
A földtani és geofizikai ismeretesség 
növelésére irányuló kutatások; Adatrendszerek 

és az infrastruktúra fenntartása

Geofizikai adatkezelés és informatikai
nyilvántartás

Témavezető: LENDVAY PÁL

Feladat ismertetése: A feladat a geofizikai adatkezelés és
adatszolgáltatás Adatkezelési szabályzat és Informatikai sza-
bályzat szerinti koordinálása, folyamatos figyelemmel kísé-
rése az MFGI-ben, a nyilvántartások napra készen tartása. Az
MBFH és az MFGI között a geofizikai adatok átadás-átvéte-
lének lebonyolítása, a belső adatcsere rendszerének kialakítá-
sa. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása.

Elért eredmények:
— Az intézet Adatkezelési szabályzata rendelkezései-

nek megfelelő adatszolgáltatási rend fenntartása.
— A szakmai adatbázisokról rendszeresen biztonsági

mentések készülnek optikai adathordozóra.
— 2012-ben az intézet az MBFH-n keresztül 31 külső

megrendelés alapján teljesített geofizikai adatszolgáltatást.
Átadott adatok:
— 52 db gravitációs hálózati alappont adatai
— 1 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban
— 3 db terület 3D szeizmikus adatai
— 582 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált

szelvénye SEG-Y formátumban 
Az állami feladatok teljesítéséhez az MBFH-n keresztül

56 db szeizmikus vonal feldolgozott migrált SEG-Y formá-
tumú szelvényét, valamint 24 vonal ESSO-V2 formátumú
sebességfüggvényeit szereztük be a MOL Nyrt.-től. Ezek az
adatok a Nyugat-Dunántúlon a „Zala” kutatási terület kör-
nyékén kijelölt leendő koncessziós területekről készülő
tanulmányok megalapozásához voltak szükségesek.

— Az MFGI közérdekű adatainak a törvény szerinti
megismerhetőségét biztosítottuk, a központi rendszerben
töröltettük a MÁFI-t, és az ELGI regisztrációjának átírá-
sával létrehoztuk az MFGI lapját. A központi szerveren
található kapcsolódó metaadatrekordok az intézet honlapján
kialakított és folyamatosan frissített közzétételi egységekre
mutatnak. A közérdekű adatok internetes közlése és frissí-
tése az intézet honlapján, valamint a metaadatok közzététele
az elektronikus információszabadság hivatalos honlapján
(http://www.kozadat.hu/) 2012-ben az előírt rendszeresség-
gel megtörtént.

Geofizikai adatbázisok

Témavezető: SŐRÉS LÁSZLÓ

Feladat ismertetése: 2012-ben elvégeztük a szokásos
állománybővítési, karbantartási és adatszolgáltatási felada-
tokat, valamint folytattuk az adatbázisok egységesítésére
irányuló tevékenységet. Folytattuk a modern informatikai
megoldásokra épülő integrált adatbázisrendszer kialakítá-
sát. Ez részben átfogó adatmodellek tervezését, másrészt
ezek implementációját teszi szükségessé. A cél a geofizikai
adatbázisok átláthatóságának javítása, és az intézmények
közötti adatharmonizáció segítése. A munka a módszertani
adatbázisoknak megfelelően válik szét részfeladatokra. Új
témaként külön megjelenik az intézeti és európai
adatharmonizációra való felkészülés.

Elért eredmények:
Országos Szeizmikus Adatbázis
— Közreműködés az állami szeizmikus adatszolgálta-

tásban.
— A szeizmikus adatbázis fejlesztés, bővítés, karban-

tartás.
— Mágnesszalag kezelő munkaállomás továbbfejlesz-

tése, felkészülés a nagysűrűségű (DLT, LTO) mágnesszalag
kazetták fogadására.
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Országos Geoelektromos Adatbázis
Új mérések nem voltak, az adatbázis működését fenntar-

tottuk.
Magnetotellurikus adatrendszerek
A magnetotellurikus adatrendszer leltárát 2012-ben ki-

egészítettük azzal az információval, hogy milyen digitális
formában áll (vagy nem áll) rendelkezésünkre az adott szon-
dázás. Ez a leltár 4430 szondázást tart nyilván, amiből 3637
szondázásról rendelkezünk valamilyen digitális állomány-
nyal, amelyek egy másolatát a „Nemzeti Tenzor Tár” el-
nevezésű könyvtárba rendeztünk.

Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis
Gravitációs adatbázis: Működtetés folyamatos, belső

adatszolgáltatások történtek;
Mágneses adatbázis: Szelvénymenti és területi sűrítő

mágneses mérések bevitele az egységes mágneses adat-
bázisba a következő területekre:

— A Darnó-vonal menti mágneses mérések (Upponyi-
hegység és Darnó-hegy környéke), összesen 400 pont.

— A Recsk környéki mágneses mérések, összesen 522
pont.

— A Velencei-hegységben Seregélyes mellett mért sűrű
mágneses mérési adatok, összesen 486 pont.

Az adatbázisban lévő mérési pontok száma 2012-ben:
75 860 db.

Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis
Az adatbázis nem bővült új fúrásokból származó

hőmérsékleti adatokkal, az adatok folyamatos ellenőrzését
végeztük el. Jelenleg 700 fúrásból állnak rendelkezésre
hőmérsékleti adatok. A geotermikus koncessziót előkészítő
tanulmányokhoz folyamatosan szolgáltattunk hőmérsékleti
és megkutatottsági adatokat.

Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis
2012-ben 58 fúrásban mért 42 5000 m karotázsgörbével

bővült az adatbázis. 
GGDM Adatbázis fejlesztés
— Az MBFH és GGDM adatmodell egyesítése meg-

történt. 
— A GGDM web browser alkalmazás új objektumok

html megjelenítését végző konverterekkel bővült.
— Elindult az XDS web szolgáltatás. (http://thera.mfgi.hu:

8080/wXmlDoc/geophysics.html)
Országos Légigeofizikai Adatbázis
Az adatbázis állománya 2012-ben nem változott. Az

adatbázis működését fenntartottuk.
MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis
Az adatbázis állománya 2012-ben nem változott. Az

adatbázis működését fenntartottuk.
Intézményi és európai harmonizáció
— Adatharmonizációt támogató hierarchikus szótárak

tartalmi összeállítása megtörtént. 
— A kulcsszavas keresésekhez fogalomgyűjteményt ál-

lítottunk össze
— Az INSPIRE kódlisták átalakítása megtörtént. A

szótárak az XDS szervizen keresztül elérhetők. 
— A kötelező INSPIRE adatszolgáltatás körét felmér-

tük.

Országos Gravimetriai Alaphálózat

Témavezető: KOPPÁN ANDRÁS

Feladat ismertetése: Az Országos Gravimetriai Alap-
hálózattal kapcsolatos állami alapfeladatokat és alapmunká-
kat a földmérési és térképészeti tevékenységről rendelkező
törvényben (1996. évi LXXVI. tv.) rögzítették. E törvény
szabályozza az állami alappontok adatainak kezelését is. Az
Alaphálózat fő feladata, hogy egységes referenciaszintet
biztosítson a különböző relatív műszerekkel, különböző
területeken végzett graviméteres mérések számára.

Elért eredmények:
— Elvégeztük az MGH-2010 gravimetriai alaphálózat

alappontjainak karbantartása kapcsán felmerülő feladatokat.
Ennek során, az országos alaphálózati pontok ellenőrzésének
keretében, 2012-ben 103 pont teljes körű ellenőrzését végeztük
el (helyszín és helyszínrajz ellenőrzése, koordináta meghatá-
rozás GPS-szel, új digitális fénykép készítése stb.). A kataló-
gust folyamatosan frissítjük a megszerzett adatokkal (ellenőr-
zés, mérések, bejelentés stb.), biztosítva a naprakész informá-
ciókat.

— Elvégeztük a 2 újjáépített alappont szintezését, vala-
mint bemérését a hálózatba a legközelebbi 3–3 alapponthoz.
A 88.11 Nagyvázsonyi excenter pont és az újonnan telepí-
tendő Tihany abszolút pont bemérésére nem került sor,
mivel a tihanyi abszolút pont 2012 őszéig nem épült meg. 

— Folytattuk a vertikális gradiens (VG) meghatározását
az UEGN (Unified European Gravity Network) hálózathoz
tartozó országos alaphálózati pontokon. Ennek keretében 6
ponton végeztünk VG-méréseket

— Folytattuk a gravimetriai adatbázis-kezelő, ill. adat-
feldolgozó szoftverek fejlesztését (a szoftver saját fejlesztés,
Borland Delphi fejlesztőkörnyezetben készül). A szoftver-
fejlesztés keretében új funkciókkal bővült az Icaros gravi-
metriai adatfeldolgozó program (kiegyenlítés), valamint az
adatbázis-alapú pontkatalógus szoftvere.

Terven felül:
— Megbízásos munka keretében bemértük az áttele-

pített 4341.01 Gyomaendrőd alappontot a legközelebbi 3
alapponthoz.

— TDK munka keretében bemértük az új 4267. Székes-
fehérvár alappontot a legközelebbi 3 alapponthoz. 

Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai
Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont

Témavezető: KIS MÁRTA

Feladat ismertetése: Az országos gravitációs főalappont
fenntartása a megfelelő törvényi szabályozásnak eleget téve
(1996. évi LXXVI. törvény).

Az Obszervatórium mérő- és digitális adatgyűjtő rend-
szerének, valamint az Obszervatórium és az MFGI közötti
számítógépes adattovábbítási hálózatának üzemeltetése,
karbantartása és fejlesztése. 

Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosszú kvarc-
csöves extenzométerekkel monitorozzuk az árapály- és
geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér változásait. 
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Folyamatos a 3D végeselemes modellezés segítségével
végzett módszerfejlesztés a Mátyás-hegyi-barlangrendszer-
ben a gravitációs terhelésből származó deformációs tér
vizsgálata céljából. Ezzel összefüggésben elemezzük a
deformációkat felerősítő üreghatás szerepét, vizsgáljuk
nagyságrendjét és karakterisztikáját, valamint folytatjuk az
extenzométeres elrendezések érzékenységét meghatározó
modellezési fejlesztéseinket. 

A deformáció-mérések kiegészítéseként az előző évben
üzembe helyezett nagypontosságú hőmérsékletmérő szon-
dával monitorozzuk a kőzetbeli hőmérséklet-változásokat
egyperces felbontással a Mátyás-hegyi-barlang területén. 

Graviméteres árapályregisztrálásba kezdünk az előző
évben árapálymérés céljára kialakított új mérőhelyen.
Tervezzük az adatok elemzését és összehasonlítását a kőzet-
deformációs adatsorban megjelenő árapály hatással. Auto-
mata vízszintbeállító állványt tervezünk és hozunk létre,
melynek segítségével műszeres tesztvizsgálatokat végzünk a
környezeti paraméterek (pl. földmágneses tér, hőmérséklet,
páratartalom) graviméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata
érdekében. Amennyiben sikeres az obszervatórium gravi-
méter-hitelesítő berendezésének javítása, árapályregisztráló
graviméterünket ezzel a berendezéssel hitelesítjük.

Tanulmányozzuk a kőzetdeformációs adatsorban meg-
jelenő, földrengésekkel és szeizmikus rezgésekkel össze-
függő hatásokat.

Folytatjuk az archív Eötvös-inga mérések eredmé-
nyeinek adatbázisba szervezését, 2012-ben újabb MAORT-
adatok digitalizálásával bővítjük az Eötvös-inga adatbázist.

Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítjük az
obszervatórium honlapján, valamint szolgáltatjuk a téma
hazai és külföldi kutatói részére. A GVOP KINGA pályá-
zathoz kötődően elvégezzük az aktuális adatok KINGA
formátumba történő konvertálását, integrálását, gondo-
zását, karbantartását.

Elért eredmények: Az év folyamán folyamatosan üzemel-
tettük és karbantartottuk az obszervatórium extenzométeres
kőzetdeformáció- és kőzethőmérséklet-regisztrátum mérő és
adatgyűjtő berendezés rendszerét, valamint az országos gravi-
tációs főalappontot. A kialakított mérőrendszer segítségével
az adatok digitális regisztrálását, egyperces és másodperces
felbontással végeztük. Az MTA CSFK GGI-vel együttműkö-
désben elvégeztük nagyérzékenységű hosszú extenzométe-
reink hitelesítését, valamint elkezdődött az obszervatórium
graviméter-hitelesítő berendezésének a javítása. 

Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyamatosan
végeztük a kőzettestbeli deformáció-viszonyok megfigye-
lését. Az extenzométerrel mért kőzetdeformáció adatokat
spektrális elemezések és a legfőbb árapály hullámösszetevők
szerinti szűrések segítségével vizsgáltuk, összefüggő 200
napos terjedelmű adatsoron. 

Graviméteres árapályregisztrálásba kezdtünk az előző
évben árapálymérés céljára kialakított új mérőhelyen. Egy
vizsgálati időszakot kiválasztva elkezdtük a graviméterrel
mért és a kőzetdeformációs adatsorban megjelenő árapály-
hatás összehasonlító elemzését. LCR gravimétereink szá-
mára automata vízszintbeállító állványt terveztünk.

A deformáció-mérések kiegészítéseként az előző évben
üzembe helyezett nagypontosságú hőmérsékletmérő szon-
dával folytattuk a kőzetbeli hőmérséklet-változások moni-
torozását a Mátyás-hegyi-barlang területén.

3D végeselemes modellezés (FEM) segítségével folytat-
tuk a gravitációs terhelésből származó deformációs tér
modellezésével kapcsolatos módszerfejlesztési feladatain-
kat. Ennek során elemeztük a deformációkat felerősítő üreg-
hatás szerepét, nagyságrendjét és karakterisztikáját, vala-
mint folytattuk az extenzométeres elrendezések érzékeny-
ségét meghatározó modellezési fejlesztéseinket. Eddigi
eredményeinket publikációban foglaltuk össze.

2011-ben kezdtük el a kőzetdeformációs adatsorban
megjelenő, földrengésekkel összefüggő hatások tanulmá-
nyozását. Idén szakirodalom alapján tanulmányoztuk a
szeizmikus események kapcsán az extenzométerekkel mér-
hető jelek analízisének különböző lehetőségeit.

A Magyarország területén végzett Eötvös-inga felmé-
rések adatbázisát 2012-ben 2361 ponttal bővítettük, mellyel
a 2011-ben elkezdett Dél-Dunántúl terület Eötvös-inga
méréseinek digitalizálását fejeztük be. 

Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítettük az
obszervatórium honlapján, valamint igény szerint szolgál-
tattuk a téma kutatói részére (MTA GGI). A GVOP KINGA
pályázathoz kötődően elvégeztük az aktuális adatok
KINGA formátumba történő konvertálását, integrálását,
gondozását, karbantartását.

Földmágneses alaphálózat

Témavezető: KOVÁCS PÉTER

Feladat ismertetése: A hálózati méréseink eredményei
alapján 2012.0 epochára aktualizáljuk a mágneses
deklináció területi változásának Magyarországra vonatkozó
térképét, a HM Térképészeti Nkft. számára.

2012-ben Horvátország és Magyarország területére ér-
vényes közös mágneses normáltér modellt számolunk,
gömbharmonikus analízis felhasználásával. Vizsgáljuk a
modellek pontosságának javulását szomszédos országok
adatainak, illetve IGRF-modellből származó adatok bevo-
násával. (Horvát–Magyar TéT pályázat részfinanszírozá-
sával megvalósuló feladat)

Írott publikáció véglegesítése az Annali di Geofisica c.
folyóirat számára. Folytatjuk az 1966 óta végzett szekuláris
mérési kampányaink legfontosabb információit, mérési
eredményeit egységes adatbázisba rendező szoftver fejlesz-
tését. Vizsgáljuk a tér szekuláris változásának eltéréseit a
hálózatunk pontjai között az utóbbi 5 mérési kampány
eredményei alapján.

Elért eredmények:
Aktualizáltuk a 2012.0 epochára a mágneses deklináció

területi változásának Magyarországra vonatkozó térképét, a
HM Térképészeti Nkft. számára.

Pontosítottuk a Horvátország és Magyarország terüle-
tére számolt mágneses normáltér modellt a kiegyenlített
gömbsüveg-harmonikus analízis segítségével.

Közlésre elfogadták egy írott publikációnkat az Annali
di Geofisica folyóirat számára.
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Új funkcióval egészítettük ki az 1966 óta végzett szeku-
láris mérési kampányaink legfontosabb információit, mérési
eredményeit egységes adatbázisba rendező szoftvert.

Vizsgáltuk a mágneses szekuláris változás területi válto-
zását a legutóbbi szekuláris mérési kampányaink eredmé-
nyei alapján.

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium 

Témavezető: CSONTOS ANDRÁS

Feladat ismertetése: 
— Fenntartjuk a földmágneses komponensek és a totális

tér folyamatos mérését. 
— Folytatjuk a mágneses variáció egy másodperces re-

gisztrálását. 
— Rendszeresen, legalább hetente elvégezzük a bázis-

vonal meghatározásához szükséges abszolút méréseket.
— Elvégezzük a NIH által támogatott USGS–ELGI és

horvát–magyar együttműködés 2012-es esztendőre háruló
feladatait. 

— Szolgáltatjuk az egyperces mágneses adatokat az Inter-
magnet edinburghi és párizsi regionális adatközpontjának.

— Real–time másodperces variáció adatokat szolgálta-
tunk a National Institute of Information and Communi-
cation Technologie (Japan) Space enviroment information
service számára.

— Feldolgozzuk és — az Intermagneten keresztül —
közzé tesszük a 2011-es évben regisztrált komponens és
totálistér-értékek perces átlagait.

— Az ELTE Űrkutató csoportjával együttműködésben
folytatjuk a whistlerek és trimpi-effektus megfigyelését
(külső pályázati munka).

— A nagy mennyiségű adat célszerűbb kezeléséhez és a
folyamatos Internet-kapcsolat érdekében belső számító-
gépes hálózatot tartunk fent és optimalizálunk.

— HTML alapú valósidejű rendszert üzemeltetünk mé-
réseink monitorozása céljából.

— Biztosítjuk adataink real-time elérését az Interneten.
— A PlasmonN projekt kiválasztott mágneses regiszt-

rátumai számára adatszervert üzemeltetünk. 
— Megadjuk a 2011. évi deklináció átlagot a Magyar

Honvédség Térképészeti Kht. számára.
— Elvégezzük a 2011-es évben regisztrált komponens és

totálistérértékek perces átlagainak előfeldolgozását és
archiválását.

— Folytatjuk a háromkomponenses protonrezonanciás
regisztrálóműszerhez (DIDD) kapcsolódó matematikai el-
járások fejlesztését. 

— Folytatjuk a geomágneses pulzációk megfigyelését
három mágneses komponensre végzett másodperces méré-
sekkel egy állomáspárral az MTA Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközponttal együttműködésben. A regiszt-
ráláshoz új adatgyűjtő szoftver üzemeltetését kezdjük meg
(a Plasmon projekt támogatásával).

— Elvégezzük a pulzációkat regisztráló Narod magneto-
méter elektronikájának és adatgyűjtő rendszerének felújítását. 

Elért eredmények:
— Az obszervatórium az alapfeladatait a 2012-es évben

teljesítette. A 2012-es évre folyamatos másodperces minta-
vételű adatokkal is rendelkezünk. Adatszolgáltatásunkat az
edinburgh-i és párizsi Intermagnet felé, a National Institute
of Information and Communication Technologie (Japan)
számára és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht.
számára biztosítottuk.

— Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású
mágneses mérésekkel: A téma keretében a Pc3 és Pc4 pul-
zációk frekvenciatartományába eső térkomponenseket
regisztráljuk, másodperces mintavételezéssel. Az állomá-
sok időbeli szinkronizáltságát GPS vevőkkel oldottuk meg.
Tihanyban és Nagycenken folytattunk műszereinkkel a
mérést. A regisztráláshoz új adatgyűjtő szoftver üzemelte-
tését kezdtük meg (a Plasmon projekt támogatásával).

— Háromkomponenses protonrezonanciás, gyorsmű-
ködésű regisztrálóműszer fejlesztése: A 2012-es esztendő-
ben méréseket végeztünk, amellyel a függőleges tengelyű
tekercs bevonásával végzett abszolút mérés eredményét
befolyásoló effektusokat tanulmányoztuk. 2012-ben sike-
rült a D tekercs vízszintezettségi hibáját közvetlenül meg-
mérnünk.

— A 2011. évi geomágneses adatok feldolgozása (éves
rutin): A jelentésben részletezett eljárással sikerült a definit
adatsort előállítanunk. Az éves rutint folyamatosan fejlesz-
tett, saját eljárásokkal és szoftverekkel végezzük.

Űrfizikai és földmágneses kutatások

Témavezető: HEILIG BALÁZS

Feladat ismertetése: 
— Folyamatos feladat az erővonal-rezonancia jelenség

vizsgálata, az erővonal menti plazmasűrűség becslése. 
— A dél-afrikai SANSÁ-val együttműködésben (TéT pá-

lyázat 2010–2012) vizsgáljuk a különböző eredetű pulzációs
jelenségek (upstream hullámok, erővonal-rezonanciák, üreg-
rezonanciák) szétválasztására irányuló módszerek fejlesztését.

Az Orosz Tudományos Akadémiával közös pályázatunk
(2011–2013) keretében vizsgáljuk a Pc3-a pulzációk ionosz-
férán való áthaladásának, valamint az észak–déli aszim-
metria vizsgálatát.

— A USGS-szel együttműködésben (TéT pályázat
2008–2012) folytatjuk az upstream hullámtevékenység jel-
lemzésére szolgáló globális Pc3-as index kidolgozását.

