
MAGYARORSZÁG FÖLDTANI TÉRMODELLJÉNEK

KIALAKÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK

Az ország digitális földtani térmodelljének kialakítása
évek óta kiemelt tevékenysége intézetünknek. A térmodell
térinformatikai alapú tematikus adatbázisok összefüggő
rendszere, amelynek részét képezik az ország területét lefedő
földtani térképek, az ország területén mélyült sekély- és
mélyfúrások adatbázisai, a földtani szelvények, a különböző
tematikus (vízföldtani, környezetföldtani, geokémiai,
talajtani, geotechnikai stb.) adatbázisok, valamint egyéb
kiegészítő tematikák (digitális topográfia, terepmodell stb.). 

A földtani térmodell építése és fejlesztése az alkal-
mazási igényeknek megfelelően (pl. integrált vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek megalapozása, geotermikus és egyéb
ásványi nyersanyagkutatáshoz kapcsolódó feladatok, kör-
nyezetföldtani feladatok stb.) történik és felhasználhatósága
sokrétű. A térmodell építése során 2008-ban a hangsúlyt a
Víz Keretirányelv által előírt integrált vízgyűjtő-gazdálko-
dási tervek megalapozásához szükséges mélyföldtani tér-
képváltozatok szerkesztése mellett (a hegyvidéki területeken
1:100 000-es, sík- és dombvidéki területeken 1:250 000-es
méretarányban) a korábbi években szerkesztett földtani
szelvények pontosítására, a fúrási adatbázis átértékelt fúrási
rétegsorokkal való bővítésére, valamint az eddig elkészült
tematikák rész-adatbázisainak integrálására és a teljes körű
metaadatbázis-rendszer létrehozására helyeztük. A
metaadatbázis létrehozása az Európai Közösség téradat-
infrastruktúra fejlesztési programjához (Infrastructure for
Spatial Information in the European Community –
INSPIRE) is kapcsolódik. 

Kiemelt célunk volt a korábbi évekről áthúzódó térké-
pezési munkák lezárása. Bár az elmúlt években a külvilág
igényei elsősorban az országos léptékű, áttekintő méret-

arányú térképek iránt jelentkeztek, az intézet 140 éves
földtani térképezési hagyományait ápolva, a rendelkezésre
álló erőforrások figyelembevételével folytattuk a részletes
tájegységi „klasszikus” földtani térképezést is. Emellett
folyamatosan karbantartottuk és aktualizáltuk az országos
földtani jelkulcsot, folytattuk a határmenti térképlapok
egyeztetését a szomszéd országokkal (TéT pályázatok
segítségével).

A földtani térmodellépítés programján belül három fő
témakör keretén belül végezzük a feladatokat: (1) földtani
térképek szerkesztése, földtani térképezés, (2) földtani szel-
vények szerkesztése és fúrás-átértékelések, (3) adatbázis
integráció, metaadatbázis létrehozása. 

A földtani térmodellbe néhány kapcsolódó OTKA
kutatás eredményei is beépültek.

Földtani térképek szerkesztése, 
földtani térképezés

Földtani szinttérképek szerkesztése és
aktualizálása

A kutatás célja: az ország digitális földtani térmodell-
jének alapját képező mélyföldtani szinttérképek térképi
adatbázisainak előállítása. 

Előzmények: Az integrált vízgyűjtő-gazdálkodási terve-
ket megalapozó földtani térmodell elkészítéséhez 2007
végén felmértük, hogy milyen országos mélyföldtani
térképváltozatokra van szükség, ezek közül milyen digitális
térképállományok állnak rendelkezésre, és milyen térkép-
változatokat kell 2008-ban megszerkeszteni. A 2008-ban is
húzódó és nem realizálódott KEOP pályázati források
elmaradása valamint az a tény, hogy a földtani szelvényekre

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2008 9

Működési jelentés

NÁDOR ANNAMÁRIA
kutatási igazgatóhelyettes



eső fúrások átértékelése és a szelvények javítása a tervezett
volument meghaladó erőforrásokat kötöttek le, az egyes
szinttérképek szerkesztésének alapját képező egyéb fúrások
átértékelésére, és maguknak a szinttérképeknek a szerkesz-
tésére nem maradt elegendő idő, így a 2008. szeptember 24-én
jóváhagyott tervmódosítás értelmében a következő felada-
tok törlődtek:

— Dunántúli Főcsoport („felső-pannóniai”) alatti kép-
ződmények aktualizált földtani térképe és domborzata me-
denceterületeken (1:250 000).

— Prepannóniai képződmények aktualizált földtani tér-
képe és domborzata medenceterületeken (1:250 000).

— Északi-középhegység és a Mecsek–Villányi-hegy-
ség prekainozoos földtani térképe (1:100 000) (A térkép
csak a Mecsek–Villányi-hegység területére készül el).

Ily módon az erőforrásokat elsősorban a prekvarter és a
prekainozoos aljazattérképek szerkesztésére összpontosí-
tottuk. 

Prekvarter földtani térképek

Előzmények: A MÁFI és a Mol Rt. 1998 és 2002 között
lezajlott kutatási programja során elkészült az ország hegy-
vidékeinek és azok előtereinek egységes fúrási adatbázisa,
valamint az egyes területek földtani felépítését reprezentáló,
illetve a szénhidrogén-kutatás szempontjából releváns te-
matikájú (prekvarter, prepannóniai, prebadeni, preneogén,
pretercier, presenon stb.) változatokból álló 1:100 000-es
méretarányú digitális földtani térképsorozata. A prekvarter
térképi adatbázis néhány hegyvidéki és a medenceterülete-
ken viszont hiányzott, így elsősorban ezen „fehér foltok”
eltüntetését tűztük ki célul. Ugyanakkor egy egységes, or-
szágos prekvarter térképi adatbázis igénye egyre nagyobb
hangsúllyal fogalmazódott meg. Ezért úgy döntöttünk, hogy
a kijelölt részterületek figyelembe vételével nagyobb, egy-
mással határos részterületekre osztjuk az országot (1. ábra)
és az országos térképet eszerint együttműködve szerkeszt-
jük meg. Ez a feladat viszont már túlmutat a 2008-ban
tervezetteken, és véglegesítése átnyúlik 2009-re.

Az Alföld területén 2006–2007-ben a felszín alatti poró-
zus hideg víztesteket érintő fúrások csak a kvarter talpig

(azok is csak a karotált szelvényszakaszok mentén, rend-
szerint 50 méteres mélységtől kezdődően), illetve 350 méte-
rig lettek átértékelve. 2007-ben kb. 1060 fúrási pont alapján
(a földtani szelvényekre eső fúrások) megszerkesztettük az
Alföld negyedidőszaki képződményeinek talptérképét,
1:250 000 méretarányban. Ezzel egy időben a szelvény-
hálóba beszerkesztett fúrások negyedidőszaki képződmé-
nyeinek fáciesbeosztását is elvégeztük. (Ideálisan elérendő
szelvényháló sűrűség 20 kilométerenként legalább egy
szelvény bár a terület fúrási megkutatottsága nem mindenütt
teszi ezt lehetővé). Ennek alapján kialakítottuk a kvarter
fáciesek térbeli eloszlásának koncepcionális modelljét
1:500 000 méretarányban. Ez terveink szerint a későbbi
években a negyedidőszaki fáciesek térbeli eloszlásának
háromdimenziós térbeli modelljéhez vezet.

Szintén a felszín alatti víztestek földtani–hidrogeológiai
jellemzéséhez kapcsolódóan a porózus termál víztestek
jellemzését szolgáló, alapvetően szénhidrogén-kutatási cél-
lal mélyült fúrások pannóniai képződményeket harántolt
szakaszait átértékeltük (121 fúrás).

Prekvarter földtani térkép szerkesztése 
(1:100 000) 

és fúrási adatok átértékelése 
a Budai-hegység területén

2008-ban elvégzett feladatok: kéziratban elkészült a
Budai-hegység 1:50 000-es fedetlen földtani térképének di-
gitalizálása, a nyers digitális vonalmű földtani indexelése, a
jelkulcs, valamint a terület földtani felépítését reprezentáló,
a területre eső fúrások (260 db) rétegsorának átértékelése
(formációba sorolása). Mivel ezek a fúrások egyúttal a víz-
testszelvényeken is szerepeltek, a két feladat itt összekap-
csolódott.

Termék: a Budai-hegység prekvarter földtani térképé-
nek digitális vonalműve és az átértékelt fúrások adatbázisa
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\Buda100).

Prekvarter földtani térkép szerkesztése 
(1:100 000) 

és fúrási adatok átértékelése 
a Sopron–Kőszegi-hegység területén

2008-ban elvégzett feladatok: Elkészítettük a Soproni és
Kőszegi-hegység prekvarter fedetlen földtani térképét kéz-
iratban 1:50 000-es méretarányban. Év közben az a döntés
született, hogy a térkép területe ne csak a kibúvásos hegy-
ségi területre korlátozódjon, hanem terjedjen ki a Kisalföld
régióra (1. ábra). Ezen a tágabb területen adatgyűjtést foly-
tattunk. A régió területén a prekvarter földtani térkép meg-
szerkesztéséhez szükséges fúrások rétegsorainak átérté-
kelése megtörtént. A kvarter képződmények vastagságát
ábrázoló térkép kéziratos formában elkészült, a régió egész
területét lefedő prekvarter földtani térkép szerkesztése
folyamatban van. 

Termék 1:50 000-es kéziratos fedetlen földtani térkép
kézirata, az átértékelt fúrások beépítése a központi adat-
bázisba folyamatban van 
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\Sopron100).
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1. ábra Prekvarter térképszerkesztési és fúrásátértékelési régiók



Mecsek–Villányi-hegység prekvarter földtani
térképének (1:100 000) aktualizálása

2008-ban elvégzett feladatok: A hegység területére eső
fúrásátértékelések elvégzése után megkezdtük a szint-
vonalas mélységtérkép szerkesztését. Mivel az eredetileg
tervezett kibúvásos hegységi területet kiterjesztettük a dél-
dunántúli régióra (1. ábra), a megnövekedett volumen miatt
az egész terület térképe még nem készült el, szerkesztése
folyamatban van. 

Termék: A földtani szelvényekre eső fúrások átértékelt
rétegsorai. Ezek beépítése a központi adatbázisba
folyamatban van 
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\Mecsek100).

Medenceterületek prekvarter földtani térképe és
domborzata (1:250 000)

2008-ban elvégzett feladatok: 2008-ban az Alföld terü-
letén a hideg víztesteket érintő, elsősorban vízkutató céllal
mélyült fúrásoknak mind a felszínig terjedő szakaszait,
mind a 350 m alatti szakaszait átértékeltük, azaz a fúrások
teljes szelvényükben lettek átértékelve és beépültek a MÁFI
mélyfúrási adatbázisába. A termálvíztestek jellemzésére
szolgáló szénhidrogénkutató fúrásokat szintén teljes szel-
vényben (hidegvíztestekre vonatkozó szakaszok is) át-
értékeltük. Mindez összesen kb. 400-450 db fúrás átérté-
kelését jelentette. Az alapvetően 0–350 m közötti mélység-
tartományban futó hidegvíztest-, és az ezalatt elhelyezkedő
termálvíztest-szelvények kereszteződéseit és azok fúrási
rétegsorait egyeztettük. A prekvarter térkép, már 2007-ben
elkészült szintvonalművét, az Alföld részterületen a fúrás-
átértékelésből származó adatokkal javítottuk. A Kisalföld
és a Dél-Dunántúl medenceterületeire az előző két cím alatt
leírtak vonatkoznak.

Termék: Prekvarter képződmények azonosítása 432 db
átértékelt fúrás 
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\Alfold).

Aljzattérképek

Előzmények: A MÁFI, az ELGI, a szénhidrogén-ipari 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
térképmű (FÜLÖP et al. 1987), majd ezt követően Magyar-
ország szerkezetföldtani térképe (DANK et al. 1990). Az
elmúlt két évtizedben jelentősen előrehaladt a Kárpát-
medence, ezen belül Magyarország területének geológiai
megismerése. Az intenzív szénhidrogén-kutatás számos
helyen rendkívül fontos új adatokat, információkat ered-
ményezett. Jelentősen bővültek az ismeretek az aljzatot
felépítő földtani képződmények jellegéről, és a szerkezet-
földtani felfogás is számottevően megváltozott, merőben új
értelmezési 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. A Magyar Állami Földtani Intézet

(MÁFI) eredetileg 2002-ben vette tervbe az ország
1:500 000-es szerkezetföldtani térképének (illetve térkép-
sorozatának) elkészítését, amelynek szerkesztési munká-
latai azonban meg sem kezdődtek. 2004 végén fogalmazó-
dott meg a javaslat az új prekainozoos aljzattérkép elké-
szítésére. 

Ez a térkép főleg a földtani képződmények elterjedésére
koncentrál, a felszín morfológiájának leképezésére csak
korlátozottan (régi adatok használatával) vállalkozhat. Az
ELGI-vel közös projekt keretében készülő morfotektonikai
térképének célja, hogy komplex geológiai, geofizikai mód-
szerekkel, a jelentősen kibővült, a MÁFI és ELGI intéz-
ményeiben elérhető adatállományokat (fúrások, felszíni és
felszín alatti térképek, erőtér-geofizikai adatok, szeizmikus
reflexiós szelvények stb.) integrálva képezzük le a pretercier
felszínt, ugyancsak felhasználva modern modellező prog-
ramokat és térinformatikai eszközök segítségét. Cél az is,
hogy e térkép alapul szolgáljon a magyarországi földtani
térmodell építéséhez.

A MÁFI és a Mol Rt. 1998 és 2002 között lezajlott ku-
tatási programja során a hegyvidéki teületekre elkészült
1:100 000-es méretarányú digitális mélyföldtani térképvál-
tozatok közül a Mecsek–Villányi-hegység területére a pre-
kainozoos térkép nem készült el, így ennek megszerkesz-
tését is terveztük. 

A Mecsek–Villányi-hegység 
prekainozoos földtani térképének (1:100 000)

szerkesztése

2008-ban elvégzett feladatok: Megtörtént a kézirat
vonalművének véglegesítése; a tektonikai elemek minősí-
tése.

Termék: az aljzattérkép lezárt vonalműve
( \ \Sr v-geo \projek t \KisProjek tek \2008\Mecsek-
Villány_prekain).

Magyarország 
pretercier felszínének morfotektonikai térképe 

és adatrendszere 1:500 000 
(ELGI-vel közös projekt)

2008-ban elvégzett feladatok: Az év elején elkészült az
adatkör meghatározás, az alapadatbázis elemeinek megha-
tározása, megkezdtük a kiindulási adatbázis feltöltését. A
MÁFI az év folyamán elkészítette és az ELGI-nek átadta a
pretercier kibúvások térképét a képződmények minősíté-
sével (250 000-es adatrendszer alapján). A képződmény-
poligonok az ELGI által fejlesztett rendszerbe beépítésre
kerültek. 

Az adatrendszer fontos részei az egységes fúrási adat-
bázis pretercier fúrásai és a fontosabb nagymélységű, de
aljzatot nem ért fúrások (aminél biztos mélyebb kell, hogy
legyen az aljzat az adott ponton). Felhasználásra került egy
alap pretercier fúrási adatbázis (12 670 fúrás), ami 2007-ben
került összeállításra az ELGI-ben digitális fúrási adattáblák
egyesítésével, illetve kiegészítő adatgyűjtéssel. Az ellenőr-
zés folytatódott 2008-ban. A MÁFI a készülő prekainozoos
aljzattérkép alapján szintén összeállított egy pretercier kép-
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ződményeket ért fúrási adatbázist, amely 3017 db fúrást
tartalmazott. Az ELGI munkatársaival elvégeztük a 2 fúrási
adatcsomag összevetését. 1403 furást sikerült automati-
kusan egyeztetni a két adatrendszer közt. Az adatrend-
szerekben meglevő eltérések ellenőrzése folyamatban van.

Az adatrendszer fontos elemei a korábban egyes rész-
területekre (főleg a középhegységi területek) elkészült
digitális, ellenőrzött formában rendelkezésre álló pretercier/
preneogén szinttérképek és mélységtérképek. Az év folya-
mán ezeket összegyűjtöttük és az ELGI rendszerébe beépí-
tettük, majd szerkezetileg egységesítettük Az ELGI munka-
társai pedig újabb területekre is készítettek lokális meden-
cealjzat-vizsgálatot erőtér-geofizikai, szeizmikus adatok
bevonásával. Jelenleg folyamatban van az adatok össze-
vetése a fúrásos és egyéb részterületi adatokkal az esetleges
ellentmondások kiszűrésére és az új adatok beépítésére. 

Együttműködő partnerek: Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet.

Termék: Munkaanyagok az ELGI-ben.

Magyarország 1:500 000-es 
prekainozoos földtani térképe

2008-ban elvégzett feladatok: A térkép digitális vonal-
művének véglegesítése; a tektonikai elemek minősítése; az
aljzatdomborzat és a földtani vonalmű illesztése; a jelkulcs
véglegesítése; próbanyomtatás; a szerkesztés során felhasz-
nált fúrások adatbázisba rendezése; lektorálásra történő
előkészítés.

Együttműködő partnerek: MTA Geológiai Kutatócso-
port.

Termék: az aljzattérkép lezárt digitális vonalműve és
lektorálásra alkalmas első színes nyomtatott verziója, to-
vábbá a szerkesztés során felhasznált fúrások ArcGIS alapú
térinformatikai adatbázisa 
(\\Srv-geo\projekt\500E-s_aljzat).

