

3. A kutatási program harmadik fázisának (3. szakasz:
Vízgazdálkodási terv kidolgozása és a modellezés befeje-
zése) 2007-ben elvégzett feladatai:

— Felfrissítettük és kiegészítettük az adatbázist, amely
azonos szerkezetben tartalmazza a magyar és a szlovák terü-
letre vonatkozó adatokat három fő részben: (1) Vízgeo-
kémiai adatbázis, (2) Modellezési adatbázis, amely régión-
ként tartalmazza a modellezéshez szükséges vízszint- és
vízhozamadatokat és (3) Térinformatikai adatbázis, amely a
modellezéshez és értékeléshez szükséges vektoros és rasz-
teres adatok régiónként tárolt rendszere.

— Befejeztük a kémiai analíziseket. A MÁFI 62 mintát
és szlovák fél 88 mintát gyűjtött be és elemzett meg. A 150
minta nyomelem-meghatározása a MÁFI-ban történt, a
peszticidek vizsgálatát a Bálint Analitika laboratóriumban
végezték el 50 mintára. Az egyéb szerves alkotók meg-
határozását a szlovák fél végezte el az iglói laboratórium-
ban, összesen 31 mintából. A magyarországi minták 81
minta trícium és 19 minta 14C–δ13C izotóp mérését a Hyd-
rosys Kft. és 99 δ2H–δ18O meghatározását a MTA GKL
végezte.

— A hidrogeológiai viszonyok pontosítása érdekében
egy kiegészítő vízmintavételt végeztünk az Ipoly régió-
jában, valamint további trícium-, illetve oxigén- és deutéri-
um-izotóp vizsgálatokat végeztettünk. Megtörtént az Ipoly
régió, az Aggteleki és Bodrog régió kiegészítő vízgeokémi-
ai értékelése, valamint az oxigén- és deutérium-izotópada-
tok elsődleges értelmezése.

— Meghatároztuk a három modellezett területen a mo-
dellezés alapjául szolgáló paramétereket, amelyek: földrajzi
helyzet; domborzati és lefolyási viszonyok; vízrajzi viszo-
nyok; éghajlati jellemzők földtani és vízföldtani viszonyok;
beszivárgási viszonyok; vízkivételek. Részletesen leírtuk a
numerikus modellezés menetét. Elemeztük a modellezés
eredménye alapján az áramlási teret és a vízháztartást. 

— A begyűjtött adatok integrálása és a területek kategó-
riákra bontása és vízgazdálkodási döntéstámogató-rendszer
kialakítása elkezdődött. Ezt a feladatot a negyedik munka-
szakaszban dokumentáljuk. 

— Kiértékeltük az alkalmazott módszereket és tech-
nikákat. 

Együttműködő partnerek: Szlovák Földtani Szolgálat
(Śtátny Geologický Ústav Dionýza Śtúra). Alvállalkozók:
Smaragd GSH Kft. (vízföldtani modellezés); Geological
Survey of Finnland, GTK (vízgazdálkodási terv előkészí-
tés); Hydrosys Kft. (laboratóriumi mérések); Bálint Ana-
litika Kft. (laboratóriumi mérések); MTA Geokémiai Kuta-
tóintézet (laboratóriumi mérések); C Mobil Labor Kft. (lab-
oratóriumi mérések), Akadimpex Kft. (közbeszerzési eljá-
rás bonyolítása).

Termék: A projekt honlap létrehozása (www.geo-por-
tal.hu), 2007/01/03; Első Időközi Jelentés 2007. 01. 15.;
Második Időközi Jelentés 2007. 08. 15. 

A kutatási program valamennyi dokumentációja az
alábbi internetes címeken érhető el: www.geo-portal.hu,
\\Srv-geo\Projekt\ENWAT\, ftp.gtk.fi, www.sah-podzem-
navoda.sk/ enwat/ 
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A Víz Keretirányelv víztestekkel kapcsolatos
vízföldtani feladatainak elvégzése

A kutatás célja: Az EU Víz Keretirányelv felszín alatti
vizekkel kapcsolatos, 2006-ban megkezdett földtani mun-
káinak eredményes lezárása.

Előzmények: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja,
hogy a felszín alatti víztesteket 2015-re jó mennyiségi és mi-
nőségi állapotba kell hozni. A feladat teljesítése több mini-
sztérium összehangolt munkáját igényli, amint ezt a
1189/2002. (XI. 7.) számú Kormányhatározat is előírja. A
feladatokat ez a határozat az alábbiak szerint szakaszolta:

1. 2005: az első, ún. országjelentés (Nemzeti jelentés
2005) leadása Brüsszelben,

2. 2006: a monitoring-rendszerek felállítása és monito-
ring-programok indítása,

3. 2007–2009: vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT)
készítése,

4. 2009–2015: a vizek jó állapotba hozása, illetve jó álla-
potban tartása,

5. a későbbiekben 6 évenként a víztestek állapotának
felülvizsgálata.

A Víz Keretirányelvvel kapcsolatos munka második
fázisában, a Vízigazgató (a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium főosztályvezetője) felkérésére, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára 2006. július
elején megbízta a Magyar Állami Földtani Intézetet a
kitűzött feladatok földtani részének elvégzésével. 

A víztestek földtani felépítésének vizsgálatát szelvények
és elvi rétegoszlopok megszerkesztésével, a víztestek föld-
tani és vízföldtani jellemzésével, és a vonatkozó földtani,
vízföldtani irodalom összegyűjtésével, továbbá a víztest-
lehatárolás megalapozottságának földtani szempontú felül-
vizsgálatával kívántuk megvalósítani. A vízügyi szakem-
berekkel állandó szakmai kapcsolatot tartottunk, továbbá
2006. szeptember 21-én és december 11-én munkaértekez-
leteket szerveztünk. A kitűzött feladatokat — a munka nagy
volumene és az idő rövidsége miatt — 2006 végére csak
részben (kb. 75%) tudtuk teljesíteni.

2007-ben megoldott feladatok: A 2007. június 11-ére
elkészült anyagok első munkaváltozatát CD-hordozón ad-
tuk át, melynek tartalma az alábbi volt:

— 140 db földtani szelvény és 108 db víztest elvi földtani
rétegoszlopának adatbázisa,

— Magyarország felszíni földtani térképsorozata, M =
1:100 000, magyarázó kötettel,

— A felszín alatti víztesteket felépítő formációk, föld-
tani és hidrogeológiai paramétereit összefoglaló táblázatok,

— A felszín alatti víztesteket felépítő formációk rövid
földtani és vízföldtani jellemzése,

— Magyarország felszín alatti víztesteit bemutató föld-
tani és vízföldtani, publikált és kéziratos irodalmának jegy-
zéke.

Az elért szakmai eredmények (2006–2007) az alábbiak-
ban foglalhatók össze:

— Megkezdődött egy egységes szemléletű, vízföldtani
szempontokat is figyelembe vevő földtani térmodell kiala-

kítása 1:100 000-es méretarányban, az azonos méretarány-
ban elkészült és az egész országot lefedő felszíni földtani
térképsorozat folytatásaként.

— Az egész országot behálózó szelvények segítségével
képet alkothattunk a felszín alatti térrész felépítéséről és a
legfontosabb földtani szerkezetekről, alkalmat adva ezzel a
korábban kijelölt víztestek egymáshoz való viszonyának
bemutatására és a víztesthatárok pontosítására.

— A földtani szelvényekhez kapcsolódóan elvi földtani-
hidrosztratigráfiai rétegoszlopok is készültek, külön-külön
a szelvényekre eső víztestek mindegyikére.

— Rövid földtani és vízföldtani leírás foglalta össze az
egyes víztesteket jellemző kiemelkedően fontos informá-
ciókat, illetve a szelvényeken — a méretarány következ-
tében — ki nem fejezhető, de földtanilag, vagy vízföldtani-
lag fontos sajátosságokat.

— Elkészült a víztestekhez kapcsolódó legfontosabb
földtani és vízföldtani szakcikkek és kutatási jelentések iro-
dalomjegyzéke.