— Folytatódik a 2000 nyara óta működő Cluster műhol-
dak 0.25, 22 és 67 Hz-es mintavételű ’FGM’ mágneses
észleléseinek analízise a magnetoszféra különböző régiói-
ban (pl. plazmaszféra, sarki tölcsér, magnetoszféra uszály)
lezajló dinamikai folyamatok vizsgálatában. 2012-ben kü-
lönös figyelmet fordítunk a lökéshullámfront előtti térrész
és a plazmalepel turbulens folyamatainak hosszú időszakra
(több év) vonatkozó statisztikai vizsgálatára. A sarki töl-
csérben észlelt mágneses változás turbulens jegyeit egy-egy
esemény kapcsán összehasonlítjuk az MM100 hálózat
északi obszervatóriumaiban regisztrált mágneses variáció
nemlineáris jellegével.

— A magnetoszféra-napszél rendszerben vizsgáljuk a
mágneses síkhullámok megfigyelésének lehetőségét a 4
Cluster műhold regisztrátumának együttes kiértékelése alap-
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ján, elsősorban a plazmaszférán, illetve a lökéshullámfront
előtti térrészen történő áthaladás során.

— Részt veszünk nemzetközi és hazai szervezetek és
bizottságok munkájában (IUGG Nemzeti Bizottság, IAGA
WG III.5, IAGA-URSI VERSIM WG).

Elért eredmények:
— Az erővonal-rezonancia jelenség vizsgálatát a földi

adatok mellett a CHAMP-műhold adataira is kiterjesz-
tettük. Meghatároztuk a rezonáns frekvencia és a plazma-
sűrűség-értékeket a 2011-es évre. A plazmasűrűség erő-
vonal-rezonanciákkal történő monitorozása témában is cik-
ket nyújtottunk be. Eredményeinket az IAGÁ-n ismertettük,
illetve a konferencia-kötetben foglaltuk össze.

— Az orosz–magyar akadémiai együttműködés kereté-
ben a pulzációk észak-déli aszimmetriájának vizsgálatát, a
hatás modellezését folytattuk. Az eredményeket az EGU
konferencián mutattuk be.

— Folytattuk a globális Pc3-as index kidolgozását. A
korábbi lokális index-adatsorok felülvizsgálata, tisztítása
mellett a perces indexek statisztikai vizsgálatán dolgoztunk.

— A Cluster műholdak 2001 és 2010 közötti mágneses
észlelései alapján tanulmányoztuk lökéshullámfront (LF)
előtti térrész (foreshock) turbulens dinamikáját a LF-tól
való távolság és a bolygóközi mágneses tér irányának
függvényében.

— A hullámteleszkóp módszer alkalmazásával a fore-
shock-beli ULF hullámok terjedését vizsgáltuk két esetta-
nulmány keretében.

Paleomágneses Laboratórium és 
paleomágneses kutatások

Témavezető: KOVÁCS PÉTER

Feladat ismertetése: Paleomágneses kutatások 1966 óta
folynak az ELGI-ben. Azóta a laboratórium világszínvonalú
méréseket végez. Fő feladatunk a Kárpát-medence és tá-
gabb környezete mozgástörténetének tanulmányozása.
Szálló és ülepedő porok mágneses tulajdonságainak vizsgá-
latát, a szennyező források meghatározása céljából, OTKA
és TéT támogatás segítette 2012-ben.

1. A Paleomágneses laboratórium műszereinek és belső
számítógépes hálózatának üzemeltetése. 

2. Az Észak–Pannon nagytektonikai egység kapcsolatá-
nak vizsgálata a belső és külső-kárpáti egységekkel és a
Kárpáti-előmélységgel a neogénben paleomágneses adatok
alapján. 

3. Paleomágneses vizsgálatok a Pannon-medence déli
részén, az Alpokban és a Dinaridákban abból a célból, hogy
Magyarország nagytektonikai egységeinek kapcsolatát a
ma tőlük nyugatra és délre található tektonikai egységekkel
megismerjük. 

4. A kárpát–pannon térség oligocén utáni deformációi,
mágneses anizotrópia mérések alapján. Publikáció készí-
tése a Vardar-zónában található neogén extruzív és intruzív
magmás kőzetek anizotrópiájáról.

5. Levegőben szállított por integrált mágneses, geoké-
miai, és ásványtani vizsgálata.

Elért eredmények:
1. A laboratóriumban 2012-ben is folyamatosan biztosí-

tottuk a mérési lehetőségeket a műszerek, berendezések és a
belső számítógépes hálózat karbantartásával. Műszereink
és berendezéseink mindennapi használatban voltak az év
folyamán.

2a. A Sziléziai-takaró legkeletebbi részein irányított
mintákat gyűjtöttünk (5 mintavételi helyről 53 mintát) an-
nak megállapítására, hogy a mágneses lineáció a kőzeteken
makroszkóposan és mikroszkóposan megfigyelt deformá-
ciós bélyegek közül melyikkel hozható kapcsolatba.

2b. A Dukla takaró paleomágneses irányai a miocén
gyűrődés utáni helyzetet tükrözik. Az eredmények kisebb
óramutató járásával ellentétes rotációt jeleznek, mint a Kár-
páti-ív nyugatabbi részén. A mágneses anizotrópia-mérések
enyhe deformációra utalnak, de a deformációs kép összetett
ezért két kulcsfontosságú helyen további 13 irányított mintát
gyűjtöttünk. 

2c. Előadást tartottunk a CETEG szlovákiai konferen-
ciáján. Az egész populációt figyelembe véve a felső-krétára
és a miocénre külön számolva paleomágneses középirányt a
Bohémiai-masszívum kismértékű óramutató járásával el-
lentétes rotációjára következtethetünk, a stabil Európa többi
részéhez képest.

3a. Dugi otokon és Visen összesen 48 mintavételi helyről
gyűjtöttünk kréta korú mintákat. Egy-egy alsó-kréta, albai–
cenomán és turon–santoni paleomágneses középirányt tud-
tunk meghatározni, melyek mindegyike szignifikáns óra-
mutató járásával ellentétes rotációt jelez. Megtörtént az anyag
előkészítése publikálásra.

3b. Befejeztük a Déli-Alpok előterében gyűjtött jura
korú képződmények paleomágneses méréseit és az
eredmények statisztikus kiértékelését. 

3c. Az EGU konferenciáján Bécsben poszter előadást
mutattunk be. Azt állapítottunk meg, hogy a Külső-Dina-
ridák északi szegmensében a szigetek koordináltan mozog-
tak a stabil Adriával, míg a szárazföldi szegmenst képviselő
Velebit és Gorski kotar jura utáni nyugati rotációja kb.
harminc fokkal kisebb volt.

3d. A Dinaridák két miocén medencéjéből gyűjtött
irányított minták paleomágneses és mágneses anizotrópia
vizsgálatát kezdtük el. 10 mintavételi helyről 98 irányított
mintát fúrtunk. A méréseket megkezdtük.

4. Kéziratot nyújtottunk be publikálásra a Vardar-zóná-
ban található kainozoos extruzív és intruzív magmás kőze-
tek anizotrópiájáról. Az oligocén intruzívumok kihűlésük
utolsó fázisában tektonikai deformációt szenvedek. Ez a
Kopaonik plutont befogadó antiklinóriumot létrehozó
deformációval kapcsolatos.

5. 2012-ben a győri, veszprémi és miskolci környezetvé-
delmi hatóságok által üzemeltetett állomásokról származó
PM10 minták, Sarród és Dunaújváros állomásokról szárma-
zó PM2.5 minták, a konzorciumi partner által telepített
ülepedő por állomásokon gyűjtött minták és a miskolci
PM10 állomáson telepített ülepedő por állomás mintáinak
mágneses szuszceptibilitását mértük meg. Az adatok elem-
zése alapján megállapítható, hogy Dunaújváros kivételével
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mindenütt a közlekedés a mágneses szemcséket kibocsátó,
évszaktól független fő szennyező forrás.

Radiometriai és Mélyfúrási Metrológiai
Laboratórium

Témavezető: NAGY ATTILA

Feladat ismertetése: 
— Az Országos Radiometriai Alaphálózat és adatbázis

kutatási téma keretében feladatunk a földi eredetű radioaktív
gamma-sugárzás vizsgálata. Ezen belül a területi eloszlás és a
sugárzás időbeli változásai, valamint az ezeket szabályozó
paraméterek, folyamatok, és törvényszerűségek vizsgálata la-
boratóriumi analízis és terepi felvételek segítségével.

— A laboratórium folyamatosan végzi az MFGI OSL lu-
mineszcens kormeghatározást végző részlegével együttmű-
ködve, a kormeghatározáshoz szükséges gamma-spektro-
metriai analitikai méréseket.

— A 2012. év közben a laboratórium bekapcsolódott a
„2.5. Magyarország kőzeteinek ritkaföldfém tartalma”, és a
„6/2012. MBFH Magyarország ritkaföldfém potenciáljának
kutatása” projektekbe, elsősorban mérési, analitikai tevékeny-
séggel (beleértve terepi méréseket is).

Elért eredmények:
— A tervezett 30 pontból 27-nél tudtunk sikeresen mé-

rést végezni; 
— mérésekkel bővített adatbázis-táblázatok, fájlok nap-

ra késszé tétele (folyamatos);
— az eddig gyűjtött mérési adatok (spektrumok) egysé-

gesítésének befejezése, referenciaforrás, műszer-, és geo-
metriai paraméterek figyelembe vételével;

— adott, általunk kiválasztandó alaphálózati pontokon
lokális, vizsgálat, esetleg mérések, amelyek magukban fog-
lalják a mérési eredményt befolyásoló fizikai és mérés-
technikai tényezők hatásának, talajtani és domborzati para-
méterek vizsgálatát az adott mérésre. A kutatás két célja
összefüggés keresése a talajban mért radioaktív anyagkon-
centráció és a felszín felett mért spektrum között, illetve
radioaktív gamma sugárzó izotópok lokális területi elosz-
lását és áthalmozódását szabályozó tényezők (időbeli
változás) vizsgálata;

— kiválasztott alaphálózati pontokban időbeli változások
vizgálata szóródási diagram és korreláció vizsgálati módsze-
rekkel (matematikai statisztikai módszerek alkalmazása);

— OSL kormeghatározáshoz szükséges gamma-spekt-
rometriai analitikai mérések 19 mintán igény szerint;

— terepi mérések Balatonrendes területén, illetve la-
boratóriumi gamma-spektrometriai analízis ritkaföldfém-
potenciál kutatása céljából (11 terepi pont és 15 minta).

Vízföldtani észlelőhálózat

Témavezető: ROTÁRNÉ SZALKAI ÁGNES

Feladat ismertetése: Az 1970-es évektől, földtani alap-
fúrásokból, földtani térképezés során mélyített fúrásokból,
bányavállalatoktól átvett megfigyelőkutakból kialakított, és
azóta is folyamatosan működő monitoring rendszer az

ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-közép-
hegység, Dunántúl, Pilis, Gerecse) szolgáltat információt a
felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról. Az észlelőháló-
zat kútjai a Víz Keretirányelv által megkövetelt Jelentési
monitoring részét alkotják.

Az adatok értékelését elsősorban az MFGI más projekt-
jeihez kapcsolódva, azok működési területén (koncessziós
feladatok, geotermikus védőidom meghatározás, Trans-
energy projekt) végezzük. Az észlelőhálózat alapvető ada-
tokat szolgáltat a vízföldtani modellezési munkákhoz, a
termálvíz-gazdálkodási feladatokhoz, illetve ezek részét
képező közös határ menti monitoring tervezéséhez.

Elért eredmények: Az első három negyedévben a meg-
figyelőhálózat folyamatos üzemeltetésére, a negyedik
negyedévben az üzemeltetés mellett a mérési adatokat az
Északnyugat-Dunántúl regionális mintaterületre vonatkozó
értékelésére került sor.

Az észlelőhálózat folyamatos működtetésével, illetve a
mérési adatok folyamatos feldolgozásával naprakész adat-
bázis áll rendelkezésre. Az elvégzett munkáról az adatok
értékeléséről összefoglaló jelentés készült.

Földtani erőforrás-gazdálkodását megalapozó
kutatások és földtani térmodell építés

A geotermikus kutatással és hasznosítással
kapcsolatos állami feladatok végzése

Témavezető: ZILAHI-SEBESS LÁSZLÓ

Feladat ismertetése: 
— A felszín alatti 2500 m-es szint képződményeiről

készülő térkép készítése 1: 500 000 DNy-Magyarország
területére.

— A 2500 m alatt előforduló geotermikus rezervoárok
térfogatának, kiterjedésének és permeabilitásának ponto-
sabb becsléséhez szükséges alapadatok felülvizsgálata,
esetlegesen magminta vizsgálatok.

— Recens vetőmozgások kutatása, a geotermikus po-
tenciál felmérése szempontjából

— A kristályos aljzaton található mállási kérgek és velük
hidrodinamikailag kommunikáló alapkonglomerátumok
vastagságbecslése szeizmikus, karotázs- és fúrómagadatok
felhasználásával.

— Geotermikus gradiens változásának és törvényszerű-
ségeinek vizsgálata a mélység függvényében.

— Potenciálisan perspektivikus területek kijelölése.
Elért eredmények:
— Cél a felszín alatti 2500 m-es szint képződményeiről

1:500 000 léptékű térkép készítése DNy-Magyarország terü-
letére, különös tekintettel a karbonátos kőzetek porozitás
permeabilitás szempontú fáciesjellemzésére. Az év nagy ré-
szében anyaggyűjtés történt, és előkészítettük a szerkesztés-
hez szükséges fúrási adatbázist és azt digitális térképi állo-
mányban is előállítottuk. Év végére elkészült egy térképalap.

— A 2500 m alatt előforduló geotermikus rezervoárok
térfogatának, kiterjedésének és permeabilitásának ponto-
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sabb becsléséhez adatgyűjtés történt. Ezzel párhuzamosan
aljzatmélységet figyelembevevő összefüggésekkel kísérle-
teztünk a karbonátok hézagterének regionális és országos
becsléséhez. A folyó koncessziós munkákhoz jobban iga-
zodva végül 6 koncessziós területről és környékéről 38
fúrásból történt adatgyűjtés: Zala, Nagykanizsa, Gödöllő,
Jászberény, Kecskemét és Szegedi medence. Az adatbázis-
tanulmány eredményeit elemeztük abból a célból, hogy
pontosabb prognózist lehessen felállítani a karbonátos alap-
hegységi tárolók geotermikus potenciáljára.

— Recens vetőmozgások kutatása, a geotermikus po-
tenciál felmérése szempontjából. A téma jelentőségét lénye-
gében a makro-méretű (nagyobb térrészekre jellemző)
permeabilitás-becslés és így a hidrogeológiai modellekhez
való hozzájárulás adja. Zalai területekre (Zalalövő) eső
szeizmikus szelvények alapján megállapítható vetősűrűség,
elemzését folytattuk le.

— A kristályos aljzaton található mállási kérgek és velük
hidrodinamikailag kommunikáló alapkonglomerátumok
vastagságbecslése szeizmikus, karotázs- és fúrómagadatok
felhasználásával. Battonya és Gádoros területére meghatá-
rozott Békési Konglomerátum vastagságokat és a Mórágyi-
rög mállási kérgének jellemző adatait vettük alapul az
alaphegység tetőzónájával kapcsolatos hézagtérrel rendel-
kező összlet térfogatának országos becsléséhez. Az orszá-
gos becslést a prepannóniai aljzat domborzatából származ-
tatott gradienstérképek alapján tettük meg az előbb említett
adat a becslés paraméterezéséhez volt szükséges.

A mállásikéreg-vastagságokra vonatkozó gyűjtést első-
sorban a pretercier aljzatmélység pontosításánál szereplő
zalai fúrások alapján folytattuk, amelyet összehasonlítunk
az R5 MBFH téma keretében becsült vastagságokkal. 

— Geotermikus gradiens változásának és törvényszerű-
ségeinek vizsgálata a mélység függvényében a medenceüle-
dékek résztémában hőmérsékleti és gradiens adatgyűjtés
történt a következő koncessziós területekre: Nagykanizsa,
Ferencszállás, Kecskemét. Ezekre valamint a Zalalövő és
Szilvágy koncessziós területekre meghatároztuk a legvalószí-
nűbb geotermikus gradiens mélységmenetet, valamint a hozzá
tartozó szórási sávot. A korábban megállapított kompakciós
trendekre és a pannóniai medencemélység térképre alapozva
felállítottunk egy összefüggést a prepannóniai tető várható
geotermikus gradiensére és hőmérsékletére vonatkozóan. 

— Új, potenciálisan perspektivikus területeket jelöltünk
ki (Nagyszakácsi és Igal), melyek alkalmasak lehetnek
további koncessziós érzékenységi és terhelhetőségi vizs-
gálat elvégzésére.

— A téma során gyűjtött és azokból származtatott ada-
tok egységes adatbázisba kerültek.

Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási
kutatások a Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő

állomáson

Témavezető: MERÉNYI LÁSZLÓ

Feladat ismertetése: 
— A talaj vizsgálatát célzó felszínközeli hőmérséklet-

mérések végzése és fejlesztése a Papszigeten, a Tihanyi

Obszervatóriumban és a Tallér utcai állomáson, a mért
felszínközeli hőmérséklet-regisztrátumok feldolgozása, az
eredmények értékelése. Talajszonda modellezési eszközök
továbbfejlesztése (HST3D segédprogram), publikáció az
eredményekről.

— Egy gödöllői családi ház talajhőszivattyús monito-
ring-rendszere által 2011–2012-ben gyűjtött adatok feldol-
gozása. Publikáció készítése a modellrendszerről és a moni-
toring eredményeiről. 

Elért eredmények:
— Az általunk végzett felszínközeli hőmérséklet-méré-

sek fő célja, hogy a természetes hőmérséklet-változásokból
a talaj hőmérséklet-vezetési tényezőjére következtessünk,
mely adat a sekély geotermikus hasznosító rendszerek tele-
pítésekor és felmérésekor lehet különösen érdekes. 2012-
ben a Papszigeten lévő talajhőmérőket mélyebbre telepí-
tettük át, valamint új mérést indítottunk Budapesten, az
MFGI Tallér utcai telephelyén, így bővült a mérési mély-
ségek és mérési helyek száma is. 2012-ben a mérést kiérté-
kelő algoritmust és programot is fejlesztettük.

— 2010-ben egy gödöllői családi ház talajhőszivattyús
rendszere mellé egy hőmérséklet- és hőáram-monitoring
rendszert telepítettünk, mely rendszerrel az adatokat 2012
márciusáig gyűjtöttük. Az adatgyűjtés végeztével az ada-
tokat archiváltuk, majd feldolgoztuk. A mérési adatokat
értelmeztük, és az eredményeket egy előadásban ismer-
tettük.

Terven felül végzett munkák:
A hővezetési tényező mérését végző, ELGI/MFGI-s fej-

lesztésű „needle-probe” mérőrendszer fejlesztése és terepi
használata. Az év során a téma kapcsolódott a Thermomap
EU-s pályázat munkájához. A terepi mérések megkezdése
előtt a mérőrendszert továbbfejlesztettük, ezáltal könnyebb
lett a terepi mérések végrehajtása. A műszerrel a Thermo-
map Zalakoppány melletti tesztterületén terepi méréseket
végeztünk.

A szénhidrogén kutatással és hasznosítással
kapcsolatos állami feladatok végzése

Témavezető: HORVÁTH ZOLTÁN

Feladat ismertetése: A projekt hozzájárul a NES-hez
kapcsolódó cselekvési terv azon közép- és hosszú távú cél-
jához, ami a hazai földtani potenciál értékelésére, különös
tekintettel a reális igénybevételi lehetőségekre vonatkozik.
Egymásra épülő módszertani háttérkutatást építettünk fel.
A karotázs-görbék kiértékelése és tömörödési trendek meg-
határozását is abból a medencerészből végezzük, ahonnan
integrált szeizmikus szelvényértékelést végzünk. Ezeket,
illetve az 1995 utáni CH-jelentéseket is felhasználjuk az
aljzattérkép kiegészítésére. Az eredményeket figyelembe
vesszük az ásványvagyon- és készletszámítások módszer-
tani fejlesztésekor. Az eredmények hasznosíthatók lesznek a
geotermikus energiahasznosítással és a szén-dioxid elhe-
lyezéssel foglalkozó projektek számára, a koncessziós tevé-
kenység érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatában, illetve
a CST elkészítésekor is. A kutatásunkhoz CH-jelentéseket,
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fúrásokat gyűjtünk, azokat szakmai szempontok alapján
minősítjük, fúrásstatisztikát készítünk.

Elért eredmények:
— Karotázs-görbék elemzése a tömörödés jellegének

megállapítására: Megvizsgáltuk a „Zala” kutatási területen a
tömörödési trendet az É-i, a középső- és a D-i területrészekre.
A kutatási terület (Zala dél) egyik részmedencéjének peremén
vizsgáltuk a Nagybakónak–1 fúrás karotázs-adatait és tö-
mörödési trendet szerkesztettünk ebből, illetve összehason-
lítottuk egy referencia tömörödési trenddel (Sávolyi fúrás).

— Felmértségi térkép összeállítása: A Zala kutatási te-
rületen a prekainozoos aljzat pontosítása érdekében az
értelmezési-elemzési munkákban a gravitációs és szeizmi-
kus adatok esetében a szeizmikus szelvények értelmezése
az É-i részen befejeződött, a projektadatbázis összeállítása,
feltöltése (fúrások, potenciáltér-adatok, szeizmikus szelvé-
nyek, sebességadatok) megtörtént.

— A szeizmikus értelmezés során vetősűrűség jellem-
zést végeztünk a „Zala” kutatási területen és azokon a terü-
leteken, ahol érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálat zajlott
szénhidrogén vonatkozásában (Nagylengyel–Ny, Okány,
Dráva, Becsehely). 