2007-ről áthúzódó térképezési feladatok 
lezárása

Magyarország 1:200 000-es földtani atlasza

A kutatás célja: az 1:200 000-es méretarányú, Magyar-
ország földtani nevezetességeit is bemutató, népszerűsítő
atlasz kiadása.

Előzmények: A MÁFI szerkesztőbizottsága 2001-ben
vetette fel a gondolatát egy új, 1:250 000-es méretarányú
falitérkép előállításának, amely a szerkesztési munkálatok
elhúzódása miatt nem készült el a tervezett időre (Geológiai
Világkongresszus, Firenze 2004). A falitérkép helyett
könyv formátumú földtani atlasz előállításának ötlete már
2003-ban felvetődött, a tudomány-népszerűsítő jellegű ki-
advány intézeti megjelentetése 1:200 000-es méretarányban
pedig a Föld Bolygó Nemzetközi Évével kapcsolatban
fogalmazódott meg 2006-ban.

2008-ban elvégzett feladatok: A lektorálást követően a
térkép jelkulcsának és digitális vonalművének korrektúrája,

véglegesítése megtörtént és a térképi adatbázis megjele-
níthető a www.mafi.hu honlapon, valamint ezt szolgáltattuk
a OneGeology projekt számára is. A földtani térképi
adatbázis lezárásával párhuzamosan elkészült a kiadvány
atlasz formátumra darabolt, kereső hálóval ellátott, kartog-
rafált térképi része, az ábrázolni kívánt objektumok jelrend-
szerének kialakítása, és túlnyomó részének koordináta sze-
rinti felrakása a térképre. A kötet második részét képező
szöveges fejezet, az ország földtani értékeinek ismertetése
elkészült, megtörtént a szöveg angol nyelvre fordítása.
Készen vannak az ország és az egyes tájegységek földtani
ismertetései magyar és angol nyelven, valamint a geológiai
kislexikon is. Véglegesítettük a barlangok, a földtani tan-
ösvények, gyógyfürdők, bányászati emlékhelyek, és a föld-
tani tárgyú múzeumok listáját. Szinte minden objektumra
vonatkozóan sikerült új fényképanyagot beszerezni. Folya-
matban van az atlasz laponkénti szerkesztése, várhatóan
2009 első negyedévében kerül nyomdába. Támogatási meg-
állapodások, pályázat, és intézeti saját erő biztosításával
sikerült a kiadás költségeit biztosítani.

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
TXM Kft., Mecsekérc Zrt., Golder Kft., Geolog Kft.,
Smaragd Kft., Rotaqua Kft., Elgoscar Kft., Calamites Kft.,
Központi Bányászati Múzeum, Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, Országos Bányászati és Kohászati Egye-
sület.

Termék: a földtani térképi ArcGIS alapú térinformatikai
adatbázisa; a digitális vonalmű lektorált, véglegesített kézi-
rata; a szöveges fejezetek leírását, az ábrázolni kívánt ob-
jektumok listáit, és a mellékelendő fényképeket tartalmazó
könyvtárrendszer, \\Srv-geo\projekt\fdt250.

A Vértes hegység 1:50 000-es 
földtani térképe és magyarázója

A kutatás célja: a Vértes hegység 1:50 000-es méret-
arányú földtani térképének és magyarázójának kiadása.

Előzmények: A térképkiadás egyik fontos eleme volt a
XX. század második felében az úgynevezett tájegységi tér-
képek megjelentetése. A Vértes és előtereinek földtani tér-
képe ebbe a sorba illik. A terepi munkálatok az 1990-es évek
elején kezdődtek meg, az egységesen tervezett Gerecse–
Vértes térképezés részeként. A XXI. század első éveiben az
a döntés született, hogy a Vértes térképe és magyarázója
önállóan jelenjen meg. Ezt a terület mérete is indokolta,
mivel az önálló Vértes-térkép ábrázolása egy A0-s lapon
megoldható. A 2008-as év a térkép és magyarázó kötet
munkálatainak befejezését célozta.

2008-ban elvégzett feladatok: A térkép vonalművében
elvégeztük a lektorálás utáni javításokat, illetve olyan hibák
javítását, amelyek más ellenőrző lépésekből fakadtak.
Egyszerűsítettük a jelkulcsot, és ennek következtében a
vonalművet is, jórészt a negyedidőszaki képződményeket
illetően. Elkészült a magyarázó szövegében hivatkozott
topográfiai nevek, fúrások megjelenítése, valamint a
topográfiai alap javítása, átdolgozása. Elkészült a kolofon, a
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helyszínrajz, és a földtani szelvény térképlapon történő
megjelenítése.

Kidolgoztuk és ArcGIS rendszerben létrehoztuk a tér-
kép szerkezeti jelkulcsát. Ennek újdonsága, hogy a vető-
kinematikát részletesen mutatja, és a jelek segítségével
megadja annak időbeni felbontását is. Megoldottuk a szer-
kezeti jelkulcsnak a térképszelvényen történő megjelení-
tését.

A térképre a korábbi intézeti hagyományoktól kissé
eltérően olyan színrendszert dolgoztunk ki, amely közelebb
áll a nemzetközi gyakorlathoz. Ebben a negyedidőszaki
képződmények genetikáját a felületi jelek színe tükrözi, míg
a képződmény litológiai tartalmára a sraffozás mintája utal.

A magyarázó szövegében befejeztük a Szerkezetföldtan,
Vízföldtan, ill. Fejlődéstörténet fejezeteket. A korábbi feje-
zetek szövegét a térképpel folyamatosan egyeztettük. Elké-
szült a hivatkozott munkák teljes listája. A 2008-ban befeje-
ződött fejezetek angol fordítása és nyelvi lektorálása is
megtörtént. A fekete-fehér ábrák, fényképek elkészítése és
javítása befejeződött. A színes fotótáblákat jelentősen ki-
egészítettük. A fenti munkák eredményeképpen a magya-
rázó és a földtani térkép lektorálása, majd a végleges anyag
tördelése, az ábrák beillesztése is megtörtént.

Együttműködő partnerek: MTA Geodéziai és Geofizi-
kai Kutató Intézete, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Termék: nyomtatott kiadvány (magyarázó és térkép),
archivált digitális állományok:

Magyarázó:
\\Srv-geo\Projekt\Vertes\MAGYARAZO\Végleges; 
Térkép, adatbázisok és térképdokumentumok: 
\\Srv-geo\Projekt\Vertes\ArcGIS_allomanyok.
Kapcsolódó pályázatok: A Dunántúli-középhegység

középső-triász földtörténetének kutatása (OTKA T. 43341),
A szél hatása a késő-neogén és negyedidőszaki üledékkép-
ződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegy-
ségben és előterében (OTKA K. 62478), A delfáció szerepe
a Dunántúli-középhegység és előterének negyedidőszaki
felszínfejlődésében — kormeghatározások a litoszférában
elhelyezkedő kozmogén izotópokkal (TéT francia–magyar
együttműködés, FR-32/07).

Az országos földtani jelkulcs 
folyamatos karbantartása, aktualizálása

A kutatás célja: a MÁFI-ban valamennyi térkép és fúrási
adatbázis egységes, azonos elvek szerint képzett jelkulcs
alapján készüljön.

Előzmények: Az egységes jelkulcs folyamatosan egé-
szül ki a készülő földtani térképsorozatok, fúrásátértéke-
lések során keletkező újabb módosítási javaslatokkal, ezért
rendszeres karbantartást igényel. A karbantartás elvei évek
óta változatlanok: minden új térkép minden képződmé-
nyének kell, hogy legyen egy Magyar Jelkulcsbeli azonosí-
tója és egy ehhez tartozó indexe. 

2008-ban elvégzett feladatok: A jelkulcsot a MÁFI-ban
rendszeresen használják, 2008-ban 309 esetben exportáltak
ki részleteket a jelkulcsból az intraneten keresztül.

A MÁFI térinformatikai rendszerében bevezetett ArcGIS
szoftver a korábban a Microstation-ben legyártott jelkulcsi
elemek újbóli manuális elkészítését igényli. Ezt 2008 őszén
a bátaapáti 1:10 000-es térképsorozat elkészítése kapcsán
kezdte el a Geoinformatikai Osztály.

A 2008. évi jelkulcs-karbantartási feladatok során az e-
Content projekthez 2007-ben elkészült tezaurusz alapján a
jelkulcs szótártábláinak frissítése és a jelkulcsi szótárak
(fácies, kor, kőzetek) angolra fordítása megtörtént; a lito-
sztratigráfiai egységbe sorolás rendbetételére és a litosztra-
tigráfiai egység és a típus oszlopok összehangolására 2008-
ban nem jutott idő.

2008-ban a jelkulcs elsősorban a bátaapáti térképek
jelkulcsi elemeivel bővült, ez 315 új elem bevitelét jelen-
tette. További kisebb kiegészítések történtek a víztestek
jellemzéséhez kapcsolódó fúrásátértékelések kapcsán. Az
újabb magyarázók (Bükk, Vértes) új elemei még nem kerül-
tek be a jelkulcsba és az MRB albizottságai sem javasoltak
új egységet.

Termék: új és módosított jelkulcsi elemek (MÁFI
Intranet: Földtani egységek / Fúrási adatbázis).

Tájegységi földtani térképezés

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

A kutatás célja: A Gerecse tájegységi földtani térképé-
nek és a hozzátartozó magyarázónak kiadásra történő elő-
készítése.

Előzmények: A Gerecse részletes földtani térképezése
az 1980-as évek elején kezdődött a hegység DK-i előterében
zajló bauxitkutatáshoz kapcsolódva, ez azonban mindössze
néhány 10 000-es szelvény területét érintette. Ezt követően
azonban (az 1980-as évek végétől az 1990-es évek közepéig)
a hegység területét lefedő legtöbb térképlap felvételre került
a Danreg projekt keretében. A Vértes–Gerecse projekt 1997-
ben történt indulását követően a térképezés a Vértes terü-
letére helyeződött át, a Gerecse térképlapjainak digitális
archiválása mellett mindössze a Lábatlan jelű térképlapon
zajlott rendszeres felvétel. A gerecsei terepi felvételi térkép-
lapok digitális archiválása a korábbi években, részben már
megtörtént, a digitális állományok minősége azonban erő-
sen heterogén, és csak jelentős szerkesztési feladat elvég-
zésével egységesíthető.

A MÁFI és a Mol Rt. 1998 és 2002 között lezajlott
kutatási programja során a Gerecse és tágabb környezete is
feldolgozásra került. Ennek során megtörtént a területen
mélyült nagyszámú fúrás átértékelése, továbbá 1:100 000-es
méretarányú tematikus szinttérképek készültek (prekvarter
földtani térkép, prepannóniai földtani térkép és domborzat,
pretercier földtani térkép és domborzat). A tájegységi térkép
magyarázó kötetének összeállítása megkezdődött, elkészült
a mezozoos formációk leírásának első, nyers változata.

2008-ban elvégzett feladatok: A 2008-as év a korábban
felvett területek reambulációjának megkezdését és a térin-
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formatikai rendszer kiépítését célozta. Együttes terep-
bejáráson tisztáztuk a reambulációs térképezés problémáit,
valamint a térképezési megközelítéseket és a negyedidő-
szaki képződmények egységes értelmezését. 

Kidolgoztuk a terepi dokumentáció alapelvét és a
dokumentációs állomány belső szerkezetét. Ezt felhasz-
nálva, a Gerecse és nyugati előterének déli és északi részén
reambulációs térképezést végeztünk. Ennek során, a déli
területen reambuláltuk 3 db 25 000-es Gauss-Krüger tér-
képszelvényt (L-34-13-A-c, L-34-13-A-d, L-34-13-B-c),
míg északon a Lábatlan L-34-2-C-c lapon dolgoztunk. E
területeken digitálisan archiváltuk a korábbi felvételeket.
Számos régebben felvett feltárást újraminősítettünk. A terü-
leten több új feltárás létesült, ezeket szintén dokumentáltuk.
A mintavételezés fontos részei voltak az új feltárások
egyikében talált igen jó megtartású növénymaradványok
begyűjtése, geokronológiai célú mintavételezés az Által-ér
teraszain (kozmogén izotópos kormeghatározás), valamint
a Gerecse belső részein paleomágneses célú geofizikai
mintavételezés az ELGI munkatársaival közösen. Észleltük
és rögzítettük a területre a jellemző eolikus morfológiai
formaelemeket, minősítettük a morfológiai felszíneket.

A terepi munkához tartozik, hogy részt vettünk az ELTE
geológus hallgatóinak nyári térképezési gyakorlatán. Ez
több új feltárás megismerését tette lehetővé a Lábatlan és
Dunaszentmiklós lapokon.

Összegyűjtöttük a terület fúrásait, és a korábbi átérté-
kelés ellenőrzése folyamatban van. Ennek célja, hogy szel-
vényeket készítsünk, amelyek egyrészt mutatják a terület
mélyszerkezetét, másrészt szelvényszerűen ellenőrzik a
korábbi átértékeléseket, kiszűrik azok hibáit. Megoldottuk a
szelvényszerkesztő RockWorks program és az ArcGIS
kapcsolatát, így a szelvények nyomvonala a fúrásokon
keresztül a digitális térképen jelölhető ki. 

Összeállítottuk a terepi észlelések adatbázisát. Elké-
szítettük a terület völgyhálózatának rajzát, melyet szken-
neltünk, elhelyeztük a földrajzi koordinátarendszerbe és
vektorizáltunk. Ennek alapján készül el a völgykitöltő üle-
dékek rajza. Megkezdtük mindezen adatok ArcGIS rend-
szerbe szervezését. A csatlakoztatott és csatlakoztatandó
állományok, rétegek lehetséges nevezéktanáról szótárat
készítettünk, melyet folyamatosan fejleszteni fogunk.

Elkészült a térkép előzetes jelkulcsa. Ennek alapja a
vértesi térkép formációlistája, illetve a gerecsei területre eső
fúrások teljes formációlistája volt.

Együttműködő partnerek: Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet 

Termék: Terepi felvételi adatok, észlelési térkép (\\Srv-
geo\Projekt\Gerecse). 

Kapcsolódó pályázatok: A szél hatása a késő-neogén és
negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alaku-
lására a Magyar-középhegységben és előterében (OTKA K.
62478), A Dunántúli-középhegység és környezetének moz-
gástörténete 160 és 50 millió év között: integrált paleomág-
neses, tektonikai, üledékföldtani-ősföldrajzi kutatás
(OTKA T49616 – ELGI), A defláció szerepe a Dunántúli-
középhegység és előterének negyedidőszaki felszínfejlő-

désében — kormeghatározások a litoszférában elhelyez-
kedő kozmogén izotópokkal (TéT francia–magyar együtt-
működés, FR-32/07).

Földtani szelvények szerkesztése, fúrás-
átértékelések

A kutatás célja: a 2007-ben szerkesztett 142 db, a felszín
alatti víztestek rendszeréhez igazodó földtani szelvény
javított újraszerkesztése, illetve a szelvényekre eső vala-
mennyi fúrás teljes átértékelése volt. Ez a szelvényen sze-
replő fúrások teljes hosszának az intézet belső szabványai
szerinti átértékelését (kőzettani egységek azonosítása és
minősítése) és a fúrási adatbázisba történő integrálását, a
szelvények és rétegoszlopok indexeinek egyeztetését, szak-
mai lektorálását jelentette. 

Az eredeti célok között további fúráscsoportok (felszín
alatti vízmegfigyelő hálózat monitoring-fúrásai, aljzatot ért
fúrások, meddő szénhidrogénkutak) képződményeinek át-
értékelése is szerepelt, ezt a feladatot a 2008. szeptember
24-i tervmódosítás törölte. Ennek ellenére egyes területeken
jelentős számú, ezekbe a csoportokba tarozó fúrás képződ-
ményeinek átértékelése történt meg.

Előzmények: 2006–2007 során a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium felkérésére a MÁFI felépítette azt a
földtani alapadatbázist, amely a Víz Keretirányelvben fog-
lalt feladatok — ivóvízkészleteink minőségi és mennyiségi
feltérképezése, a vízkészletek minősítését és a változások
előrejelzését szolgáló hidrogeológiai modellezés — végre-
hajtását segíti elő. A térinformatikai alapokon nyugvó
adatbázis egyik kulcseleme a felszín alatti víztestek rend-
szeréhez igazodó földtani szelvények szerkesztése (142 db)
volt, amelyek mentén az egyes régiók földtani felépítése jól
jellemezhető. A szelvényrendszer az egyes földtani/mély-
földtani térképváltozatok mellett másik sarkalatos építő-
eleme az ország földtani térmodelljének, hiszen a térkép-
szintekre „merőleges” síkok mentén nyújt információt a
földtani felépítésről. Minden egyes felszín alatti víztestre
(108 db) elvi földtani rétegoszlop is készült, amelyek az
adott terület egyszerűsített földtani modelljének is tekint-
hetőek.

A szelvényeken közel 700 db olyan fúrás található,
melynek rétegsora még a régi földtani nomenklatúra szerint
szerepel. Ezek formáció szemléletű átértékelése, és a fúrási
adatbázisba történő elhelyezése fontos alapul szolgál
Magyarország földtani térmodelljének további fejleszté-
séhez.