A fentiekben ismertetett anyagok jelenlegi állapotuk-
ban, a szakmai lektorálás nélkül kéziratként kezelendők,
azaz belső használatra készültek.

A megszerkesztett földtani szelvények vízföldtani szel-
vényekké konvertálása, továbbá a földtani szelvények,
rétegoszlopok és szöveges leírások szakmai lektorálása, ja-
vítása tervmódosítás keretében, a humán-erőforrás hiányára
hivatkozva, elmaradt.

Ugyanakkor — az eredeti tervektől eltérően lényegesen
kisebb kapacitással — részt vettünk a víztestek lehatárolá-
sának pontosításában. Két közös munkaértekezleten (2007.
október 3–5. és október 9–11. között), a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, a Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság és 12 Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság szakembereivel folytattunk víztesthatár-módo-
sításokat.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkéré-
sére részt vettünk a felszín alatti vizekkel foglalkozó szak-
értői munkacsoportban, legfőképpen a Víz Keretirányelv
hazai adaptációjával kapcsolatos feladatokban nyújtottunk
szakértői segítséget.

Az országhatárokkal osztott felszín alatti vizekkel kapcso-
latos munkákban a magyar tárgyaló-küldöttség szakmai veze-
tőjét (Tóth Gy.) az intézet biztosította a szlovák, a horvát, a ro-
mán, a horvát féllel végzett tárgyalásokon. A Francia Földtani
Szolgálat (BRGM), a Vituki Consult és a romániai Apele
Romana cég kivitelezésében készülő „Körösök vízgyűjtő gaz-
dálkodásának megalapozása” című munkában a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére elvégeztük a
határmenti víztestek egyeztetését, és a legfontosabb jellem-
zéseket. A Balkánhoz kapcsolódó határmenti víztestjeinkre
vonatkozóan szakértői felkérést kaptunk az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottságától (United Nations Economic Com-
mission for Europe — UNECE).

Együttműködő partnerek: Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Vízgyűjtőgazdálkodási és Vízvédelmi főosztályá-
nak (a Vízigazgató vezetésével), továbbá a Környezetvédelmi
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és Vízügyi Igazgatóságoknak és a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeknek felszín alat-
ti vizekkel foglalkozó szakemberei 

Termék: 140 db földtani szelvény és 108 db víztest elvi
földtani rétegoszlopainak adatbázisa, a felszín alatti víz-
testeket felépítő formációk, földtani és hidrogeológiai para-
métereit összefoglaló táblázatok, a felszín alatti víztesteket
felépítő formációk rövid földtani és vízföldtani jellemzése,
Magyarország felszín alatti víztesteit bemutató földtani és
vízföldtani, publikált és kéziratos irodalmának jegyzéke. A
termék elérhető \\Srv-geo\projekt\Viztest-VKI\2007Víztest
\4_Vegtermekek\atadas_2e70629. 
CSERNY T., GÁL N.: 4.5. EU Víz Keretirányelv. Felszín alat-

ti víztestek földtani és vízföldtani jellemzése — Kézirat,
Jelentés a 2006. július – 2007. március között elvégzett
feladatokról, Magyar Állami Földtani Bányászati és
Geofizikai Adattár T. 21548

Környezetgeokémiai kutatások

A kutatás célja: A bányászati meddőhányókkal kapcso-
latos EU direktíva hazai végrehajtásának megalapozásához a
még nem közzétett brüsszeli Végrehajtási Javaslat alapján a
keretirányelv magyarországi teljesítése módszerének kidolgo-
zása és javaslat a végrehajtására. A kutatás keretében további
cél a toxikus elemek valós háttérértékeinek meghatározása
mintaterületi kutatásokkal, melynek távlati célja, hogy az
eredmények országos kiterjesztésével a helyi szennyezések je-
lentőségét meg tudjuk határozni a helyi geokémiai határérté-
kekhez képest.

Előzmények: a) Az Európai Unió elfogadta a Bányászati
Hulladék Direktívát, és elkészítette az ennek végrehajtását
megalapozó Végrehajtási Javaslatot, ami Magyarországra is
kötelezettségeket ír elő a bányászattal érintett területeink
környezeti felmérésére. Korábban végzett szakmai tevé-
kenységünk e témában, elsősorban a direktíva „a meddő-
hányók kockázat-alapú környezeti felmérése” cikkelyére
koncentrált azzal a céllal, hogy módszertani szempontból
elemezze, milyen módszerekkel lehet a bányászati hul-
ladékokat hatékonyan felmérni. 

b) Az Országos Geokémia Atlasz lehetőséget adott a
regionális geokémiai háttérértékek meghatározására. Ki-
mutattuk, hogy nem lehet az egész országra meghatározni
egy egységes geokémiai háttérértéket, hanem azt a helyi
geokémiai viszonyok figyelembevételével kell meghatá-
rozni. Ennek részletes tanulmányozása érdekében válasz-
tottuk ki egyik kutatási területünknek a martonyi minta-
területet, ahol részletes mintavétellel és elemzésekkel
igyekszünk a helyi geokémiai háttérértékeket vizs-
gálni.

2007-ben megoldott feladatok: A EuroGeoSurveys geo-
kémiai munkacsoportjában a „Bányászat Környezeti Felmé-
rése” c. kiemelt témája társvezetését végezzük egy portugál
kollégával együtt. Ennek eredményeképpen munkajavaslatot
dolgoztunk ki és juttattunk el az Európa Bizottságnak a
témában. E munka eredményeként elkészült a recski tanul-
mányterület összefoglaló angol nyelvű közleménye. A United

States Geological Survey (USGS)-ben tett tanulmányút során
kidolgoztuk a Recski Ércbányák meddőhányóinak nehézfém
geokémiai modelljeit. Mintákat vettünk a recski meddőhá-
nyókból és kapcsolódó folyóvízi üledékekből ásványtani vizs-
gálatra. 

Az év végén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal fel-
kérésére szakmai javaslatot dolgoztunk ki a Bányászati Hul-
ladék Direktíva hazai végrehajtásával kapcsolatos közbeszer-
zési pályázat tervezésének segítésére.

A toxikus elemek valós háttérértékeinek meghatározása
keretében megtörtént a martonyi mintaterület felszíni vizei-
nek mintázása és megkezdődtek a laborvizsgálatok. Elké-
szült a terület irodalmi áttekintése. 

Együttműködő partnerek: United Sates Geological
Survey (USGS), Leuveni Egyetem, Szegedi Egyetem, bécsi
BOKU Egyetem, EuroGeoSurvey geokémiai munkacso-
port

Termék: Bányászat Környezeti Felmérése munkajavas-
lat az Európa Bizottság számára, könyvfejezet (l. 2007. évi
publikációs lista)

Településgeológia 

A kutatás célja: a már rendelkezésre álló adatok, adat-
bázisok felhasználásával és, amennyiben szükséges, klasz-
szikus geológiai feltárások létesítésével különböző, a valós
önkormányzati „társadalmi” igényeket kielégítő, különböző
adatbázisokkal összekapcsolt térképek szerkesztése nagy-
városi–városi környezetben.

Előzmények: A 2001 óta működő Településgeológiai
Osztály eddig pesti kerületeket dolgozott fel. A feldolgozás
során bővítettük a fúrási adatbázist, kerületenként kb. 50%-al.
Az újonnan létesített fúrások alapján, ahol lehetett finomítot-
tuk a felszíni földtani térképet.

A 2007. évben budai, hegyvidéki területek kerültek sor-
ra, melyek feldolgozási tematikája és lehetőségei a morfoló-
giai adottságok miatt lényegesen eltérőek a síkvidéki terü-
letektől. Ezek az eltérések főleg a talajvíz-adottságokban és
az építésalkalmassági osztályozásban térnek el a síkvidéki
területektől.

Egy adott kerület felmérése során a földtani változatok
mellett általánosságban az alábbi fő térképváltozatok ké-
szülnek:

— Vízföldtani, talajvízszint térképek 
— Vízkémiai térképek: ezek alapját a Magyar Állami

Földtani Intézet laboratóriuma által végzett általános víz-
kémiai és toxikus fém vizsgálatok képezik. Ezek térképi
ábrázolása csak azokra a komponensekre készül el, ahol
azok meghaladják a 10/2000. (VI.2.) KöM–EüM–FVM–
KHVM együttes rendeletben megadott, a felszín alatti vízre
vonatkozó „A” háttérkoncentrációs értékeket.