— Szénhidrogén-előfordulások vagyon- és készletszá-
mítási módszertani áttekintése kapcsán értékeltük a nem-
zetközi rendszereket, kifejtettük véleményünket a „feltételes
vagyon”-ra vonatkozó külföldi ajánlás és a reálisan kiter-
melhető szénhidrogénvagyon kapcsán, valamint áttekintet-
tük a már termelésbe állított CH-mezők kitermelhető
készletének meghatározására alkalmas determinisztikus és
valószínűségi alapú számítási módszereket. Elvégeztük a
Makói-árok becsült földgázvagyonának jellemzését, való-
színűség alapú becslés elemzésével és összehasonlításával
más nem-konvencionális magyarországi szénhidrogén-elő-
fordulások nyilvántartott vagyonával.

Széntelepes rétegsorok szekvenciasztratigráfiai
vizsgálata — a szénképződés és a medencefejlődés

kapcsolata, következményei a kitermelés
lehetőségeire

Témavezető: PÜSPÖKI ZOLTÁN

Feladat ismertetése: Mélyfúrások (litológia, geofizika)
digitalizálása; szeizmikus szelvények gravitációs és mág-
neses adatok együttes értékelése; szeizmikus szelvények és
mélyfúrási adatok együttes értékelése, szeizmikusan követ-
hető rétegtani egységek azonosítása; üledékes szekvenciák
térképezése; értékelés.

Elért eredmények:
— Karotázs és litológiai adatbázis készült el 31 db fú-

rásra.
— 7 db karotázskorrelációs szelvény készült, megha-

tározásra kerültek a szekvenciasztratigráfiai vezető szintek.
— A Hidasi barnakőszén medence mélyfúrásai és a me-

dencén Ny–K-i, ill. ÉNy–DK-i irányban keresztülhaladó
szeizmikus szelvények értelmezése megtörtént.

— A fúrásadatok alapján megszerkesztésre kerültek a
badeni szekvenciák talpmélység és izovastagsági térképei.

Az egyes badeni szekvenciákon belül a litológiai adatok
alapján összesített telepvastagság térképet szerkesztettünk.

A Magyarország hasadóanyag potenciál felmérését
végző projektek támogatása egyes dunántúli-

középhegységi vöröskalcit-telérek és lamprofir-
előfordulások földtani környezetének felderítésével

és geokémiai vizsgálatával

Témavezető: LANTOS ZOLTÁN

Feladat ismertetése: A projekt keretében összegyűjtjük,
áttekintjük és adatbázisba szervezzük a Nagykovácsi tórium
és ritkaföldfém anomália területéről elérhető irodalmi és
adattári adatokat. Bejárjuk, begyűjtjük és néhány minta
erejéig újravizsgáljuk, elemezzük az anomália felszínen
nyomozható képződményeit. Újravizsgáljuk az anomália
valószínű forrását adó kréta telérkőzetekkel genetikai
kapcsolatban álló, a Dunántúli-középhegység több pontján
megjelenő kréta lamprofir- és vöröskalcit-teléreket. Ennek
során összegyűjtjük és feldolgozzuk a képződményekkel
foglalkozó korábbi kutatási és szakirodalmi anyagokat. A
rendelkezésre álló térképi alapú ismeretanyag kompilálá-
sával térinformatikai adatbázist szervezünk. A vöröskalcit-
telérek tágabb földtani képbe helyezése érdekében szükség
esetén az előfordulások közvetlen környezetében földtani
térképezésre is sort kerítünk. A terepi dokumentálás (észle-
lések és fotórobot alkalmazásával) során a telérekből és a
telérek környezetében észlelhető átalakult kőzetekből
mintákat gyűjtünk geokémiai mérések, a képződmények
hasadóanyag és ritkaföldfém tartalmának elemzéséhez.
Szerkezetföldtani méréseket végzünk a teléreket magába
foglaló repedéshálózat mikrotektonikai elemzéséhez.

Elért eredmények:
— Összegyűjtöttük és áttekintettük a Dunántúli-közép-

hegység területén előforduló vöröskalcit-telérekről és alkáli
lamprofirokról szóló legfontosabb szakirodalmi ismerete-
ket. A korábbi kutatások földtani eredményeire támaszkod-
va kijelöltük azokat a vöröskalcitos lelőhelyeket, amelyeket
felkeresve mintát gyűjtöttünk a kalcitból a geokémiai
elemzéshez. A lelőhelyeken kőzettani és szerkezetföldtani
vizsgálatokat végeztünk. 2012-ben a Budai-hegységben 6, a
Duna-balparti rögök területén 1, a Vértes hegységben 2, a
Bakonyban 1 lelőhelyet kerestünk fel.

— Külön foglakoztunk a Nagykovácsi területen jelentkező
légi gammasugárzási anomáliával, amelyet 60 évvel ezelőtt a
helyszínen is megkutattak. Irodalmi összefoglalások és régi
térképek alapján megkerestük az egykori kutatások helyszí-
nét, ahonnan geokémiai elemzésre mintákat gyűjtöttünk.

— ICP-MS teljes ritkaföldfém vizsgálatra 18 db mintát
adtunk le.

Magyarország kőzeteinek ritkaföldfém-tartalma

Témavezető: TÖRÖK KÁLMÁN

Feladat ismertetése: „Előzetes felmérés Magyarország
ritkaföldfém potenciál kutatásához” c. az MBFH megbízá-
sából készült jelentéssel lezárult hazai ritkaföldfém-kutatás 1.
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felderítő fázisában 3 vörösiszap meddőhányóból (Almás-
füzitő, Neszmély, Mosonmagyaróvár) vett minták és kioldási
kísérletek alapján ítéltük meg a hazai vörösiszap ritkaföld-
fém-potenciálját. Részben a 2011-es jelentés konklúziói alap-
ján, részben pedig a további ritkaföldfém-potenciálbecslés
támogatására egy irodalmi adatokból készülő és saját további
méréseink alapján felállítandó adatbázis megszerkesztésével
összegezzük és értékeljük az eddigi ismereteket a hazai
kőzetek ritkaföldfém-tartalmáról. Ezzel segítjük a további
perspektivikus területek felderítését, kijelölését és megkezd-
jük ezek felderítő kutatását, elemzését.

Elért eredmények: Az irodalomban fellelhető ritkaföld-
fém-elemzések adatbázisba rendezése, értékelése: Magyar-
országon kifejezetten ritkaföldfém érckutatási célzattal nem
készültek modern eszközökkel ritkaföldfém-elemzések. Az
adatbázisban összegyűjtött adatok többnyire tudományos
célzattal készültek és a kőzetek, illetve ércek genetikai
kutatását szolgálták. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem
szisztematikusak, direkt módon érckutatási célzattal nem
használhatók, de indikációnak és kiindulási alapnak min-
denféleképpen fontosak. Az adatbázis nem tartalmazza
azokat a régi, többnyire elavult és megbízhatatlannak tekint-
hető adatokat, amelyek különböző érckutatási programok-
ban keletkeztek és adattárakban kutatási jelentésekben,
kéziratokban szerepelnek. Legfőképpen az uránérc és man-
gánérc kutatásakor végeztek az országban optikai emissziós
spektrometriai módszerrel elemzéseket kőzetekből, ércek-
ből. Ez a módszer legfeljebb félkvantitatívnak tekinthető, és
ma már nem felel meg a modern követelményeknek. Az
adatbázisban az adatok megjelent publikációkból és nyil-
vános disszertációkból, kutatási jelentésekből származnak.

Az adatbázisba nem csak a ritkaföldfém-elemzéseket
vittük be, hanem minden elérhető kémiai elemzési adatot (fő-
és nyomelemeket), amely ugyanabból a mintából készült, mint
a ritkaföldfém-elemzések. Ezen felül azt is jelöltük, hogy
milyen elemzési módszerrel készültek az adatok.

A hazai szén-dioxid geológiai tárolási 
tevékenység szakmai támogatása

Témavezető: FALUS GYÖRGY

Feladat ismertetése: A 320/2011-es kormányrendelet 6§
(5) bekezdésének a) pontja alapján az intézet feladata az
ipari eredetű szén-dioxid föld alatti elhelyezésével kap-
csolatos kutatási feladatok ellátása. Magyarországon ritka-
ságszámba menő mennyiségben jelennek meg természetes
szén-dioxid-előfordulások, azaz felszín alatt, földtani
szerkezetben több százezer éve tárolt CO2-telepek, illetve
olyan természetes analógok, azaz szén-dioxid kiáramlási
zónák, ahol a föld mélyéből, természetes módon, pontsze-
rűen, jelentős mennyiségű szén-dioxid lép ki a felszínre.
Ezeket az előfordulásokat az ipari szén-dioxid-tárolás
biztonsági szempontrendszerének figyelembe vételével
megvizsgáltuk, illetve ezen szempontok alapján a korábbi
nagymennyiségű vizsgálatot újraértelmeztük, így az ipari
szén-dioxid biztonságos tárolása szempontjából kulcsfon-
tosságú információk megszerzése vált lehetségessé.

Ráadásul olyan speciális jelenségek közvetlen mérésére
nyílt mód, amelyek segítségével Magyarország folyama-
tosan eleget tud tenni az európai szén-dioxid tárolási
irányelvben (2009/31/EK) megfogalmazott kötelezettségé-
nek, így előre jelezhetővé válnak a szén-dioxid besajtolás
következtében várható kőzetmechanikai és pórusvíz-geo-
kémiai hatások, kútszerkezeti kérdések, szivárgási jellem-
zők és azok detektálási lehetőségei.

Mindezek mellett a CCS-technológia társadalmi elfoga-
dottságának javításában jelentős szerepet játszhat annak
tudatosítása, hogy a megfelelően megválasztott és kellő
mértékben monitorozott tárolási tevékenység, hasonlóan a
természetes szén-dioxid-előfordulásokhoz, nem jelent elfo-
gadhatatlan mértékű kockázatot a társadalom, így a helyi
lakosok számára.

Elért eredmények:
— A 2012. évi projekttevékenység során részletesen be-

mutattuk Magyarország legrégebben ismert és termelés alá
vont természetes szén-dioxid-előfordulását, amely Mihályi–
Répcelak területén található. 

— Bemutattuk a terület földtani felépítését, vízföldtani
és vízgeokémiai sajátosságait. Valamint szó esett a terület
porózus telepeiben felhalmozódott gáz geokémiai tulaj-
donságairól és feltételezett eredetéről is.

— Részletesen bemutatásra került a tároló, illetve fedő/
zárókőzetek, illetve a szuperkritikus szén-dioxid jelenlété-
nek hatására bekövetkező kémiai reakciókkal foglalkozó
nemzetközi irodalom.

— Néhány jellemző, megfelelő minőségű mélyfúrás-
geofizikai szelvénnyel rendelkező fúrás esetében a papír alapú
szelvények szkennelése és digitalizálása után elvégeztük ezen
szelvények újraértelmezését, meghatároztuk a gáztároló
porózus horizontok legfontosabb petrofizikai paramétereit.

— Bemutattuk, hogy 2009 óta, de különös tekintettel
2012-re, milyen szakmai feladatokat végeztünk el az euró-
pai uniós, a szén-dioxid geológiai tárolását szabályozó
2009/31/EK Direktíva hazai implementációjával kapcso-
latosan. Beszámoltunk a jogszabályhoz leadott javaslatok
tartalmáról, illetve arról, hogy 2009 májusában az Ország-
gyűlés a jogszabályt, a Bányatörvény módosításával beépí-
tette a hazai jogrendbe.

Pretercier aljzattérképezés és 
mélyszerkezet-kutatás

Témavezető: KISS JÁNOS

Feladat ismertetése: A 267/2006 kormányrendelet értel-
mében a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet feladata az
ország földtani felépítésének megismerésére és az ismert-
ség növelésére irányuló kutatások végzése. Ennek meg-
felelve folytatjuk térképszerkesztési, illetve a háttér adat-
rendszerek építésével kapcsolatos munkánkat. Archív
mérési adatok feldolgozásával és újrafeldolgozásával bővít-
jük az ország mélyszerkezetére vonatkozó információinkat.
Szükséges esetekben mérésekkel bővítjük az adatok körét.
A feldolgozási lehetőségeket új módszerek kidolgozásával,
adaptációval bővítjük.
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Elért eredmények:
— Országos pretercier medencealjzat-térkép adatrend-

szerének aktualizálása: Összegyűjtöttük az alapadatokat
(fúrások, szeizmikus adatok, gravitáció), kigyűjtöttük és
átnéztük az alapdokumentációt. Beszkenneltünk 50 db sze-
izmikus időtérképet, összegyűjtöttünk 79 db 2D szeizmikus
papírszelvényt. Újraértelmeztünk 52 db digitális szeizmi-
kus szelvényt. Kapcsolatot kerestünk a gravitációs Bouguer-
anomália adatok és a medencealjzat-mélység között. Össze-
gyűjtöttünk több mint 13 288 egyedi sebesség–mélység
adatot (802 ponton), s ezekből kialakítottunk egy sebesség
adatbázist. Elemeztük a korábbi évek mélységtérképeinek
szerkesztési menetét, illetve összevetettük a különböző
forrásból származó mélységtérképeket.

— Megtörtént a 100 000-es geofizikai térképsorozat újabb
állományainak (3 EOV lap) elkészítése és beemelése digitális
térképtárba (gravitációs, mágneses és tellurikus térképek).

— Elkészült a nyírségi területre a kiválasztott 5 db mag-
netotellurikus szelvény kétdimenziós inverziója a meghatá-
rozott formai követelményeknek megfelelően.

— Aljzatbeli jól vezető képződmények területi elter-
jedésének lehatárolása a Mecsek térségében: 7 új pont
segítségével megállapítottuk, hogy a jól vezető zóna egy
ÉK–DNy-i csapású szerkezethez kapcsolódik. Még nem
fejeződött be a munka.

— Elvégeztük a CEL05 szelvény mentén az erőtér-geo-
fizikai feldolgozásokat, amely feldolgozásoknak a litosz-
féra kutatása mellett a nagyszerkezeti földtani felépítés
megértése is célja volt.

— Még napjainkban is vannak olyan helyek az országban,
ahol a gravitációs adatok hiányzó mélységinformációkat
szolgáltathatnak. A nagyon mély medencealjzat azonban
mélységi határt szabhat a gravitációnak is. A mélységinverzió
lehetőségeit, illetve a spektrális szűrésekből származó mély-
ségi szeleteléssel ezeket a lehetőségeket vizsgáltuk.

Litoszférakutatás

Témavezető: HEGEDŰS ENDRE

Feladat ismertetése: A Danube 2004 litoszférakutató
program részeként 2004 nyarától, 30 darab egyedi, 3 kom-
ponenses, folyamatos regisztrálású szeizmológiai műszert
üzemeltetünk Dél-Magyarországon Boda középpont körül
50 km átmérőjű területen. 

A kilencvenes években mért regionális, litoszféraku-
tatási vizsgálatra is alkalmas szeizmikus vonalhálózat 10
vonalának terepi mérési anyaga alapkutatási feladatokra
elérhetővé válik intézetünk számára. 

Folytatjuk a litoszférakutató szeizmikus vonalak menti
erőtér-geofizikai vizsgálatokat és a különböző fizikai para-
méterek alapján végzett komplex értelmezést, aminek célja:
kéregkutatás, medencealjzat mélység-meghatározás és
főszerkezetek kijelölése. 

Elért eredmények:
— Elkészült a Reg-6-os vonal reflexiós és tomográfiás

feldolgozása. 
— A Dél-Magyarországon üzemelő szeizmológiai mű-

szerek adatainak kísérleti feldolgozását és vizsgálatát a
mikroszeizmikus események helyének és méretének meg-
határozásával a 2006. év első félévi adatain elvégeztük. Az
így előállt adatrendszer értelmezését is elkezdtük a területet
jól ismerő RHK-nál és a Mecsekércnél dolgozó kollégáink
segítségével.

— Elkészült a BF-01es vonal reflexiós feldolgozása is,
de a laterálisan erős változatosságot mutató felszínközeli
földtani modell, valamint a komplex tektonikai felépítés to-
vábbi feldolgozást igényel.

— A Balaton-felvidéki-vonal és a Celebretion 2000 so-
rán közel azonos nyomvonalon mért CEL08 vonal feldolgo-
zási eredményeinek összehasonlítása elkészült.

— A CEL5 szelvény erőtér-geofizikai feldolgozása és
komplex értelmezése is lezárult.

Kőzettani és geokémiai vizsgálatok a Kárpát-
medence xenolitjain

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Feladat ismertetése: A korábbi évekhez hasonlóan foly-

tatódott a Kárpát–Pannon régió alsó litoszféra (felső köpeny
és alsó kéreg) eredetű xenolitjainak kőzettani-geokémiai
vizsgálata. Négy témacsoport köré épült fel a kutatási ter-
vünk.

1. A hidrogén diffúziójának vizsgálata olivinben kísérleti
módszerekkel, annak érdekében, hogy megállapíthassuk;
hogy az olivinek víztartalma mennyire jellemző a köpenyre. 

2. A PULI adatbázisban található olivinek víztartal-
mának újraértékelése a kidolgozott, új infravörös protokoll
segítségével. Ezáltal az olivin víztartalmának hőmérséklet
és nyomás függését kisebb hibával meg tudjuk határozni.
Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a víztartalom geodina-
mikai helyzettel történő esetleges korrelációját is megálla-
píthassuk.

3. A CEL08 mélygeofizikai szelvény komplex földtani
értelmezése, a xenolitok segítségével konstruált idealizált
litoszféraoszlop és a rendelkezésre álló mélyfúrási, vala-
mint szerkezetföldtani információk alapján. A cél az, hogy
választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a régió geodinamikai
folyamatai (extrúziós és extenzió) hogyan mentek végbe, és
az az egyes litoszféra egységeket (Alcapa és Tisza) milyen
vertikális és horizontális dimenziókban érintette.

4. Kéregxenolitok olvadásakor keletkező olvadékzár-
ványok vizsgálata elektron mikroszonda segítségével. 

Elért eredmények:
— Hidrogéndiffúziós együtthatók olivinre. A diffúziós

vizsgálatokat a Kamerunból származó Barombi 1 spinel
lherzolit xenolit olivin fenokristályain végeztük el. A vizs-
gálatokkal a célunk az volt, hogy a különböző vízbeépülési
mechanizmusok között van-e eltérés a diffúziós együttható
vonatkozásában. Az eredmények az oktaéderes vonatkozás-
ban adtak jó minőségű eredményt és arra utaltak, hogy
természetes olivinben a hidrogén diffúziós sebessége
azonos a kísérletileg meghatározott polaron diffúzió sebes-
ségével és a különböző helyettesítési mechanizmusok
sebessége nem tér el jelentősen ettől.
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— Az olivin víztartalmának nyomás- és hőmérséklet-
becslése. Összesen több mint 600 spektrum elektronikus
változatát gyűjtöttük össze, illetve digitalizáltuk. Az elem-
zéshez a GC02b olivin digitalizált spektrumait választottuk
ki. A kapott eredmények azt mutatták, hogy ugyanazon
spektrumok esetében is, csak az alkalmazott kalibrációból
fakadó különbség háromszoros eltérést okozhat, éppen
ezért szükséges az egységes kiértékelés.

— A CEL08 mélygeofizikai szelvény komplex földtani
értelmezése a litoszféra xenolitjaiból származó információ
felhasználásával. Megállapítható, hogy a CEL08-as szel-
vény szeizmikus sebességeloszlás térképén található olyan
anomáliacsoport, amelyeknek felszíni kifutása nagyjából
egybe esik a fő szerkezeti vonalakkal (a valós szögek
megjelenéséhez egy az egyben kell megjeleníteni a ki-
magasított szelvényt). A Rába-vonal alatt például egy nagy-
jából délkeleti irányban a vertikálishoz képest enyhén dőlő,
viszonylag jól lehatárolható, magasabb sebességű zóna
húzódik és egészen a köpenylitoszféráig követhető. A
Balaton-vonal alatt egy hasonló jellegű, de a vertikálishoz
képest igen enyhén északnyugati irányban dőlő magasabb
sebességgel jellemezhető diffúz zóna rajzolódik ki, ami
szintén még a köpenyben is nyomozható. A Zágráb–
Zemplén vonal közelében kevésbé karakteres módon, de
szintén megtalálható ez a fajta anomália-együttes. Ezen
magasabb szeizmikus sebességgel jellemezhető zónák
közelében a MOHO és a köpenylitoszférában is megfigyel-
hető az izoszeizmikus sebességet mutató vonalak esetében
hirtelen változás, azaz, hogy az azonos sebességgel jelle-
mezhető részek hirtelen felfelé vagy lefelé mozdulnak el. A
megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a felszíni
nagyszerkezeti vonalak folytatódnak a litoszférában és
egészen a köpenylitoszféráig követhetőek.

— A kéreg olvadásakor létrejött olvadékok és fluidu-
mok összetétele, eredete és kölcsönhatása a kéreg kőzetei-
vel. Az elektron mikroszonda vizsgálattal meg tudjuk álla-
pítani a kéregben mozgó olvadékok összetételét. A kapott
összetételeket és az irodalomból származó kísérleti kőzet-
tani adatokat összehasonlítva választ kaphatunk az olvadé-
kok eredetére. 

Szeizmikus mérőrendszerek 
és fejlesztésük

Témavezető: TÖRÖK ISTVÁN

Feladat ismertetése: Az eddig még nem alkalmazott
bluetooth kommunikáció megvalósítása és 2 db adatgyűjtő
építése. 

Az USB kommunikáció továbbfejlesztése. A folyamatos
laboratóriumi és terepi üzemeltetés és a regisztrált adatok
kiértékelése során mind az adatgyűjtő (PIC), mind a kezelő
szoftverek (PC) folyamatos fejlesztését és javítását végezzük.
Két db adatgyűjtő beépítése a korábban beszerzett, folyamatos
terepi használatra alkalmas, fém műszerdobozba. 