A feladatot a terv 4 részfeladatra bontotta, ezek közül az
utolsót (Szelvényeken nem szereplő, víztestek jellemzésé-
hez fontos, egyéb fúrások átértékelése) a 2008. szeptember
24-i tervmódosítás törölte. 
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Földtani szelvényeken szereplő 
át nem értékelt/részben átértékelt fúrások
átértékelése, és a szelvények pontosítása

A feladat teljesítése kapcsán elsősorban kapcsolat-
felvételi nehézségek, az Adattár költözése és az új adattári
rendszer kialakulása, a szénhidrogén-kutató fúrásokhoz
történő betekintés engedélyeztetése miatt a fúrásátértékelés
csak április–május hónapokban indulhatott meg. A fúrás-
értékelések így a tervezettnél jobban elhúzódtak, ami a
rájuk épülő munkafázisok eltolódását is okozta. Közben a
munkának a külső teljesítési igénye is okafogyottá vált, a
várt megrendelés (KEOP pályázati forrás) az adott témában
az eredetileg tervezett volumenben elmaradt. A résztvevők
közül többen távoztak az intézetből (Juhász Gy., Unger Z.),
illetve más feladatot kaptak (Nádor A.), ami egyes rész-
területen dolgozók munkáját megnövelte. A földtani szelvé-
nyeken szereplő fúrások képződményeinek teljeskörű
átértékelése mindezek ellenére év végéig valamennyi rész-
területen befejeződött.

Alföld: 
342 fúrás átértékelése,

Kisalföld, Ny-Magyarország: 
170 fúrás átértékelése,

Dunántúl: 
352 fúrás átértékelése,

Hegyvidék: 
302 fúrás átértékelése. 

Termék: (valamennyi részterület esetében): új és mó-
dosított adatbázis-rekordok (MÁFI Intranet, Földtani egy-
ségek / Fúrási adatbázis: MÁFI átértékelés 2008).

Földtani szelvények, rétegoszlopok és földtani
leírások lektorálása, javítása

Alföld,

Kisalföld, Ny-Magyarország,

Dunántúl, 

Hegyvidék 

2008-ban elvégzett feladatok (valamennyi részterületre
vonatkozóan): A 2007-ben készült valamennyi szelvény ki-
nyomtatása megtörtént, ezeken a nyomtatott lapokon történt
meg a földtani szelvények javítása. A tárgyév végére 132
földtani szelvény kéziratos kijavítását fejeztük be. 

Termék: (valamennyi részterület esetében): javított föld-
tani szelvények kézirata. 

Javított földtani szelvények, rétegoszlopok
térinformatikai feldolgozása

2008-ban elvégzett feladatok: A résztéma kapcsán jelen-
tős előkészítő tevékenységet kellett végezni. Tisztázni kellett
a szelvényekre eső átértékelendő fúrások listáit, csoportjait,
kereshető és lekérdezhető összeállításokat kellett készíteni. A

fúrásátértékelések betöltéséhez külön forma kialakítása tör-
tént meg. A nem ebben a formában adott anyagokat feltöltés
előtt át kellett ennek megfelelően konvertálni. 

A szelvények nyomvonalait 1:500 000-es térképen ábrá-
zoltuk. A földtani szelvények 65%-át digitálisan is kijaví-
tottuk. A fúrási adatbázisok feltöltése és a szelvények digitális
javítása, térinformatikai feldolgozása 2009 első negyedévében
fejeződik be. 

Termék: ArcGIS alapú térinformatikai adatbázis (SQL-
server\GIS100, SDE Geodatabase).

Integrált földtani adatbázis 
és metaadatbázis rendszer 

fejlesztése

Metaadatbázis rendszer 
fejlesztése

Az INSPIRE irányelv az Európai Közösség környezet-
politikáját támogató térinformációs rendszerek kialakítását
fogalmazza meg, amelynek mellékletében önálló pont fog-
lalja magába a földtant. Eszerint a geológiai téradatok alap-
ját a földtani térképek és az ehhez kapcsolódó adatbázisok
jelentik. Az irányelv 5. cikk 1. bekezdése értelmében a
tagállamoknak a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő
téradat-készletekhez és szolgáltatásokhoz szükséges meta-
adatok létrehozásáról és azok naprakésszé tételéről kell
gondoskodnia az elkövetkező 1-2 éven belül.

Metaadatbázis szabvány 
véglegesítése

INSPIRE követelmények 
áttekintése és beépítése

A feladatok célja: az INSPIRE irányelv követelményei-
nek és a MÁFI által kezelt adatbázisok sajátságainak meg-
felelő metaadatbázis szabvány véglegesítése.

2008-ban elvégzett feladatok: Az INSPIRE irányelvben
megfogalmazott, illetve az eWater pályázatban alkalmazott
ISO szabványokat összevetettük a MÁFI adatbázisainak sajá-
tságaival. Összegyűjtöttük a témával kapcsolatos dokumen-
tumokat és elkezdtük alkalmazni az ESRI által javasolt egyik
megoldást.

Termék: metaadatbázis dokumentumok (\\Srv-geo\Pro-
jektek:\Metaadatbázis_DOC).

Lezárt térinformatikai adatbázisok 
teljes körének metaadatbázisa

2008-ban elvégzett feladatok: A résztvevők bevonásával
(rövid szóbeli tájékoztatás), ill. irodalmi adatok alapján az
alapvető térinformatikai adatbázisok metaleírását feltöltöttük. 

Termék: ArcIMS adatbázis 
(http://mafi-loczy.mafi.hu/metadataexplorer/explorer.jsf).
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Adatbázis integráció

A feladat célja: az intézetben fellelhető inhomogén adat-
rendszer fokozatos összehangolása, a futó és a jövőben el-
induló témákat, pályázatokat kiszolgáló adatbázisok, ill.
ezek eredményeként létrejövő adatbázisok technikai össze-
hangolása, az adatbázisokra épülő alkalmazások koordi-
nálása. Az integrált földtani adatbázis kapcsolódik az 
e-Content pályázat során kialakított nemzetközi fúrási adat-
bázishoz is.

Vízgeokémiai törzsadatbázis 

kialakítása

2008-ban elvégzett feladatok: Áttekintettük az intézeti
vízgeokémiai adatbázisokat és előállítottunk egy, a vízgaz-
dálkodási tervezéshez szükséges harmonizált törzsadat-
sort. Számos problémát feltártunk és az adatgazdákkal kö-
zöltük.

Termék: GEOCHEM/KEOP_V1 adatbázistábla
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\GeoChem
Konverzio).

Hidrogeotermikus törzsadatbázis 
kialakítása

2008-ban elvégzett feladatok: Összegyűjtöttük és digi-
tális formában rögzítettük a korábban az ELTE és ELGI által
publikált, kutakban mért hőmérsékleti adatokat. Az osztá-
lyon fellelhető kifolyó víz és talphőmérséklet mérési adato-
kat leválogattuk meglévő adatállományunkból. Ezt követő-
en a MÁFI fúrási adatbázisának egyedi azonosító kódjaival
(FRS_ID) beazonosítottuk (az adatok egy részénél egyen-
kénti ellenőrzéssel) a fúrásokat.

Termék: Access adatbázis táblák 
( \ \S r vgeo \projek t \KisProjek tek \2008\GeoTer m
\termal.mdb 

A fúrási adatbázisok
integrálása és folyamatos karbantartása

A fúrási adatbázis fejlesztése kapcsán folyamatosan
építjük be az egyéb feladatok keretében keletkezett fúrási
részadatbázisokat (a korábbi síkvidéki térképezések, 
az agrogeológiai és környezetföldtani kutatások fúrási
adatai, vízföldtani célú fúrások, szénhidrogénkutak ada-
tai). 

Az országos fúrási alapadattörzs előállítása és
fejlesztése

2008-ban elvégzett feladatok: Folyamatosan végeztük a
különböző forrásokból származó fúrások összehasonlítását,
az átfedések kiszűrését, és esetenként az adatok megbíz-
hatósági viszonyainak tisztázását.

Sekélyfúrási adatbázis 

A kutatás célja: A MÁFI laza üledékes, sekélyfúrási
adatbázisának integrálása, a kialakított SQL-szerver alapú
sekélyfúrási adatbázis adatokkal való feltöltése. 

2008-ben elvégzett feladatok: A megkapott törzs- és
szedimentológiai adatsorok adott formára alakítása után
speciális programmal végrehajtott adatfeltöltés történt az
alábbi területeken és volumenekben:

Az „Agro” részadatbázisba további 10 db 100 000-es
térképlap vízkémiai és szedimentológiai adatai kerültek be.
Ezzel összesen 16 db 100 000-es térképlap került eddig fel-
töltésre. Az összes feltöltött térképlap adatai ellenőrzöttek.

A „Kisalföld” részadatbázisba 14 db 100 000-es térkép-
lapnyi adat került fel. Ezzel az összes, (mind a 15) kisalföldi
100 000-es térképlap feltöltésre került. A feltöltött térkép-
lapok adatai nem ellenőrzöttek.

A „Mérnökgeológia” részadatbázisban 3 budapesti ke-
rületre készült el az adatok előkészítése. Az eltérő adat-
struktúrák miatt feltöltésük pillanatnyilag nem lehetséges, a
sekélyfúrási adatbázisba való feltöltés feltétele az adat-
importáló modul részbeni átalakítása.

A „Dél-Dunántúl” részadatbázis adatainak szerkezete
egyelőre nem egyezik meg a kért adatlista-struktúrával, e-
zért további korrigálása és importálható formátumra való
átalakítása szükséges.

Termék: új és módosított adatbázis rekordok (MÁFI
SQL-szerver sekely_furas).

Meddő szénhidrogénkutak vízföldtani
hasznosításának értékelése kapcsán

rétegvizsgálati és vízföldtani szempontú adatok
integrálása

2008-ben elvégzett feladatok: A korábbi, vízföldtani
hasznosítást célzó adatokat tartalmazó egyedi excel-táblák
konvertálása megtörtént és az adatok ellenőrzése céljából
átadásra került a Vízföldtani osztályra. 

Termék: adatbázis táblák 
(\\Srv-geo\projekt\\KisProjektek\2008\meddoch).

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ELEMEINEK

FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

KUTATÁSOK

A földtani környezet védelmét, fenntartható haszno-
sítását elősegítő kutatások kiemelt fontosságú témák mind a
hazai, mind az európai uniós fejlesztési stratégiákban. E
témakörbe sorolható a MÁFI évek óta egyik legjelentősebb
komplex kutatási feladata, a kis- és közepes aktivitású radio-
aktív hulladékok lerakóhelyének kutatása, de jelentős
feladatokat jelentenek a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó feladatok, valamint a környezetállapot vizs-
gálatához csatlakozó kutatási témák, amelyek jelentős része
szintén uniós direktívák hazai végrehajtását célozza (Nitrát
Irányelv, Bányászati Hulladékok Irányelv, készülő Talaj
Keretirányelv).
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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 az MBFH jogelődje, a
Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hiva-
tala 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 2008 januárjában rövid összefoglalás
(BALLA 2008), majd 2008 júliusában zárójelentés (BALLA et
al. 2008a) készült a 2007. december 21-i időpontban
rendelkezésre álló adatok (a Nyugati-lejtősakna 1573,2 és a
Keleti-lejtősakna 1482,9 méteréig) alapján. Ezekben a
kutatás végeredményeként a tároló befogadására alkalmas
kőzettesteket jelöltünk ki.

2008-ban elvégzett feladatok: Az irányítás keretében a
munkák koordinálása, a felszín alatti fúrások szakmai
felügyelete, a hidrogeológiai jelentések ellenőrzése történt.
E részfeladaton belül készül a MÁFI 2007. évről szóló Évi
Jelentése, amely a 2007. évig bezárólag végzett földtani
kutatási munkálatok eredményeit foglalja össze. Emellett
megkezdtük a Mórágyi-rög ÉK-i részének 1:10 000-es
földtani térképe és magyarázójának szerkesztését, amely-
nek lezárása áthúzódik 2009 első negyedévére. 

A kihajtott vágatokban folyamatos földtani és tektonikai
dokumentálást végeztünk. Ennek során a korábbinál rész-
letesebben megismertük a kőzeteket, metamorfózisukat és
egyéb elváltozásaikat, tektonikájukat és érkitöltéseiket
(GYALOG et al. 2008a, b, MOLNOS et al. 2008, TÖRÖK et al.
2008). A vágatokból lemélyített elő-, hidrogeológiai és
geotechnikai fúrások magján földtani és tektonikai
dokumentálást végeztünk (GYALOG, ALBERT 2008, GYALOG

et al. 2008c–f). A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
kérésére értékelő jelentést készítettünk a telephelyről
(BALLA 2008a). Zárójelentést készítettünk a felszín alatti
földtani kutatásról (BALLA et al. 2008a), valamint a felszíni
nyersanyagkutatásról (BALLA et al. 2008b). Lefolytattuk a
Mórágyi Gránit Formáció integrált értékelését (KIRÁLY et
al. 2008). 

Folyamatosan végeztük a vízföldtani monitoring ész-
leléseit, és jelentést készítetünk a 2007. évi munkálatokról
(ROTÁRNÉ et al. 2008), amely a tervezett tároló közvetlen
térsége és tágabb térségének vizsgálata révén folyamatos
információkkal szolgál a környezetben lejátszódó termé-
szetes és mesterséges folyamatok hatásának mértékéről,
változékonyságáról és trendjéről. 

Vízföldtani szempontból értékeltük a gránittest mállott
zónáját (HORVÁTH et al. 2008). A Magyarhoni Földtani

Társulat felkérésére ismertettük a telephely kutatástörténe-
tét (MAROS 2008), vízföldtani (TÓTH et al. 2008a–b) és víz-
geokémiai kutatásait (HORVÁTH, SZŐCS 2008a–b). Befejez-
tük a bátaapáti Nagymórágyi-völgyet érő külső természeti
hatások vizsgálatát (BALLA 2008b, KAISER 2008, SZÉKELY

2008a–d). 
Elláttuk a kutatás keretében a víz- és kőzetminták külön-

böző laboratóriumi mérési feladatait, anyagvizsgálatait,
valamint részt vettünk a jelentések és kiadványok grafikai és
táblázatos anyagának elkészítésében.

Együttműködő partnerek: Mecsekérc Környezetvédel-
mi Zrt., ETV-Erőterv Zrt., Hygecon Kft.

Termék: a szerződésben foglaltak szerinti jelentések:
BALLA Z. 2008a: Értékelő jelentés a létesítési engedély

földtani megalapozásához. Bátaapáti (Üveghuta)-hulla-
déktároló. Felszín alatti kutatás, 2004–2007. — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1387.

BALLA Z. 2008b: Külső természeti erők hatásának becslése
a felszíni telephelyre. Külső természeti erők hatásának
vizsgálata a Nagymórágyi-völgy vízgyűjtőjében. Jelen-
tés a BE6–391. rend. sz. szerződés 2.3.2.1.4. kódszámú
tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Állami Föld-
tani Intézet, Budapest, Tekt. 1413.

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

L., HORVÁTH I., KAISER M., KIRÁLY E., KOLOSZÁR L.,
KOROKNAI B., MAGYARI Á., MAROS GY., MARSI I.,
MUSITZ B., RÁLISCH E., ROTÁRNÉ SZALKAI Á., SZŐCS T.,
TÓTH GY. (MÁFI); BERTA J., CSAPÓ Á., CSURGÓ G.,
GORJÁNÁCZ Z., HÁMOS G., HOGYOR Z., JAKAB A.,
MOLNOS I., MOSKÓ K., ORSZÁG J., SIMONCSICS G.,
SZAMOS I., SZEBÉNYI G., SZŰCS I., TURGER Z., VÁRHEGYI

A. (Mecsekérc); BENEDEK K., MOLNÁR P., SZEGŐ I.,
TUNGLI GY. (GOLDER); MADARASI A., MÁRTONNÉ

SZALAY E., PRÓNAY ZS., TILDY P. (ELGI); SZONGOTH G.
(GEO-LOG); GACSÁLYI M. (MBFH); KOVÁCS L. (Kútfej
Bt.); MÓNUS P. (GeoRisk); VÁSÁRHELYI B. (Vásárhelyi
és Tsa Bt.). 2008a: A felszín alatti földtani kutatás
zárójelentése. Jelentés a V-124/2006. rendelési számú,
Üh–65/2006. számú szerződés FA90508 kódszámú
tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Állami
Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1419.

BALLA Z., GYALOG L., KAISER M., KOROKNAI B., TÓTH GY.
2008b: A felszíni nyersanyagkutatás eredményeinek
összefoglalása. Bátaapáti hulladéktároló felszín alatti
földtani kutatási munkái 2006–2007. Jelentés az
Üh–92/2006. munkaszámú V–140/2007. sz. szerződés
FA50310 kódszámú tételének teljesítéséről. — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1386.

GYALOG L., ALBERT G. 2008: A Bátaapáti BeN–6 előfúrás
földtani és tektonikai leírása. Jelentés a 2008V.214 szá-
mú, Üh–186/2008. munkaszámú szerződés FK 3809B
kódszámú tételének teljesítéséről. A Bátatapáti hulla-
déktároló felszín alatti létesítményeinek beruházás-elő-
készítést befejező munkái 2008–2009. — Kézirat, Ma-
gyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1438. 

GYALOG L., ALBERT G., BÍRÓ I., BORSODY J., FÜRI J.,
GULÁCSI Z., HALÁSZ A., MAROS GY., MUSITZ B.,
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PALOTÁS K., SZOLGAY ZS., TÖRÖK P. 2008a: 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., ALBERT G., BÍRÓ I., BORSODY J., FÜRI J.,
GULÁCSI Z., HALÁSZ A., KOROKNAI ZS., MAROS GY.,
MUSITZ B., PALOTÁS K., TÖRÖK P. 2008b: Kiterített
földtani–tektonikai palásttérkép a vágatok 1450/1500–
1723/1772 m-es szakaszairól. Jelentés a V-124/2006.
rendelési számú, Üh–65/2006. számú szerződés FA90300
kódszámú tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1424.