— Építésföldtani, építésalkalmassági térképek a már
ismert talajmechanikai osztályozások, szempontok alapján
készülnek. Itt általában önkormányzati–főépítészi egyez-
tetés is történik.

— Szennyeződésérzékenységi térképek a magyará-
zóban található elvek szerint készülnek.
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— Környezetföldtani veszélyforrások térképe: saját
bejárás és önkormányzati adatok felhasználásával készül.

2007-ben megoldott feladatok: Befejeztük Budapest XI.
kerülete környezetföldtani térképsorozatát 1:40 000 méret-
arányban, valamint elkészítettük a kerület összefoglaló
településföldtani értékelését. Ennek egy része a kerületi
Önkormányzat kérése szerint lett kialakítva.

Földtani változatok:
Megkutatottsági térkép
Felszíni képződmények földtani térképe
Fedetlen földtani térkép
Elvi rétegoszlop és fúrási rétegsor

Vízföldtani változatok:
A talajvíz átlagos mélysége a felszín alatt
A talajvíz átlagos tengerszint feletti magassága
A talajvíz becsült maximális szintje a felszín alatt
A talajvíz becsült maximális tengerszint feletti ma-
gassága
Vízföldtani összefoglaló–hidrodinamikai térkép

Környezetföldtani változatok:
A talajvíz szulfáttartalma (2007. 04–05.)
A talajvíz nitráttartalma (2007. 04–05.)
A talajvíz bórtartalma (2007. 04–05.)
A talajvíz ólomtartalma (2007. 04–05.)
A talajvíz szeléntartalma (2007. 04–05.)
A talajvíz összes oldott anyag tartalma (2007. 04–05.)
Szennyezésérzékenységi térkép
Környezetföldtani veszélyforrások térképe

Építésföldtani változat:
Építésalkalmassági térkép

Tovább folytattuk a III. kerület környezetföldtani térkép-
sorozatának szerkesztési munkálatait. Elvégeztük a talaj-
víz-mintavételeket és az ehhez kapcsolódó laboratóriumi
vizsgálatokat és azok kiértékelését. Ennek alapján meg-
szerkesztettük a vízkémiai térképváltozatokat. 

Együttműködő partnerek: Magyar Állami Eötvös Lo-
ránd Geofizikai Intézet (ELGI)

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: A XI. kerületi
Önkormányzatával kötött szerződés keretén belül elkészí-
tettük és átadtuk a XI. kerület egy adott részének település-
földtani térképsorozatát. 

Termék: Budapest XI. kerülete környezetföldtani tér-
képsorozata (\\Srv-geo\Agro\J\XI. kerület 

A klímaváltozás hatásának vizsgálata erdei termő-
helyeken (Gazdasági Versenyképesség Operatív

Program [GVOP] pályázat) 

A kutatás célja: az agrogeológiai termőhelyi tényezők
hatásának vizsgálatához a különböző erdőtípusok bolyga-
tástűrési szakértői modelljének földtani megalapozása. A
terepi felmérések és a laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyeinek feldolgozását és értelmezését a különböző erdő-
művelési módok agrogeológiai megalapozása, az erdőt érő
éghajlati hatások mérséklésének céljából végezzük.

Előzmények: Az intézetben folyó agrogeológiai munkák
keretében 1998 óta végzünk közös kutatást az Erdészeti

Tudományos Intézet (ERTI) és az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) munkatársaival a különböző területek
erdészeti problémáinak megoldása céljából. A jelenlegi pá-
lyázatot 2005-ben indítottuk a klimatikus tényezők az erdő
fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálata céljából. A pá-
lyázat 2007-ben zárult. 

2007-ben megoldott feladatok: Befejeztük a valkói
mintaterület és a bükki mintaterületek teljes feltárását, a
minták laboratóriumi vizsgálatát és az adatok feldolgozását.
Tevékenyen részt vettünk az „Erdészeti gazdálkodási számí-
tásokat megalapozó, vízgazdálkodást befolyásoló erdőmű-
velési modell” elméleti alapjainak kidolgozásában, és a
földtani, talajtani, meteorológiai, domborzati és erdészeti
alapadatokat tartalmazó adatrendszer fölállításában. Elvé-
geztük a szükséges értékeléseket, számításokat, rendsze-
rezéseket a földtani adatblokk összeállításához. Elkészí-
tettük a hegyvidéki valamint a sík- és dombvidéki területre
külön-külön a földtani adatbázisrészt, amelyet átadtuk a
projekt erdészeti szakmai vezetőjének. 

A földtani vizsgálatok (terepi szelvényleírás, geokémiai
és szedimentológiai adatok kiértékelése) további eredmé-
nyeként definiáltuk a talajképző üledéket. Véleményünk
szerint domb- és hegyvidéki területen a talajképződés szem-
pontjából kiemelt fontosságú a talajképző üledék genetiká-
jának és korának megállapítása.

Együttműködő partnerek: Erdészeti Tudományos Inté-
zet (ERTI), Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Termék: Az erdészettervezési modell földtani alapjainak
megfogalmazása, és adatszolgáltatás a modellhez. A kuta-
tás nem publikált anyaga a Környezetföldtani osztályon, az
előadások bemutató anyaga a Magyar Állami Földtani Inté-
zet (MÁFI) illetve az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI)
honlapján érhető el.

A talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer
nitrátérzékenysége (Jedlik Ányos pályázat) 

A kutatás célja: Magyarország potenciális bemosódás és
a potenciális lemosódás szempontjából nitrátérzékeny terü-
leteinek a kijelölése és térképi ábrázolása, a nitrátszeny-
nyeződés lehetőségeinek és mértékének kutatása különböző
mezőgazdasági használatú mintaterületeken, kapcsolódva a
Nitrát Keretirányelvben megfogalmazott feladatok végre-
hajtásához (91/676/EGK).

Előzmények: Az 1990-es évek közepe óta végzünk ered-
ményes környezetvédelmi kutatási tevékenységet a Magyar
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kuta-
tóintézete (MTA TAKI), a Vízgazdálkodási Tudományos
Kutató Részvénytársaság (Vituki Rt.), a COWI Magyar-
ország Tanácsadó és Tervező Kft. részvételével. E sikeres
együttműködés eredményeként készítettük ezt a pályázati
munkát is, mely szervesen tartalmazza az Európai Unió
Nitrát Keretirányelv magyarországi feladatainak jelentős
részét. A 2007. év a pályázat második éve volt.

2007-ben megoldott feladatok:
— A Magyar Állami Földtani Intézet hasonló jellegű

földtani kutatási eredményeire alapozva megfogalmaztuk
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a nitrátérzékenység földtani alapú definícióját (felszín
alatti vízbe történő bemosódás, illetve felszíni vízbe
történő lemosódás esetére) a mezőgazdasági eredetű
nitrátszenynyezéshez. Az érzékenység ilyen jellegű meg-
fogalmazása a keretirányelvtől eltérően egy valószínűsí-
thető folyamatot vesz figyelembe, nem egy állapot alapján
értékel.

— Meghatározó részt vállaltunk a felszíni vizek nitrát-
szennyezését okozó lemosódás-, és a felszín alatti vizek nit-
rátszennyezését okozó bemosódástérképek módszertani
megalapozásában és a térképek jelkulcsainak kidolgozásá-
ban 

— Magyarország 1:100 000-es földtani térképét alapul
véve megszerkesztettük Magyarország felszínének litológiai
térképét, amely a különböző kőzetek genetikájától, korától és
sztratigráfiai helyzetétől függetlenül azt ábrázolja, hogy a fel-
színen milyen kőzettípusok találhatók. 

— A korábban a fúrási adatok felhasználásával szerkesz-
tett 1:100 000-es talajvízmélység térkép és az 1:100 000-es
kőzetkifejlődés térkép felhasználásával elkészítettük a talaj-
víz feletti zóna érzékenységi térképét.