A folyamatos laboratóriumi és terepi üzemeltetés és a
regisztrált adatok kiértékelése során mind az adatgyűjtő
(PIC), mind a kezelő szoftverek (PC) folyamatos fejlesztését

és javítását végezzük. 
Az intézetben még működő ESS-k folyamatos karban-

tartása és javítása.
Elért eredmények:
— új, fém műszerdobozok tesztelése, de a nehéz gyár-

tás, előkészítés miatt alkalmazásra jelenleg nem kerültek,
— bluetooth kommunikáció kiépítése,
— USB kapcsolat megvalósítása,
— új vezérlő és kezelő szoftverek készültek,
— 4 db adatgyűjtő építése,
— ESS-k javítása,
— műszerek laborkörülmények közötti tesztelése,
— műszerek terepi tesztelése a Baranyában működő

szeizmikus monitoring-hálózatban,
— a tesztelések során keletkezett nagy mennyiségű adat

kiértékelése.

Módszertani fejlesztés. Szeizmikus mérés és
feldolgozás

Témavezető: SCHOLTZ PÉTER

Feladat ismertetése: A reflexiós mérési módszerek és az
adatfeldolgozási eljárások fejlesztésének folytatása. A cél a
nagy produktivitású és/vagy magas minőségi követelmé-
nyeket kielégítő adatgyűjtési és feldolgozási eljárások
kidolgozása. A kutatott részterületek: szeizmikus szimultán
rezgéskeltés és jelszétválasztás; vibrátor okozta rezonancia-
hatás csökkentése.

Elért eredmények: Megmutattuk, hogy optimalizált
álvéletlen idősorok, mint vibrojelek, sikeresen alkalmaz-
hatók szeizmikus reflexiós méréseknél, ahol a cél, hogy
csökkentsük a vibrátorok okozta károk esélyét, melyek
közeli épületekben keletkezhetnének. Az optimalizációs
eljárás képes olyan vibrojelet előállítani, melynek az
autokorrelációs mellékmaximumai lényegesen kisebbek,
mint egy gyári szoftver által generált álvéletlen vibrojelé.
Hasonlóan, az optimalizációs eljárás tartalmazhat olyan
célfüggvényt is, mely az optimális vibrojel autokorreláció-
jának egy tetszőleges másik, például lineáris, vibrojel
autokorrelációját közelíti, legalábbis a centrális tartomány-
ban (ez egyébként az elméleti szeizmikus elemi hullám az
előfeldolgozás után). Ez könnyen lehetővé teszi a kevert
alkalmazást a terepen: az érzékeny épületek közelében az
optimalizált álvéletlen vibrojelet, máshol a hagyományos
vibrojelet alkalmazzuk, az előfeldolgozási metóduson
pedig semmit nem változtatunk. A dekonvolúciós eljárás
még azt is megengedi, hogy a figyelmünket a vibrojel ener-
giájának maximalizációjára fordítsuk, így javítva a jel/zaj
viszonyt amellett, hogy a rezonanciahatást is csökkentjük. 

Paleoklimatológiai kutatásokat 
és őskörnyezeti rekonstrukciók készítését

megalapozó vizsgálatok

Témavezető: HORVÁTH ZOLTÁN

Feladat ismertetése: A paleoklimatológia módszertani
alapjainak és hazai alkalmazási lehetőségeinek áttekintése.
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A projekt során megvizsgáljuk a komplex geológiai, geo-
fizikai és talajtani vizsgálatok lehetőségét, akár olyan terü-
leteken is, ahol a környezetváltozások időbeliségének meg-
határozását régészeti emlékek segíthetik (pl. régészeti ása-
tások). Néhány geofizikai módszer (mágneses és ellenállás-
mérés, földradar) és sekélyfúrások, illetve feltárt rétegek
különböző természettudományos vizsgálati eredményeinek
összehasonlítása (pl. pollenanalízis, malakológia) együttes
tesztelése mintaterületen (pl. budapesti ásatás vagy Bala-
ton). Üledék és talajminták célorientált vizsgálatával adat-
szolgáltatást végzünk őskörnyezeti, illetve a korábbi éghajlati
viszonyok rekonstrukciójához (paleoklimatológiai adatfor-
rás).

Elért eredmények:
1. Összeállítottunk egy földtani-talajtani valamint egy

geofizikai segédanyagtervet, ami a paleoklíma és őskörnye-
zeti rekonstrukciós kutatások megalapozását segítheti elő a
régész kutatókkal való együttműködés során.

2. A balatoni mérésekkel kapcsolatban beszereztük az
intézeti adatbázisban levő VESZ mérések adatait. A 204 db,
akár 4 km AB távolságú görbékből leválogattuk a minket
érdeklő kisebb mélységre vonatkozó pontokat, és elkezdtük
a Siófoki-medencében levő, nagyjából öt vonal mentén
elhelyezkedő kb. 60 db mérési adatsor feldolgozását. Ezek
közül a Siófok-Alsóörs közötti szakasz feldolgozása elké-
szült.

Egy korábbi régészeti ásatásról származó (Eger-Líceum)
talaj- és üledékmintákat az MFGI Laboratóriumába, illetve
pollenelemzés céljából külső szakértőnek leadtunk. Az
anyagvizsgálatok közül számos elkészült (pH, karbonát,
vékonycsiszolat). 

3. Az egri Líceum alatti fúrásokból gyűjtött minták leírá-
sa, anyagvizsgálata megtörtént (pl. PH, CaCO3, ICP-MS és
OES, szerves anyag, vékonycsiszolat) és az értelmezések
megtörténtek beleértve a talaj-mikromorfológiai elemzést.
Mollusca nem volt az anyagban, a pollenvizsgálat és
értékelés megtörtént.

CSERNY Tibor közreműködésével a Balatonon, a Sió-
foki-medencében három, összesen 9644 m hosszú 80 kHz-
es szonárszelvényt mértünk a Tó–27 és Tó–28 fúrások kör-
nyezetében. Kísérletképpen mértünk még:

Badacsony és Révfülöp között is összesen 9494 m-t, de
ezeken a szelvényeken a vizsgálni kívánt rétegsor nem volt
felismerhető.

Magyarország földtani-geofizikai térmodellje a
felszíni és felszínalatti tér hasznosításának

támogatására

Témavezető: MAROS GYULA

Feladat ismertetése: Magyarország földtani-geofizikai
térmodellje azon szintek, felületek összessége, amelyek kor,
képződmény, tektonika, paramétertér szerinti bontásban,
1:500 000-es átlagos felbontásban tartalmazza azokat a geoló-
giai alapinformációkat, amelyek kiindulási alapot jelentenek a
felszíni és felszín alatti tér hasznosításához, nyersanyagok,
energiahordozók kutatásához, föld alatti gáztározáshoz. 

Közben folyamatosan fejlesztjük az intranetes/inter-
netes elérhetőségeket.

Elért eredmények:
Foltadatbázis: 2012-ben az archív adatok térképi adat-

bázisát helyeztük előtérbe. Erre a Bakony térképezési ada-
tait választottuk. Módosítottuk a tervezett méretarányt is
(1:10 000-esre), mivel a bakonyi nyomtatásban megjelent
20 000-es lapok síkrajza csak nagy hibával volt illeszthető a
mai digitális topográfiához. 

Szinttérképek. A térmodell célja egy olyan 3D térképi
adatbázis kialakítása, mely a hasonlóan az eddigi síkrajzi
elemekhez a térbeli elemeket is átlátható és egzakt módon
tárolja és a további országos jelentőségű intézeti feladatok
ellátását egységesen segíti elő. A grd fájlokat a GIS500 SDE
adatbázisba integráltuk, „raster dataset” tárolási módot
alkalmazva. Az állomány így a konvertálás során megtartja
az eredeti grid tulajdonságait, de bekerül az MsSQL alapú
adatbázisba.

Megszerkesztettük Magyarország 1:500 000-es új felszíni
földtani térképét. A térkép adatbázishoz kapcsolt vonalműve
elkészült, a kiadási döntés meghozatala után kartografálni
kell, a topográfiai alap síkrajza rendelkezésre áll. Mivel a
Transenergy EU-projekt magyarországi része földtani térké-
pét is az új térkép alapján készítettük, alkalom nyílt a szom-
szédos országok (Szlovákia, Ausztria, Szlovénia) földtani
térképeivel való harmonizálásra is.

A jelkulcstábla fejlesztésében ebben az évben jelentős
előrelépés történt az egységek nemzetközi rendszerbe tör-
ténő illesztését illetően. Befejeztük minden földtani egység-
re a hagyományos, korábban meglevő mellett a nemzetközi
„szabványoknak” (a Nemzetközi Rétegtani Bizottság leg-
újabb kiadványainak) megfelelő jelrendszer kialakítását. 

Ásványi nyersanyagok kutatása

Témavezető: SCHAREK PÉTER

Feladat ismertetése: Cél az MBFH–MFGI közös témák
számára elérhetővé tenni a korábbi MÁFI (régiógeológiai)
munkái során készült digitális nyersanyag-adatbázist és
térképeket, azok szükség szerinti átdolgozásával. Az Euro
GeoSource projekt számára adatgyűjtést és értékelést vég-
zünk. Ellátjuk az intézetben az ásványi nyersanyagokkal
kapcsolatos információs feladatokat.

Elért eredmények: Befejeztük a Régiógeológiai Osztály
által szerkesztett „Magyarország nem fémes nyersanyagai
potenciális előfordulásai” térkép konvertálását ArcGIS-be,
a Geoinformatikai Osztály közreműködésével. A térkép az
MGSz Területi Földtani Szolgálatainál készült kéziratos
megyetérképek adataira épült.

Befejeztük a nem fémes nyersanyagok szabad területei
adatbázis térképének ArcGIS-be konvertálását, egységes
szerkezetben.

Folytattuk az adatgyűjtést és értelmezést az EuroGeo-
Source (EGS) projekt számára. Ennek során átkonvertáltuk
az MBFH nyilvántartásából megkapott bányatelkek adatait
és a nem fémes szabad területek adatbázisát az EGS code
list-nek megfelelő tartalommal, angol nyelven.
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A földtani környezet megismerése és a
veszélyforrások kutatása

Mérnökgeofizikai módszertani kutatások:
állékonysági paraméterek geofizikai vizsgálata

Témavezető: PRÓNAY Zsolt
Feladat ismertetése: A téma keretében az állékonyság

vizsgálatára, esetleg térképezésére alkalmas mérési mód-
szereket, hullámtípusokat, mérési és feldolgozási rendsze-
reket keressük és fejlesztjük tovább a feladatra optimalizált
módon. A téma szempontjából érdekes régi adatokat átte-
kintjük. Ezek tanulságai alapján a feladatra kihegyezett mó-
don kísérleti méréseket végzünk. A feldolgozás módszerét
és programjait a magaspartok és vörösiszap-tárolók gátjai
vizsgálatának speciális igényeihez igazítjuk. A geofizikai
adatokat összevetjük a talajmechanikai adatokkal és a geo-
fizikai paraméterekből állékonysági paramétereket szár-
maztatunk le. Módszereket dolgozunk ki és programokat
fejlesztünk a későbbi hasonló feladatok megoldására.

Elért eredmények: Kísérleti méréseket végeztünk a
balatoni és dunai magaspartokon és Almásfüzitőn a vörös-
iszap-tároló gátján. Elkészítettünk és teszteltünk egy von-
tatható terítést, amely felhasználásával nagy mennyiségű
mérés gyors elvégzése válik lehetővé. vizsgáltuk a vibráto-
ros jelforrás felhasználhatóságát a felületi hullámok kelté-
sére, ezt összehasonlítottuk a kalapácsos jelgerjesztés
eredményeivel. Az almásfüzitői vörösiszaptároló gátján a
vontatott terítés használatával szelvényt mértünk, ennek
feldolgozására a programokat módosítottuk, a végén S-
hullám sebességszelvényt állítottunk elő. A feldolgozó
rendszerrel előállított adatokat a földtani, talajmechanikai
és downhole mérésekből származó S-sebességekkel
hasonlítottuk össze. Kidolgoztuk a módját annak, hogy a
P- és S-sebességekből a talajmechanikusok által kedvelt
kohéziót és belső súrlódási szöget számíthassunk.

Földrengés-veszélyeztetettség –
mérnökszeizmológiai térképezés

Témavezető: TILDY Péter
Feladat ismertetése:A kutatási téma tartalmazza a talaj-

típus meghatározáshoz szükséges mérési és térképezési
módszertan folyamatos fejlesztését, valamint a szabványos
paramétereken alapuló helyi hatás térképezését. Ennek
megfelelően a 2012-es feladat is kettős volt. Egy új, nagy-
léptékű talajtípus-térképezési módszer kidolgozását és a
felületi hullám módszer egy speciális, a partfalak állékony-
ságának értékelésénél használható módozatának kifej-
lesztését tűztük ki célul. 

Elért eredmények: Megszerkesztettük a Fejér megyére
vonatkozó új topográfiai alapú talajtípus térképet, és ennek
mérnökgeológiai alkalmassági térképpel való metszettér-
képét. Az eredménytérkép adattáblájának segítségével
összehasonlítottuk a különböző paraméterek együttes elő-
fordulásait. Ezek alapján kidolgoztuk a különböző térinfor-

matikai adatok felhasználásán alapuló térképszerkesztés
menetét. Az országos térkép elkészítése, a fenti akadályok
és egyéb, év közben felmerült feladatok miatt, a következő
évre maradt. 

Összeállítottuk a felületi hullám módszer szelvény men-
ti feldolgozását végző programcsomagot. A feldolgozás
működőképes, de a felszín közeli felbontóképesség növelé-
se miatt új program írásába fogtunk, amelynek célja fino-
mabb szerkezetű diszperziós görbesereg kinyerése.

A CTBT ellenőrzési technológiák tudományos és
polgári célokra történő alkalmazása

Témavezető: HEGEDŰS Endre
Feladat ismertetése: A 2012. évben tovább folytatódnak

a metodikai és terepi ellenőrzésre felkészítő gyakorlatok.
Ezekben a kísérletekben mind a volt ELGI által fejlesztett
műszerek, mind kutatóink részt vesznek az elmúlt években
megvalósult nemzeti hozzájárulás részeként.

Ezeknek a felkészítő gyakorlatoknak a teljes költségét a
nemzetközi szervezet viseli.

Elért eredmények: 
4 intézeti munkatárs részt vett a 2014. évi integrált terepi

gyakorlat „Health and Safety” kurzusán, mely során megis-
merkedtünk, mind elméletben, mind gyakorlatban a sugár-
zásveszélyes környezetben való biztonságos munkavégzés
módszereivel. 

HEGEDŰS Endre és KAKAS Kristóf, CSUDAY Balázs a bé-
csi ENSZ misszió nagykövetének felkérésére a „Engaging
the Experts, Training the Trainers: A Seminar on CTBT
Education in the 21st Century” szeminárium keretében elő-
adást tartottak a geofizika szerepe a CTBTO keretében
témáról a világ minden tájáról meghívott neves hallga-
tóságnak.

PRÓNAY Zsolt kollégánk részt vett a BUE II/IV okta-
táson/gyakorlaton, amelynek témája OSI POE procedúrák
(csomagolás, rakodólisták, ISP ellenőrzés és kötözködés,
ezzel kapcsolatos problémák kezelése) tárgyalástechnika,
hivatalos irományok készítése és kezelése volt.

HEGEDŰS Endrét a 2014-es Integrált Terepi Gyakorlatot
Előkészítő Bizottság tagjává választották (a bizottság tagjai
szokásosan az atomfegyverrel rendelkező országok kép-
viselői), melynek feladata a gyakorlat menetének, az ott
végrehajtandó programoknak a megtervezése.

Geokémiai modellezés

Témavezető: PLANK Zsuzsanna, JORDÁN Győző
Feladat ismertetése: Teszt területek földtani viszonyai-

nak áttekintése, irodalmi adatfeldolgozás. Teszt területek
geofizikai modelljeinek kidolgozása, mérési terv. Geoké-
miai mintavételi terv készítése. Geofizikai terepi mérések,
valamint geokémiai mintavételezés. Geofizikai mérési
eredmények feldolgozása és földtani értelmezése. Geoké-
miai labor minta előkészítés és laborvizsgálatok.

Elért eredmények: Kifejlesztésre került az a klaszter-
elemzésen alapuló módszertan, ami alapján a földtani és

Beszámoló a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2012. évi tevékenységéről 21



geofizikai adatok együttesen feldolgozhatók. A módszer
tesztelése szintetikus adatokon megtörtént.

Elkészültek az ajaki kutatási területről a földtani, vízföld-
tani és geokémiai térképek, amik alapján a geofizikai mérések
tervezése megvalósulhatott. Az archív adatok rendszerezése
megtörtént olyan szempontból, hogy bemenő adatként szo-
lgálhatnak a klaszter elemzés elvégzéséhez.

Felszínmozgásos területek földtani 
dokumentálási módszerének fejlesztése

Témavezető: CSILLAG Gábor, ALBERT Gáspár
Feladat ismertetése: A felszínmozgások dokumentáci-

ója során eddig alkalmazott szempontrendszer átdolgozása
és tesztelése. Az átdolgozott dokumentációs szisztéma
célja, hogy terepen megfigyelhető földtani/szerkezetföld-
tani és geomorfológiai jelenségek terepi vizsgálatával kvan-
titatív és kvalitatív adatokat szolgáltasson a csuszamlásos
területekről. 

Elért eredmények: 1. Terepi és kamerális munkák: A fel-
színmozgások által érintett területek rendszeres helyszíni
földtani dokumentálási szempontrendszerének felülvizs-
gálata és új elemekkel való kiegészítése zajlott. Elkészítettük a
felszínmozgások elnevezéseinek összehasonlító táblázatát A
táblázat a hazai és a nemzetközi szakirodalmi adatokra épül.

A szakirodalmi adatok elemzése alapján a következő
feladatok jelölhetők meg:

2. Pontosítás: „elvi” pontosítás: Hasznos lenne a hazai
szakemberekkel áttekinteni az itthoni tapasztalatok és az
elmúlt évek nagyszámú nemzetközi publikációja alapján a
kataszter fogalmainak értelmezését, elvégezni esetleg szük-
séges aktualizálásukat. Feltétlenül szükséges a használt
kategóriák pontos definíciója, a megkapott 1-2 sor helyett.

„Gyakorlati” pontosítás: A kataszterben szereplő hely-
színek bejárása részben megtörtént. Ez azonban csak egy
része ennek a feladatcsoportnak. Eldöntendő kérdés, hogy
hogyan kezeljük a helyenként kaotikus, egymást metsző,
nehezen azonosítható digitális vonalműveket, amelyek az
archív adatlapok alapján készültek.

3. Kiegészítés: A lakott területek közvetlen környékén, a
műszaki létesítmények környezetében ismertek a felszín-
mozgások. A földtani térképezés eredményeként azonban a
jelenleg az emberi létesítményeket közvetlenül nem veszé-
lyeztető, általában ismeretlen korú mozgások képződmé-
nyei, morfológiai nyomai nagy számban váltak ismertté.

Kiválasztottunk egy szabadon felhasználható programot
az adatbázis feltöltéséhez, aminek tesztelését elkezdtük. A
teszt eredményét a program készítői figyelembe veszik,
szükség esetén módosítják, kiegészítik.

A Gerecse dunai teraszvidékén
Almásneszmély–Dunaszentmiklós térségének

földtani–geomorfológiai térképezése

Témavezető: CSILLAG Gábor
Feladat ismertetése: A Dunántúli-középhegység területén

végzett részletes földtani térképezés keretébe illeszkedő pro-

jekt célja a Gerecse északi előterében fekvő dunai teraszvidék
Dunaalmás és Dunaszentmiklós közötti területének földtani
és geomorfológiai térképezése. Az újabban felmerült társadal-
mi igényeknek megfelelve a terület felszínmozgás-veszélyes
zónáira külön figyelmet fordítva geomorfológiai térképválto-
zat is készül. A munkához az archív földtani adatok, fúrások
újraértékelése mellett a rendelkezésre álló geofizikai mérések
anyagát is felhasználjuk. A térkép alapjául szolgáló észlelési
adatokból adatbázis készül.

Elért eredmények: Terepi munkák: Elkészült az L-34-1-
C-d-2 Szőny, az L-34-1-D-d-1 Dunaszentmiklós és az L-34-
1-D-c Naszály lapok terepi felvétele. Megkezdtük a felső-
miocén rétegsor részletes szelvényezését a dunaszentmikósi
és naszályi lapok területén. A térképezés során a korábbi
évekhez hasonlóan számos, esetenként jelentős méretű
lejtős tömegmozgás nyomait észleltük. További vizsgálatok
szükségességét veti fel a dunaszentmiklósi lapon két helyen
is észlelt szuffúziós erózió a vastag löszösszletben. Ennek a
tömegmozgásokra gyakorolt hatása azért is fontos kérdés
lehet, mert a neszmélyi vörösiszap tározó Ny-i lejtőjének
felső peremén is észleltük a löszkarsztot.

Kamerális munkák: A térképszerkesztés gyorsítása ér-
dekében összeállítottuk a Komárom és Nyergesújfalu
közötti terület teljes fúrási adatbázisát. 

A Gerecse északi része — a Duna és a mezozoos kőze-
tekből álló hegységi terület közötti dombság — földtani
térképének elkészítéséhez egységes negyedidőszaki tagolást
kell készíteni a képződményekre és a geomorfológiai szintekre
egyaránt. 

Elkészült az L-34-1-C-d-2 Szőny, L-34-1-D-c-4 Szomód
és a naszályi L-34-1-D-c-1, 3 lapok fedett földtani térképének
vonalműve. 

Elkészült az almásfüzitői vörösiszap-tározó környékének
földtani térképe digitálisan feldolgozva, 1:20 000 méret-
arányban (L-34-1-C-d Szőny és L-34-1-D-c-1 Naszály)

A térképekkel együtt elkészült a két 10 000-es földtani
térkép felszíneni képződményeinek földtani leírása is. 