GYALOG L., GULÁCSI Z., KOROKNAI B. 2008c: A Bátaapáti
BeK–15 előfúrás földtani és tektonikai leírása. Jelentés
az Üh–186/2008. munkaszámú szerződés FK 3809B
kódszámú tételének teljesítéséről. A Bátatapáti hulla-
déktároló felszín alatti létesítményeinek beruházás-
előkészítést befejező munkái 2008–2009. — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1437.

GYALOG L., GULÁCSI Z., KOROKNAI B., MAROS GY. 2008d: A
Bátaapáti Bkh–1 és Bkh–2 hidrogeológiai fúrások földtani
és tektonikai leírása. Bátaapáti hulladéktároló felszín alatti
földtani kutatási munkái 2006–2007 Jelentés az
Üh–92/2006. munkaszámú V–140/2006. sz. szerződés
FK3809B kódszámú tételének teljesítéséről. — Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1411.

GYALOG L., GULÁCSI Z., ZSÁMBOK I. 2008e: A Bátaapáti
Bkc–(1–6) Csiro-cellás és Bkx–(1–6) sugaras extenzo-
méteres fúrás földtani leírása. Jelentés az Üh–92/2006.
munkaszámú V–140/2006. sz. szerződés FK3809B kód-
számú tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Álla-
mi Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 1420.

GYALOG L., KOROKNAI B., MAROS GY., ZSÁMBOK I. 2008f: A
Bátaapáti Bm jelű fúráscsoport földtani és tektonikai
leírása. Bátaapáti hulladéktároló felszín alatti földtani
kutatási munkái 2006–2007 Jelentés az Üh–92/2006.
munkaszámú V–140/2007. sz. szerződés FK3809D és
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déktároló létesítési engedélyeztetésével kapcsolatos
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sának vizsgálata a Nagymórágyi-völgy vízgyűjtőjében.
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munkái 2006–2007. Jelentés az Üh–65/2006. sz.
szerződés FA90504 kódszámú tételének teljesítéséről.
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ROTÁRNÉ SZALKAI Á., HORVÁTH I., NAGY P. 2008: A 2007.
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számú tételének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Álla-
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SZÉKELY F. (Hygecon Kft.) 2008a: Extrém csapadék hatá-
sára kialakuló erózió hatása eltömődött Rocla-csövek
esetén a következő 120 évben. Jelentés a BE6–391
szerződés 2.3.2.1.2. kódszámú tételének teljesítéséről.
— Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest,
Tekt. 1410.

SZÉKELY F. (Hygecon Kft.) 2008b: Integrált vízföldtani ér-
tékelés. Jelentés az Üh–65/2006. munkaszámú Mecsek-
érc–MÁFI szerződés FK90507 kódszámú tételének
teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Állami Földtani Inté-
zet, Budapest, Tekt. 1407.

SZÉKELY F. (Hygecon Kft.) 2008c: Regionális hidrogeoló-
giai értékelés. Jelentés az Üh–65/2006. munkaszámú
Mecsekérc–MÁFI szerződés FK90502 kódszámú téte-
lének teljesítéséről. — Kézirat, Magyar Állami Földtani
Intézet, Budapest, Tekt. 1408.

SZÉKELY F. (Hygecon Kft.) 2008d: Extrém csapadék hatá-
sára kialakuló erózió és árvíz a következő 120 évben.
Külső természeti erők hatásának vizsgálata a Nagymó-
rágyi-völgy vízgyűjtőjében. Jelentés a Be6–391. rend.
sz. szerződés 2.3.2.1.4. kódszámú tételének részteljesí-
téséről. — Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet,
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TÖRÖK P., SZEBÉNYI G., ANDRÁS E., NAGY V., VÁGÓ Z.,
VERES J. (Mecsekérc), GULÁCSI Z., GYALOG L. (MÁFI),
KOVÁCS L., JAKAB A., RÁTKAI O. (Kútfej), SZONGOTH G.,
ZILAHI-SEBESS L., HEGEDŰS S. (Geo-Log) 2008: A Bp–2
fúrás dokumentációja. Tárolóterek kiviteli tervezését
megalapozó vizsgálatok. A Bátaapátiban létesítendő, a
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A VÍZ KERETIRÁNYELV HAZAI

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

Felszín alatti víztestek 
hidrogeológiai jellemzése vízföldtani szelvények

mentén

A kutatás célja: a 2007-ben elkészült, és 2008 első
félévében földtanilag kijavított 142 db földtani szelvény és
108 db elvi földtani rétegoszlop vízföldtani szelvénnyé és
hidrosztratigráfiai rétegoszloppá történő konvertálása és
szakmai lektorálása, valamint egy határokkal osztott víztest
jellemzésének térinformatikai előkészítése volt.

Előzmények: 2006–2007 során a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium felkérésére a MÁFI felépítette azt a
térinformatikai alapokon nyugvó földtani alapadatbázist,
amely a Víz Keretirányelvben foglalt feladatok végrehaj-
tását segíti elő. Ennek kulcselemei voltak a felszín alatti
víztestek rendszeréhez igazodó földtani szelvények. Ezek
vízföldtani minősítése, azaz vízföldtani szelvényekké tör-
ténő átkonvertálása alapvető hidrogeológiai információkkal
szolgál a vízgyűjtőgazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátásához. 

2008-ban elvégzett feladatok: A szelvények vízföldtani
átkonvertálásához a módszertan kidolgozásra került, továb-
bá elkészült az egyes fáciestípusok, formációk és formáció-
csoportok regionális hidrogeológiai minősítése. A mód-
szertan alapján megtörtént a 2007. évi földtani szelvények
és elvi rétegoszlopok átkonvertálása. Az elkészült eredmé-
nyeket felhasználói szerződés keretében átadtuk a VKKI-
nak. Mivel a vízföldtani szelvények alapjául szolgáló föld-
tani szelvények pontosítása, javítása elhúzódott, így a víz-
földtani szelvények lektorálása és térinformatikai feldolgo-
zása nem történt meg, ezeket a részfeladatokat a 2008.
szeptember 24-i tervmódosítás is törölte.

A dél-alföldi határokkal osztott víztestek jellemzéséhez
a kapcsolódóan a területre eső szelvényeket, átértékelt
fúrásokat és hidrogeológiai adatokat integráltuk a Geo-
Media szoftverbe. Az adatbázis alapján teszteltük nagy-
számú adat térinformatikai módszerekkel történő lekérde-
zésének és feldolgozására adott lehetőséget. 

Együttműködő partnerek: VKKI 
Termék: Magyarország vízföldtani szelvényei (\\Srv_geo\

projekt\Viztest-VKI\Vfdt_szelv_atadas_081125). 

A Pilisi Parkerdő Zrt. működési területének
hidrogeológiai adottságai

A kutatás célja: A Mecsekérc Zrt. megbízásából (a 2008.
február 12-én kelt, M-25/2008 számú szerződés alapján) a
Magyar Állami Földtani Intézet hidrogeológiai tanulmányt
készített a Pilisi Parkerdő területére. A tanulmány célja
áttekintő ismertetés nyújtása a terület földtani-, vízföldtani
viszonyairól és vízbeszerzési lehetőségeiről.

2008-ban elvégzett feladatok: A tanulmányt elsősorban
irodalmi adatok, térképek és adatbázisok alapján készítettük

el. A terület földtani viszonyait a MÁFI hegy- és domb-
vidéki területein végzett földtani térképezések, illetve a
földtani alapfúrások alapján jellemeztük. A vízföldtani
adottságok ismertetése, és a földtani képződmények víz-
földtani minősítése elsősorban a Víz Keretirányelv végre-
hajtásához kijelölt víztestek alapján történt.

Termék: jelentés
ROTÁRNÉ SZ. Á., BUDAI T., CSERNY T., TÓTH GY.: A Pilisi

Parkerdő Zrt. Működési területének hidrogeológiai
adottságai. p. 70, 2 színes térképmelléklettel (MÁFI
elektronikus jelentéstár/2008/vizfoldtan).

Felszín alatti vizek 
háttér- és küszöbértékeinek meghatározása

víztest szinten

A kutatás célja: a Víz Keretirányelv előírásainak meg-
felelően, a felszín alatti vizek háttér- és küszöbértékeinek
meghatározása víztest szinten. Felhasználjuk az adatbázis
integráció keretében harmonizált víz-geokémiai adatokat.
Elkezdjük az újonnan kijelölt sekélyvíztestek és a korrigált
víztest határok alapján a mélyebb hideg porózus víztestek
természetes háttér-, valamint küszöbértékeinek meghatáro-
zását.

Előzmények: A kutatási téma előzményeként két tanul-
mány készült 2007 folyamán, melyek elkészítésére a KvVM
bízta meg a MÁFI-t. (Összefoglaló tanulmány a „Felszín
alatti vizek jellemzéséhez szükséges határértékrendszer
kidolgozása”; Összefoglaló tanulmány a „Felszín alatti
víztestek kémiai állapota értékelésének megalapozása”).
Ezek keretében elvégeztük a korábbi víztest-kijelölések
alapján a háttérérték meghatározásokat.

2008-ban elvégzett feladatok: A korábbi tanulmányok
tapasztalatait felhasználva, a 2007. december végén kijelölt
új víztestek alapján készítettük el az értékelést. A korábbi
adatokat kiegészítettük a termálkutak adataival is. A tervtől
eltérően nem csak a sekélyvíztestek rendelkezésre álló
adatait értékeltük, hanem a porózus, karszt- és termálvíz-
testek adatait is. Az értékelésnél a fajlagos elektromos
vezetőképesség, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, Cd, Pb
és Hg mérési adatait dolgoztuk fel. Az adatbázis kialakítása,
javítása, a szennyezett kutak beazonosítása, illetve kiszű-
rése után, megállapítottuk az egyes víztestek főbb statisz-
tikai paramétereit (darab szám, minimum, maximum, átlag,
medián, 10, 25, 75 és 90%-os percentilisek). A háttér-
értékeket a 10-90%-os percentilisek közé eső tartományként
definiáltuk. A küszöbértékeket a hasonló vízföldtani egy-
ségként kezelhető víztest csoportokra állapítottuk meg.

Együttműködő partnerek: KvVM, VKKI és ÖKO Zrt.
Termék: szöveges és táblázatos összefoglalás víztest

csoportonként a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv háttéranyaga
számára a felszín alatti vizek háttérérték és küszöbérték
meghatározásáról (\\Srv_geo\projekt\VGT): 
CLEMENT A., SIMONFFY Z., MOZSGAI K., RÁKOSI J., LÁSZLÓ

F., LIEBE P., ZÖLDI I., SZŐCS T., CSERNY T., TÓTH GY.,
GONDÁRNÉ SŐREGI K. 2008: Magyarország Vízgyűjtő-
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gazdálkodási Terve — Országos VGT háttéranyag. 5/3.
— Függelék. „Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése”
című KEOP–2.5.0. A kódszámú projekt megvalósítása a
tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, to-
vábbá ezek alapján az országos vízgyűjtő-gazdálkodási
terv, valamint a terv környezeti vizsgálatának elkészí-
tése (TED [2008/S 169–226955]). — Kézirat, VKKI,
Budapest.
Kapcsolódó pályázat: A talajvíz nagy arzén tartalmának

eredete fiatal medencékben (OTKA T. 67967). 

Országos felszín alatti 
vízmegfigyelő-hálózat

A feladat célja: Folytattuk az ország területét behálózó,
hosszú idősorral rendelkező vízföldtani megfigyelőhálózat
működtetését. Az észlelt kutak elsősorban a mélyebben
elhelyezkedő réteg-, illetve termálvízkészletek mennyiségi
változásainak nyomonkövetését célozzák. Az észlelőháló-
zat 81 megfigyelőkútja az EU Víz Kereteirányelv által meg-
követelt operatív és jelentési monitoring-rendszer részét
képezi. A mennyiségi monitoring célja a kijelölt 108 víztest
állapotának és a változások jellemzéséhez adatszolgáltatás
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 szol-
gáltak.

2008-ban elvégzett feladatok: Alaptevékenységként az
ország területét behálózó vízföldtani megfigyelő-hálózat
működtetését végeztük. A működtetés magába foglalja az
észleléseket, a kutak karbantartását, az adatfeldolgozást,
valamint az adatszolgáltatást. Az észlelés költségeit válto-
zatlanul külső forrásokból biztosítottuk. A MÁFI országos
vízföldtani megfigyelő-hálózata keretén belül 2008. évben
az ország különböző pontjain, összesen mintegy 160 db
észlelőkút rendszeres mérésére került sor.

Sajnálatos módon 2008. év folyamán többször tapasz-
taltuk az észlelőkutak rongálását, amely a további észlelé-
seket lehetetlenné tette. 2008 szeptemberében a mindszenti
kútcsoport két kútját, novemberben pedig a csongrádi
kútcsoport 4 észlelőkútját rongálták meg.

A mérések mellett beszereztük 87 db észlelőkút vízjogi
üzemeltetési engedélyét. 85 db észlelőkút esetében az engedé-
lyezési eljárás még folyamatban van, de a szükséges hiány-
pótlásokat már ezeknél is elvégeztük. Az engedélyezési eljárás
keretében összeállítottuk az észlelőkutak szükséges dokumen-
tációját, illetve ahol az engedélyezéshez szükséges volt be-
szereztük a kutak által érintett területek tulajdonosainak
mérésekhez történő hozzájáruló nyilatkozatát. 

Az észlelési adatokat a 2007. december 31-ig, a kiemelt
térségekben, illetve az elektronikus műszerekkel mért
adatokat naprakészen számítógépes adatbázisba rendeztük.

Az észlelőhálózat mérési adatai nyíltak, bárki által
hozzáférhetőek egyedi kérésre, ill. a Vízrajzi Évkönyvek CD
mellékleteiben. Rendszeres adatszolgáltatást végzünk mind
a MÁFI más osztályai részére, mind a főhatóságok felé.
Három megfigyelőkút a közös magyar–szlovák szigetközi
monitoring rendszer tagja, melyeknek idősorait 2008-ban is
átadtuk az illetékes Vízügyi Igazgatóság számára. A Nyu-
gat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság számára a zsirai észle-
lőkút adatait adtuk át az országhatáron kívül létesített, de a
zsirai észlelőkúttal azonos vízadó képződményt megcsa-
poló, Lutzmansburg területén mélyült termálkút magyar-
országi hatásainak vizsgálatához. Ezen felül adatcserét
folytattunk a DRV Rt-vel és a Vitukival. 

Együttműködő partnerek: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (KvVM), az ország valamennyi területileg
illetékes Vízügyi Igazgatósága, és a Környezetvédelmi-,
Természetvédelmi-, Vízügyi Felügyelőségek, Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), Vízgaz-
dálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság (Vituki
Rt.), Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Termék: észlelési adatok adatbázisa: MAVIZ SQL szer-
ver (Vízföldtani osztály üzemeltetése alatt álló külön
adatbázis szerver).

A „D-Bakony–Zalai-medence regionális
hidrogeológiai modellje és a felszín alatti
áramlás szimulációja” projekt számára

monitoring tevékenység és egyéb vízföldtani
feladat elvégzése 

A kutatás célja: a Dél-Bakony és Zalai-medence térség
termálkarszt áramlási rendszerének megismerése, a lehet-
séges víztermelések meghatározása. A projekten belül a
MÁFI feladata a regionális modellezés szakmai irányítása, a
koncepcionális modell kialakítása, valamint a térségi moni-
toring-rendszer működtetése és az észlelési adatok szolgál-
tatása.

Előzmények: A területen vízkivételi kontingenssel ren-
delkezők egy csoportja egy finanszírozási konzorciumot
alakított a kutatási projekt támogatására, amely 2006-ban
kezdődött és hároméves 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 azok
állami, hatósági szervek, akik valamilyen formában terüle-
tileg érintettek a projekt témájában, egyetértenek annak
céljaival és szellemiségével, továbbá segítenek a projekt
irányításában, módszertanának és eredményeinek elfogad-
tatásában.

2008-ban elvégzett feladatok: Elkészült a regionális
áramlási, oldottanyag-transzport és hőtranszport értékelé-
séhez a koncepcionális modell. Kijelöltük a modellezésre
kerülő terület térbeli határait. Meghatároztuk a modellbe
kerülő vízföldtani, hidrosztratigráfiai egységeket. Elkészí-
tettük a hidrosztratigráfiai egységek térbeli megadásához a
prealbai, prekainozoos felszínek, alsó- és felső-pannóniai
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feküfelszínek térben egymással és a terepmodellel egyez-
tetett digitális változatait és a modellezést végzőknek átad-
tuk. Elkészítettük a véges elemes áramlási és hőtranszport-
modellezés külső vállalkozó által készített rácshálózatának
ellenőrzését és illeszkedését a legfontosabb földtani szerke-
zetekhez. Elkészítettük a MÁFI kivitelezésében készülő
véges differencia típusú áramlási és oldottanyag-transzport-
modell rácshálóját, tekintettel a Hévízi-tó környékén ké-
szült újabb részletmodellezési eredményekre. (Az említett
részletmodellezések ugyan a jelen vizsgálattól független
munka keretében készültek, a területileg illetékes hatóság
igényének megfelelően feladatunk a már elkészült modellek
értékelése és az összehasonlítás elvégzése). A modellezés
kalibrációjához összegyűjtöttük a térség karsztvízszint-vál-
tozási adatait, valamint a Hévízi-tó környéki vízhőmérsék-
leti idősorokat is. 