— Mintaterületi kutatás részfeladatait végeztük a Velen-
cei-tó térségében. A kutatás célja különböző mezőgazdasági
környezetekben (csak növénytermesztés, csak állattartás, ill.
vegyes gazdálkodás) a talaj nitrátprofil-változásának nyomon
követése lehetőség szerint a talajvízzel együtt.

Együttműködő partnerek: Magyar Tudományos Akadé-
mia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (MTA TAKI), a
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság
(Vituki Rt.), a dániai COWI A/S magyarországi leányvál-
lalata a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft
(COWI).

Termék: 1:100 000-es digitális térképek (\\Srv-geo\pro-
jekt\Eu_Nitrat), a pályázattal kapcsolatos egyéb szakmai
anyagok a www.eunitrat.hu honlapon érhetők el. 

Régiógeológiai térképi és numerikus 
adatbázisok közreadása

A kutatás célja: A MÁFI belső hálózatán, illetve rész-
ben az interneten a 2001–2006. évek között a Régiógeoló-
giai Osztály által készített környezetföldtani, szennyező-
désérzékenységi, mérnökgeológiai, hidrogeológiai és
nyersanyag-potenciál térképek közreadása, az adatbázisok
integrálása.

Előzmények: A Régiógeológiai és Nyersanyag-potenciál
osztály a 2001–2006. években összegyűjtötte és digitálisan
feldolgozta a régiók alkalmazott földtani adatait, kéziratos
térképeit. 

2007-ben megoldott feladatok: Pilot-projekt keretében
elvégeztük négy korábban megszerkesztett tematikus
1:100 000-es térkép (CORINE adatbázis, felszíni képződ-
mények áteresztőképessége, felszíni képződmények kőzet-
tani, mérnökgeológiai osztályozása, a talajvíz mélysége a
felszín alatt) ArcGIS-be konvertálását.

Termék: A digitális térképek a \\Srv-geo\projekt\RIR_
terkepek könyvtárban találhatóak.

Magyarország 1:100 000-es agrogeológiai 
térképsorozata

A kutatás célja: A földtani térképezés adatainak mező-
gazdasági célú értékelése, olyan alkalmazott földtani térkép-
változatok kidolgozása, amely a felszín közeli képződmények
mindazon tulajdonságaival, illetve a bennük lejátszódó mind-
azon földtani folyamatokkal foglalkozik, amelyek döntő je-
lentőségűek a mezőgazdasági termelés szempontjából, befo-
lyásolják a mezőgazdasági kultúrák telepítésének feltételeit,
információt nyújtanak a talaj-alapkőzet- talajvíz rendszerről,
a talajvíz helyzetéről és minőségéről, a felszínt érintő ter-
mészetes és emberi hatások okozta változásokról. Az évek óta
folyó agrogeológiai térképezés a Talaj Keretirányelvhez kap-
csolódó feladatokat alapozza meg. 

Előzmények: 1986-ban, az Alföld 1:100 000-es földtani
térképezésének lezárását követően indult el a MÁFI agroge-
ológiai kutatási programja, amely a hangsúlyt a felszíni és fel-
szín közeli képződmények, a talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer
vizsgálatára, agrogeokémiai kutatásokra, valamint a talaj ter-
mékenységét gátló tényezők (szikesedés, savanyosodás, lápo-
sodás, erózió, defláció stb.) kutatására és prognosztizálására
helyezte. E program szerves része Magyarország 1:100 000-es
méretarányú agrogeológiai térképsorozatának megszerkesz-
tése az adott terület földtani térképezését követően, a térké-
pezés adatainak fölhasználásával. 

2007-ben megoldott feladatok: A Kisalföld földtani
térképezése adatainak fölhasználásával megszerkesztettük
a Celldömölk jelű M=1:100 000-es térképlap következő
agrogeológiai változatait:

1. A felszín alatti 10 m-es összlet kőzetkifejlődési térképe
2. A talajvíz keménysége
3. Az öntözhetőség földtani okai
4. A belvíz elöntést okozó földtani tényezők
A sorozatot kiegészítettük „A talajvíz mélysége a felszín

alatt”, „A talajvíz összes oldott anyag tartalma” és „A talaj-
víz kémiai típusai” térképek korábban megszerkesztett vál-
tozataival.

Termék: Digitális térképlapok (\\Srv-geo\projekt\kor-
nyezetfdt25). A megszerkesztett és nyomtatásban megjelent
korábbi térképek a Magyar Állami Földtani Intézet Könyv-
tárában megvásárolhatók.

Környezeti állapotfelmérés külső megbízó által
kijelölt területeken

A kutatás célja: A megbízó által kijelölt területek kör-
nyezeti állapotának felmérése a hatósági engedélyeztetési
folyamat részeként. 

Előzmények: 2006-ban az IDAG Hungaria Kft. megbízta
az intézetet több, általuk kijelölt terület környezeti állapot-
felmérésére. 2006-ban környezeti állapotfelméréseket végez-
tünk Budakeszi, Cegléd és Nyíregyháza kijelölt területein.

2007-ben megoldott feladatok: 2007 elejére áthúzódott a
Budapest Váci út 30. sz. alatti terület vizsgálta, melyet feb-
ruárban elvégeztünk. A környezeti állapotfelmérésről elké-
szült jelentéseket átadtuk a megrendelőnek. 
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Termék (jelentés):
VATAI J. 2007: Budapest IV. ker. Váci út, Környezetvédelmi

állapotfelmérés és talajmechanikai szakvélemény. 

Geotermia

A kutatás célja: A fosszilis energiahordozók véges kész-
letei, valamint az ezek elégetéséből származó üvegházhatású
gázok növekvő kibocsátása és ezek környezetre gyakorolt ked-
vezőtlen hatása az utóbbi évtizedekben világméretekben az
alternatív energiaforrások felhasználása felé irányította a
figyelmet. Több Európai Uniós és hazai jogszabály, ajánlás is
megfogalmazta a megújuló energiaforrások növekvő mértékű
kívánatos részarányát az energiamérlegben. Hazánkban a geo-
termális energia jelenlegi felhasználásának mértéke csekély,
annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb potenciállal rendel-
kező energiaforrásunk. Ennek oka részben az energiaterme-
lési célból felhasználandó melegvíz, és a fenntartható vízgaz-
dálkodás, valamint a felhasznált termálvíz visszasajtolása
kapcsán fellépő környezetvédelmi előírások közötti ellent-
mondásokra is visszavezethető. A kutatás célja a geotermikus
energiapotenciál felméréséhez történő hozzájárulás, elsősor-
ban a földtani térmodell fejlesztésével, valamint a termálvíz
fenntartható és többcélú hasznosítását elősegítő vízföldtani
munkálatok végzésével.

Előzmények: Az Intézetben több olyan kutatás folyik
más témák keretében, amelyek jelenleg még nem érettek
arra, hogy önállóan jelenjenek meg a tervben, de kiemelt
fontosságuk miatt külön is említésre méltóak, ezeket stra-
tégiai kutatási témaként kezeltük. A geotermia, mint ilyen
téma mind hazai, mind nemzetközi szinten az érdeklődés
homlokterében van, és a jövőben kiemelt fontosságú kuta-
tási témája lehetnek az intézetnek. 2007-ben célunk volt
egy olyan szakértői gárda, kapcsolatrendszer, valamint
adatbázis kialakítása volt, amely képessé teheti az inté-
zetet e témakörben jelentős méretű külső finanszírozású
projektek elévégzésére.

2007-ben megoldott feladatok:
— Az országos hidrogeotermikus modell fejlesztése ke-

retében a fejlesztés alatt álló hidrogeotermikus adatbázi-
sunkat kiegészítettük a túlnyomásos övek adataival, létre-
hoztuk a fúrásokban mért, vagy visszaszámított mélységi
hőmérsékleti részadatbázist és megkezdtük ennek integ-
rálását a vízföldtani és vízgeokémiai adatbázisokba. Elké-
szítettük a medenceterületek összekapcsolt geotermikus és
vízáramlási koncepcionális modelljét, azaz előkészítettük a
hosszabb távon kiépítendő országos hidrogeotermikus mo-
dell alapjait. 