Budapest földtani-vízföldtani atlasza

Témavezető: GYALOG László
Feladat ismertetése: A „Budapest, a hévizek fővárosa

— földtani atlasz turisták részére” munkacímű atlasz nyom-
tatásban történő megjelenésének, a hozzá kapcsolódó inter-
aktív megjelenítés működőképessé tételének előkészítése

Elért eredmények: Az atlasz szerkezetének kialakítását
követően megkezdődött a bevezető fejezetek írása. Ezek
közül első változatban elkészült az atlasz területének
földrajzi ismertetése, földtani leírása földrajzi tájegységek
szerinti bontásban, valamint a terület fejlődéstörténetének
összefoglalása. Elkészült az atlasz középső részét alkotó
1:50 000-es mértarányú földtani térkép jelkulcsa és a térkép
első kéziratos változata. A szerkesztés a korábbi nyomtatott
és kéziratos térképek felhasználásával történt. Megkez-
dődött az objektumok terepi felvétele és leírása, néhány
esetben elkészült a környezetüket ábrázoló földtani térkép
első változata is. A feltárások, az épített környezet fotói,
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leírásai és földtani térképei az intézeti szerveren kialakított
könyvtárrendszerben folyamatosan kerülnek feltöltésre. A
kutatási feladatok közül elkészült a földtani térkép és a
bevezető fejezetek első változata, valamint a földtani objek-
tumok leírásának az egyharmada.

A tervezett külső anyagi források elmaradása miatt nem
készült el az 1:50 000-es földtani térképnek és a földtani
objektumok környezetének a topográfiai alapja.

Az atlasz befejezésére és nyomdai kiadásra történő
előkészítése a 2013. évben reális cél lehet. 

Agrogeológiai kutatások. 
A talaj–alapkőzet–talajvíz-rendszer
összefüggéseinek agrogeológiai és

környezetföldtani kutatása

Témavezető: KUTI László
Feladat ismertetése: A síkvidéki földtani térképezés és a

mintaterületi kutatásaink adatainak fölhasználásával az
aszály és sivatagosodás földtani összefüggéseinek, a föld-
tani környezetre (talaj–alapkőzet–talajvíz-rendszer, vagy
talaj – talajképző üledék – ágyazati kőzet rendszere) gya-
korolt hatásának és a termőhelyeket módosító hatásait vizs-
gálva aszályveszélyeztetettségi térképet szerkesztünk a
Tiszántúl területére. 

A különböző jellegű mezőgazdasági területeken vizs-
gáljuk a mikroelemek viselkedését, az adott földtani közeg-
ben az adott táj növényi tápanyagpotenciálját, különös te-
kintettel az agrogeológiai rendszer tápanyagszolgáltató
képességére.

Elért eredmények: Megszerkesztettük a Tiszántúl
1:100 000-es aszályveszélyeztetettségi térképét.

Különböző jellegű mezőgazdasági területeken vizsgál-
tuk a mikroelemek viselkedését a talaj–alapkőzet– talajvíz
rendszerben.

A rendszerezett, adatbázisba vitt adatokból mikroelem-
térképeket szerkesztettünk a Fülöpi- és a Viszi-mintaterület
BFK szintjeiben. Az utóbbiban összehasonlító értékelést
végeztünk a különböző kivonatoló szerrel föltárt minták
ugyanazon laborban végzett mikroelem vizsgálati ada-
taiból. 

E feladathoz csatlakozva a GEMAS Uniós program ke-
retében végzett munkánkról, mely többek között tartal-
mazza a magyarországi szántók és legelők mikroelem
spektrumának áttekintése során elért eredményeinket, több
publikációnk megjelent.

Magyarország geokémiai atlasza

Témavezető: FÜGEDI Ubul
Feladat ismertetése: Magyarország egységes geokémiai

adatbázisa hordalékminták alapján — (a TIM és a Parádi-
Tarna és a Torna-patak adataival kiegészítve, egységes
formátumban és koordinátarendszerben).

Elért eredmények:A Parádi-Tarna vízgyűjtő területén a
mintavétel befejeződött; a részletező minták integrálása az
egységes országos geokémiai adatbázisba megtörtént.

A TIM-rendszer eredményeit áttekintettük, a TIM-pon-
tokat minősítettük az országos adatbázisba integrálhatóság
szempontjából, az ártérinek minősíthető TIM-pontokat in-
tegráltuk.

A Zempléni-hegységből 1989-ben gyűjtött minták elem-
zései közül az egységes adatbázisban nem használhatókat se-
lejteztük, a hegység ismeretességi térképét elemenként módo-
sítottuk.

Tervjavaslatot tettünk a Zempléni-hegység részleges
újramintázására. 

Magyarország földtani alapszelvényei
dokumentációjának felülvizsgálata

Témavezető: SZENTPÉTERY Ildikó
Feladat ismertetése: A földtani alapszelvények doku-

mentációjának felülvizsgálata, kiegészítése a lényeges pub-
likációk jegyzékével és a fotódokumentáció hivatkozásaival a
kvarter, pannóniai, miocén és eocén alapszelvények esetében. 

Az alapszelvények, mint földtani értékek természet-
védelmi szempontú védelmének előkészítése céljából
együttműködtünk a Magyar Rétegtani Bizottsággal (MRB)
a védendő alapszelvények kijelölésében. 

Elért eredmények: A tervnek megfelelően megtörtént az
elsősorban védendő alapszelvények kigyűjtése. A táblázatot
előbb az MRB felé továbbítottuk, majd az első körben jog-
szabályi védelemre javasolt 177 db alapszelvény adatait a
Vidékfejlesztési Minisztériumnak átadtuk.

A kvarter, pannóniai, miocén és eocén alapszelvényekhez
tartozó publikációk többségének kigyűjtése megtörtént. 

A jelenleg rendelkezésre álló fotódokumentáció össze-
gyűjtését és rendezését elkezdtük. Új felvételek készítésére
nem volt lehetőségünk. A fotókat idő hiányában nem rend-
szereztük és csatoltuk az alapszelvényekhez, jelenleg külön
könyvtárban vannak. A Minisztériummal tervezett együtt-
működés nem jött létre.

A tervben nem szerepelt a miocén alapszelvények rövid
leírásának lektorálás utáni javítása, melyet elvégeztünk. A
hosszú formációleírások szövegének és irodalomjegyzékének
javítását is elkészítettük. Ugyancsak elkészült a miocén
szakirodalom táblázatos összefoglalásának első 693 tétele. 

Településgeológiai kutatások

Témavezető: SZURKOS Gábor
Feladat ismertetése: A 2001-ben beindult Budapest

Településgeológiai térképsorozat eddigi tapasztalatait fel-
használva további vízmintavételekkel és vizsgálatokkal be-
fejezzük a XV. kerület térképsorozatát. Az 1975 után
mélyült több száz fúrás felhasználásával átalakítjuk, a
jelenleg érvényben lévő jelkulcsi elemekkel ábrázoljuk a
fedett és fedetlen földtani térképeket, úgy hogy a formációk
mellett azok kőzettani tulajdonságai is szerepeljenek.

A vízvizsgálatok eredményei alapján elkészítjük azokat a
térképeket, amelyekben a talajvízben mért komponensek
szennyezettségi határérték felettiek. Az építésalkalmassági tér-
képeket átalakítjuk az egységesített jelkulcsi rendszer alapján.
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A meglévő több száz fúrás kőzettani adatai, illetve a
meglévő talajvíztérképek felhasználásával elkészül a szeny-
nyeződésérzékenységi térkép is.

A térképek elkészültével rövid magyarázó szöveget
írunk a változatok ismertetéséhez.

Elért eredmények: Elkészült Bp, XV. kerület Település-
geológiai térképsorozat magyarázóval és 16 térképválto-
zattal.

Hidrogeológiai és víz-geokémiai értékelések 
és modellfejlesztések

Témavezető: SZŐCS Teodóra
Feladat ismertetése: Több MFGI projekt igényli a hidro-

geokémiai adatbázis fejlesztését és arra alapozva víz-geo-
kémiai és regionális áramlási és transzportmodellek segít-
ségével az értelmezéseket. Ilyenek a geotermikus energia-
hasznosítások, a szénhidrogén-termelések fejlesztési fela-
datai, a szén-dioxid felszín alatti elhelyezése és néhány más
nyersanyag hasznosítása is. 

2012-ben az adatbázis fejlesztését, a beérkező vízföld-
tani naplók alapján országosan, az értelmezési-modellezési
részt pedig a Nyugat-Pannon régióra végezzük el. Ez utóbbi
mintaterületként azért szerepel, mert itt egyrészt 3 szom-
széd országgal közös adatbázis építése indult meg, másrészt
ezen a területen 2011-ben a geotermális energia és a szén-
hidrogén-hasznosítások koncessziós feladataihoz több
ELGI–MÁFI tanulmány is készült már. További indoka a
mintaterület kiválasztásának az, hogy itt is találhatók olyan
jelentős sós vizes rezervoárok, melyek a szén-dioxid mély-
beli elhelyezésénél számításba vehetők, ráadásul olyan
szén-dioxid-telepek is találhatók a térségben, melyek a
hosszúidejű CO2–víz–kőzet kölcsönhatások megítéléséhez,
mint kiváló természetes analógiák szolgálhatnak.

Elért eredmények: Az év során 659 vízföldtani napló
került feldolgozásra. Elkészítettük a főbb víz-geokémiai
jellemzők adatbázisba építését a Dunántúli-középhegység,
valamint a Duna-medence régiójára (Kisalföld és a szom-
szédos szlovák, osztrák medence területek). Az áramlási
rendszerek jobb megismeréséhez, és a vízföldtani model-
lezés ellenőrzéséhez összehasonlítottuk a három legelter-
jedtebben alkalmazott radiokarbon vízkorszámítási mód-
szert, és megvizsgáltuk alkalmazási lehetőségeiket. A
Kisalföld és Dunántúli-középhegység területére vízföldtani
modellt készítettünk. Eredményesen működtünk közre az
akkreditált vízmintavételi státusz újbóli megszerzésében.

Egyéb közszolgálati feladatok

Geoinformatikai szolgáltatás

Témavezető: OROSZ László
Feladat ismertetése: Rendszeradminisztráció; üzemel-

tetési szolgáltatások; technikai eszközszolgáltatások; szoft-
veralkalmazás szolgáltatások; megoldás szolgáltatások;
termékszolgáltatás (kartografált térkép, kiadvány és adat-

bázis előállítása); módszertani munkák, belső oktatás;
MÁFI–ELGI harmonizáció: mindkét intézet által hozzá-
férhető fájlszerver; közös domain (mfgi.hu) alatti levelezés
és honlap; szerverhasználat optimalizálása.

Elért eredmények:
— 16 MBFH-s projekt és 5 EU-s pályázat informatikai

és geoinformatikai kiszolgálása.
— A Stefánia úti telephely informatikai működtetése:

rendszeradminisztráció, üzemeltetés, adat-, eszköz-, szoftver-
alkalmazás- és termékszolgáltatás, informatikai és geoin-
formatikai megoldások szolgáltatása.

— Az mfgi.hu domain lefoglalása.
— A samba server elérhetőségének biztosítása a Stefá-

nia úti telephelyen dolgozók számára. A mafi.hu levelezés
leállítása és átirányítása az mfgi.hu levelezőtartományba.

— A loczy.mfgi.hu térképszerver felépítése és elindí-
tása.

— Az MFGI új honlapjának technikai hátterének átte-
kintése, szakvéleményezése, és a szükséges fejlesztések, ill.
javítások elkezdése.

— A szoftverleltár elkészítésének automatizálása (szoft-
ver tesztelése, adattárolási eljárás kidolgozása, a működés-
hez szükséges háttértáblák elkészítése; mindezek össze-
hangolása és tesztelése).

— Az informatikai nevezéktan és adattárolás rendjének
reformálása, osztály szintű tesztelése.

— Az MFGI webes kommunikációjának elemzése és
fejlesztési javaslatának elkészítése.

— Az MFGI térinformatikai szoftvercsomagjának
intézet szintű verziófrissítése 

— Szoftver és hardver beruházási pályázatok készítése,
illetve ezekben közreműködés.

— Szakmai irányítás és közreműködés a két telephely
nagy sávszélességű hálózati összekötésében; a Stefánia úti
épület internet elérésének bővítésében 

Laboratóriumi szolgáltatás 

Témavezető: KOVÁCS István, BARTHA András
Feladat ismertetése: A laboratóriumi szolgáltatás (egye-

di módszertan kidolgozás) 2011-ben került bevezetésre.
Ebbe a témába olyan módszerfejlesztéseket értünk, amelyek
szükségesek a felmerülő feladatok megoldásához. Idén
folytatjuk a lézerablációs ICP-MS (LA-ICP-MS) technika
fejlesztését és bevezetését a rutinanalitikai gyakorlatba. Az
analitikai munkához és az akkreditáltsági státuszhoz tartozó
körelemzésekben és belső kontrolelemzésekben folyamato-
san részt kell vennünk.

Elért eredmények:
— Állami költségvetési feladat (10 db), MBFH együtt-

működés (5 db), OTKA pályázat (4 db) és EU-s pályázat (1
db) analitikai igényeinek kielégítésében vettünk részt.

— A labor 2012-ben 1548 minta elemzésére kapott
megbízást és ebből 1316 minta elemzését és kiértékelését,
valamint az eredmények átadását végezte el, ami 85%-os
teljesítésnek felel meg.

— Akkreditáció: A Labor 2012. november 28-án a NAT
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illetékes testülete döntésének értelmében visszanyerte
akkreditált státuszát és kiterjesztette szilárd földtani közeg
és vízmintavételre is. 

— Részt vettünk a QualcoDuna körelemzésekben szenny-
víz, iszap, talaj és felszíni víz mátrixokra vonatkozóan.
figyelembe véve a vizsgált mátrixok széles körét (4 mátrix)
és az ezekből elemzett elemek és paraméterek nagy számát
(több mint 100), a tény, hogy 2 mátrix esetében tapasz-
taltunk, hogy 7 elem a referencia-tartományon kívül esik,
igen eredményesnek mondható. 

— A hulladék minősítése témához új, komplett, a hulla-
dékszabványnak megfelelő ICP-OES analitikai módszert
dolgoztunk ki. Emellett egy módszertani fejlesztés kereté-
ben elkezdtük az FTIR-ATR, XRD (röntgen pordiffrakció)
és termogravimetrikus eredmények korrelációját. 

— Mérési szolgáltatások: számos állami és MBFH-s
feladathoz (ritkaföldfém potenciál, bányameddők, geokémiai
atlasz, zagytározók vizsgálata, csuszamlások vizsgálata, ra-
dioaktív anyagok lerakásának földtani vetületei) biztosítot-
tunk analitikai hátteret az év folyamán. A feladatok elvégzését
visszavetette, hogy az ICP-MS műszer a klíma és a ködkamra
meghibásodása miatt több hetes leállásra kényszerült. Ezzel
együtt is a tervezett mérésekből beérkező minták legnagyobb
részét még ebben az évben tudtuk elemezni.

— A labor számos külsős megbízást kapott mind aka-
démiai, mind ipari megbízóktól. A mérések túlnyomó részét
a labor határidőre teljesítette. 

Geofizikai Szakkönyvtár és Múzeum

Témavezető: TÖRÖK Ildikó, PIROS Olga
Feladat ismertetése: Az ország legnagyobb — nyilvános

feladatkörű — geofizikai szakkönyvtárának fenntartása és
fejlesztése, az állomány és a szolgáltatások korszerűségé-
nek biztosítása, a korábbi évek színvonalának megtartása, a
nyitva tartás biztosítása.

A Múzeum fenntartása, fejlesztése, a tudománytörténeti
értékek megőrzése az utókor számára és bemutatása a
nagyközönségnek. 

Elért eredmények: A Geofizikai Szakkönyvtár nyitva
tartása és a szolgáltatások rendelkezésre bocsátása bizto-
sított volt. Az állományt az előző évek színvonalához
hasonlóan fejlesztettük, a feldolgozás folyamatos, így a
szakirodalmi ellátás megfelelő szintű volt. 

A Geofizikai Szakkönyvtár a Földtani Szakkönyvtárral
egyetemben részt vesz az EISZ Elektronikus Információ-
szolgáltatás rendszerében. 

Az év során a fenti, illetve egyéb előfizetéses vagy sza-
bad hozzáférésű adatbázisainkban témafigyelést 28 fő
részére 79 alkalommal, közel 100 témakörben végeztünk.

2012-ben 144, nem intézeti dolgozó használta a nyil-
vános feladatkörű Geofizikai Szakkönyvtárat.

Az intézmények egyesítése után megtörtént a Földtani és a
Geofizikai Szakkönyvtár Huntéka katalógusainak egyesítése
közös OPAC-os felületen, de külön gyűjteményként. 

2012-ben 185 tételt dolgoztunk fel új beszerzésként,
ebből a kutatási jelentések száma 76 tétel. A Geofizikai

Szakkönyvtárban a könyvek vonalkóddal történő ellátása új
beszerzés esetében, illetve visszamenőlegesen (300 tétel
esetében) is megtörtént.

A könyvtárközi kölcsönzésben beérkezett online igé-
nyeket kielégítettük (235 alkalommal), a kutatóink által kért
kéréseket (17 alkalommal) teljesítettük. 

2012-ben 321 magyar, illetve külföldi cserepartnerünk
számára postáztuk a Geophysical Transactions 45/4. számát.

A múzeum irányítása a 3. negyedévtől A Földtani Múze-
umhoz került (lásd később). 

Földtani Szakkönyvtár

Témavezető: PIROS Olga
Feladat ismertetése: Az intézet könyvtárának és tér-

képtárának egyedülálló földtudományi gyűjteménye a termé-
szettudományos nemzeti kincs része. A nyilvános feladatkörű
földtani és geofizikai szakkönyvtárak szolgáltatásainak
igénybevétele, állományának bővítése a bányászat és rokon-
területeinek valamint a mindenkori hatósági jogi környezet,
ill. a környezetvédelem irodalmával, szakirodalom-figyelés.
A könyvtár, térképtár működtetése és a folyamatos szolgál-
tatás mellett fejlesztjük a könyvtári adatbázisokat (Huntéka,
Magyar Földtani Adatbázis, GeoRef). Biztosítjuk a könyvtár-
ban az EISZ-en keresztül elérhető folyóiratok letöltését, és a
keresést a rendelkezésünkre álló adatbázisokban. Rendezzük
a hagyatéki és duplum anyagokat. 

Elért eredmények: A Földtani szakkönyvtár folyama-
tosan végezte az információszolgáltatási feladatait. 2012-
ben a külső olvasók száma 247 fő, ebből a budapesti és
vidéki egyetemekre járók száma 108 fő. A külső olvasók
száma 2011-hez képest 31 fővel gyarapodott. 

Olvasótermeinkben a helyben használt dokumentumok
mennyisége 20%-al nőtt. A kikölcsönzött szöveges doku-
mentumok száma 492 leltári egység, a térképeké 618 leltári
egység.

Adatbázisainkban 137 fő részére 198 témakörben végez-
tünk keresést. 

Az év folyamán 341 darabbal emelkedett a könyvek száma,
ezek közül csere 8%, hagyaték vagy ajándék 89%, saját
kiadvány 2 tétel, vétel 8 tétel volt. A külföldi folyóiratok közül
16 félét volt lehetőségünk megrendelni. Intézeti kiadványokért
cserébe összesen több mint 300 különböző folyóiratot kapunk.
A leltározott térképek száma 74 egységgel gyarapodott. A CD,
DVD, videó-nyilvántartásba 15 új egységet jegyeztünk be. 

A Huntéka adatbázisa 414 tétellel gyarapodott. A rend-
szerben jelenleg kereshető dokumentumok száma: 14 881. 

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

MFGI honlap, kiadványszerkesztés, oktatás

Témavezető: PIROS Olga, SZIRÁKI Mariann
Feladat ismertetése: 2012-ben a MÁELGI és a MÁFI

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet néven összevonásra
került, az új intézménynek új honlapot kellett készíteni. Az
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MFGI, elődeihez hasonlóan, tudományos kutatóintézet,
feladatai közé tartozik a közhasznú információszolgáltatás,
amit részben kiadványain keresztül, részben rendezvények
alkalmával valósít meg. 

Elért eredmények: Az új intézmény formai és tartalmi
szempontból is új, korszerű és naprakész honlapját az ala-
poktól kezdve kellett felépíteni. A kezdeti technikai nehéz-
ségek ellenére a honlap folyamatosan gazdagodott, s a
mennyiségi gyarapodás minőségi változást eredményezett. 

Októberben a honlapot megnyitottuk a külső felhasz-
nálók számára is.

A honlap naprakész állapotának fenntartása folyamatos
feladat. Az angol nyelvű oldal feltöltése még elmarad a kívá-
nalmaktól, így a jövőben ez igényel nagyobb energiát. 

A kiadványszerkesztés leadta a nyomdába az Eötvös Loránd
Emlékgyűjtemény tárlatvezető füzetét, amely 200 példányban
46 oldal terjedelemben, színes kivitelben jelent meg. 

Befejeződött a MÁFI Évi Jelentése 2011. szakcikkeinek
lektoráltatása. A kötetben 9 szakcikk fog megjelenni a 
T-JAM EU-projekt témaköréből. 

Elkészítettük az elmúlt 10 évben készült kiadványok
hiányzó elektronikus (pdf) változatát. 

Tipográfiai tervet készítettünk a Budai-hegység földtani
atlaszához. Két objektum mintaoldalai is elkészültek.

Folyamatos feladat a szakmai jelentések lektorálása. Ez
esetenként több száz oldalas dokumentumok értékelését
jelenti. 

Javaslat készült az összevont intézmény (MFGI) hagyo-
mányos eseményeinek jövőjére vonatkozóan. Az össze-
vonás évében ezeket az eseményeket csak részben lehetett
következetesen megvalósítani. Az őszre tervezett nyílt nap
idén elmaradt, mivel a Magyarhoni Földtani Társulat a
Földtudományi Forgatag című éves rendezvényét novem-
berben a Stefánia úti épület dísztermében rendezte meg. 

Az MFGI képviseltette magát a HUNGEO–11. rendez-
vényen Egerben, amihez kiadványokkal, poszterkészítéssel
és aktív ismeretterjesztő részvétellel járultunk hozzá. 

