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A Magyar Állami Földtani Intézet működését fennállá-
sának 140. évében több jogszabály, valamint a kutatási
hagyományok, lehetőségek határozták meg.

2009-ben továbbra is érvényben volt a 2205/2006. (XI.
27.) Korm. határozat, amelynek értelmében a MÁFI fel-
ügyeletét a Gazdasági és Közlekedési (GKM), majd a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi (KHEM) miniszter,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter (KvVM) egyetér-
tésével látja el. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(MBFH) továbbra is ellátta a MÁFI pénzügyi-gazdasági
feladatait, és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a
MÁFI közreműködik az MBFH állami földtani kutatásainak
ellátásában.

A 2008. évi CV. törvény (2008. december 22.) alapján
2010-ben hatályba lépett a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló jogszabály, miszerint a MÁFI önálló
jogi személyként működő, tevékenységének jellege alapján
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet; a feladatellá-
táshoz gyakorolt funkciói szerint — a szakmai feladatellátás
önállósága mellett — önállóan működő költségvetés szerv. A
MÁFI által foglalkoztatottak közalkalmazottak. 

A 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Magyar
Állami Földtani Intézet felügyeletét 2010. január 1-től a
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter fogja ellátni, misze-
rint a MÁFI önállóan működő és gazdálkodó közintézet
altípusú központi költségvetési szerv. 

A Magyar Állami Földtani Intézet 2009. évi költségve-
tési támogatása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségve-
téséről szól 2008. évi CII. Törvény alapján az 5.2. alcímen
321,3 MFt, előirányzati bevétele pedig 496,7 MFt volt. Az
állami feladatok ellátását a költségvetési támogatás 45%-
ban fedezte, a többit különböző pályázati (TéT, Interreg,
OTKA, EU), valamint alkalmi megbízások biztosították. A
költségvetési támogatás szinte teljes összege a személyi

juttatásokat és a kapcsolódó járulékokat, az alapvető szak-
mai, irányítási dologi kiadásokat pedig a működési bevétel
finanszírozta.

Az intézet létszáma 2009. december 31-én az engedé-
lyezett 114 fő volt.

A Magyar Állami Földtani Intézet 2009. évi kutatási
terve, majd annak módosított megvalósítása továbbra is a
„survey” típusú állami kutatóintézet szellemében készült,
ill. valósult meg. 

Az intézet kutatási tevékenysége 2009-ben három terü-
letre koncentrálódott: (1) Magyarország földtani térmodell-
jének kialakítása, (2) a természeti környezet elemeinek
fenntartható hasznosítása, valamint (3) a közszolgálati fela-
datok ellátása. 

Az intézet szakmai tevékenységében jelentősnek tekint-
hető, hogy a „függő helyzetű” önállóságunk mellett megtar-
tottuk gazdasági likviditásunkat, nem kellett pénzügyi
megszorításokat bevezetni, jól működtettük szolgáltató fel-
adatainkat, jelentős országos rendezvényeket szerveztünk,
megtartottuk pozíciónkat Bátaapátiban és megalapozott
reményünk van a paksi és bodai, az atomerőmű működésé-
hez kapcsolódó feladatok ellátásában, meghatározó szerep-
pel ott vagyunk a felszín alatti vizek és vízgazdálkodási
kérdésekben az állami és európai kötelezettségek biztosí-
tásában, sikeres, a jövőt megalapozó, a geotermikus energiát
hasznosító pályázatok elé nézünk, közhasznú és szakmai
kiadványokat jelentettünk meg, közreműködtünk a Föld
Bolygó Nemzetközi Éve rendezvénysorozatban. 

2010. január 1-től a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium felügyeletéhez kerülve, az intézet legmaga-
sabb szintű önállóságát biztosító jogi környezetben bizakod-
va nézek a jövőbe az intézet szakmai tevékenységéhez
illeszkedő állami feladatok, a pénzügyi és szakmai feltételek
optimálisabb szintű ellátásában.