— Az MBFH felkérésére véleményeztük a geotermikus
védőidom kormánytervezetét.

— A budapesti termálkarsztrendszerrel kapcsolatos le-
hetséges megbízások előkészítéseként véleményeztük a
solymári PEMŰ karsztvíz-visszasajtolási lehetőségét és
Szentendre város folyamatban lévő hévízfeltárását.

— Pályázatot készítettünk a Velencei-tó környékének
hévízföldtani viszonyaival kapcsolatos tanulmányhoz. 

— Megbízás keretében (Disa GmbH, Németország) az

ELGI-vel közös tanulmányt készítettünk DK-Magyarország
geotermikus viszonyairól.

Együttműködő partnerek: Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Kapcsolódó pályázatok szerződések: Disa GmbH, Né-
metország.

Termék: a hidrogeotermikus adatbázis a \\Srv-geo\ Viz-
foldtan\Modellezes könyvtárban található.
JUHÁSZ, GY., BODA, E., JELCSEL, H., SZAMOSFALVI, Á. 2007:

Geologic framework and temperature distribution of the
Pannonian s.l. basin fill in the area of Orosháza and
Hódmezővásárhely. — Manuscript, 43 p. 

A klímaváltozás hatásainak vizsgálata

A kutatás célja: A geotermiához hasonlóan, a klímavál-
tozás hatásaival kapcsolatos kutatások is stratégiai téma-
ként szerepeltek a 2007. évi kutatási tervben, amelynek ke-
retében önálló feladatokat nem nevesítettünk, hanem az
intézet különböző területein (elsősorban medenceanalízis,
vízföldtan és agrogeológia) az ezzel kapcsolatos témák
részeredményeit integráltuk, és igyekeztünk meghatározni
azokat az irányvonalakat, amelyek mentén a jövőben pályá-
zatok, szerződéses megbízások elnyerésére van lehetőség. 

A klímaváltozás hatásainak vizsgálatához és a válasz-
adási stratégiák kidolgozásához elengedhetetlen magának a
változásnak és jellegének az ismerete, amely a földtörténeti
múlt klímaváltozásainak ismerete nélkül nem lehetséges, és
amely számos alapkutatási témát foglal magába. 

A hatásvizsgálat kapcsán jó néhány jelenség további vizs-
gálatának alapját olyan különböző alkalmazott földtani tér-
képváltozatok jelenthetik, amelyek elkészítését évtizedek óta
végzi a Magyar Állami Földtani Intézet. A klímaérzékenysé-
gi térképek gyakorlatilag olyan tematikus térképek, amelyek
országos léptékben mutatják a belvíz- és árvíz veszé-
lyeztetettséget, az alapkőzet-talaj-talajvíz kölcsönhatásainak
függvényében aszályveszélyes területeket, vagy a defláció-
nak, talajeróziónak, földcsuszamlásoknak fokozottan kitett
térségeket, de ide tartoznak még az egyes károk felmérésének
alapjául szolgáló településgeológiai, építésföldtani, geotech-
nikai térképek is. A hatásvizsgálat kapcsán egy másik nagyon
fontos kérdés a klímaváltozások és a felszín alatti vizek kapc-
solata, a fenntartható vízgazdálkodás kérdései.

Előzmények: Az éghajlat megváltozása napjaink egyik
legidőszerűbb globális kihívásává vált. Mind a gazdasági és
politikai döntéshozók körében, mind a környezetért aggódó
közvélemény számára egyre nyilvánvalóbb, hogy a termé-
szeti katasztrófákkal, aszállyal és árvizekkel járó éghajlat-
változás a nemzetgazdaságokat fenyegető súlyos kockázat.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos világméretű (Kiotói
jegyzőkönyv), illetve Európai Uniós szabályozások elsősor-
ban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
igyekeznek szabályozni. 

A hazai éghajlatkutatások is legalább negyedszázadra
tekintenek vissza. Az egyik legjelentősebb átfogó program
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Magyar
Tudományos Akadémia együttműködésében 2003 nyarán
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indított „A globális klímaváltozás: hazai hatások és vála-
szok — VAHAVA” projekt, melyben több száz tudós, ku-
tató, szakember, így az intézet munkatársai is részt vettek. 

2007-ben megoldott feladatok:
— Alapkutatási jelleggel a negyedidőszaki klímavál-

tozások folyóvízi üledékképződésre gyakorolt hatását, így
elsősorban az egykori csapadékviszonyok változásának
követését a medenceanalízis kutatási témái, illetve az ehhez
kapcsolódó OTKA és TéT pályázatok keretében elemeztük.

— A klímaváltozások felszín alatti vizekre, és ezzel ösz-
szefüggésben a vízgazdálkodás stratégiájára gyakorolt hatása
kapcsán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felké-
résére elkészítettük a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia fel-
szín alatti vizekkel foglalkozó fejezetét, illetve annak szakmai
háttéranyagát. Ez az anyag a Víz Keretirányelvvel kapcsolat-
ban a hazai vízgyűjtő-gazdálkodási stratégia kialakításának is
fontos dokumentuma.

— A klímaváltozás hatásainak vizsgálata területén a
harmadik nagy kutatási témakör a talaj-kőzet-talajvíz rend-
szer kutatása. Ennek keretében agrogeológia mintaterü-
leteken vizsgáltuk a talajképző kőzetek mállási folyamatait.
Meglévő adatok és sekélyfúrások alapján a laza és a tömör
kőzetek szedimentológiai, ásvány-kőzettani és geokémiai
vizsgálatát végeztük el különböző mintaterületeken. 

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 

Kapcsolódó pályázatok, szerződések: „A klímaváltozás
hatásának vizsgálata erdei termőhelyeken” (GVOP-3.1.1.-
2004-05-0190/3.0); A neotektonika és a klíma szerepe a
folyó- és felszínfejlődésben a késő-pleisztocén és a holocén
során a Körös-medence területén (OTKA T.46307); A neo-
tektonika és a klíma szerepe a folyó- és felszínfejlődésben a
késő-pleisztocén és a holocén során: a Körös medence
(Magyarország) és a Ganga–Yamuna síkság (India) össze-
hasonlító vizsgálata alapján (TéT IND/1-03);

Termék: publikációk (l. intézeti publikációs lista)
TÓTH GY., ROTÁRNÉ SZALKAI Á., NÁDOR A. 2007: A klímavál-

tozás hatása a hazai felszín alatti vizekre. — Kézirat, 17 p. 

3. Közszolgálati feladatok

Közszolgálati tevékenységünk keretében részben kuta-
tási feladataink anyagvizsgálati, informatikai, szakirodalmi
és összehasonlító gyűjteményi igényeit elégítjük ki, részben
eleget teszünk intézetünk nemzeti közintézményi jellegéből
adódó információszolgáltatási kötelezettségeinek. 

Országos Földtani Szakkönyvtár 

Könyvtár

— A 2007. évi tervben megfogalmazottaknak eleget té-
ve a teljesség igényével gyűjtöttük a Kárpát-medence föld-
tani irodalmát, melyet állományba építettünk, és az olvasók
kérésének megfelelően szolgáltattunk. 

— Kutatóink és olvasóink szakirodalmi ellátását segítet-
tük olvasótermeinkben, illetve biztosítottunk azt a TinWeb
könyv-adatbázisból, a világhálón elérhető könyvtárak, kiadók
adatbázisaiból, on-line folyóiratokból. Diákoknak segítséget
nyújtottunk témakeresésben, szakirodalmi kutatásban, biblio-
gráfia összeállításban, a földtudományi szakirodalom megis-
merésében. 

— Aktualizáltuk számítógépes adatbázisainkat és a retro-
spektív állományellenőrzés folyamán javítjuk manuális kata-
lógusainkat is. Adatbázisainkban 111 fő részére 236 témakör-
ben végeztünk keresést. A találatok száma 1655 volt. A Tinlib
adatbázisa 261 tétellel gyarapodott. A rendszerben jelenleg
kereshető dokumentumok száma: 12 918. Cserés partnereink
adatbázisát változó adataikkal frissítettük. 100 bibliográfiai
egységet küldtünk a GEOREF adatbázisa számára, eleget téve
a szerződési kötelezettségünknek. A Magyar Földtani Adat-
bázis, mely elérhető az intézet honlapjáról is, év végén 2917
rekordot tartalmazott.