Földtani Múzeum alapfeladat 
és szolgáltatás

Témavezető: PALOTÁS Klára, KORDOS László
Feladat ismertetése: 
Földtani Múzeum: A múzeum működtetése: gyűjte-

ményfejlesztés, gyűjteménykezelés, közszolgálati feladataink
ellátása: a kiállítás fenntartása, az intézet és kiállításai látogat-
hatóságának biztosítása a nagyközönség részére (magyar és
idegen nyelvű tárlatvezetéssel); ismeretterjesztő előadások ta-
tása, ismeretterjesztő cikkek írása; bemutató kőzetgyűjtemé-
nyek készítése általános- és középiskolák számára stb.

Eötvös Gyűjtemény: 2012-ben folytatjuk az adatok bevi-
telét az Eötvös utáni kor geofizikai műszereivel és eszkö-
zeivel. Cél a hagyományos és gépi leltárkönyv, valamint a
jogszabály által szintén előírt gyarapodási napló elkészí-
tése. A múzeum nyitva tartását biztosítjuk.

Elért eredmények: A gyűjteményi anyag leltározása.
Kutatás: KORDOS László részt vett a rudabányai ősge-

rinces lelőhelyek paleokarsztjának terepi felvételében, az
egykori tavi-mocsári üledékekben felhalmozódott növény-
maradványok és csontleletek tafonómiai és paleoökológiai
értékelésében és adatgyűjtést végzett a rudabányai Homi-
noidea-leletek kutatástörténetét összefoglaló monográfia
érdekében (teljes annotált irodalom, irattári és könyvtári). 

PÉTERDI Bálint archeometriai tárgyú kutatásokat végzett a
Mátrában, Domoszló – Pipis- és Király-hegy, valamint Kis-
nána – Látó-hegy őskori és középkori malomkő és őrlőkő
készítő „műhelyeinek” felmérése, lehatárolása céljából. Részt
vett a „Kárpát medencében fellelt kőeszközök nyersanya-
gainak roncsolásmentes eredetvizsgálata” című OTKA-ban.

PALOTÁS Klára részt vett a „Miocén–pliocén deformáció
és üledékképződés a Pannon-medencében: új adatok szer-
kezetföldtani, szedimentológiai és geokronológiai vizsgá-
latok alapján” című OTKA-ban.

Szakmai együttműködés: 2012-ben összesen 21 külföldi
és 48 hazai kutató kereste fel a gyűjteményt. A Földtani
Múzeumból 35 esetben, az Eötvös Gyűjteményből 1 eset-
ben kölcsönöztek ki anyagot. 7 alkalommal biztosítottuk a
lehetőséget a gyűjtemény egyes darabjainak fotózására.

Múzeumi látogatók: Összesen kb. 4200 fő volt kíváncsi
a Földtani Múzeum kiállításaira és a Stefánia úti épületre,
míg az Eötvös Gyűjteményt 237 fő kereste fel.

Rendezvények (szervezés, lebonyolítás): Kulturális
Örökség Napjai, 2012. szeptember 15–16., Földtudományos
Forgatag, 2012. november 17–18., MÁFI-s nyugdíjas talál-
kozó, 2012. november 30.

Egyéb: 4 darab ásvány- és kőzetgyűjteményt állítottunk
össze általános iskolások és óvodások részére.

Az MBFH együttműködés keretében végzett
feladatok

Geotermikus rezervoárok vizsgálata, potenciális
területek lehatárolása és koncessziós pályázatra

alkalmas területek kijelölése

Témavezető: ZILAHI-SEBESS László
Feladat ismertetése: A feladat fő célja olyan átfogó

vizsgálatok végzése, amelyek eredményei közvetlenül
hasznosulnak a geotermikus koncessziós feladatokban,
azok ellátásához naprakész szakmai alapot jelentenek. Az
energiavagyon-hasznosítás bányahatósági felügyeletének
támogatása tudományos tanulmányokkal, értékelésekkel,
szakvéleményekkel. 103/2011. (VI.29) kormányrendelet
alapján a komplex környezeti érzékenységi és terhelhe-
tőségi vizsgálat végrehajtása és a vizsgálati tanulmányok
készítése koncessziós jelentésekhez.

Elért eredmények: Komplex érzékenységi és terhelhe-
tőségi tanulmány és jelentés készült az alábbi területekről:
Ferencszállás, Gödöllő, Nagykanizsa, Kecskemét, Gádoros,
valamint megkezdődött Battonya területre az anyaggyűjtés.

A koncessziós területek kijelölési módszertani hátterét
adó résztémák:
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— A tszf. –2500 m-es horizontra szerkesztett földtani
térkép készítése 1:500 000 DNy-Magyarország területére
készítése időarányos.

— A 2500 m alatt előforduló geotermikus rezervoárok
térfogatának, kiterjedésének és permeabilitásának ponto-
sabb becsléséhez szükséges alapadatok felülvizsgálata.”
című alprojekt keretében adatbázis-tanulmány készült. 

— Recens vetőmozgások kutatása, a geotermikus
potenciál felmérése szempontjából című résztémában első-
sorban szeizmikus szelvények alapján történt az értékelés.
A vetők egyelőre nincsenek minősítve (normál vagy feltoló-
dás stb.) és a korukat sem különböztettük meg. A jelölt
vetők nem, vagy csak kis mértékben korreláltak (vagyis
nem térképezett állapot).

— A kristályos aljzaton található mállási kérgek és velük
hidrodinamikailag kommunikáló alapkonglomerátumok
vastagságbecslése. Battonya és Gádoros területeken 86
mélyfúrás-geofizikai szelvény alapján határoztunk meg egy
várható vastagságot. 

— Geotermikus energia potenciál-felmérés, energetikai
hasznosítási lehetőségek vizsgálata, Magyarország geoter-
mikus energiapotenciáljáról prognózis készítés tekintetbe
véve a földtani háttér adta lehetőségeket a felhasználási módok
függvényében című témában modelleket állítottunk fel. 

— Geotermikus gradiens változása a mélység függvé-
nyében, törvényszerűségeinek vizsgálata. A résztéma kere-
tében elméleti modellekre, szakirodalomra és mért hőmér-
sékleti adatokra támaszkodva vizsgáljuk a hőmérséklet
változásának törvényszerűségeit egy-egy konkrét területen.

— Pretercier medencealjzat-térkép domborzati térké-
pének pontosítása. Az adatgyűjtés a CH-potenciál témával
összhangban a délnyugat-magyarországi területekre történt.
Eddig összesen 996 fúrás, a projekt szempontjából releváns,
adatait tartalmazza a fúrás adatbázisa. A tervezett gravitációs
feldolgozási munkák befejeződtek. Meghatároztuk a feldol-
gozási paramétereket, és a módszer adott területen való
alkalmazhatóságának térbeli korlátait. A projekt fúrásadat-
bázisának szerkezetét aktualizáltuk, összhangba hoztuk az
egyéb adatbázisok és metaadatbázisok szerkezetével. Az
adattári feldolgozás keretében a 30 kiválasztott forrás zöme
digitalizálásra került. Körülbelül 60 térkép és szelvény került
szkennelésre, amely feléből vonalmű (shape) is előállt.

— Pretercier medencealjzat domborzati térképének
szerkesztése.

Meghatároztuk a gravitációs adatok alkalmazhatósá-
gának feltételeit, elkészítettük a kritériumoknak megfelelő
Bouguer-anomália-térképet, mely alapján az aljzatszerkesz-
téshez szükséges inter- és extrapolációk elvégezetők.

— Apriori információkra támaszkodva új potenciálisan
perspektivikus területek kijelölése: 

Az R5 téma keretében meghatároztuk a 120 °C-os izo-
terma által közbezárt területet, mint perspektivikus terüle-
tet, valamint az alaphegység hézagtérfogattal rendelkező
részének kummulatív hőtartalom térképét. A területjavas-
latok alapja az R5 téma keretében meghatározott geotermi-
kus potenciál és a vállalkozói kezdeményezésekre adott
szakvélemények voltak.

Sor Név Kezdeményező
1 Szolnok PannErgy
2 Sarkad SWR
3 Ráckeve Aquaprofit
4 Nagykanizsa-Ny MFGI, Aquaprofit
5 Igal MFGI
6 Fertőd SWR
7 Mohács SWR
8 Nagyszakácsi MFGI
9 Tét PannErgy

Szénhidrogén koncessziós pályázatokat előkészítő
földtani–geofizikai feladatok végzése

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
Feladat ismertetése: 1. Az MBFH felkérésére a

103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet alapján a komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat végrehajtása és a
vizsgálati tanulmány elkészítése. A közigazgatási szervek
véleményének és adatszolgáltatásának beérkezése után a
vizsgálati jelentés tervezetének elkészítése. Koncessziós
terület javaslati dokumentációk készítése. A honlapon való
megjelentetésre érkező vélemények értékelése után a vég-
leges vizsgálati jelentés elkészítése. 

Az MBFH felkérésére vállalkozói kezdeményezések
területén előzetes szakmai állásfoglalás készítése abból a
célból, hogy a vállalkozó(k) által felterjesztett terület alkal-
mas-e koncesszióra való kijelölésre.

2. Módszertani kutatások: Részvétel a hazai szénhidro-
génekre vonatkozó CST szerint helyzetelemzés és potenciál
feltárásában. Adatszolgáltatás a tároló-paraméterek ponto-
sításához lyukgeofizikai paraméterek alapján. Integrált
szeizmikus szelvényértelmezés az aktuális koncessziós
területre. A koncessziós területre vonatkozó prekainozoos
aljzattérképek előállítása. Konvencionális és nem konven-
cionális (folyamatos kifejlődésű) szénhidrogén-előfordu-
lások vagyon- és készletszámítási módszertani fejlődésének
nyomonkövetése. Egységes adatbázis építés.

Elért eredmények:
1. Koncessziós feladatok: Battonya–Pusztaföldvár, Szegedi-

medence, Nagylengyel-Ny, Újléta, Okány, Dráva, Becsehely. 
Koncessziós terület javaslatok: Battonya–Pusztaföldvár-

É, Battonya–Pusztaföldvár-D, Szegedi-medence-Ny, Szegedi-
medence-DK, Okány-Ny, Andrásfa, Okány-K, Ságod, Rá-
dóckölked.

2. Módszertan
— A zalai kutatási területre kiválogatott fúrásokat elő-

készítettük, majd digitálizáltuk.
— Az integrált szeizmikus szelvényértelmezés során a

következő 10 db szelvény értelmezése megtörtént: D-2-D,
D-2-F, SA-25, SA-30, SA-33, ZI-142, ZI-171-[1], ZI-174,
ZI-197, ZI-284, 10 db szelvény értelmezése megtörtént, az
értelmezett horizontok: Pretercier aljzat, megkülönböztetés
nélkül, miocén képződmények teteje, alsó-pannóniai kép-
ződmények teteje.

— 35 db begyűjtött szelvényből sikerült értelmezni 19
db-ot. Az időhorizontok mélységtranszformációja megtör-
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tént. A munka során az összes ponton megtörtént a külön-
böző módszerekből származó, különböző típusú sebesség-
függvények átszámítása egységes adatrendszerbe rende-
zése. Ennek eredményeként minden ponton, mindhárom
szokásos sebességfajta (stacking, átlag, intervallum) előállt.
Az adatokat együtt értelmezzük a geotermia projekttel, s ez
alapján készül el a pontosított prekainozoos térkép.

— A reálisan kitermelhető vagyon fogalmára javaslatot
tettünk és a problémakört röviden ismertettük. Ez beépült a
hazai energiastratégiához kapcsolódó cselekvési tervek
szakmai anyagába. M. Treesh: „Prospect and Play Assess-
ment” c. tanulmánya (OGCI kiadv. 1998) és az SPE anyagai
alapján folytattuk a szénhidrogén vagyonbecslési eljárások
tanulmányozását. A fúrással fel nem tárt szénhidrogéntároló
szerkezetek számának és várható vagyonának becslésére
vonatkozó módszer tanulmányozása és leírása folyamatban
van.

— Az aktuális területi igényeknek megfelelő adat-
rendszer összeállítása folyamatosan készül.

Földtani és geofizikai adatrendszer megalapozása
szénbányászattal kapcsolatos koncessziós tervek

előkészítéséhez

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
Feladat ismertetése: — Karotázsdigitalizáló program

fejlesztése, intézeti honosítása, az archív anyagok minél
hatékonyabb rögzítése érdekében.

— Mélyfúrások digitalizálása.
— Digitalizált mélyfúrások hitelesítése (litológia, geo-

fizika).
— Telepadatok adatbázisának létrehozása.
— Szeizmikus szelvények gravitációs és mágneses ada-

tok együttes értékelése.
— Szeizmikus szelvények és mélyfúrási adatok együt-

tes értékelése, szeizmikusan követhető rétegtani egységek
azonosítása.

— Szerkezeti keretmodell kialakítása.
— Nagyfelbontású rétegtani modell kialakítása.
Elért eredmények:
— A karotázsdigitalizáló program működőképes állapot-

ban telepítésre került a Térképezési Főosztály „Korfu” nevű
grafikus munkaállomásán. A programot betanítottuk három
intézeti dolgozónak. Kiegészítésként egy a relációs adatbázi-
sokat LAS állománnyá alakító program is készült.

— Megtörtént 84 db nógrádi és 19 db borsodi szénkutató
fúrás digitalizálása (Homokterenye–112, –114, –194 –197,
–199–203, –209, –211–215, –217, –218, –220–222, –225,
–230, –233, –235, –237, –238, Kisterenye–519, –483, –485,
–486,–488, –489, –493–500, –512–518, Mátranovák–
189–191, –194 –198, Mátraszele–162–168, –172, Mátra-
verebély–34, –35, –37/28, –39,–40/25, –41/27, –42/24, –56,
Nemti–154–157, –159, Nagybátony–301, –316, –336, –337,
–339, Szupatak–14 –19, Vizslás–157, Kondó–115, –165,
Nagybarca–70, –98, Radostyán–42, Sajókazinc–194,
Sajómercse–55/a, –87, Sajószentpéter–102, Sajóvelezd–
64, –65, Diósgyőr–261, –262, –301, –322, Sajóbábony–10,

–12, –15, –16). Elkészült három nógrádi szeizmikus szel-
vény szerkezeti értékelése (Vje-91, Sal-4, Sal-5).

— Megtörtént a szelvények kirajzolása a karotázskorre-
lációhoz (5 db szelvény). 

Szénhidrogén-potenciál felmérés az ásványvagyon
stratégia támogatására

Témavezető: KOVÁCS Zsolt, NÁDOR Annamária, UHRIN

András
Feladat ismertetése: A szénhidrogén-potenciál felmérés

alapfeladata országos áttekintő léptékben az ismert és
potenciális anyakőzetek és tárolórendszerek lehatárolása,
rezervoárgeológiai jellemzése, a migráció és csapdázódás
folyamatainak vizsgálata, beleértve a nem-konvencionális
szénhidrogénekre vonatkozó ismereteket is.

A potenciálfelmérés keretében kijelöljük, illetve tovább
pontosítjuk a fő tároló, anya- és zárókőzeteket, (beleértve a
nem konvencionális szénhidrogének képződményeit), azok
geometriáját, litológiai, geokémiai jellemzését, továbbá
jellemezzük a képződmények szénhidrogén-generáló ké-
pességét, becsüljük tárolókapacitásukat, illetve süllyedés-
és hőtörténeti medencemodelleket, valamint migrációs
modelleket készítünk, átnézeti léptékben. A potenciálfel-
mérést a kitermelhetőségi és földtani, környezeti veszélyez-
tetettségi szempontokkal is kiegészítjük.

A projekt célja a hazai hagyományos és nem konven-
cionális szénhidrogén-készletek értékelése, a jövőbeli kon-
vencionális és nem konvencionális szénhidrogénvagyon
potenciálbecslése a termelési technológiák és földtani
szempontok figyelembevételével. A projekt feladata a Nem-
zeti Energia Stratégia részeként „A hazai energiahordozó
vagyon hasznosítása: Készletgazdálkodási és hasznosítási
cselekvési terv” céljaiban megfogalmazott stratégiai kész-
letgazdálkodási feladatok megalapozása, illetve ezt köve-
tően a Cselekvési Terv későbbi aktualizálást elősegítő
részletesebb potenciálbecslés.

Elért eredmények:
— A részmedencék szénhidrogén-földtani jellemzése a

rendelkezésre álló adatok alapján elkészült. A jellemzés
szöveges leírást, jellemző rétegoszlopot és a részmedencére
eső szénhidrogén-előfordulásokat tartalmazza, a feltárt
vagyonadatokkal.

— A fő anya-, tároló- és fedőképződmények elterjedését
az MFGI fúrási adatbázisa alapján meghatároztuk, a kép-
ződmények elterjedésének szintfelületei elkészültek. A tá-
rolóképződmények földtani leírása folyamatosan zajlik,
párhuzamosan az adattári anyagok feldolgozásával, az eddi-
gi eredmények a részmedencék leírásánál kerültek ismerte-
tésre.

— Térkép alapú adatbázis készült az MBFH Ásvány-
vagyon Nyilvántartásában kezelt szénhidrogén bányaterü-
letekről (ArcMap). Az MBFH által táblázatos formában
átadott szénhidrogénvagyon adatokat feldolgoztuk. A nyil-
vántartott bányaterületi lelőhelyeket EOV rendszerbeli
koordinátákkal elláttuk és az MBFH-tól kapott poligonok
által határolt területeken belül elhelyeztük. 
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— Az egyes kőolaj- és földgáz-előfordulások telepeinek
földtani, teleptani adatokkal való jellemzése, adatbázisba
vitele (folyamatos, az adattábla kb. 200 előfordulásra elké-
szült), az előfordulások térképi kontúrjainak digitalizálása,
térképi alapú adatbázisfejlesztés, Magyarország szénhidro-
gén-előfordulásai térinformatikai rendszerének kialakítása
(ArcGIS alapú térinformatikai rendszer, a háttéradatok fel-
töltése folyamatos, működő rendszer), a szénhidrogén-
potenciál felméréséhez szükséges földtani horizontok térin-
formatikai rendszerbe építése (folyamatos, hét formációra
elkészült).

— Nem-konvencionális szénhidrogén-előfordulások
jellemzése, a vagyonbecslés bizonytalanságainak jellem-
zése, a témával kapcsolatos tájékoztató anyagok készítése
folyamatos.

— Szakmai jelentések elkészítésében közreműködünk.
A létrehozott adatrendszert felhasználtuk a Készletgazdál-
kodási és hasznosítási Cselekvési Terv kapcsolódó fejeze-
teinek elkészítéséhez és a szénhidrogén koncessziós tanul-
mányok területeinek szénhidrogén-földtani és teleptani
jellemzéséhez.

A magyarországi uránérc 
(és Th)-potenciál felmérése

Témavezető: LANTOS Zoltán
Feladat ismertetése: 
A hazai hasadóanyag (urán és tórium)-potenciál fel-

mérése és az ásványvagyont bemutató térinformatikai adat-
rendszer létrehozása. Ennek keretében archív adatok alap-
ján összeállítjuk az ismert ércindikációk és potenciális
ércelőfordulások listáját és földtani modelljüket.

Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban talál-
ható, bányászattal érintett és megkutatott hasadóanyag
készletek térinformatikai lehatárolása, a kapcsolódó kész-
letszámítások áttekintése. Megfelelő adatsűrűség esetén
egy kiválasztott pilot területrészen megkíséreljük a kész-
letszámítás 3D földtani modellen alapuló voxel alapú
ellenőrzését is.

Urán- és tóriumkészletek mennyiségének és elhelyezke-
désének bemutatása (2012. évi ismertségi szinten).

— Az MBFH és a MÉV jelentés-nyilvántartásából a
hasadóanyag-kutatáshoz kapcsolódó, érc indikációt tartal-
mazó jelentések, területi zárójelentések és készletadatok,
valamint az MFGI-ben rendelkezésre álló felmértség és
összintenzitás (U és Th) térképek célirányos leválogatása.

— Az MBFH és a MÉV adattárakban leválogatott, a
prognosztikus készletekre vonatkozó jelentések releváns
adatainak digitalizálása. 

— A területek térinformatikai lehatárolása, a készle-
tekre vonatkozó adatok térinformatikai feldolgozása. Adat-
bázisok építése és feltöltése.

–— Az uránércesedések genetikai típusainak áttekinté-
se szakirodalmi adatok alapján.

Elért eredmények: Megtörtént a Földtani megkutatott-
sági nyilvántartásból a légi radiometriai felmérések átte-
kintése. Különböző feldolgozottsági állapotban, de a légi

radiometriai adatok 25 000-es méretarányban a hasadó-
anyag szempontjából számba jöhető területekről rendelke-
zésre állnak. A felmértségi térképek alapján az ország légi
radiometriai felmértsége egyenletesen jónak mondható.

A tervezésnek megfelelően időarányosan megtörtént a
hasadóanyag-kutatáshoz kapcsolódó és ércindikációt tartal-
mazó jelentések és térképek archiválása és digitalizálása. A
releváns térképi anyagot raszteres állományként is archi-
váljuk, szükség esetén a raszteres állományokat georefe-
ráljuk, majd a térinformatikai lehatároláshoz szükséges
kontúrokat digitalizáljuk.

A 77 db beszkennelt és archivált, releváns térképi ada-
tokat tartalmazó raszteres állomány jelentős részének geo-
referálása is megtörtént. 

Az Ajkai- valamint a Tatabányai-kőszénmedencék ese-
tében a lehatárolást a kőszenes adatbázisból vettük át.

Az MBFH-val együttműködve a Mecsek-Öko közremű-
ködését kértük a nyugat-mecseki lelőhely térinformatikai-
lag körülhatárolt készlettömbjeinek és az adatbázisban ren-
delkezésre álló készletadatok egyeztetésében.

Részben vagy teljesen 64 db jelentés szöveges állomá-
nyát archiváltuk pdf formátumban. 