Kiegészítő vízmintázást végeztünk 6 termálkúton, a víz-
mintákból rutin és ICP MS vizsgálatokat, továbbá 18O-,
deutérium, 13C- és 14C-méréseket végeztettünk. A kiegé-
szítő vízminőségi és izotópvizsgálatok célja a modellezés
szempontjából fontos kalibrációs adatok biztosítása volt.

Kijelöltük a regionális értékeléseken belül részletesebb
vizsgálatra tervezett helyszíneket: Nagylengyel–Zalaeger-
szeg térségét, a Hévízi-tó környékét, a zalaszántói tározó-tó
környékét, Nyirád–Csabpuszta körzetét és Zalaszentgrót
környékét.

Előzetes értékelés keretében vizsgáltuk az elmúlt évti-
zedekben végbement változásokat, majd az értékelés alap-
ján kidolgoztuk a bányászati víztermelések leállítása,
illetve csökkentése utáni feltöltődési időszakban követen-
dő vízgazdálkodás és vízjogi engedélyezés elvi módszer-
tanát.

A 2008-ban elvégzett munkákról 2008. december elején
nyilvános beszámolót tartottunk a térségi hévízgazdálko-
dásban érdekeltek és a hatóságok képviselői előtt.

Együttműködő partnerek: a Hantken Miksa Alapítvány
által a témakörhöz kapcsolódóan megbízott kutatói kör,
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság. 

Termék: modellek
(\\Srvgeo\vizfoldtan\D_Bakony_Zala\Kehidabeszamolo
2008).

Szigetközi monitoring 

A kutatás célja: A Duna magyarországi felső szakaszán
végzett beavatkozások megváltoztatták és megváltoztatják
a felszíni vizek áramlási sebességét, vízminőségét, a
medrek állapotát. Azokon a helyeken, ahol e vizek jelentik a
felszín alatti vizek utánpótlódását, a változásokat a ható
mederszakaszokhoz lehető legközelebb telepített kutakkal,
szondákkal lehet/kell nyomon követni, amelyet 1994 óta
tartó, évenként négy alkalommal történő terepi minta-
vétellel és vízkémiai vizsgálatok végzésével folytatunk. A
kutatások célja a beavatkozással érintett folyamszakasz
mentén a felszíni víz – felszín alatti víz kapcsolatának

dokumentálása és viszonyuk meghatározása a földtani
képződményekkel.

Előzmények: A Magyar Állami Földtani Intézet 1994 óta
rendszeres földtani monitoringot végez a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium (ill. jogelődjei) megbízásából a
Duna Rajka–Nagybajcs közötti szakaszán. A rendszeres
(évszakonkénti) mintavétel eredményei alapján adatokat
kapunk a legfontosabb változások idő- és térbeli elhelyezke-
déséről és ezeket évente a döntéshozók és a többi tudo-
mányág képviselőinek rendelkezésére bocsátjuk.

2008-ben elvégzett feladatok: A megbízási szerződés-
ben részletezett pontokon (20 db) medermenti szondázást és
a terepi vízkémiai vizsgálatokat végeztünk négy alkalom-
mal, 2008. február 12–15., május 5–8., július 21–24. és
szeptember 29 – október 1. között, alkalmazkodva a Duna
vízjárásához. Elvégeztük a vízminták laboratóriumi elem-
zését és értékelésüket.

Az aktuálgeológiai megfigyeléseket 1986-ban kezdtük a
Szigetközben. A hullámtéri mellékágak mentén kiválasztott
megfigyelési pontok az egyes helyszínek különböző típusú,
de a Szigetközben gyakori és jellegzetes szedimentációs-
eróziós folyamatait, beszivárgási-megcsapolási viszonyait
jellemezik. 2008-ban 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 éppen a májusi mérésünk alatt. A
heves vízmozgások hatására helyenként lényeges meder-
morfológiai változás következett be, a fenékküszöbök alatti
zátonyok tovább terjeszkedtek, felszínükön a lágyszárú
növényzet mellett a fás, cserjés állomány is megerősödött.
Júliusi mérésünk során a szokott vízszintnél több mint 1
méterrel alacsonyabb vízszint volt a főmederben és a
mellékágakban (zsilipjavítás volt Dunacsúnnál), sok helyen
feltárult a mederfenék, megmutatva — a már korábban is
kimutatott — feliszapolódott szakaszokat.

Együttműködő partnerek: MTA Szigetközi Munkacso-
port, Vituki, Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügye-
lőség Laboratóriuma.

Termék: jelentés
DON GY., NOVÁK B., PENTELÉNYI A., SCHAREK P. 2008:

Földtani monitoring hálózat működtetése és az adatok
értékelése a Szigetközben. Jelentés a 2008-ban elvégzett
feladatokról — Kézirat, 141 p. + Melléklet, és CD,
Magyar Földtani, Bányászati és Geofizikai Adattár, T
21780.

(http://www.szigetkoz.biz/monitoring/monitoring.htm, 
http://www.szigetkozi-monitoring.hu/munkacsoport
/MAFI2004/mainpage.htm). 

eWater

A kutatás célja: Az eWater projekt keretében olyan nem-
zetközi, több nyelvű, internetes adatszolgáltató felület került
kialakításra, amely a résztvevő 12 ország felszín alatti vizei-
re vonatkozó adatbázisokat, illetve metaadatbázist tartal-
maz. A projekt célja, hogy az internetes felületen létrehozott
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metaadatbázis segítségével a határokon túlnyúló projektek
esetén elérhetők legyenek a szomszédos országok vízföld-
tani adatai. Ezek segítségével térképek szerkeszthetők,
illetve vízföldtani modellek fejleszthetők, amelyek alapvető
feltételeket biztosítanak a fenntartható vízgazdálkodás és
környezetvédelem európai szintű kezeléséhez. 

Előzmények: A több évtizede folytatott vízföldtani kuta-
tások során jelentős méretű vízföldtani adatbázisok készül-
tek Európa szerte. 2007-ben megtörtént a résztvevő orszá-
gok rendelkezésre álló vízföldtani adatbázisainak, valamint
az eWater portál nemzetközi és országos felhasználói
igényeinek felmérése, megkezdődött a portál szerkezetének
kialakítása.

2008-ban megoldott feladatok: 2008-ban befejeződött
az eWater portál kialakítása, illetve adatokkal történő feltöl-
tése. Megszerkesztettük és a portálon megjelenítettük a
résztvevő intézményekkel közösen kialakított egységes
vízföldtani jelkulccsal rendelkező, 1:200 000-es méretará-
nyú, országos vízföldtani térképet

További feladatunk volt az eWater portál magyar nyelvű
változatának kialakítása, illetve a többnyelvű szótár magyar
nyelvű változatának elkészítése. A működö portál megte-
kinthető a www.ewater.eu internetes oldalon. 

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), Geologi-
cal Survey of Austria (GBA), Lithunian Geological Survey
(LGT), Informacines Technologijos Lithunia, Geodan
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., TURCZI G.: eWater: Több-

nyelvű, határokon átnyúló hidrogeológiai adatbázis és
információs rendszer. — Kézirat, MBFH Adattár T. 21808. 

Magyar–Szlovák határmenti 
közös felszín alatti víztestek környezetállapota

és fenntartható használata 
(Enwat projekt) 

A kutatás célja: A 2008-ban lezárult projekt célja az EU
Víz Keretirányelvben megfogalmazott környezeti célkitű-
zések (a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi
állapotának elérése 2015-ig) támogatása három — Ipoly-
völgy körzete, Aggteleki- és Szlovák-karszt térsége és
Bodrogköz térsége — országhatárral osztott víztestcsoport
esetében olyan egységes geológiai, hidrogeológiai és kör-
nyezetgeológiai térinformatikai rendszer létrehozásával,
mely alapját képezi a felszín alatti vizekkel kapcsolatos víz-
és környezetgazdálkodási feladatoknak. A magyar–szlovák
határ mentén előforduló felszín alatti víztestek összefüggő
rendszereket alkotnak, melyek mindkét ország számára

biztosítanak ivóvizet, és hatással vannak a felszíni vizekre,
folyókra és a vizes ökoszisztémákra. 

Előzmények: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program,
Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Program
2004–2006 pályázati támogatásából 2006. június 1-én
indult el a kutatási téma megvalósítása. A négy fázisra
bontott program első három fázisa (Előkészítési szakasz:
Adatgyűjtés és előkészítés, Felszínalatti víztestek modelle-
zésének megalapozása, Vízgazdálkodási terv kidolgozása
és a modellezés befejezése) 2007-ben lezárult, a vonatkozó
jelentés leadása, és a pénzügyi elszámolás a tervezett
ütemezés szerint történt.

2008-ban megoldott feladatok: A projekt utolsó, 4.
szakasza: Az eredmények értékelése és ismertetése felada-
tainak teljesítése:

Befejeződtek az adatelemzések és az egyes területekre
vonatkozó felszín alatti vízáramlási modellek véglegesítése.

A közös magyar–szlovák vízgazdálkodási, döntéstámo-
gatási rendszer megalapozására kiegészítő terepi felmé-
rések, térinformatikai fejlesztések és felszín alatti vízáram-
lási modellkorrekciók készültek mindhárom mintaterü-
leten. A fenti munkák eredményei, a helyszíni bejárások és
az interjúk alapján harmadik, független partnerként a Finn
Földtani Intézet (GTK) készítette el az ajánlásokat és javas-
latokat a közös vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez. 

A projekt eredményeinek közreadásához két internetes
fórum létrehozásával járultunk hozzá. A szlovák partnerrel
közösen létrehoztuk és üzemeltettük a kóddal védett, első-
sorban adatok és információk cseréjére alkalmas honlapot.
A másik, még 2007-ben elkészített honlap a nyilvános
adatok, a projekt eredményeinek közzétételére szolgál
(www.geo-portal.hu), folyamatos karbantartása a projekt
ideje alatt megtörtént.

Elkészült a széleskörű terjesztésre szánt demo-CD anya-
ga.

A projekt eredményeit nyilvános, sikeres záró konfe-
rencia keretében mutatták be 2008. április 10-én a magyar,
szlovák és finn előadók. A konferenciára elkészültek és
szétosztásra kerültek a nyomtatott ismertető anyagok:
kétnyelvű prospektus, a három régió kétnyelvű információs
szórólapja, 12 db (régiónként 4–4), A3 méretű tematikus
térképváltozat, és reklámanyagok.

Elkészült, és határidőre benyújtásra került a projekt
zárójelentése, pénzügyi elszámolása. 

Együttműködő partnerek: Szlovák Földtani Szolgálat
(Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra). Alvállalkozók:
Smaragd-GSH Kft. (vízföldtani modellezés); Geological
Survey of Finnland, GTK (vízgazdálkodási terv előké-
szítés); Hydrosyss Kft. (laboratóriumi mérések); Bálint
Analitika Kft. (laboratóriumi mérések); MTA Geokémiai
Kutatóintézet (laboratóriumi mérések); C Mobil Labor Kft.
(laboratóriumi mérések), Akadimpex Kft. (közbeszerzési
eljárás bonyolítása).

Termék: jelentések
Interreg IIIA, HU-SK-UA/05/02/166 — Magyar–szlo-

vák határmenti közös felszínalatti víztestek környezet-
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állapota és fenntartható használata (Enwat) projekt, 2008: 3.
időközi jelentés. — Kézirat, VÁTI, Budapest.

Interreg IIIA, HU-SK-UA/05/02/166 — Magyar–szlo-
vák határmenti közös felszínalatti víztestek környezet-
állapota és fenntartható használata (Enwat) projekt, 2008:
Zárójelentés. — Kézirat, VÁTI, Budapest.

BREZSNYÁNSZKY K., GAÁL G., SZŐCS T., TÓTH GY.,
BARTHA A., TURCZI G., HALMAI J., HORVÁTH I., GÁL N., GÁL

B., HAVAS G., VIKOR ZS., MAIGUT V., GYALOG L., NÁDOR A.,
KUTI L. (MÁFI); P. MALIK, J. KORDIK, J. MICHALKO, D.
BODIS, J. SVASTA, I. SLALINKA, S. RAPANT, F. BOTTLIK, J.
MAGLAY, D. MARCIN, R. CERNAK (SGUDS Szlovákia); K.
VRANA (Hydeco KV.); J. KAJA, J. LEVEINEN (GTK), ÁCS V.,
GONDÁR K., KUN É., PETHŐ S., SŐREGI K., SZÉKVÖLGYI K.
(Smaragd-GSH Kft.) (2008): Magyar–szlovák határmenti
közös felszínalatti víztestek környezetállapota és fenn-
tartható használata (Enwat). Zárójelentés. — Kézirat,
MBFH T.21778. Budapest.

A záró konferencia kiadványai:
Az Enwat projektet és eredményeit ismertető kétnyelvű

(szlovák–magyar), színes ábrákkal, térképekkel illusztrált,
nyomtatott ismertető füzet (20 oldal).

Ipoly Régió / Región Poiplie: kétnyelvű (magyar–szlo-
vák), színes, nyomtatott információs szórólap, a projekt
legfontosabb eredményeinek a térségre vonatkozó össze-
foglalásával.

Aggteleki-, és Szlovák-karszt / Slovenský–Aggtelek
kras: kétnyelvű (magyar–szlovák), színes, nyomtatott infor-
mációs szórólap, a projekt legfontosabb eredményeinek a
térségre vonatkozó összefoglalásával.

Bodrogköz–Rétköz térsége / Region Mezdibodrožie:
kétnyelvű (magyar–szlovák), színes, nyomtatott informá-
ciós szórólap, a projekt legfontosabb eredményeinek a tér-
ségre vonatkozó összefoglalásával.

12 db (térségenként 4–4) A3 méretű, tematikus térkép-
változat.

Matricák, logók, irattartók.
A konferencián elhangzott előadások ppt változatai

elérhetők a projekt internetes honlapján (www.enwat.eu).

Vízföldtani modellezés

A kutatás célja: Az országos modellezések alapul szol-
gálnak a Víz Keretirányelv feladatainak ellátásához, az ivó-
vizek egészségkárosító komponenseivel kapcsolatos védel-
mi és gazdálkodási feladatok megalapozásához, a klíma-
változások felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizs-
gálatához, valamint a geotermális energiahasznosítással és
a fürdőfejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati 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. A szűkös erőforrások miatt 2008-ban az
országos hidrogeológiai modell, az országos vízgeokémiai

modell, valamint a hidrogeotermikus modell fejlesztésére
önállóan csak korlátozott mértékben kerülhetett sor, ezért
részben más kutatási témák modellezéshez felhasználható
eredményeinek integrálását végeztük el (a víztestek földtani
és vízföldtani jellemzése, „A talajvíz nagy arzén tartal-
mának eredete fiatal medencékben” c. OTKA pályázat, kis-
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének
kutatása, Interreg–Enwat projekt).

2008-ban elvégzett feladatok: Összefoglaltuk a regio-
nális (víztest méretű, országos méretű, medence méretű)
modellalkotás folyamatát a szabadfelszínű vízadó rendsze-
rekre és kiegészítettük az EU-VKI feladatok sorában aktu-
álisan szükséges állapotértékelések elvi modelljével. A Víz
Keretirányelv hazai végrehajtásához szükséges feladatok
sorában 2008-ban és 2009-ben esedékes a felszín alatti víz-
testek mennyiség állapotának értékelése. Az értékelés sorá-
ban vízmérleget kell készíteni minden egyes kijelölt víz-
testre, majd a terhelések (víztermelések és mennyiségre
hatással lévő egyéb beavatkozások) és az ökoszisztémák,
valamint a felszíni vizek vízigényei alapján minősíteni kell a
víztestek állapotát. Még gyakorlott hidrogeológus értékelők
számára sem könnyen áttekinthető az a kérdés, hogy az
egyes terhelések milyen hatással lesznek a víztest méretű,
regionális áramlási rendszerek állapotára. 2008-ban a
modellfejlesztési munkáinkat olyan elvi (fiktív) modellek
építésével folytattuk, melyekben figyelembe lehet venni 

— a területi beszivárgás,
— a folyó menti táplálások és megcsapolások,
— a drén-szerűen működő csatornák,
— a talajvíz-párolgás és
— a kutas víztermelés együttes hatásait.
Termék: modell, részfejezetek jelentés számára (\\Srv_geo\

projekt\VGT): 
CLEMENT A., SIMONFFY Z., MOZSGAI K., RÁKOSI J., LÁSZLÓ

F., LIEBE P., ZÖLDI I., SZŐCS T., CSERNY T., TÓTH GY.,
GONDÁRNÉ SŐREGI K. 2008: Magyarország Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terve — Országos VGT háttéranyag. 5/3.
— Függelék. „Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése”
című KEOP–2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a
tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, to-
vábbá ezek alapján az országos vízgyűjtő-gazdálkodási
terv, valamint a terv környezeti vizsgálatának elké-
szítése (TED [2008/S 169–226955]). — Kézirat, VKKI,
Budapest.

KÖRNYEZETFÖLDTANI KUTATÁSOK

Környezet-geokémiai kutatások

Meddőhányók földtani környezetre gyakorolt
hatásának vizsgálata

A kutatás célja: a bányászati meddőhányókkal kapcso-
latos EU direktíva hazai végrehajtásának megalapozásához
a keretirányelv magyarországi teljesítési módszerének ki-
dolgozása és javaslat annak végrehajtására. Ennek kere-
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tében vizsgáljuk a meddőhányók a környezetet várhatóan
terhelő, illetve kedvezően befolyásoló anyagai környezetbe
jutásának feltételeit, valamint a környezet szempontjából
közömbös anyagok hasznosítási lehetőségeit archív adatok
feldolgozásával, terepbejárással és mintavételezéssel.