— Közszolgálati feladatként a könyvtár muzeális anya-
gainak referálását végeztük a MOKKA-R könyvtári pro-
gram keretében (2007. évben 56 tétel Tinlib-rendszerben). 

2007-ben saját és társintézményeink (MÁFI, ELGI,
MGSZ) munkatársain kívül a külső olvasók száma 297 fő,
ebből a budapesti és vidéki egyetemekre járók száma 149 fő
volt. A beiratkozott diák olvasóknak járó kedvezményes má-
solt oldalak száma 2289. 

Olvasótermünkben a helyben használt dokumentumok
mennyisége kb. 30 000 leltári egység és a kikölcsönzött
dokumentumok száma közel 15 000 leltári egység.

Könyvtárunkhoz 283 írásos könyvtárközi kérés érkezett,
melyet 2760 oldal másolat vagy elektronikus, ill. postai kül-
dés formájában teljesítettük. Mi 22 esetben kértünk segít-
séget. 2007 végén 478 partnerrel álltunk cserés kapcsolat-
ban. Az inaktív cserés partnerek miatt az adatbázis felül-
vizsgálata folyamatban van.

Az állomány védelme érdekében kutatóinknak, olvasó-
inknak 13 346 oldalt másoltunk. Szintén az állomány vé-
delme érdekében gyakran használt régi könyveink digitális
archiválását végeztük kb. 300 oldal terjedelemben.

Az év folyamán 261 darabbal emelkedett a könyvek szá-
ma, több mint 1600 folyóiratot vettünk leltárba. A leltározott
térképek száma 65 egységgel gyarapodott. A nyári zárás
idején végzett leltári számsorrendi és személyi ellenőrzés
folyamán 38 esetben pótoltuk a hiányzó állományt. A CD,
DVD, video nyilvántartásba 40 új egységet jegyeztünk be.
2007-re a Harrassowitz cégnél 26 féle folyóiratot rendeltünk
meg.

A duplum állományból november végén (nov. 26–29) 4
napos vásárt rendeztünk, melynek során jelentős mennyi-
ségű duplum anyagot értékesítettünk. Ezzel helyet nyertünk
a további hagyatéki és ajándékba kapott anyagok rende-
zésére. Az intézeti kiadványokat tartalmazó kiadványtárból
1816 db könyvet, 704 db térképet, 38 db digitális térképet és
120 CD-t értékesítettünk, több mint 2 000 000 Ft értékben.
2007-ben postáztuk a 2006–2007. évben megjelent 4
intézeti kiadványt. Cserés partnereinknek összesen 1 086
db. kiadványt + 9 CD-t postáztunk. Együttműködési mun-
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kaanyagként 856 könyvet és térképet, 63 CD-t, kutatói házi-
példányként 126 könyvet és térképet osztottunk ki az inté-
zeti kiadványaiból.

Kiadványszerkesztés

— Németh K., U. Martin: Practical volcanology. 207.
Alkalmi kiadvány (Sorozatszerk. Maros Gyula). A munka
tartalmazta 200 nyomdai oldal javítását, 48 oldal színes
tábla elkészítését, a teljes anyag tördelését, korrektúráját.
Termék: 222 oldalas nyomtatott kötet.

— Szives O.: Aptian–Campanian ammonites of Hun-
gary. Geologica Hungarica series Palaeontologica (Soro-
zatszerk. Kordos László). Lektoráltatás, javítás, tördelés,
korrektúra. Termék: 186 oldalas nyomtatott kötet

— Bárdossy Gy.: A halimbai bauxitelőfordulás 208. Al-
kalmi kiadvány (Sorozatszerk. Maros Gyula). Lektorálta-
tás, ábrakészítés, tördelés, korrektúra. Termék: 120 oldalas
nyomtatott kötet

— A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2006
(Sorozatszerk. Balla Zoltán). A 2007-es évben elvégeztük
12 cikk lektoráltatását, a sorozatszerkesztői bíráltatást, a
szerzői javítás utáni korrektúrát. 3 cikk tördelése, egy cikk
sorozatszerkesztő utáni javítása maradt hátra. Két cikket a
szerzők visszavontak. 

Együttműködő partnerek: a Földtani gyűjtőkörű könyv-
tárak, Könyvtárosok Egyesülete Műszaki szekciójának
tagja a könyvtár.

Országos Földtani Múzeum

Megoldott feladatok: A gyűjtemény állománya 2007-
ben 1497 új leltári tétellel gyarapodott, és ezzel a teljes
állomány 2007. december 31-én 174 036. A leltározási terv-
ben meghatározott legalább háromezer tétel teljesítését je-
lentősen hátráltatta az a tény, hogy az új rendszerű, kötele-
zően előírt Természettudományi leltárkönyv országosan
hiányzik, ezért azt önállóan, az eredeti tartalmi és formai
követelményeinek teljesen megfelelően, számítógépes úton
kellett létrehozni. Az ily módon alkalmazott leltárkönyvek a
hitelesítést követően minden jogszabályi előírásnak meg-
felelnek. A múzeum első, több mint 15 éves Ariadne rend-
szerű nyilvántartását a szoftvert tervező Országh Györggyel
kötött szerződés alapján sikerült áttelepíttetni, és ezáltal azt
fejlettebb rendszerben tovább alkalmazni.

A Kőzettani Gyűjtemény leltározott állományának tételes
felülvizsgálatával megkezdődött a több évig tartó leltári revíz-
ió. A revízióhoz kapcsolódva kialakítottuk a kétszintű számí-
tógépes nyilvántartási rendszert, az egész múzeumi állományt
felölelő gyors keresést biztosító információs, valamint az
egyes gyűjteményekre adaptált sajátos nyilvántartást.

A múzeum állománya önálló gyűjtésből a rudabányai
felső-miocén hominoida-lelőhelyen végzett ásatás lele-
teivel, a csordakúti külfejtés eocén Sirenia-leletének rész-
leges begyűjtésével gyarapodott. Az adományok között ki
kell emelni Cserpák Ferenc több száz tételes, több gyűjte-
ményre kiterjedő ősmaradványokból (gerinces, botanikai,
puhatestű) álló anyagát.

Az állomány tanulmányozása céljából 2007-ben 126 bel-
földi, és 28 külföldi kutató kereste fel a múzeumot. Köl-
csönzésre 45 esetben, több esetben különböző, az állandó ki-
állításokon bemutatott tárgyak meghosszabbítására (Óbuda,
Pásztó, Sopron, Zirc, Érd, Budapest XII. kerület) került sor.

A fúrási magminta gyűjtemény tanulmányozását 2007-
ben 4 esetben vették igénybe (14 fúrás, 82 magláda). Köz-
ponti beruházásként megvalósult a szolnoki magmintarak-
tár új csarnokának beállványozása, amivel a következő üte-
mekben lehetőség nyílik a többi magmintaraktár anyagának
racionális apasztására, és a megőrzésre minősített minták
fokozott védelmére.

A múzeum munkatársai biztosították az Intézet és kiál-
lításainak nyilvános látogathatóságát. 2007-ben 2921 láto-
gató kereste fel az intézetet, amelyből 1040 diák és nyugdí-
jas, 47 Budapest kártyás, és a nyílt napokat igénybe vevő
1334 fő volt. Lebonyolítottuk az április 22-i Föld Napjához
kapcsolódó, a Zuglói Önkormányzattal közös rendezvényt,
valamint szeptemberben az Európai Kulturális Örökség
napjain az intézet bemutatását. 

Új állandó kiállításként megnyitottuk a Tasnádi
Kubacska András emlékkiállítást, valamint a Szent Borbála
ábrázolások időszakos kiállítását. 