200 000-es méretarányú vektoros és a részterület kiterje-
désétől függően 10 000, 25 000 vagy 100 000-es raszteres
topográfiai alapon kerültek elhelyezésre az egyes előfordu-
lásokról nyert raszteres és vektoros állományként létre-
hozott téradatok. 

Magyarország ritkaföldfém potenciáljának
kutatása

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Feladat ismertetése: Részben a 2011-es jelentés konk-

lúziói, részben az azóta végzett irodalmi kutatások alapján
2012-ben a vörösiszap további meddőhányójának (Ajka)
vizsgálata mellett további hazai perspektivikus képződmé-
nyekre, illetve bányászati hulladékokra (meddőhányókra)
terjesztjük ki a vizsgálatokat. Ezen belül a minták ICP-MS
elemzése, ásványtani vizsgálatok a ritkaföldfémek ásvány-
tani, geokémiai kötődésének vizsgálatára. 

Összegezzük és értékeljük a magyarországi földtani
képződmények RFF megkutatottságát az irodalmi adatok
fényében, majd az egyes perspektivikus területek (Ajka
vörösiszap, homokok, kavicsok, Mn-érc, vulkáni lepusztu-
lásból származó agyagok) felderítő vizsgálata következik
egy-két minta begyűjtésével és ICP-MS mérésével. 

Folytatjuk a vörösiszap ritkaföldfém potenciáljának
felmérését részletesebb mintavételezéssel, elemzésekkel,
valamint ásványtani-geokémiai vizsgálatokkal. A részlete-
sebb mintavétel és elemzés célja, hogy a meddők homo-
genitását ellenőrizve megbízhatóbb készletszámítást tud-
junk végezni. Ezt a munkát az almásfüzitői vörösiszap-táro-
lón végezzük el, ahol legalább 4 ponton mélységi mintavéte-
lezést végzünk és a fúrásos mintánkat legalább 50 cm-
enként megelemezzük. A további lehetőségek felkutatására
radiometrikus méréseket végzünk egyes perspektivikus
területeken.
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Elért eredmények: Begyűjtöttünk összesen 101 mintát a
kiválasztott reprezentatív formációból. A begyűjtött min-
tákból kiválogatott 87 mintából ICP-MS elemzéseket
végeztünk a ritkaföldfém-tartalom meghatározására. Ebből
39 agyag és homokminta, 16 ajkai vörösiszap minta, 27
almásfüzitői vörösiszap valamint 5 mangánérc-minta volt.
A mangánérc-mintákat az MFGI múzeumából szereztük be.

Radiometrikus terepi méréseket a balatonrendesi anomális
területen 3 terepi kiszállási nap keretében végeztünk. Ennek
során először az anomália területét derítettük fel kézi detek-
toros mérésekkel, majd a területen két keresztszelvényben
ásott és kézifúróval fúrt lyukakból 11 pontban geokémiai
mintát vettünk kb. 60–100 cm mélyről. A lyukakban nagy
pontosságú radiometrikus méréseket végeztünk. Háttérként
egy radiometrikus mérést végeztünk a közeli perm vörös-
homokkő-bánya bejáratánál is. A begyűjtött mintákat geo-
kémiai és laboratóriumi radiometriai méréseknek vetettük alá.
Az ICP-MS-sel és a laboratóriumi radiometriai méréssel
meghatározott U- és Th-tartalom jó egyezést mutat.

Az ásványtani vizsgálatok keretében röntgen diffrakció-
val megállapítottuk a homokok és agyagok ásványos össze-
tételét, valamint nehézásvány-vizsgálatra kiválasztottuk a 4
legnagyobb RFF tartalommal jellemezhető törmelékes üle-
dékes mintát Nemtiből és Nagykovácsiból. A mikroszondás
vizsgálatokkal is megtámogatott ásványspektrumokat ösz-
szegezve meg kell állapítanunk, hogy ezekben a mintákban
ritkaföldfém-hordozó ásványok viszonylag ritkák. Ezt a
geokémiai vizsgálatok is igazolták.

A szén-dioxid föld alatti elhelyezésre potenciálisan
alkalmas területek lehatárolása és jellemzése

Témavezető: FALUS György
Feladat ismertetése: A Klíma- és Energiacsomag része-

ként elfogadott 2009/31/EK uniós Irányelvből fakadóan
Magyarország számára kötelező a szén-dioxid elhelyezé-
sére alkalmas földtani objektumok számbavétele. A feladat
hazai kiindulási alapja 77/2011 (X.14) OGY határozata.

Az elmúlt 5 évben és különösen a 2010–2011. év során
végzett feltáró vizsgálatok megállapították, hogy hazánk-
ban igen jelentős — legalább 1 milliárd tonna — tárolási
potenciál áll rendelkezésre leművelt szénhidrogén telepek-
ben valamint regionális elterjedésű sósvizes-rezervoárok-
ban. A 2012. évben a kutatási tevékenység fő célja első-
sorban a sósvizes-rezervoárok pontosabb lehatárolása,
illetve a tárolt pórusfluidumok regionális léptékű víz-geo-
kémiai jellemzése. Mindezek mellett, a szén-dioxid-tárolás
terhelhetőség és érzékenységvizsgálat, valamint a mély-
fúrás-geofizikai adatok tárolás szempontú vizsgálati mód-
szertanának kidolgozásával az új jogszabály által meghatá-
rozott tevékenységet kívántuk előkészíteni. A mintaterü-
letek ásvány-kőzettani, víz-geokémiai vizsgálatával, a ter-
mészetes analógiák tanulmányozásával korábban szerzett
tapasztalataink felhasználásával a szén-dioxid hosszú távú
viselkedése és így a tárolásbiztonság kérdésével folytattuk a
munkánkat. Az évben a projekt egyik célja a szén-dioxid
föld alatti elhelyezésre valamint a földtani közeg energetikai

célú hasznosítására potenciálisan alkalmas területek
lehatárolása és jellemzése volt. 

Elért eredmények:
— A terveknek megfelelően kialakításra került egy

szén-dioxid specifikus, komplex érzékenyég és terhelhető-
ségi vizsgálati tanulmány szerkezete, amely alkalmas lehet
egy adott „koncessziós” terület ilyen jellegű megvizsgálá-
sára és előzetes következtetések levonására.

— Egységes megközelítéssel részletes, országos elter-
jedés és vastagságtérkép megszerkesztésére is sor került a
Szolnoki Formáció tekintetében, amely jó alapul szolgált a
formáció szén-dioxid-tároló kapacitásának megbecsüléséhez.

— A részletes tárolókapacitás-becslést, a geotermikus
és szénhidrogén potenciál-becsléssel összhangban, részme-
dencénként végeztük el. 

— Elvégeztük egy Szolnoktól É–ÉK-i irányba eső, úgy-
nevezett mintaterület részletes földtani, tektonikai, mélyfú-
rás-geofizikai, szeizmikus és víz-geokémiai vizsgálatát an-
nak meghatározására, hogy az előzetesen alkalmasnak
látszó terület mennyire alkalmas szén-dioxid föld alatti
tárolására.

Geotermikus védőidom kijelölés megalapozása
modell-fejlesztésekkel

Témavezető: TÓTH György
Feladat ismertetése: A Bányászatról szóló törvény (Bt)

szerint a geotermikus energiahasznosítások esetében védő-
idomot kell kialakítani. A Bt legutóbbi Vhr. tervezete szerint
a védőidomot az MBFH fogja kijelölni, a MÁFI és ELGI
együttműködésében végzett értékelések alapján. Az értéke-
lések legfőbb módszerét a bányavállalkozó által végzett
kutatások zárójelentése alapján készített, a legjobb techno-
lógiát jelentő víz- (fluidum-) áramlási és hő-transzport
modellezések jelentik. A védőidomok kijelöléséhez tartozik
még a védőidomokon kívüli térrészekre vonatkozó hévíz- és
geotermikus energiagazdálkodás megalapozása is, melyhez a
védőidomo(ka)t magába foglaló regionális rendszer model-
lezései szolgálnak alapul. Határokkal osztott helyzet esetében
ezek a feladatok bővülnek a regionális modellek szomszéd
országgal egyeztetett változatának kialakítása útján. 2012-
ben a regionális modellezések mintaterületéül az észak-du-
nántúli térséget választottuk, bemutatva egyúttal a modelle-
zések alapfeltételét biztosító geofizikai, vízgeokémiai és
MFGI-s megfigyelő-hálózati adatok felhasználási lehető-
ségeit.

Elért eredmények: Megszületett a Bányatörvény végre-
hajtási rendelete a geotermikus védőidomról, elkészítettük
azon geotermikus energiagazdálkodási javaslatainkat, me-
lyek a védőidom kijelöléssel együttesen segíthetik a
jogalkalmazókat, határokon belül, és határokkal osztott ese-
tekben is. Mindezek mellett elkészültek azok a modellezési
mintaalkalmazások, melyek a leggyakrabban előforduló
esetekre vonatkoznak: így a porózus, a repedezett és a kettő
kombinációjaként jelentkező vegyes típusú rezervoárokra.
A védőidomon kívüli, de a védőidom fennmaradásához
szükséges regionális gazdálkodási térrészre vonatkozóan
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elkészítettük az Észak-Dunántúli mintaterület regionális
modelljét, előkészítve annak kalibrációjához szükséges víz-
geokémiai adatokat és vízszintmegfigyeléseket. Ez utóbbi-
akat abból a szempontból is vizsgáltuk, hogy hogyan
lehetne a megfelelő gazdálkodási rendszer ellenőrzését, és
így a kialakított védőidomok fennmaradását biztosítani
modellezéssel támogatott monitoringkutak kialakításával.

Magyarországi bányászati és ércfeldolgozási
zagytározók földtani felmérése, környezeti

hatásainak vizsgálata

Témavezető: VATAI József
Feladat ismertetése: A külső hatásokra bekövetkező

katasztrófahelyzetek kockázatának csökkentése érdekében
fontos ismernünk a pontos földtani, geotechnikai viszonyo-
kat. De ugyanúgy lényeges a folyamatos, vagy haváriaszerű
szennyezések prognosztizálása, hiszen azok környezetünket
közvetlenül veszélyeztetik.

Elsőként az ország területén meglevő zagytározók mi-
nősítését, kockázati besorolását kell elvégezni egy általunk
kialakított mátrixrendszer szerint.

Az almásfüzitői tározók területén egy olyan komplex
módszertani kutatás elvégzése a cél, amely a későbbiekben
a többi tározó kockázati értékelésénél is használható.

Elért eredmények: A tervhez képest feladataink kibő-
vültek, a Budapesti Bányakapitányság felkérésének eleget téve
nem csak a VII. zagytározót és környezetét vizsgáltuk, hanem
az I–VI. tározótereket és az almásneszmélyi tározóteret is.

Többek között emiatt is tolódtak vizsgálatok és érté-
kelések 2013-ra, de minden feladat úgy lett ütemezve, hogy
a megállapodásban meghatározott időpontra biztosan befe-
jeződjön.

Elkészült a zagytározó minősítése, a földtani térkép, a
geofizikai vizsgálatok jelentős része (igaz ugyan hogy a
szeizmikus vizsgálatok szeizmikus forrás hiánya miatt
elmaradtak).

Megtörtént a vízföldtani, geokémiai modell felépítése.
Elkészültek a földrengés-veszélyeztetettségi vizsgála-

tok, valamint a talajfolyósodási hajlam vizsgálata.
Az archív fúrásokat és azok vizsgálati eredményeit fel-

használva és a geofizikai mérési eredményekkel kiegészítve
elkészült a VII. tározó gátjának állékonysági vizsgálata,
modellezése.

Az eredményeket értékelve látható, hogy a tározótérből
folyamatosan szivárognak anyagok a talajvízbe (lásd magas
fluortartalom). A hidrogeológiai modell (és a korábbi hid-
rogeológiai helyzet) ismeretében az kijelenthető, hogy a
háttérben a karsztvízszintek a bányászat felhagyásának kö-
vetkeztében emelkednek. Legszebb példája az egy időre el-
tűnt Lilla-forrás újbóli megjelenése. Ez mindenképpen azt
mutatja, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel kell
lenni a tározóterek bezárását követően is.

A gátállékonysági modellezések felhívták a figyelmet
arra a hiányosságra, hogy jelenleg nincs előírt fontossági és
biztonsági tényező a zagytározók gátállékonyságára vonat-
kozóan.

Bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények
felmérése és kockázati besorolása

Témavezető: KISS János
Feladat ismertetése: Inert minősítést alátámasztó geo-

kémiai munkák. Szűrési módszertan tesztelése; a szűrés
kivitelezése. Az adatbázis feltöltése a térinformatikai rend-
szerbe. Az internetes megjelenés kiegészítése, javítása.
Kataszteri jelentésekből adatbevitel (inert bányászati hulla-
dékkezelők). 10 000-es topográfiai térkép alapján további
helyszínelés. A kataszteri jelentések adatainak a frissítése
esetenként indokolt, ennek megtervezése és a reambuláció
megkezdése a kockázati besorolás alapján. Párhuzamos
nemzetközi munkák figyelése.

Elért eredmények:
— Az inert bányászati hulladékok listájának geokémiai

megalapozása anyag elkészült, a táblázatokat és egy rövid szö-
veges magyarázatot az MBFH témafelelősének elküldtük.

— Szűréshez szükséges adatrendszerhez használt alap-
táblák kibővítésével létrehoztunk egy olyan táblázatos adat-
rendszert, amely tartalmazza az előszűrés és a szűrés összes
vizsgált paraméterét. A táblázat lehetővé teszi az összes
meglévő paraméter alapján a rangsorolást.

— A tesztelt szűrési módszertan alapján szűrés; Kidol-
goztunk egy pontozásos rendszert, amely a veszélyesség
sorrendjében és az „elővigyázatossági alapelv” alapján
automatikusan rangsorolja a bányászati hulladékkezelő
objektumokat.

— A szűrési kritériumoknak megfelelő alaptáblák az
előszűrési és szűrési rangsorolással előálltak.

— A szűrési kritériumoknak megfelelő alaptáblák az
anyagtartalom szempontjából legveszélyesebb objektu-
mokra (511 db) elkészültek és beépültek a térinformatikai
rendszerbe;

— Az EU jelentéshez a végleges adatrendszer össze-
állításához elkészült a „Bezárt bányászati hulladékkezelő
létesítmények nyilvántartása és kockázati besorolása” című
összegző jelentés, illetve felkerült az Internetre
http://elginfo.elgi.hu/mwf/mwf2012.pdf

— Az objektumokat az MBFH-val egyeztetett attribú-
tum-tartalom mellett a maps.google.com internetes szolgál-
tatás alkalmazásával jelenítettük meg, egy rövid HTML
ismertetővel magyarul és angolul is. Az elkészült anyag
megtekinthető a www.mbfh.hu honlapon (a baloldali
menüsorban a közszolgáltatások/nyilvántartások menüpont
alatt), illetve következő közvetlen világhálós elérési címen:
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0
&hkl=537&lng=1

— A direktíva teljesítésének nemzetközi tapasztalatai: Az
ír és a magyar nyilvántartás mellett megjelent Anglia-Wales
nyilvántartása, ami lehetőséget ad a tanulmányozásra.

— Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest
megye és Heves megye kataszteri jelentéseinek feldolgo-
zása a stabilitás szempontjából veszélyes inert bányászati
hulladékkezelő objektumok kiszűrése céljából elkészült.

10 000-es topográfiai térkép alapján további koordináta
meghatározások, helyszínelések folyamatosan készülnek.
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— A kataszteri jelentések adatainak frissítése: 26 objek-
tum adatainak feldolgozása és bevitele, ebből 14 objektum
2011-ben, 12 objektum 2012-ben volt terepen ellenőrizve. A
reambulációk adataival az alaptáblák frissítve lettek.

MBFH Földtani veszélyforrások vizsgálata.
Reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó

adatrendszerek harmonizációja

Témavezető: SZURKOS Gábor
Feladat ismertetése: 
— A felszínmozgásra hajlamos területek — földtani fel-

építésük, geotechnikai és vízföldtani tulajdonságaik miatt
külső, vagy belső folyamatok eredményeként —korábbi
egyensúlyi állapota megváltozik. A balatoni magaspartok
térségében előforduló földtani képződmények mechanikai
szempontból eléggé instabilak. A felszínmozgásos földtani
alapjainak, a különböző csuszamlásos jelenségek, bélyegek
veszélyforrások felméréséhez a pontosított kataszter mellett
nagy segítséget nyújtanak a digitális domborzatmodellezés,
a távérzékelés és más térinformatikai adatok. A csúszásve-
szélyes területek regionális tervezési, építési, hatósági dön-
tés-előkészítéséhez jól használható módszertani útmutató
kidolgozásához az eddigi terepi módszereken túl mintaterü-
letek mozgásainak monitoringjára, valamint fúrásos kuta-
tásra, anyagvizsgálatokra is szükség van. 

— Egy minél teljesebb adatbázis kialakítása az ország-
ban található földtani veszélyforrásokról. A már kialakított
és létrehozott adatrendszer kiegészítése más adatbázisokban
felmérése, ellenőrzése, az adatok egy részének a meglevő
rendszerbe illesztése Bányakapitányságok, Katasztrófavé-
delem, Tűzoltóság adatbázisainak feldolgozásával.

— Különböző települések, mint mintaterületek terü-
letrendezési tervekhez kapcsolható potenciális földtani
veszélyforrásainak felmérése és prognosztikus vizsgálata,
illetve az adott területek minősítése a tervben szereplő terü-
lethasználat földtani közeget veszélyeztető, illetve az adott
földtani közegnek az adott területhasználatot befolyásoló
prognosztizálható hatása alapján. 

— A már elkészült Tolna megyei földtani veszélyforrások
adatbázisa alapján a korábban felvett területek reambulációja,
azok felülvizsgálata, területek pontosítása. Lejtőkategória
szűrések térinformatika alkalmazásával, új elemként ezek
kombinációja a kőzetek geotechnikai, állékonysági tulajdon-
ságaival, előzetes prognózis térkép.

Elért eredmények:
— Balatonvilágos térségének alaptérképe elkészült,

amely felhasználásával a terepi reambuláció és a vízföldtani
észlelések első szakasza megtörtént. 

— Elkészült a különböző szintváltozatok — földtani tér-
képek, lejtőkategória térkép, légifotó kiértékelés — harmo-
nizálása, felhasználva különböző terepi jegyzőkönyvek
leírásait. 

— A vizsgált területen megtörtént a terepi földtani re-
ambuláció, a vízföldtani észlelések, valamint geofizikai
méréseket is végeztünk a terepbejárás során felmerült kér-
dések tisztázása illetve pontosítása érdekében.

— A vízmintaelemzések megtörténtek. 
— A balatonvilágosi partvonalnál geoelektromos méré-

seket végeztünk. 
— Megkezdtük a terület DTM modelljének, valamint a

légifotók és a terepi bejárások adatainak feldolgozását. 
— Az eredmények GIS alapú feldolgozása folyamatos. 
— Folyamatos a Bányakapitányságoktól, Katasztrófa-

védelemtől, Tűzoltóságtól eddig kapott adatok rendezése. A
vis maior jegyzőkönyvek események koordinátákkal való
ellátására előkészítettük a digitális adatrendszert és meg-
kezdtük a súlyponti koordináták összegyűjtését.

— A tervnek megfelelően készül Leányfalu mérnök-
geológiai értékelése magyarázóval, hat alaptérképpel és az
azokból levezetett Építésalkalmassági térképpel. 

— Elindult a leányfalui tapasztalatok alapján Duna-
bogdány–Tahitótfalu területének mérnökgeológiai értéke-
lése a különböző alaptérképek előkészítésével (légifotó
kiértékelés, földtani alaptérképek).

— Folyamatban van Tolna megye földtani veszélyforrá-
sainak terepi ellenőrzése.

A felszínmozgással érintett területek
felülvizsgálata. Módszertani kutatás és fejlesztés

Témavezető: FÜSI Balázs
Feladat ismertetése: 
— Korábbi geofizikai vizsgálatok összegyűjtése, irodal-

mi áttekintés, felmértségi térkép elkészítése a Gerecse
északnyugati előterében a földtani térkép pontosításához és
a szerkezeti zónák kijelöléséhez. 

— A Gerecse északnyugati előterében az eddig ismert
felszínmozgási kataszter frissítése és terepi ellenőrzése. 

— Felhagyott mélyművelésű bányák adatainak össze-
gyűjtése Fejér megye területén.

— Hazai és nemzetközi irodalmi áttekintés, egyeztetés a
felhasználó intézményekkel, adatmodell bővítés: veszély-
forrás és érzékenységi térképek.

— Veszélyességi zónák kijelölése: lejtőmeredekség,
földtani közeg és nyilvántartott felszínmozgásos események
együttes vizsgálatával felszínmozgásos lejtők veszélyességi
besorolása. 

— Érzékenységi zónák kijelölése (lakott területek, érzé-
keny infrastruktúra) és összevetése a veszélyességi zónák-
kal. Prioritási lista felállítása a részletesen vizsgálandó terü-
letekről (Fejér megye). 

— A felszín alatti vizek állapotát befolyásoló antropo-
gén hatók számbavétele (adatgyűjtés és elsődleges értéke-
lés), a regionális vízáramlások és a lokális vízáramlások és
vízszintváltozások meghatározására alkalmas értékelő
módszer és koncepcionális modell tervezése. 

— Felhagyott mélyművelésű bányák összegyűjtött ada-
tainak feltöltése és kapcsolása az egységes adatrendszerhez. 

— MBFH Külső ArcGIS Server felkészítése. WebMap
szolgáltatás beindítása. Publikus adatok közzététele az
interneten.

— Az érintett területek részletes földtani-szerkezetföld-
tani térképezése, a begyűjtött minták elemzése. 
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— Reprezentatív objektumokon rendszeres mérések,
mintázások és laborvizsgálatok elvégzése.

— Vízföldtani modellezések elvégzése, módszertani
tanulságok megállapítása.