Előzmények: 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 elemezze milyen módsze-
rekkel lehet a bányászati hulladékokat hatékonyan felmérni. 

2008-ban elvégzett feladatok: Az idei kutatási munkák
nagyrészt a témavezető MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
keretében folyó „Vízgyűjtők szediment és felszíni szennye-
ződés transzport modellezése, különös tekintettel a bányászat
sújtotta területekre” téma keretében folytak. A tavaly Recsken
gyűjtött minták teljes körű kémiai és ásványtani vizsgálata
megtörtént, és továbbfejlesztettük a szilárd minták nyomelem
vizsgálatának laboratóriumi vizsgálati módszereit. Jelenleg
az eredmények feldolgozása folyik. 

Bányászat által sújtott vízgyűjtőt mintáztunk meg Er-
délyben Erzsébetbányán, a mintákat leadtuk laboratóriumi
vizsgálatra. 

Együttműködő partnerek: EuroGeoSurveys Geoche-
mistry Expert Group; Európa Bizottság Bányászati Direk-
tíva Inventory Task Group; USGS, BOKU University,
Ausztria; University of Leuven, Belgium; Croatian Geo-
logical Survey; Mining Institute, Baia Mare, Románia;
North Univeristy of Baia Mare, Románia; Szegedi Tudo-
mányegyetem, Miskolci Egyetem, ELTE TTK, Vituki Rt.

Termék: jelentés
JORDÁN GY., KUTI L. FÜGEDI U., VATAI J. 2008: Környezet-

geokémiai kutatások (Jelentés a 2008-ban elvégzett
feladatokról). — MÁFI elektronikus jelentéstár/2008/
kornyezet.

Geokémiai térképezés

A kutatás célja: Rendszerezzük, egységesítjük és aktua-
lizáljuk az eddig elkészült geokémiai térképeket, valamint
újabb adatgyűjtéssel kiegészítjük a korábbi térképezések
során meg nem mintázott területeket. Végeredményként
egységes szemlélettel, a mai kívánalmaknak megfelelő jel-
kulccsal megszerkesztett geokémiai térképeket készítünk,
melyek segítségével megalapozható a kimutatható geoké-
miai anomáliák további vizsgálata.

Előzmények: Magyarország területéről az elmúlt közel
két évtizedben különböző szempontok és különböző jelkul-
csok alapján, különböző méretarányban és különböző felfo-
gásban készültek geokémiai térképek: 

1. Magyarország (áttekintő) geokémiai atlasza: a térkép-
sorozat elkészítésének az volt a legfontosabb célja, hogy a
felszíni környezetre és több nyomelemre jellemző geo-
kémiai háttérértékeket meg lehessen határozni. Ez segíteti a

talajokban és általában a környezetben megismert, eseten-
ként nagy koncentrációk értelmezését és megítélését.

2. Hegyvidéki területek geokémiai térképezése: a felvé-
telek olyan módszeregyüttessel készültek, amely nem csak az
alapszintértékek meghatározását tette lehetővé, de egyúttal
megbízható képet nyújtott a környezeti terhelés mértékéről és
az esetleges ércesedések perspektíváiról is. A hegyvidéki
geokémiai térképezésnek azonban már a felvétele sem történt
meg minden hegységünkben, ezért ezt pótolni kell. 

3. A Foregs térképezés célja Európa geokémiai tér-
képének elkészítése volt többféle mintavételi közeg alapján.
A felvételezés elvi alapja az a feltételezés, hogy a finom-
szemű üledékek egy adott vízgyűjtő felszíni képződmé-
nyeinek átlagos összetételét reprezentálják, mivel az areális
erózió hatására a felszínen lévő földtani képződmények
összemosódnak az ártéren. 

2008-ben elvégzett feladatok: Első lépésként megkeres-
tük és összegyűjtöttük a korábbi kutatások eltérő minta-
vételi sűrűséggel vett, különböző helyeken és formában
tárolt alapadatait, majd egységesítettük a mintavételi pontok
koordinátáit. Mindezekkel párhuzamosan kiegészítő terepi
felvételezést végeztünk a Soproni-hegységben pótlandó a
korábbi térképezésnél elmaradt mintavételezést. Ezt köve-
tően a rendelkezésünkre álló adatok feldolgozásával, figye-
lemmel a hasonló külföldi térképekre, az Uniós előírásokra
és a hazai jogszabályokra kidolgoztuk az új térképek jelkul-
csát. A szerkesztés kívánalmainak és előírásainak megfele-
lően térképre vittük négy elem (As, Zn, Ni, Cu) adatait, és
megszerkesztettük Magyarország területére az arzén és a
nikkel térképek első digitális változatát.

Termék: digitális térképek 
(\\Srv-geo\projekt\munkaterkepek\geokemia).

Agrogeológiai kutatások: a talaj-alapkőzet-
talajvíz-rendszer integrált vizsgálata

Agrogeológiai térképezés

A kutatás célja: a földtani térképezés adataiból olyan
alkalmazott földtani térképváltozatok készítése, amelyek a
felszín közeli képződmények mindazon tulajdonságait bemu-
tatják, amelyek döntő jelentőségűek a mezőgazdasági terme-
lés szempontjából, befolyásolják a mezőgazdasági kultúrák
telepítésének feltételeit, információt nyújtanak a talaj-alap-
kőzet-talajvíz-rendszerről, a talajvíz helyzetéről és minő-
ségéről, a felszínt érintő természetes és emberi hatások okozta
változásokról. Az évek óta folyó agrogeológiai térképezés a
Talaj Keretirányelvhez kapcsolódó feladatokat alapozza meg. 

A téma keretében cél volt az évekkel ezelőtt megkezdett
észak-borsodi terület 1:25 000-es méretarányú egységes
szemléletű környezetállapotot bemutató térképsorozat el-
készítése. 

Előzmények: 1986-ban, az Alföld 1:100 000-es földtani
térképezésének lezárását követően indult el a MÁFI agro-
geológiai kutatási programja, amely a hangsúlyt a felszíni és
felszín közeli képződmények, a talaj–alapkőzet–talajvíz-
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rendszer vizsgálatára, agrogeokémiai kutatásokra, valamint
a talaj termékenységét gátló tényezők (szikesedés, sava-
nyodás, láposodás, erózió, defláció stb.) kutatására és prog-
nosztizálására helyezte. E program szerves része Magyar-
ország 1:100 000-es méretarányú agrogeológiai térképsoro-
zatának megszerkesztése az adott terület földtani térképe-
zését követően, a térképezés adatainak fölhasználásával. Az
agrogeológiai térképsorozat keretében a 1:100 000-es mé-
retarányú térképek már elkészültek az Alföld teljes egészére
és a Kisalföld nagy részére, a hiányzó területek főleg
nyugat-magyarországi és dombsági vidékek.

1996-ban kezdődött — mintaterületi igényességgel —
az észak-magyarországi terület környezetföldtani térképe-
zése, melynek során a kiválasztott területen 1:25 000-es
méretarányú fölvételezést folytattunk, különös tekintettel a
szilárd kőzeteket fedő laza üledékekre. Ezzel párhuzamosan
részletes hidrogeológiai felvételezés történt a források illet-
ve a völgyekben a talajvíz kémiájának megismerésére. A
korábban elkészült résztérképek alapját képezték többek
között a szlovák–magyar környezetföldtani határmenti
együttműködésnek az Aggteleki-karszt területén.

2008-ben elvégzett feladatok: Magyarország 1:100 000-es
agrogeológiai térképsorozata keretében elkészültek a
Szentgotthárd és Zalaegerszeg 1:100 000-es térképlapok
agrogeológiai térképváltozatai 6–6 változatban:

1. A felszín alatti 10 méteres összlet kőzetkifejlődési
térképe.

2. A talajvíz összes oldott anyag tartalma,.
3. A talajvíz kémiai típusai.
4. A talajvíz keménysége.
5. A belvízelöntés földtani okai.
6. A területek öntözhetősége földtani okok alapján.
Részt veszünk a EuroGeoSurveys 2008-ban kezdődő

GEMAS (Európai Mezőgazdasági és Legelő Területek
Geokémiai Térképezése) Projektjében (2008–2011), amely
az Európa Bizottság, illetve az Európai Bányászati Szövet-
ség felkérésére indult. Magyarország teljes területéről a
program előírásainak megfelelően begyűjtöttük az ország
területére eső 74 mintát és elszállítottuk a szlovákiai elő-
készítő laboratóriumba.

Az észak-borsodi terület környezetföldtani térképezése
program keretében 2008-ban megtörtént az utolsó három
1:25 000-es méretarányú térképlap forrásainak leírása, a mű-
ködő vízfolyások, ezek híján a külterületeken található és
használatban lévő, valamint egyes települések magánkút-
jainak vízmintázása. Ezzel befejeződött az észak-magyar-
országi kutatási terület 1996-ban elkezdett környezetföldtani
felvételezése. Elkészült a teljes kutatási terület 1:25 000-es
méretarányú fedett földtani térképe, melynek végleges szer-
kesztése és térinformatikai adatbázisba történő helyezése
jelenleg folyamatban van. Elkészült továbbá a terület földtani
képződményeinek kőzettani besorolása, valamint a teoretikus
felszín alatti víznívótérkép, mely lehetővé teszi a kőzettani
térképből a szennyezés-érzékenységi és vulnerabilitási tér-
képek szerkesztését. A vulnerabilitási térkép segítségével
szerkeszthető meg a környezetföldtani minősítéseket is tar-
talmazó környezetállapot-térképváltozat.

Együttműködő partnerek: A GEMAS programban részt
vevő európai földtani intézetek: Albanian Geological
Survey Centre of Civil Geology, Laboratório de Geologia e
Minas (Porugal), Instituto Geologico y Minero de Espana,
Geological Survey of Slovenia, Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources (BGR), Universita’ di
Napoli “Federico II” (Italy), Geological Survey of Belgium,
Institute of Geology and Mineral Exploration (Hellas),
Czech Geological Survey, Geological Survey of Denmark
and Greenland (GEUS), British Geological Survey, Latvia
State Geological Survey, Geological Survey of Slovenia,
Geological Survey of Lithuania, Institute of Geology
(Croatia), Federal Office of Topography Swiss Geological
Survey, Geological Survey Bosnia and Herzegovina,
Geological Survey of Romania, Geological Survey of
Estonia, TNO-NITG (Nederland), Geological Survey of
Austria, Geological Survey of Sweden, Geological Survey
of Finland, Geological Survey of Ireland, Geological
Survey of Norway, Geological Survey of Poland, NTF
(Slovenia), BRGM/REM/VADO France, Geological
Survey of Slovak Republic, Institute of Chemistry Faculty
of Science St. Cyril and Methodius University Macedonia,
Dept. of Geology and Permits for Exploration, Subsurface
and Underground Resources Office, Ministry of Environ-
ment and Water Bulgaria.

Termék: digitális és kéziratos térképek
Szentgotthárd–Zalaegerszeg 1:100 000-es agrogeoló-

giai térképei (\\Srv-geo\projekt\agro). 
Az Észak-borsodi terület 1:25 000-es fedett földtani

térképe, teoretikus felszín alatti víznívó-térkép, a szennye-
zőforrások objektumtérképe első kéziratos változata (\\Srv-
geo\projekt\ Környezetfdt25).

A mikroelemeknek talaj-alapkőzet-talajvíz-
rendszerben történő viselkedésének vizsgálata

agrogeológiai mintaterületeken

A kutatás célja: az agrogeológiai mintaterületeken a
talaj-alapkőzet-talajvíz-rendszer komplex vizsgálata, külö-
nös tekintettel a geokémiai adatok részletes értékelésére. Az
apajpusztai mintaterületen a kutatás célja a sziktelenedés
geokémiai jellemzése, sebességének vizsgálata. A bugaci
mintaterületen a vizsgálat célja annak megállapítása, ho-
gyan függ a nyomelemek fel-, illetve áthalmozódása a
felszínközeli laza üledékek vízháztartási paramétereitől.

Előzmények: Az apajpusztai mintaterületen a kutatás
előzményeként a genetikus talajtérképek alapjait a Pest és
Bács-Kiskun megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok
állították össze az 1970-es években, majd ezt az MTA Talajtani
és Agrokémiai Intézet (Taki) munkatársai 1994-ben
pontosították. Az agrogeológiai mintaterületet a Kiskunsági
Nemzeti Park és a MÁFI munkatársai 1986-ban jelölték ki. A
MÁFI Agrogeológiai osztályának munkatársai 1987-ben a
terület feltárására 97 sekélyfúrást mélyítettek BORRO
motorszondával; a terület szélein 1000×1000 m-es, a közepén
500×500 m-es hálóban. A legtöbb fúrás mélysége 6 m körüli
(pleisztocén kavicsos homokszint települési mélysége). 
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A bugaci mintaterületen 1988-ban 87 darab 10 méteres
mélységű sekélyfúrás mélyült közel négyzethálós rend-
szerben, majd 1998–1999-ben megismételték a fúrássoro-
zatot és további három fúrást mélyítettek az eredetileg
tervezett fúrásháló három pontján. A fúrások mintaanyagát a
terepen részletesen leírták, és a makroszkópos leírás alapján
megmintázták és laboratóriumi elemzések készültek. Meg-
mérték a talajvíz megütött és nyugalmi szintjét, valamint ha
ez lehetséges volt mintát is vettek, valamint beszerezték a
mintaterület É-i határára eső, a Vituki kezelésében lévő 874
jelű (002364 törzsszámú) talajvíz-megfigyelő kút vízállás
adatait, mely megszakításokkal ugyan, de 1933 óta szolgáltat
adatokat. A terület komplett agrogeológiai és részleges
környezetföldtani vizsgálata és a rendelkezésre álló adatok
kiértékelése a geokémiai vizsgálatok kivételével elkészült.

2008-ben elvégzett feladatok: Első lépésként ellenőrizni
kellett a meglévő adatállományt, mivel néhány próbafut-
tatás eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy az állomány-
ban több helyütt téves adatok szerepelnek. A következő
lépés a mechanikus adatfeldolgozás volt, majd az elemzé-
sek hibáinak feltárása. A geokémiai adatfeldolgozás során
összevetettük a négy mintavételi szint, az egyes üledék-
típusok, az egyes mélységtartományok várható értékeit és
faktoranalízis alapján elemcsoportokat különböztettünk
meg. Végül kirajzolódott az általános geokémiai kép,
miszerint az egyes elemek értéktartományai a közép-
magyarországi geokémiai nagytájon elvárható értéktarto-
mányban maradnak. Külön elemeztük és jellemeztük az
egyes elemek, és a faktoranalízissel megállapított és földta-
nilag pontosan azonosítható 4 elemcsoport (agyagásványok
elemei, vasas kiválások elemei, karbonátkiválások elemei,
sziksó maradéka) fel- és áthalmozódását.

Termék: jelentés
KERÉK B., FÜGEDI U., KUTI L. 2008: Az Apajpusztai-

mintaterület. Jelentés a 2008-ban elvégzett feladatokról.
— MÁFI elektronikus jelentéstár/2008/kornyezet.

A talajképző üledék meghatározása és
tulajdonságainak vizsgálata

A kutatás célja: egy nem síkvidéki morfológiájú min-
taterület kísérleti jellegű agrogeológiai térképezése, vala-
mint a talajképző üledék anyagának, genetikájának tanul-
mányozása.

Előzmények: Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése az
éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a
természeti értékek megtarása mellett” c. GVOP pályázatban
a MÁFI hegyvidéki területeken (Bükk hegység, illetve
Gödöllői-dombság) fekvő mintaterületek vizsgálatát vé-
gezte 2005 és 2007 között. A kutatás elsődleges célja a
felszíni – felszín közeli képződmények és a talajképződés
összefüggéseinek megállapítása volt. A vizsgálatok bebizo-
nyították, hogy a talajképző anyag mindenütt laza üledék,
valamint hogy a talaj, talajképző üledék és az ágyazati kőzet
együttes kifejlődése alapvetően meghatározza az adott terü-
let agrogeológiai és hidrogeológiai tulajdonságait. A kuta-
tómunka során megválaszolatlan kérdések tisztázására

készítettük elő az abodi mintaterület vizsgálatát. A tapasz-
talatok birtokában nyilvánvalóvá vált, hogy el kell térni a
síkvidéken alkalmazott módszerektől, sem ugyanazon tech-
nikákat nem lehet alkalmazni, sem ugyanazon térképválto-
zatokat nem lehet megszerkeszteni, mint az Alföldön.

A szelvények kitűzésénél és a mintavételezésnél fel kell
használni a felszíni kibúvásokat, a fúráshálót ezek figye-
lembevételével, helyenként az ezekkel kapcsolatban felme-
rülő problémák indokolta helyekre kell telepíteni. A térkép-
változatokon ábrázolni kell a szálkőzetek előfordulásait,
majd a szerkesztett szelvényeket is át kell vezetni ezeken a
kibúvásokon (nem, vagy alig túlmagasítva), hogy a felszín-
közeli összletnek ezekkel való kapcsolata — például a hegy-
lábnál akkumulálódó talajképző üledék — megállapítható
legyen.