Laboratórium

2007-ben megoldott feladatok:
Anyagvizsgálati szolgáltatások végzése az alábbi minta-

számok mellett (* nap):

Egyéb feladatok:
— Az ICP-MS technika használatának kiterjesztése

kőzetminták nyomelem-tartalmának közvetlen meghatáro-
zására lézeres elpárologtatással (lézer-abláció) téma keretében
a 2004-ben megnyert pályázati (GVOP 3.2.1) PerkinElmer
ICP–MS-hez tartozó New Wave Research UP–213 LA-feltét

NÁDOR ANNAMÁRIA26



beüzemelését, megismerését, a rutinszerű alkalmazás felté-
teleinek megteremtését és a kalibrálás előkészítését végeztük.
Jelenleg Magyarországon három helyen található lézerablá-
ciós feltét (ELTE, MTA Izotópkutató Intézet, MÁFI) de rutin-
szerűen egyik sem működik még. Az ICP–MS-sel összekö-
thető LA-feltét olyan mérési lehetőség, amely nyomelemeket,
izotópokat, in situ, kis térfogatból (4–300 µm), mintegy
pontszerűen képes mérni. Ezáltal ásványokon belüli zonációk,
nyomelem- és izotópváltozások nyomonkövetésére képes. A
műszer beüzemeléséből adódó kezdeti nehézségeket követően
folytattuk a pénzérmék és üveggyöngyök (kőzetekből Lítium-
tetraborátos feltárással készültek) mérését, kalibrálását. A
pénzérmékből (100 Ft-os és 20 Ft-os) fémek összetételét
mértük, a változást a peremi és a belső összetételben. Ezt
követően üveggyöngyöket mértünk, amelyeknek ismerjük a
pontos összetételét, ezeket kezdtük el a kalibrációkhoz is fel-
használni. A hatféle — ijolit–szienit (GBW–07109), trachit–
andezit (GBW–07110), granodiorit (GBW–07111), gabbró
(GBW–07112), riolit (GBW–07113), dolomit (GBW–07114)
— üveggyöngy a pontos összetételek ismeretében nagyszerű
kiindulási alap a kalibrációhoz. 

— A Magyar–Szlovák határmenti közös felszínalatti víz-
testek környezetállapota és fenntartható használata című
Interreg 3a (ENWAT) projektben részt veszünk. A laboratóri-
umi mérések (beleértve a kontrolminták meghatározását)
elkészültek, az előrehaladási jelentéseket időben leadtuk. 

— A LIFE05ENV/H/000418 számú, „A dél-magyaror-
szági arzéntartalmú talajvizek fenntartható kezelése
(SUMANAS)” projektben közreműködőként vettünk részt,
a laboratórium kontrolméréseket végzett, és ellátta a minő-
ségellenőri feladatot. A rutinmérések mellett HPLC-ICP-
MS csatolt technikával végeztünk arzén módosulat anali-
tikai meghatározásokat. 

— A Mexikói–magyar TéT együttműködés keretében
124 mexikói minta elemzését végeztük el. A munkából több
közös publikáció született a mexikói féllel.

— „A talajvíz nagy arzén tartalmának eredete fiatal me-
dencékben c. OTKA” pályázat keretében módszerfejlesztési
feladatokat végzünk, különösen a terepi oxidációs állapot
tartósítása tekinthető kulcskérdésnek. Ennek megfelelően a
terepi tartósítási technikákat fejlesztjük összehangolva a
laboratóriumi csatolt (HPLC-ICP-MS) mérésekkel. Ezenkí-
vül a projekt mintáinak elemzését is elvégzi a laboratórium. 

— Balaton-felvidéki bazaltok üregkitöltő ásványainak
(zeolit, szmektit, karbonátok stb.) ásványtani, geokémiai és
genetikai vizsgálatát végeztük. 

— Közreműködőként vettünk részt a „Platinafémek elő-
fordulása a Darnó-öv és környezetének mezozoos és pale-
ogén korú magmás kőzeteiben” c. OTKA pályázatban.

— Laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értelme-
zését és feldolgozását végeztük a MÁFI projektek igényei
alapján.

— A laboratóriumi vizsgálatok reambulációs feldolgo-
zása, adatbázisba rendezése kapcsán az év során elsősorban
röntgen laborban történt nagy mennyiségű adat bevitele. Meg-
kezdtük az Geoinformatikai Osztállyal közösen a központi
fúrási adatbázis anyagvizsgálati feltöltésének kiépítését. 

— A TXM-el kötött szerződéses munkában különböző
analitikai és értelmező feladatokat látunk el a felmerült igé-
nyeknek megfelelően. Időközi és zárójelentéseket egyaránt
készítettünk a munka során.

— Mivel a laboratórium akkreditáltsági státusza 2007.
novemberben lejárt, elkészítettük az új minőségirányítási
könyvet, és elindítottuk az akkreditálási folyamatot. Az eljárást
lefolytatták, néhány kisebb hiánypótlást benyújtottunk. Egy
komolyabb hiánypótlás van hátra (a headspace kromatog-
ramok csatolása), melyeket január végén fogunk leadni, amen-
nyiben a berendezést a szervíz kijavítja. Várhatóan a 2008.
februári NAT ülésen kaphatjuk meg az új akkreditáltságot.

Együttműködő partnerek: a Földtani OTKA Műszer-
központ tagintézetei, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem, Vízgazdálkodási Tudományos
Kutató Rt., MTA Atommagkutató Intézete, MTA Geo-
kémiai Kutatóintézet, Debreceni Egyetem Ásvány-Földtani
Tanszék, Debreceni Egyetem Izotópkémiai Tanszék, Szege-
di Tudományegyetem Ásványtani Geokémiai Tanszék, Finn
és Szlovák Földtani Intézet, Bálint Analitika, Smaragd Kft.,
Hydrosys Kft., Joint Research Center-Institute of Reference
Materials and Measurements, EuroGeoSurveys Geo-
chemical Working Group-ban résztvevő (11 ország) európai
földtani intézetek laboratóriumai, Debreceni Egyetem Or-
vosegészségügyi Centrum III. sz. Belgyógyászati Klinika,
Reumatológiai Tanszék 

Informatikai szolgáltatás

A Geoinformatikai Osztály, a kutatási témákhoz kap-
csolódó, illetve önálló térinformatikai feladatai mellett az
alábbi szolgáltatásokat látta el:

— Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai in-
frastruktúrájának felügyelete, szervezése.

— Üzemeltetési szolgáltatások: a mafi.hu tartomány, le-
velezés, intanet, internet, vírusvédelem stb. folyamatos üze-
meltetése. 

— Technikai eszközszolgáltatások: speciális eszközökkel
végzett szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, adatmentés). 

— Szoftveralkalmazás szolgáltatások: a rendelkezésre
álló szoftverek, alkalmazások segítségével elvégzett adat-
feldolgozás.

— Megoldás szolgáltatások: egy adott probléma teljes
körű megoldása, technológia kidolgozása és értéknövelt
adatok szolgáltatása.

— Termékszolgáltatás: kartografált térkép, kiadvány és
adatbázis előállítása. 

— Módszertani munkák, belső oktatás.

4. Irányítás, oktatás, külkapcsolatok

A tevékenység keretében az intézet irányítása, szerte-
ágazó szakmai és gazdasági tevékenységének koordinálása,
eredményességének biztosítása, kapcsolatrendszerének fen-
ntartása tartozik. A feladatok magukban foglalják az igaz-
gatási, titkársági, intézeti adminisztrációs feladatok ellátását,
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a szakmai és gazdasági tervezést, a minőségirányítást, a
humánpolitikát és munkaügyet, a hazai és nemzetközi kapc-
solatok koordinálását. A feladatok az intézményrendszer
átszervezése miatt 2007-től az ingatlan-üzemeltetéssel
egészültek ki létszámbővítés nélkül.

Gazdasági, szakmai irányítás

Kiemelkedően fontos a kutatási feladatok magas szín-
vonalú teljesítéséhez szükséges feltételek, a költségvetési
előirányzatok optimális felhasználásának biztosítása. Az
intézet gazdasági, szakmai irányításának legfontosabb fela-
datai a következők voltak: a 2006. évi költségvetési beszá-
moló elkészítése (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Gazdasági Főosztályával közösen) a 2006. évről szóló
beszámolók megtartása és értékelése, a 2007. évi gazdasági
feladatok ellátása, a 2007. évi kutatási feladatok végreha-
jtásának segítése, a 2008. évi költségvetési tervezés (ered-
ménye a költségvetési támogatás közel szinten tartása).
Pénzügyi téren a legnehezebb feladat a maradványtartási
kötelezettség teljesítése volt.

(2007-es végleges pénzügyi beszámoló előtti adatok)

Az intézet számtalan résztevékenységéből összeálló
működése folyamatos és mind szakmai, mind gazdasági té-
ren eredményes volt. Folyamatosan megőriztük fizető-
képességünket 2007-ben is az irányítási, oktatási, külkap-
csolatokat és az ingatlanok teljes üzemeltetési költségét
saját bevételből kellett finanszírozni.

Az év kiemelt feladata volt a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium intézményei közfeladat felülvizsgálatban
történt közreműködés; feladatvégzés a GKM intézmények
támogató funkcióinak átvilágításában; a GKM által finan-
szírozott beruházási program végrehajtása (mintaraktár,
informatika); a jogszabályok által előírt, a gazdasági tevé-
kenység végzéséről szóló megállapodás aláírása a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatallal; a Kormány által előírt 20
fős létszámcsökkentés zökkenőmentes végrehajtása és a
költségek központi finanszírozásának megteremtése; a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak a székházból tör-
tént kiköltözésének biztosítása; az új Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat elkészítése és jóváhagyásra történő benyúj-
tása; a 2205/2006. (XI.27.) Korm. határozat 4. pontjában
foglaltakkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jelentős eredmény a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium Intézmény-felügyeleti osztályával kialakított kon-
struktív, jó együttműködés.

A Koordinációs iroda és a Titkárság gondoskodik az uta-
sítások, körlevelek, tájékoztatók kiadásáról, a kézbesítésről,
postai szolgáltatásokról és az irattározásról is. A központi
szolgáltatások közül kiemelendő az egészségügyi ellátás biz-
tosítása, a központi gyorsmásoló üzemeltetése. Tanácsadó
segítségével a Koordinációs iroda biztosítja az intézet jogi
képviseletét. Az iroda lebonyolítja — 2007-től önállóan — az
intézet kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos valamen-
nyi ügyet, irányítja a biztonságtechnikai feladatok ellátását.
Jelentős épület- és eszközfelújításokat is végeztünk. 

Minőségirányítás

Az Intézet 2001 óta minőségirányítási rendszer kereté-
ben szabályozza földtani kutatási és közszolgálati tevékeny-
ségét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható
folyamatait. Ennek keretében a rendszer alapdokumentuma
a Minőségirányítási Kézikönyv, amely 2007. év folyamán is
aktualizálásra került. A 2006-ban megújított és auditált
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint minősített rend-
szerünk 2007-ben is időközi auditálásra került, mely sikeres
volt. Megújításra került a Laboratórium és a Vízmintavevő
Csoport Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditációja,
melyben a minőségirányítás jelentős szerepet játszott.

Humán erőforrás-gazdálkodás

Folyamatosan karbantartottuk az intézet közalkalmazot-
tainak személyi adatait tartalmazó adatbázisait, a személyi
anyagokat. A nyilvántartási programok adatfeltöltését és
karbantartását folyamatosan végeztük. Teljesítettük az inté-
zet negyedéves, illetve havi és a soron kívül előírt statisz-
tikai adatszolgáltatási kötelezettségeit a KSH felé. Elké-
szítettük a dolgozók által igénybe vett szabadságok nyilván-
tartását, illetve igazoltuk és nyilvántartottuk a jogosultak
részére a munkába járással kapcsolatos utazási költségeket.
Biztosítottuk a munkatársaink részére az 50%-os vasúti iga-
zolványok érvényességének meghosszabbítását. Előkészí-
tettük a jubileumi jutalmazottak személyügyi anyagait. 

Biztosítottuk az intézetben a doktori fokozatot elérők
számára a tanulmányi szabadság igénybevételét, a tudomá-
nyos fokozat anyagi és erkölcsi elismerését. Eleget tettünk
az MBFH és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
kért adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Folyamatosan
módosítottuk a közalkalmazottak kinevezéseit a személyi
adatok változásainak megfelelően, alkalmazva és kor-
szerűsítve a munkajogi előírásoknak eleget tevő okmányo-
kat. Biztosítottuk a szükséges tanulmányi-, vagy fizetés
nélküli szabadság igénybevételét a külföldi kiküldeté-
sekhez, tanulmányutakhoz, munkavégzéshez, eleget téve a
Kollektív Szerződésben foglaltaknak. A Kollektív Szerző-
dés előírásait betartva intéztük a munkabér, illetve illet-
ményelőleg felvételét, vezetve az ezzel kapcsolatos nyilván-
tartást az MBFH Bércsoportjával közösen. A megszerzett
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állami nyelvvizsgákat követően módosítottuk az érintettek
kinevezési okmányait. 2007. évben Földtani Intézetért Em-
lékérmet Brezsnyánszky Károly és Síkhegyi Ferenc kapta.
Indoklás:

Brezsnyánszky Károly több évtizedes intézeti munkássá-
ga, és különösen a tíz éven keresztül tartó igazgatósága alatt
jelentősen közreműködött a MÁFI hazai és nemzetközi elis-
mertetéséhez, bevezette az intézetet az Európai Geológiai
Szolgálatokat összefogó EuroGeoSurveys-be. Elősegítette az
intézet tevékenységét meghatározó földtani kutatásokat, kez-
deményezője volt, és irányításával meg is valósult az ország
1:100 000-es digitális fedett földtani térképe.

Síkhegyi Ferenc megalapozta a kisalföldi térképezés
rendszerét, egyik kezdeményezője volt a az egységes neve-
zéktanra épülő 1:100 000-es digitális térképeknek. Új tech-
nológiákat vezetett be, amelyek eredményeként kialakult az
áttekinthető rendszerű intézeti honlapunk. 

Igazgatói dicséretben 7 fő részesült. 2007-ban központi
intézkedések miatt az Intézet létszámát 20 fővel kellett
csökkenteni (felmentések, nyugdíjazások, prémium évek
program alkalmazása). Az év végén az engedélyezett lét-
szám 114 fő volt. 2007 végén a GKM támogatásával egy
havi jutalmat tudtunk kifizetni munkatársainknak.

Oktatási tevékenység

Az Intézet 2007-ben is biztosította az ELTE Regionális
Földtani Tanszék működésének feltételeit. Az Intézet ku-
tatói folytatták aktív oktatói tevékenységüket az alábbi okta-

tási intézményekben: ELTE, Miskolci Egyetem, Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Egye-
tem, Szegedi Egyetem, Szent István Egyetem, Veszprémi
Egyetem. Számos esetben került sor iskolai csoportoknak
tartott intézeti bemutatóra.

Nemzetközi tevékenység

A MÁFI a 2007. évben, a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően folytatta nemzetközi tevékenységét, azaz az
elsősorban az egyes projektek szintjén születtek a döntések
nemzetközi pályázatokban és rendezvényeken való részvétel-
ről, közös témák kidolgozásáról, tanulmányutak szervezésé-
ről. Folytattuk munkánkat az EuroGeoSurveys, IUGS
szervezeteiben.

Pályázatok

A 2007. évi költségvetési és szakmai terv teljesítésében
a korábbi éveknek megfelelően jelentős szerep jutott a hazai
és külföldi pályázatoknak. E pályázatok nemcsak a kutatók
szakmai felkészültségének elismerései, hanem az Intézet
tudományos munkájának, nemzetközi elismerésének fontos
fokmérői is. Az Intézet 2007-ben számos hazai és nem-
zetközi pályázatott nyújtott be (Norvég Alap, EU 7-es keret-
program, TéT Alapítvány, OTKA). Ezek elbírálása folya-
matban van. Jelentős erőt fordítottunk két jelentős KEOP
pályázat előkészítésére, mely a Víz-keretirányelv feladata-
inak végrehajtását fogja segíteni 2008–2009-ben.
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