2008-ban elvégzett feladatok: Az abodi mintaterület
korábbi vizsgálati eredményei alapján a helyi talajképző
üledéktípusok változatainak, elterjedésének, talajtípusok-
kal való kapcsolatának vizsgálatát és térképi ábrázolását
végeztük. A terepi megfigyelések arra utalnak, hogy a
talajképződés „kiegyenlítette” az alapkőzetek különbségei-
nek jelentős részét és a talajtakaró kevésbé változatos, mint
a felszíni földtan. 

Kísérletet tettünk a talajképző üledék talajtól és alap-
kőzettől való elválasztására a makroszkópos leírás és az
ismert anyagvizsgálati eredmények alapján, majd az ered-
ményeket térképen próbáltuk ábrázolni. Jelenleg annak
tanulmányozása folyik, mely tulajdonságo(ka)t, kell figye-
lembe venni, melyeket elhanyagolni, hogy tisztán a talaj-
képző üledéket lehessen jellemezni.

Együttműködő partnerek: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet. 

Termék: Papír alapú munkatérkép M=1:10 000 és hozzá
tartozó táblázat. — Környezetföldtani osztály.
KUTI L., KALMÁR J., MÜLLER T., FÜGEDI U., SZENTPÉTERY I.,

KERÉK B. 2008: Földtani vizsgálatok a mintaterületeke.
Zárójelentés az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése az
éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdeké-
ben, a természeti értékek megtarása mellett” c. 3.1.1-
2004-05-0190/3,0 sz. GVOP pályázat keretében 2005–
2008 között végzett munkákról. — Kézirat, MBFH
Adattár T. 21806.

A talajvízkémia 
térbeli és időbeli változásainak megfigyelése

agrogeológiai mintaterületeken

A kutatás célja: az agrogeológiai mintaterületeken tele-
pített talajvízmegfigyelő kutak észlelése és mintázása, a ka-
pott adatok értékelése, abból a célból, hogy megfelelő víz-
földtani információkat kapjunk a különféle agrogeológiai,
talajtani és környezetföldtani problémák megoldásához.

Előzmények: 1995-ben létesítettük az első megfigyelő
kutakat a hortobágyi Nyírőlaposon a szikesedés és a talaj-
vízkémia kapcsolatainak kutatása céljából. Ezt követően
még nyolc mintaterületen telepítettünk további kutakat
részben a szikesedés, részben a tápanyagforgalom, részben
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az erdő vízháztartásának az összefüggéseit kutatva. 2001
óta egyes területeken azonos ponton több vízmélységet is
mintázunk, az adatok feldolgozását folyamatosan végezzük.
Az eredmények jelentősen hozzájárult a nitrátérzékenység
földtani alapú megfogalmazásához is.

2008-ben elvégzett feladatok: 2008-ban is havi rend-
szerességgel folyamatosan végeztük a 33 db talajvízkút
észlelését, a vízminták terepi vizsgálatát, valamint labora-
tóriumba szállítását. Az elemzések a laboratórium terhelt-
ségétől függően folyamatosan készülnek. 

Együttműködő partnerek: MTA Talajtani és Agrokémiai
Intézet, Szegedi Egyetem Földtani és Őslénytani Tanszék,
Erdészeti Tudományos Intézet.

A talaj-alapkőzet-talajvíz-rendszer nitrát
érzékenysége (Jedlik Ányos pályázat)

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

Előzmények: Az Európai Közösségnek a vizek mező-
gazdasági forrásból származó nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről szóló 91/676/EGK irányelv rendelkezéseit a vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védel-
méről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A
kormányrendeletben kerültek kijelölésre a nitrátérzékeny
területek, a nitrátérzékennyé minősítés szempontjai. A kor-
mányrendelet szerint a nitrátérzékeny területeket négyévente
felül kell vizsgálni, illetve ezzel összehangoltan értékelni az
akcióprogram végrehajtását, meghatározni az akcióprogram
következő szakaszára vonatkozó előírásokat. 

A pályázati formában finanszírozott projekt a mező-
gazdasági eredetű nitrátszennyezés kérdésében érintett két
tárca (KvVM, FVM) kezdeményezésének köszönhetően
indult. A projekt résztvevői lefedik a téma valamennyi szük-
séges szakterületét (Taki: talajtan, mezőgazdaság, Vituki:
víz- és talajvédelem, informatika, MÁFI: földtan, MGI:
mezőgazdasági technológiai oldal, NTSZ: hatósági gya-
korlat, mezőgazdasági tevékenység gazdálkodói szint,
COWI Magyarország Kft.: jogi, közgazdasági, intézményi
kérdések, informatika, MicroMap Bt.: térinformatika), így
multidiszciplináris megközelítésre adnak lehetőséget. 

2008-ban elvégzett feladatok: Folyamatosan működ-
tettük a projekt honlapját (www.eunitrat.hu). Fölraktuk rá a
köztes jelentéseket, és szükség esetén frissítettük a menet
közben nyilvánosságra hozandó anyagokkal. 

További feladatunk volt a NITIR térképi adatbázis
összeállítása és webes megjelenítése. A projekt első két
évében megszerkesztett térképeket térinformatikai módsze-
rekkel kombináltuk és így kaptuk meg eredménytérképként
a nitrátveszélyeztetettség térképeket a lemosódásra és a be-
mosódásra. A webes megjelenítést a már korábban hasonló
feladatoknál alkalmazott módszer alapján készítettük el. A

térkép Magyarország területét ábrázolja a különböző érzé-
kenységi kategóriák megjelenítésével. Ha a térkép böngé-
szője rákattint a számára érdekes térképi foltra, akkor az
adatbázisból megnyíló ablakon megjelennek az adott foltra
vonatkozó adatok. Így az Interneten szabadon hozzáférhető
térkép- és adatbázisrendszerből bárki könnyen kiolvashatja
a számára érdekes terület nitrátérzékenységi fokozatát, és
hozzájuthat mindazon alapinformációkhoz, amelyek a
fokozatot jellemzik. A NITIR térkép és az adatbázis a MÁFI
honlapjáról (www.mafi.hu) lesz hamarosan elérhető.

Részt vállaltunk továbbá a nitrátérzékeny területek felül-
vizsgálata, a nagy nitráttartalmú talajvizek lehetséges input-
jainak feltárása munkafázisban is. E munka keretében a
kijelölt mintaterületek földtani feltárásával, fúrások mélyí-
tésével, és meghatározott laboratóriumi vizsgálatok végzé-
sével vettünk részt. A vizsgálatok eredményeit az MTA Taki
munkatársaival közösen értékeltük ki.

Együttműködő partnerek: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet, COWI Magyarország Kft., Vituki Kht., Fejér
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság, FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet, Micro Map Informatikai Bt.

Termék: jelentés
KUTI L., VATAI J., SZENTPÉTERY I., GYURICZA GY., FÜGEDI

U., SZURKOS G., KERÉK B. 2008: A nitrátérzékenység
földtani alapjai. Zárójelentés „A vizek nitrátszennyezés
elleni védelmét szolgáló környezettudatos, verseny-
képes mezőgazdasági gyakorlat, technológia fejlesz-
tésének megalapozása” c. NKFP6-051/2005. pályázat
2005–2008-ban végzett feladatairól. — Kézirat, MBFH
Adattár T. 21807. 
Projekt eredmények (www.eunitrát.hu). 
Digitális térkép és adatbázis (www.mafi.hu — elhelye-

zése folyamatban van).

Településgeológia

A kutatás célja: a már rendelkezésre álló adatok, adat-
bázisok felhasználásával és kiegészítő vizsgálatokkal Buda-
pest kerületei településgeológiai térképsorozatának elkészí-
tése. Amennyiben lehetséges, az aktuális kerület térképsoro-
zatát az illetékes önkormányzat igényei szerint állítjuk össze. 

Előzmények: A 2001 óta működő Településgeológiai osz-
tály eddig több pesti és budai kerületet dolgozott fel. Egy adott
kerület felmérése során a földtani változatok mellett álta-
lánosságban az alábbi fő térképváltozatok készülnek:

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

Földtani Intézet laboratóriuma által végzett általános
vízkémiai 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
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készülnek. Itt általában önkormányzati–főépítészi egyez-
tetés is történik.

— Szennyeződésérzékenységi térképek a magyarázó-
ban található elvek szerint készülnek.

— Környezetföldtani veszélyforrások térképe: saját be-
járás és önkormányzati adatok felhasználásával készül.

2008-ban elvégzett feladatok: Befejeztük Budapest III.
kerülete környezetföldtani térképsorozatának elkészítését a
fedett, fedetlen földtani térképváltozatok átértékelésével, a
szennyeződésérzékenységi térkép ellenőrzésével, az építés-
alkalmassági térképek átszerkesztésével, vízmintázással,
terepi bejárásokkal, valamint az eredmények kiértékelésé-
vel, a térképek és a magyarázó megírásával

Megkezdtük Budapest XIII. ker. környezetföldtani tér-
képsorozatának szerkesztését a fedett, fedetlen földtani tér-
képváltozatok átértékelésével, építésalkalmassági térképek
átszerkesztésével, vízmintázással, terepi bejárásokkal és az
eredmények előzetes kiértékelésével. 

Külső megbízás keretében elkészítettük a LIDL Ma-
gyarország kiskunfélegyházi logisztikai központjának talaj-
mechanikai szakvéleményét (fúrások, dinamikus szondá-
zás, laborvizsgálat, értékelés).

Termék: jelentés, digitális térképek 
(\\Srv-geo\projekt\telepules).
MÓCZÁR B., SZURKOS G. (2008): Kiskunfélegyháza 0418/52

hrsz., tervezett LIDL logisztikai központ területére
vonatkozó talajmechanikai szakvélemény. MÁFI elekt-
ronikus jelentéstár/2008/kornyezet. 

KÖZREMŰKÖDÉS AZ MBFH ÁLLAMI FÖLDTANI

FELADATAINAK ELLÁTÁSÁBAN (MBFH–MÁFI
KÖZREMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN)

Előzmények: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(MBFH) és a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 2008.
márciusában közreműködési megállapodást kötött a 267/2006.
(XII. 20.) kormányrendelet 6. §-a szellemében. A Megálla-
podás értelmében a MÁFI közreműködik az MBFH 2007–
2010 időszakra szóló stratégiai tervében szereplő egyes fela-
datok 2008. évre vonatkozó részének teljesítésében.

A koncesszión alapuló engedélyezés
hangsúlyosabbá tétele, potenciális területek

meghatározása

A kutatás célja: A feladat hosszú távú, és jelentős
többlet-finanszírozást igénylő célja az ásványvagyon-nyil-
vántartásban szereplő szabad területek (1565 db) földtani
minősítése, az adott nyersanyag-előfordulásról készített
zárójelentés értékelése, a zárójelentés óta eltelt időben ke-
letkezett új földtani ismeretek beépítése, ennek alapján a
területek újraminősítése és adatbázisuk kiépítése.

2008-ben elvégzett feladatok: A feladat keretében 2008-
ban egy megvalósíthatósági tanulmány készült, mely tervet

tartalmaz a program szakmai-technikai részleteiről, a minő-
sítés szempontjairól valamint költségbecslést annak kivi-
telezésére és időbeli ütemezésére (2010-ig). A tanulmány
keretében megkezdtük a rendelkezésre álló információk
térbeli elhelyezkedésének és hozzáférhetőségének, vala-
mint az adathordozók típusainak a felmérését a tételes
értékelések ütemezéséhez. Ennek eredményét részben a
jelentés mellékletében helyeztük el, ill. nagyobb részt a
későbbi munkában tudjuk felhasználni (a létrehozott digi-
tális adatbázis felhasználásával). 

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

Termék: jelentés
LENDVAY P., SCHAREK P. 2008: Munkaterv a szabad terü-

letek adatainak aktualizálása, információs rendszerbe
szervezése és értékelése elvégzésére — Kézirat,  14 p.
+Mellékletek MÁFI elektronikus jelentéstár/2008
/MBFH. 

Szakmai tanácsadás a geotermikus védőidom
meghatározására készülő kormányrendelet

alkotáshoz 

A kutatás célja: A feladat az MBFH „Földhő hasznosítás
területén szakmai bázisszerep betöltése” c. feladatához kap-
csolódik. A MÁFI elsősorban hidrogeológiai (termálvíz
termelés és visszasajtolás) kérdésekben segíti szakvélemé-
nyével a kormányrendelet-alkotás folyamatát. 

2008-ban elvégzett feladatok: Igény szerint szakmai
konzultációkat tartottunk és szakmai anyagokkal segítettük
a kormányrendelet-alkotás folyamatát.

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

Stratégiai földgáztárolás: 
nemzetközi kitekintés

A kutatás célja: A felszín alatti stratégiai földgáztárolás
területén a hazai és nemzetközi helyzet, illetve gyakorlat
áttekintése céljából a vonatkozó rezervoár-geológiai és
műszaki szakirodalom áttekintése.

2008-ban elvégzett feladatok: Az ELGI által összeállí-
tott tanulmányban a meglevő hazai tárolók földtani környe-
zetének ismertetését és a gáztárolásra való alkalmasság
földtani problémáit összegző fejezeteket készítettük el. 

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

Termék: részfejezetek az ELGI által összeállított
jelentés számára.
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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 kötelezettségének.

Országos Földtani Szakkönyvtár és
kiadványszerkesztés

Országos Földtani Szakkönyvtár

2008-ban elvégzett feladatok: A könyvtár a teljesség igé-
nyével gyűjtötte a Kárpát-medence földtani irodalmát,
melyet állományába épített, megőrzött, feltárt és az olvasók
kérésének megfelelően szolgáltatott. Szakirodalmi ellátást
biztosított a TinWeb könyvadatbázisból, illetve a világhálón
elérhető könyvtárak, kiadók adatbázisaiból, on-line folyó-
iratokból. 

Kutatóink és olvasóink szakirodalmi ellátását segítettük
olvasótermeinkben. Diákoknak segítséget nyújtottunk té-
makeresésben, szakirodalmi kutatásban, bibliográfia össze-
állításban, a földtudományi szakirodalom megismerésében.
Felhívtuk figyelmüket a módszeres irodalomkutatásra.

Közszolgálati feladatként a könyvtár muzeális anya-
gainak referálását végeztük a MOKKA-R könyvtári prog-
ram keretében (2008. évben 14 tétel Tinlib rendszerben). 

2008-ban saját és társintézményeink (MÁFI, ELGI,
MGSZ) munkatársain kívül a külső olvasók száma 190 fő,
ebből a budapesti és vidéki egyetemekre járók száma 107 fő.
A beiratkozott diák olvasóknak járó kedvezményesen má-
solt oldalak száma 1448. 

Olvasótermünkben a helyben használt dokumentumok
mennyisége kb. 5400 leltári egység és a kikölcsönzött doku-
mentumok száma közel 2000 leltári egység volt.

Könyvtárunkhoz 231 írásos könyvtárközi kérés érkezett,
melyet másolat vagy elektronikus, ill. postai küldés formá-
jában teljesítettük (1476 oldal). Mi 33 esetben kértünk segít-
séget.

2008. évre a Harrassowitz cégnél 26 féle folyóiratot
rendeltünk meg.

Az állomány védelme érdekében kutatóinknak, olvasó-
inknak 7234 oldalt másoltunk. Szintén az állomány védelme
érdekében gyakran használt régi könyveink digitális archi-
válását végeztük kb. 1200 oldal terjedelemben.

Az év folyamán 242 darabbal emelkedett a könyvek
száma, több mint 1600 folyóiratot vettünk leltárba. A leltá-
rozott térképek száma 136 egységgel gyarapodott. A CD,
DVD, video-nyilvántartásba 20 új egységet jegyeztünk be. 

Aktualizáltuk számítógépes adatbázisainkat és a retro-
spektív állományellenőrzés folyamán javítottuk manuális
katalógusainkat is.

A Tinlib adatbázisa 312 tétellel gyarapodott. A rend-
szerben jelenleg kereshető dokumentumok száma: 13 230. 

Adatbázisainkban 77 fő részére 102 témakörben végez-
tünk keresést. A találatok száma 6008 volt.

Cserés partnereink adatbázisát változó adataikkal frissí-
tettük. 2008. év végén 478 partnerrel állunk cserés kapcso-
latban. Az inaktív cserés partnerek miatt az adatbázis felül-
vizsgálata folyamatban van.

A földtani irodalom bemutatását 2007-ben is folytattuk.
112 bibliográfiai egységet küldtünk a GEOREF adatbázisa
számára, eleget téve a szerződési kötelezettségünknek.

A Magyar Földtani Adatbázis, mely elérhető az intézet
honlapjáról is, év végén 2991 rekordot tartalmazott. 

A nyári zárás idején végzett leltári számsorrendi és sze-
mélyi ellenőrzés folyamán 52 esetben pótoltuk a hiányzó
állományt. 

A duplum anyagokból áprilisban és november végén 3-3
napos vásárt rendeztünk, melynek során jelentős mennyiségű
duplum anyagot értékesítettünk. Ezzel helyet nyertünk a
további hagyatéki és ajándékba kapott anyagok rendezéséhez.

Az intézeti kiadványokat tartalmazó kiadványtárból 276
db könyvet, 173 db térképet, és 38 CD-t értékesítettünk, több
mint 2 300 000 Ft értékben.

Együttműködési munkaanyagként 390 könyv+térkép,
került kiadásra.

Az évi rendszerességgel elvégzett munkákon kívül: 
— Felügyeltük a Szobránc utcai raktár felszámolását, ill.

beköltöztetését az intézet épületébe.
— Gondoskodtunk a kis épület 4 raktárhelyiségének ki-

ürítéséről, az állomány elhelyezéséről.
— Felszámoltuk a két épület közötti közlekedő-folyo-

sóban elhelyezett 156 zsák anyagot, amely részben selejte-
zésre, részben behasonlításra, részben kiárusításra került.

— Behasonlítottuk a volt KBFI könyv- és folyóirat-állo-
mányát, a hiányokat pótoltuk, a duplumokat felajánlottuk
más könyvtárak részére, de nem volt érdeklődés.

— Behasonlítottuk a volt FTV könyv- és folyóirat-állo-
mányát, hiányainkat pótoltuk, a duplumok egy részét érté-
kesítettük.

— Az intézeti kiadványokból, a Földvári-hagyatékból, a
volt KBFI könyvállományából és a duplum-készleteinkből
berendeztük a volt főigazgatói rezidenciát.

— A könyvtári állományból a nem gyűjtőköri és az
elavult tételeket apasztás formájában selejteztük.

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

Kiadványszerkesztés

— Megjelent A Magyar Állami Földtani Intézet Évi
Jelentése 2006. 183 p. terjedelemben.

— A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2007
(sorozatszerk. Balla Zoltán): A 2008-as évben elvégeztük 4
cikk lektoráltatását, a sorozatszerkesztői bíráltatást, a szer-
zői javítás utáni korrektúrát. 2 cikket betördeltünk, két cikk
sorozatszerkesztő utáni javítása maradt hátra. 

— A Vértes hegység magyarázója december elején
nyomdába került.
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Országos Földtani Múzeum 

2008-ban elvégzett feladatok: A gyűjtemény állománya
2008-ban 4025 leltári tétellel gyarapodott, és ezzel a teljes
állomány 2008. december 31-én 178 061 tétel. A múzeum
2007-ben felújított Ariadne rendszerű nyilvántartásának
megtörtént a próbafuttatása, és 2009-ben rendszerbe
állítható.

Befejeződött a Szilur, a Devon, a Karbon és a Kőzettani
gyűjtemény, és megkezdődött az Ásvány-Teleptani Gyűjte-
mény leltározott állományának tételes felülvizsgálata (reví-
ziója). 

A múzeum állománya önálló gyűjtésből a rudabányai
felső-miocén hominoida lelőhelyen végzett ásatás leleteivel
(Anapithecus alsó és első fogsorpár, Hipparion egybefüggő
végtagcsontok stb.), mellit vásárlással, a Tudománytörténeti
Gyűjtemény pedig Szebényi Lajos ajándékával, valamint
Hámor Géza és Végh Sándorné hagyatékával gyarapodott. 

Az állomány tanulmányozására 2008-ban 118 belföldi,
és 24 külföldi kutató kereste fel a múzeumot. Kölcsönzésre
18 esetben került sor. A fúrási magmintagyűjtemény tanul-
mányozását 2008-ban 12 esetben vették igénybe (44 fúrás).
A Magyar Geológiai Szolgálat Adattárának elköltözésével
megüresedett helyre, az eddig külső raktárban, és máshol
tárolt tudománytörténeti dokumentumokat átköltöztettük.
Megtörtént a szépvízéri raktár veszélyeztetett, szabad
területen őrzött magmintáinak revideált átköltöztetése. 

A múzeum munkatársai biztosították az intézet és
kiállításainak nyilvános látogathatóságát. 2008-ben 3136
látogató kereste fel az intézetet, amelyből 952 diák és
nyugdíjas, 76 Budapest-kártyás, és a nyílt napokat igénybe
vevő 1452 fő volt. Lebonyolítottuk az április 22-i Föld
Napjához kapcsolódó, a Zuglói Önkormányzattal közös
rendezvényt, szeptemberben az Európai Kulturális Örök-
ség napjainak intézeti bemutatását, többek között helyet
adtunk „Mindentudás Egyetem” TV produkció 9 adásának
felvételéhez.

Laboratórium

2008-ben elvégzett feladatok: lásd 1. táblázat.
Egyéb feladatok: Az ICP-MS technika használatának

kiterjesztése kőzetminták nyomelem-tartalmának közvetlen
meghatározására lézeres elpárologtatással (lézer-abláció)
téma keretében a lézeres elpárologtató egység javítása után
újra folytattuk a mérések beállítását. Rutinszerűen még nem
alkalmazzuk az eljárást, de különböző minták esetében szü-
lettek eredmények (vesekövek, ércminták stb.) Egy téma-
dolgozat is készült LA-ICP-MS témakörben, melyre Györe
Domokos ötödéves vegyészmérnökhallgató (BME) és har-
madéves geológushallgató (ELTE) jeles eredményt ka-
pott.

A Mexikói–Magyar TéT együttműködés keretében
újabb 106 mexikói minta (haj, köröm és csont minták)
elemzését végeztük el. A munka több közös publikációt is
eredményezett. 

Részt vettünk „A talajvíz nagy arzéntartalmának eredete
fiatal medencékben c. OTKA” pályázatban . Fontos mód-
szerfejlesztési kérdéseket is meg kellett oldanunk, külö-
nösen a terepi oxidációs állapot tartósítása tekinthető
kulcskérdésnek. Ennek megfelelően a terepi tartósítási tech-
nikákat fejlesztettük összehangolva a laboratóriumi csatolt
(HPLC-ICP-MS) mérésekkel. Ezenkívül a projekt mintái-
nak elemzését is elvégzi a laboratórium. Egy diplomamun-
ka (Horváth Éva, Nyugat-magyarországi Egyetem; Erdő-
mérnöki Kar; Környezettudományi szak hallgatója) is
készült a projekt keretén belül, melyre jeles eredményt
kapott.

Balaton-felvidéki bazaltok üregkitöltő ásványainak (ze-
olit, szmektit, karbonátok stb.) ásványtani, geokémiai és
genetikai vizsgálata témában (Kónya Péter PhD témája)
mérések és kiértékelések készültek, a dolgozat 2009 tava-
szán kerül benyújtásra. 

Közreműködőként veszünk részt a „Platinafémek elő-
fordulása a Darnó-öv és környezetének mezozoos és paleo-
gén korú magmás kőzeteiben” c. OTKA pályázatban. A
kutatás során mintegy 48 mintának határoztuk meg a
nyomelem és főkomponens tartalmát AAS, ICP-OES és
ICP-MS módszerekkel.

Az adatbázis-integráció keretében megkezdtük a labora-
tóriumi vizsgálatok reambulációs feldolgozását, adatbá-
zisba rendezését. Az év során elsősorban a röntgen laborban
történt nagy mennyiségű adat bevitele. A Geoinformatikai
osztállyal közösen megkezdtük a központi fúrási adatbázis
anyagvizsgálati feltöltésének kiépítését. 

A TXM Kft. nem konvencionális gázkutatás keretén
belül mélyfúrásokat végzett a Makói-árok területén. A
MÁFI megrendelésük alapján 4 lemélyített fúrás (Makó–6,
Makó–7, Magyarcsanád–1 és Székkutas–1) 11 különböző
mélységből származó magszakaszának komplex anyag-
vizsgálatát (magleírás, vékonycsiszolatok mikroszkópos,
elektronmikroszkópos, mikromineralógia, röntgendiffrak-
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ciós, termoanalitikai, őslénytani, szerves geokémiai) és azok
értelmezését végezte el. A vizsgálatok alapján elemeztük a
Makói-árok fejlődéstörténetét és a lokális és regionális dia-
genezist (az agyagásványok átalakulási folyamatainak nyo-
mon követése alapján). A vizsgálatok 2007-ben történtek,
2008-ban pedig a zárójelentés készült el. A munkálatokban
a Laboratórium munkatársain és külső szakértők mellett a
MÁFI-ból részt vett még Musitz Balázs, Juhász Györgyi,
Szegő Éva, Thamóné Bozsó Edit és Unger Zoltán. 

A laboratórium új akkreditálási eljárását lefolytattuk, és
2008. február 4-én megkaptuk 4 évre az új, MSZ EN ISO
IEC 17025:2005 szerinti akkreditáltsági státuszt. 

Elkészült és használjuk az MC Négyzet Informatika kft.
Által kifejlesztett „LIMS” rendszert, melynek segítségével
egységes adatbázisban tudjuk kezelni a vízminták rutin és
nyomelemeit.

A kétoldalú TéT pályázat keretében benyújtott magyar–
vietnami pályázatunkat elfogadták 2008-ban („Laborató-
riumi együttműködés a MÁFI és a Dél-vietnami Geológiai
Intézet között kőzetminták fő- és nyomelemeinek meg-
határozására atomspektroszkópiai módszerekkel”). Az első
évet teljesítettük, az elkészült jelentést elküldtük a TéT
irodára. A pályázattal kapcsolatban „Bauxit-és kőzetminták
elemzésénél alkalmazott modern analitikai módszerek”
címmel sikeres munkaülést tartottunk 10 előadással és 22
résztvevővel.

Együttműködő partnerek: a Földtani OTKA Műszer-
központ tagintézetei (ELTE, Szegedi Egyetem, VITUKI
Rt., Atomki, MTA FKK GKL), Debreceni Egyetem
Ásvány-Földtani Tanszék, Debreceni Egyetem Izotóp-
kémiai Tanszék, Finn és Szlovák Földtani Intézet, Bálint
Analitika, Smaragd Kft; Hydrosys Kft. 

Termék: jelentés
UNGER, Z. (ed.) 2008: Executive Summary on Core

Analysis Data and Procedures on the Wells Drilled in
Makó Trough” Zárójelentés. — Kézirat, MBFH Adattár
T. 21778. 

Informatikai szolgáltatás

A Geoinformatikai osztály a kutatási témákhoz kapcso-
lódó, illetve önálló térinformatikai feladatai mellett az
alábbi szolgáltatásokat látja el:

Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai infra-
struktúrájának felügyelete, szervezése.

Üzemeltetési szolgáltatások: a mafi.hu tartomány, leve-
lezés, 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 adatfel-
dolgozás.

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.

IRÁNYÍTÁS, OKTATÁS, KÜLKAPCSOLATOK

2008-ban elvégzett feladatok: A tevékenység keretébe az
intézet irányítása, szerteágazó szakmai és gazdasági tevé-
kenységének koordinálása, eredményességének biztosítása,
kapcsolatrendszerének fenntartása tartozik. A feladatok
magukban foglalják az igazgatási, titkársági, intézeti admi-
nisztrációs feladatok ellátását, a szakmai és gazdasági terve-
zést, a minőségirányítást, a humánpolitikát és munkaügyet, a
hazai és nemzetközi kapcsolatok 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. A
MÁFI gazdasági, szakmai irányításának legfontosabb fel-
adatai a következők voltak: a 2007. évi költségvetési beszá-
moló elkészítése (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Gazdasági Főosztályával közösen) a 2006. évről szóló be-
számolók megtartása és értékelése, a 2008. évi gazdasági
feladatok ellátása, a 2008. évi kutatási feladatok végrehaj-
tásának segítése, a 2009. évi költségvetési tervezés (ered-
ménye a költségvetési támogatás közel szinten tartása).
Pénzügyi téren a legnehezebb feladat a fizetőképesség
folyamatos megőrzése volt (2. táblázat).

A MÁFI számtalan résztevékenységéből összeálló mű-
ködése folyamatos és mind szakmai, mind gazdasági téren
eredményes volt. Az intézmény folyamatosan megőrizte
fizetőképességét. 2008-ban is az irányítási, oktatási, kül-
kapcsolatokat és az ingatlanok üzemeltetési költségének
jelentős hányadát saját bevételből kellett finanszíroznia.

2008. kiemelt feladata volt a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium/Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium intézményei norma felülvizsgálatban történt közre-
működés; többlet-feladat végzés a GKM 2007. évi köte-
lezettségvállalással nem terhelt maradványából kapott ösz-
szeg terhére; a jogszabályok által előírt, a gazdasági tevé-
kenység végzéséről szóló Megállapodás módosítása a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal; az új Szervezeti
és Működési Szabályzat elkészítése és jóváhagyásra történt
benyújtása, a felügyelet által lefolytatott 2007. évi megbíz-
hatósági ellenőrzésben történt közreműködés. 

A Koordinációs iroda és a Titkárság gondoskodik az
utasítások, körlevelek, tájékoztatók kiadásáról, a kézbe-
sítésről, postai szolgáltatásokról és az irattárazásról is. A
központi szolgáltatások közül kiemelendő az egészségügyi
ellátás biztosítása, a központi gyorsmásoló üzemeltetése,
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jogi képviselet ellátása. Az iroda lebonyolítja — 2007-től
önállóan — a MÁFI kezelésében lévő ingatlanokkal kap-
csolatos valamennyi ügyet, irányítja a biztonságtechnikai
feladatok ellátását. A korábbi évekhez képest kisebb mér-
tékben, de épületfelújításokat is végeztünk. 

Minőségirányítás

A MÁFI 2001 óta minőségirányítási rendszer keretében
szabályozza földtani kutatási és közszolgálati tevékeny-
ségét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható
folyamatait. Ennek keretében a rendszer alapdokumentuma
a Minőségirányítási Kézikönyv, mely 2008. év folyamán is
aktualizálásra került. A 2006-ban megújított és auditált
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint minősített
rendszerünk 2008-ban is időközi auditálásra került, mely
sikeres volt. A Laboratórium és a Vízmintavevő Csoport
Nemzeti Akkreditáló Testület általi, megújított akkredi-
tációja 2009. elején fog megtörténni, melynek előkészí-
tésében a minőségirányítás jelentős szerepet játszott.

Humán erőforrás-gazdálkodás

Folyamatosan karbantartottuk az intézet közalkalma-
zottainak személyi adatait tartalmazó adatbázisait, személyi
anyagokat. A nyilvántartási programok adatfeltöltését és
karbantartását folyamatosan végeztük. Teljesítettük az ne-
gyedéves, illetve havi és a soron kívül előírt statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségeket a KSH felé. Elkészítettük a
dolgozók által igénybe vett szabadságok nyilvántartását,
illetve igazoltuk és nyilvántartottuk a jogosultak részére a
munkába járással kapcsolatos utazási költségeket. Elvégeztük
az 50%-os vasúti igazolványok érvényességének meg-
hosszabbítását. Előkészítettük a béremelések, az egyszeri
támogatások, a jubileumi jutalmazottak személyügyi anya-
gait. Biztosítottuk a doktori fokozatot elérők számára a
tanulmányi szabadság igénybevételét, a tudományos fokozat

anyagi és erkölcsi elismerését. Eleget tettünk az MBFH és a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium/Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Minisztérium által kért adatszol-
gáltatási kötelezettségeinknek. Folyamatosan módosítottuk a
közalkalmazottak kinevezéseit a személyi adatok változá-
sainak megfelelően, alkalmazva és korszerűsítve a munkajogi
előírásoknak eleget tevő okmányokat. Biztosítottuk a
szükséges tanulmányi-, vagy fizetés nélküli szabadság igény-
bevételét a külföldi kiküldetésekhez, tanulmányutakhoz,
munkavégzéshez, eleget téve a Kollektív Szerződésben fog-
laltaknak. A Kollektív Szerződés előírásait betartva intéztük a
munkabér, illetve illetményelőleg felvételezését, vezetve az
ezzel kapcsolatos nyilvántartást az MBFH Bércsoportjával
közösen. A megszerzett állami nyelvvizsgákat követően
módosítottuk az érintettek kinevezési okmányait. 2008. évben
„Földtani Intézetért Emlékérem” adományozásában dr. KUTI

László és SIMONYI Dezső, igazgatói dicséretben 7 fő részesült. 

Az emlékérmek indoklásai:
Dr. KUTI László: A Magyar Állami Földtani Intézet

agro- és környezetgeológiai, síkvidéki térképezési hagyo-
mányainak alkotó, több évtizeden át végzett eredményes
munkájáért.

SIMONYI Dezső: A Földtani Intézetben 40 éven át végzett,
meghatározó értékű, mindig megújulásra képes, térkép- és
kiadványszerkesztési munkájáért.

Az év során az engedélyezett létszám 114 fő volt. 
Az Intézet munkatársai több hazai és nemzetközi

szervezetben töltenek be vezető tisztségeket. 

Oktatási tevékenység

Az Intézet 2008-ban is biztosította az ELTE Regionális
Földtani tanszék működésének feltételeit. Az Intézet kutatói
folytatták aktív oktatói tevékenységüket az alábbi oktatási
intézményekben: ELTE, Miskolci Egyetem, Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Egyetem.
Szegedi Egyetem, Szent István Egyetem, Berzsenyi Dániel
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Főiskola (3. táblázat). Számos esetben került sor iskolai
csoportoknak tartott Intézeti bemutatóra.

Nemzetközi tevékenység

A MÁFI a 2008. évben, a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően folytatta nemzetközi tevékenységét, azaz az

elsősorban az egyes projektek szintjén születtek a döntések
nemzetközi pályázatokban és rendezvényeken való rész-
vételről, közös témák kidolgozásáról, tanulmányutak szer-
vezéséről. A szakmai szervezetekben betöltött tisztségeket a
4. táblázat tartalmazza. Folytattuk munkánkat az Euro-
GeoSurveys-ben.
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Pályázatok

A 2008. 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 elismerésé-
nek fontos mérői is. Az Intézet 2008-ban számos hazai és

nemzetközi pályázatott nyújtott be (NKTH–TÉT Alapít-
vány, OTKA, Magyar–szlovén határmenti együttműkö-
dés). Ezek elbírálása folyamatban van. Jelentős erőt
fordítottunk két jelentős KEOP pályázat előkészítésére.
Egy végrehajtása szerződéses keretben megkezdődött,
mely a Víz-keretirányelv feladatainak végrehajtását fogja
segíteni 2008–2009-ben.
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