Elért eredmények:
— A Gerecse északnyugati előterében (Naszály, Duna-

szentmiklós, Tata, Tatabánya 1:25 000 térképlapok terüle-
tén) az eddig ismert felszínmozgási kataszter ellenőrzése, a
kataszterben szereplő adatok frissítése és az új felszínmoz-
gással veszélyeztetett területek kataszterbe integrálása a
dunaszentmiklósi térképlap területén megkezdődött.

— Megvalósult a régi felszínmozgásos kataszter össze-
sítése a gerecsei térképezési területen. Ez 30 db helyszín volt
naszályi, dunaszentmiklósi és tatabányai térképlapokon.

— Megkezdtük a dokumentációs szempontrendszer ak-
tualizálását, és a szakirodalmi adatok alapján, a dokumen-
táció során alkalmazott fogalmi kategóriák összehasonlító
elemzését is.

— Megkezdtük a mintaterület (Fejér megye) egy szűkí-
tett térségére (Rácalmás–Kulcs–Dunaújváros) a földtani ve-
szélyforrás-térkép szerkesztését. 

— A szakirodalmak és korábbi tapasztalatok alapján be-
soroltuk az egyes komponenseket (kataszteri események,
felszínhajlás, képződmények állékonysága, PSInSAR moz-
gástörténet, védművek) veszélyességi kategóriákba, majd
elkészítettük az egyesített veszélyességi térképet.

— További jelkulcsi elemek és kéziratos térképek fel-
használásával bővítettük és pontosítottuk a Fejér megyei
földtani veszélyforrások térképét, pontosítottuk a szennye-
ződésérzékenységi térképet.

— A Gerecse északnyugati előterében az eddig ismert
felszínmozgási kataszter frissítése és terepi ellenőrzése. 

— Felhagyott mélyművelésű bányák adatainak össze-
gyűjtése Fejér megye területén és a térinformatikai rend-
szerbe töltés megtörtént.

— Rendelkezésre álló alap- és archív adatok (dombor-
zat, topográfia, földtani térkép, felszínmozgásos kataszter,
reambuláció adatai, korábbi veszélyességi térképek, föld-
rengés-veszélyeztetettség stb.) egységes térinformatikai
rendszerbe illesztése folyamatos.

— Veszélyességi zónák kijelölése: lejtőmeredekség,
földtani közeg és nyilvántartott felszínmozgásos események
együttes vizsgálatával felszínmozgásos lejtők veszélyességi
besorolása megtörtént. 

— Érzékenységi zónák és prioritási lista Fejér megyére
elkészült. 

— Frissített felszínmozgásos kataszter elkészítése, a ge-
recsei objektumok aktualizált paraméterinek felvitele folya-
matban van.

— A feltételezhetően szeizmotektonikai kapcsolattal
bíró események kijelölése, prioritási sorrend megállapítása
megtörtént.

— InSAR mérések és egyéb távérzékelési vizsgálatok
segítségével lehatárolt mozgással érintett területek beépí-
tése a földtani veszélyforrás térképbe folyamatos.

— A terepi adatbeviteli eszköz fejlesztése Android kör-
nyezetben erőforrás hiányában leállt. 

— A szőny–naszályi terület térképének szerkesztése so-
rán posztpannóniai vetőt mutattunk ki. Ennek további rész-
letes vizsgálata javasolt.

— Archív adatok feldolgozása folyik. 
— Az alábányászott területek adatainak feltöltése folya-

matban van, így ezek átvétele a földtani veszélyforrás térkép
szerkesztéséhez még nem történt meg. 

SEVESO II besorolású ipari létesítmények 
és egyéb nagyberuházások felülvizsgálatához
kapcsolódó földtani-vízföldtani érzékenységi

vizsgálatok alapelvei

Témavezető: SZURKOS Gábor
Feladat ismertetése: A valamikori földtani szolgálatok

által készített szennyeződésérzékenységi térképek begyűjté-
se, térinformatikai rendszerbe illesztése és azon a SEVESO II
besorolású ipari létesítmények és nagyberuházások ábrázo-
lása. A földtani háttértámogatás és a szennyeződésérzé-
kenységi kritériumok egy térképen való ábrázolásával álta-
lános földtani–vízföldtani vizsgálati elvrendszer felállítása. 

2–5 mintaterület kiválasztása. A mintaterületeken tér-
informatikai eszközök felhasználásával ábrázoljuk a legkö-
zelebbi hatásviselő településeket, a lehetőségek szerint az
összes védendő ipari és természeti értéket. Ábrázoljuk a
különböző, veszélyeztetett kiemelt fontosságú területet,
úgymint vízbázisok, természetvédelmi terület stb. A szűrést
különböző térinformatikai szempontok szerint végezzük el,
felhasználva a földtani, vízföldtani, morfológiai háttér-adat-
bázist. Geofizikai módszerek bevonása a földrengésbizton-
ság és a vízzáró rétegek meghatározásához. 

A kiválasztott mintaterület és a hatásterület földtani,
vízföldtani jellemzése, veszélyeztetettsége, érzékenysége.
A földtani, vízföldtani és geofizikai vizsgálatok, modelle-
zések szükségességének bemutatása, indoklása, az adott
területek kidolgozása az iparbiztonsági besorolások-
hoz.

Elért redmények: Megtörtént a megyei szennyeződésér-
zékenységi térképek digitális változatainak összeszerkesz-
tése, ellenőrzése. A mintaterületek, illetve típusterületek
földtani, vízföldtani, térinformatikai, geofizikai szempontú
feldolgozása megtörtént úgy, hogy a veszélyeztetettséget
pontrendszerrel próbáltuk érzékeltetni. A különböző minta-
, illetve típusterületekre kidolgoztuk az azokra megfelelő
vizsgálati módszereket. Adatbázisba rendeztük a védendő
különböző földtani, vízföldtani, természetvédelmi objektu-
mokat, így különböző szűrésekkel jól le lehet válogatni egy
adott ipari objektum környezetének védendő elemeit. Az
előszűrési és szűrési rendszer módszertanának kidolgozása
az EU, a nemzetközi és hazai jogi szabályozás kereteinek
figyelembe vételével folyamatban van. Az első körben meg-
ismert jogszabályoknak a projekt könyvtárba gyűjtése meg-
történt. A program újszerűségéből adódóan folyamatos
egyeztetések során alakult ki, hogy 2 mintaterület kidolgo-
zását kell elkezdeni. Amennyiben a mintaterületeket ponto-
sítjuk, a meglévő fúrási adatbázisból leszűrhető a felhasz-
nálható fúrások listája.
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Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai
adatbázisának fejlesztése, feltöltése

Témavezető: SCHAREK Péter
Feladat ismertetése: Az előző év eredményei alapján

folytatjuk az adatgyűjtést a hazai barnaszén lelőhelyek fel-
dolgozásával. Alapelvként fogadjuk el a 2011-es munka
során kialakított adatszerkezet megtartását, az új nyers-
anyag paraméterei miatt szükséges kiegészítéssel.

Önálló feladatként végezzük el a nemfémes ásványi
nyersanyag szabad területek, eddig a MÁFI-ban és az ELGI-
ben részben külön szálon kialakított adatbázisainak egysé-
ges adatbázisba integrálását, az MFGI Geoinformatikai
Osztály közreműködésével.

Előre nem tervezhető feladatként számolunk a készülő
ásványvagyon-készletezési és cselekvési terv, illetve ás-
ványvagyon-stratégia megalapozásához szükséges, év köz-
ben felmerülő adatfeldolgozási igények teljesítésével (a
megadott keretszámokon belül). 

Elért eredmények: A barnaszén előfordulások altéma
keretében el kellett végezni a Borsod–Ózdi-, a Nógrádi- és a
Dorogi-medence lelőhelyeiről készült jelentések áttekin-
tését, koordináta és szabad nyersanyag készletek adatai-
nak kigyűjtését, térinformatikai adatbázisba integrálását. 

Feladatunk volt továbbá a korábbi években vizsgált
„Nemérces ásványi nyersanyag” szabad területek egységes
térképi adatbázisának elkészítése is. A téma kapcsolódott az
MFGI részvételével, EU pénzből finanszírozott EuroGeo-
Source projekt adatgyűjtő munkájához, kölcsönösen segítve
egymást.

Létrejött a harmonizált, új elemekkel kiegészített (egy-
séges) adatbázis és egységes térinformatikai megjelenítés,
együttműködve a párhuzamosan futó 21/2012 projekttel
mely az MBFH-MFGI adatbázisok kialakítását, egységesí-
tését végzi. 

Az MBFH adattári szolgáltatásainak fejlesztése, az
adattárba beérkező geofizikai adatszolgáltatás

ellenőrzése

Témavezető: LENDVAY Pál
Feladat ismertetése: Az intézményrendszeri együttmű-

ködés során több projektben is szükségessé vált a geofizikai
felmértségi térképek megszerkesztése. A tapasztalatok sze-
rint igények továbbra is elsősorban a szeizmikus és magne-
totellurikus adatok iránt várhatók, ezért 2012-ben ezen ada-
tok felmértségi adatrendszerének aktualizálását terveztük. 

Az adattárba beérkező geofizikai adatok átvétele jelenleg
nincs szabályozva. El kellett készíteni az átvételi protokollt,
amelynek alapján az MBFH elfogadja az adatszolgáltatást,
illetve kiegészítésre szólíthatja fel az adatszolgáltatót.

Az információs rendszer fejlesztése során véglegesíteni
kellett a követelményrendszert, átvezetni a szükséges módo-
sításokat, véglegesíteni az adatbázistervet, ami alapja lehet
egy hatékony, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő geo-
fizikai adatszolgáltatási és információs rendszernek. 2012-ben
célul tűztük ki egy tesztelésre alkalmas rendszer elkészítését.

A szeizmikus adatok jelentős része olyan adathordozó-
kon található, amelyek az évek során elavultak, így veszély-
be került ezek olvashatósága. Az elmúlt években megkez-
dett adatmentő tevékenység folytatásaként a 2012-ben fel-
dolgozott mágnesszalagok, cartridge-ek, CD-k kiválasztása
során prioritása volt a kiírásra kerülő koncessziós területek-
hez kapcsolódó szeizmikus vonalak adathordozóinak. 

Elért eredmények: Az adattár geofizikai adattartal-
mának 2011. évben elvégzett felmérése és az adatszolgál-
tatás tartalmi követelményeinek meghatározása tapasztala-
tait felhasználva, az igényelt és az iparág képviselőivel
egyeztetett paraméterek alapján ellenőrzési sablonokat ké-
szítettünk az egyes geofizikai módszerek beérkező adatai-
nak átvételéhez. 

Elkészültek az egyes geofizikai módszerekre vonatko-
zóan a felmértségi állományok. A szeizmikus felmértség a
3D (tömb), 2D (szelvény), valamint a fúráshoz kapcsolódó
VSP, illetve szeizmokarotázs (pont) objektumokra és a
magnetotellurikus felmértség az INSPIRE előírásokkal
összhangban lévő attributumokkal. 

Az adatmodell tesztelése érdekében a legjellemzőbb adat-
fajtákra elkészült egy postgreSQL alapú hibrid XML adat-
bázis, és az adatmanipulációs feladatokat ellátó program-
csomag. Ez lehetővé teszi a teszt XML állományok tárolását,
hálózaton keresztül történő lekérdezését és szerkesztését.

További 700 mágnesszalagról mentettük le a szeizmikus
adatokat korszerű médiára. Ennek során a koncessziós terü-
letekre fókuszálva, kiválasztott szeizmikus vonalak adatait
tartalmazó adathordozókat dolgoztunk fel, a vonalakhoz
tartozó mérési dokumentációval együtt.

Fúrási adatvagyon karbantartása, WEB alapú
adathozzáférés technikai hátterének biztosítása

Témavezető: OROSZ László
Feladat ismertetése: Az intézményrendszer fúrási adat-

bázisainak rendszeres szinkronizálása, különös tekintettel a
Geobank (MÁFI) és az adattári fúrás-nyilvántartási törzs-
állomány viszonyára. Az országos szintű minősített, a
teljes termálvizes rendszerre vonatkozó adatbázis első
felének (kb. 700 db termálkút) összeállítása és illesztése a
Geobankhoz, ill. az OFGBA fúrás-nyilvántartási törzs-
állományához. Nyersanyagadatok illesztése a Geobank-
hoz. A Geobank adatszerkezet kiegészítése a készlethasz-
nosítási cselekvési terv ismeretében. WEB-es adatbázis
publikálásának szakmai-technikai hátterének fejlesztése.
ArcGIS téradatstruktúrák és a BIKA rendszer átjárható-
ságának vizsgálata.

Elért eredmények:
— A központi fúrási adatbázis (geobank) karbantartási

munkálatai, az adatbázis-szerkezet javítása, fejlesztése,
tesztelés (egységes listamegjelenítés, rétegfüggetlen adat-
csatolás és keresés, szűrési értékek kiválasztásának könnyí-
tése, mátrixolvashatóság javítása, fúrási oszlopok eltünteté-
se igény szerint stb.).

— A geobank felhasználóinak kezelése, új felhasználók
adminisztrálása.
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— A geobankhoz való teljes körű hozzáférés biztosítása
a Columbus utcai kollégák számára. — Adatminősítő rend-
szer fejlesztése és bevezetése, főleg a duplumkeresés terü-
letén (egy több szempont alapján működő dulpumkereső
eljárás kitalálása, az eljárás programozása önálló célszoft-
verré).

— Az OFGBA adatok megvizsgálása és összevetése a
geobankban lévő adatokkal.

— A dél-dunántúli és kisalföldi fúrások, illetve a hozzá-
juk tartozó szitasoradatok betöltése a geobankba.

— SZÜV, avagy a mélyfúrási kataszter elemzése
— A geobank kezelőfelületének fejlesztése.
— A központi fúrási adatbázis (geobank) és a Bánya-

felügyeleti Integrált Központi Adatbázis (BIKA) átjárható-
ságának vizsgálata.

— ‘Webes publikálások’ módszertani jegyzet készítése.
— MAVIZ adatbázis-fejlesztési közreműködés.

Külfejtéses bányák geodéziai felmérése — a
bányajáradék-bevallás ellenőrzéshez kapcsolódó

feladat

Témavezető: LÁSZLÓ István
Feladat ismertetése: Bányakapitányságok által kért bá-

nyák bányaméréseinek elvégzése, részletes feldolgozása,
elemzések elvégzése, adatbázis számára adatok rendezése,
bányakapitányságok igénye szerinti vizsgálatok, számítások
elvégzése. Az elvégzett mérések területalapú összesítése.

A 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítási javasla-
tának összeállításában való részvétel a hatósági követel-
ményrendszer meghatározása tekintetében. Közreműködés
a bányamérés hatósági követelményrendszerének kidolgo-
zásában, szakmai (bányamérői) egyeztetések lebonyolítása,
javaslatok készítése. A Bányakapitányságok 2012. évi bá-
nyamérési terveinek megfelelően a bányamérési feladatok
előkészítése, és elvégzése Bányakapitányságokkal mérése-
ket megelőző egyeztetések lefolytatása.

A bányák felméréseinek végzése, a tervektől függetlenül
felmerülő bányamérési, (rendőrségi, ügyészségi megkere-
sés esetén) mérés és elemzési feladatok ellátása.

Az MBFH-hoz, illetve a Bányakapitányságokhoz be-
érkező bányatérképek alapját képező bányamérések (MÜT
és egyéb) digitális állományainak tartalmi vizsgálata, elem-
zése, az eredmények értékelése és minősítése. Egyéb olyan
feladatok, amelyek során a kitermelt ásványi nyersanyag
mennyiségi meghatározása a cél.

Elért eredmények:
— A 2012. évben a 35. és a 36. bánya (ill. építési terület)

mérése folyik, a felmért teljes terület meghaladja a 680 ha-t.
(A kijelölt bányák mérete 5 ha és 200 ha között változik!)

— Szakértői tevékenység: a hatóság és a Bányakapitány-
ságok felkérésére a Geodéziai osztály nem tervezhető szám-
ban vizsgálatokat, elemzéseket végez, változó időigénnyel. 

— Beérkező digitális térképek vizsgálata (Műszaki
Üzemi Tervtérkép): Az év során több mint 80 térképet töl-
töttek fel a szerverre vizsgálat céljából a Bányakapi-
tányságok. A vizsgálatokat folyamatosan végezzük. 

Mágneses és gravitációs alaphálózatok
fenntartásához kapcsolódó nyilvántartási 

feladatok támogatása

Témavezető: KOVÁCS Péter
Feladat ismertetése: Az ELGI által létesített gravitációs

és mágneses hálózatok fenntartását, korszerűsítését és a háló-
zaton szükséges folyamatos mérések elvégzését vállaljuk.
Célunk továbbá a papír alapon lévő gravitációs és mágneses
adataink digitalizálása és biztonságos archiválása is. 

Az MFGI kezelésében álló gravimetriai alaphálózat
biztosítja az ország egységes gravitációs referenciaszintjét,
mely a szomszédos országokkal történő összekapcsolást is
lehetővé teszi, kontinentális kiterjedésű egységes alapadat-
rendszert biztosítva számos nemzeti és nemzetközi prog-
ramhoz. A gravimetriai hálózatot a „Földmérési és térké-
pészeti tevékenységről” szóló 1996. évi LXXVI. törvény
országos alaphálózatnak nyilvánította, az ezzel kapcsolatos
munkák állami alapfeladatok. 

Mágneses hálózatunkkal csatlakoztunk az európai
hálózatokat összefogó MagNetE együttműködéshez. 

Elért eredmények:
— Mágneses adatbázisunk fejlesztésének része a Tiha-

nyi Geofizikai Obszervatórium papír alapú regisztrátumai-
nak digitalizálása. 2012-ben a mágneses tér egy éves válto-
zásának két műszerrel rögzített tihanyi fotoregisztrátumait
digitalizáltuk.

— Az MFGI-ben bevezetett minőségügyi előírások
alapján szükséges a mérések során alkalmazott műszerek
rendszeres ellenőrzése és kalibrálása. Ennek során kalibráló
alapvonal-mérést végzünk 2 darab LCR-G típusú gravi-
méterrel az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonalon
(LCR-220 és LCR-963).

— A gravimetriai hálózat fenntartása és fejlesztése
szükségessé teszi az abszolút gravimetriai pontok számának
növelését, illetve a korábbi abszolút mérések időszakos is-
métlését. Utóbbi alapfeltétele annak is, hogy a gravimetriai
hálózatot az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a 8037/
1997. számú határozata, illetve az 1991. évi XLV., a mérés-
ügyről szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott
127/1991. kormányrendelet alapján továbbra is nemzeti eta-
lonként kezelhesse. 3 db abszolút g-mérést végeztünk: a 95.
sz. Tarpa, a 89. sz. Gyula és a 91. sz. Kenderes abszolút állo-
másokon. Az abszolút mérésekhez kapcsolódóan 3 szintes
vertikális gradiensmeghatározást végeztünk.

A kutatások során keletkezett magminta-
állomány kezelése

Témavezető: MAROS Gyula
Feladat ismertetése: Részvétel a raktárak üzemeltetésé-

ben. Az összes magmintaraktárban őrzött anyag leltára és a
mintaanyag-állapot tételes felülvizsgálatának megkezdése,
ennek befejezése a pécs-somogyi telephelyen. A magminta-
raktárak számítógépes adatbázisának karbantartása. Szükség
esetén leletmentés és magszkenneléssel összekötött doku-
mentálás. A selejtezés szabályzatának elkészítése, a menthe-
tetlen anyagok körültekintő selejtezésének megkezdése.
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Elért eredmények:
— Befejeztük a raktárak üzemeltetését szabályozó Elnö-

ki utasítás mellékleteinek egyeztetési és javítási feladatait.
Kidolgoztuk a szabályzáshoz kapcsolódó űrlapokat: a
magszemle igénylő lapot és a mintakártyát. Bevételezés:
Szolnokon részt vettünk a bátaapáti kutatások magminta
állományára vonatkozó megőrzési javaslat kidolgozásában
és tárgyalásában, aminek eredményeként a Szolnokon lévő
mintaraktárba 5 kamionnyi mintaanyag került beszállításra,
amihez a helyszínen felügyeletet biztosítottunk. Számos
javítási, szerelési munkát kellett elvégezni a magraktárban,
amelyet az MBFH munkatársai intéztek.

— A Pécs-Somogyon telepített mintaraktár anyagának
tételes felülvizsgálata és leletmentés tárgyában terepi tevé-
kenységet végeztünk. A felmérés során 8743 magládát mér-
tünk fel, minősítettünk és láttunk el adatbázis-bejegyzéssel;
ez 141 fúrás maganyagát érintette. 26,2 Gbyte képi adatot
keletkezett több mint 8500 magláda fotózásából. A pécs-
somogyi adatbázis 4115 rekordot tartalmaz; ebből 66 db
olyan fúrás, amely eddig az adatbázisban nem szerepelt.
Kiselejteztünk 44 db menthetetlen magládát, dokumintázás
után kiselejteztünk 13 db nagyon rossz állapotú magminta-
ládát; selejtezésre javasoltunk 7 fúrás összesen 89 ládáját;
átraktunk, átfestettünk, felújítottunk több száz magládát.

— A tételes felülvizsgálat keretében adatbázis-javítás és
-feltöltés is történt. Felújítottuk a magraktár épületeinek
mintatérképeit az eddig hozzáférhetetlen fúrási maganya-
gok adataival. A többi mintaraktárban az adatbázisnak a
mintaanyag tételes ellenőrzése előtti javítását végeztük, ez
több mint 15 000 rekord ellenőrzését, több mint 5000 rekord
javítását jelentette.

— Magszkenneléssel egybekötött dokumentálási javas-
lat kidolgozása tekintetében azt a döntést hoztuk, hogy
tekintettel a magládafotózás teljességére és sikerességére
magszkennelést a megrendelők igényei szerint végzünk a
jövőben, mint mintaraktári szolgáltatást.

Földtani-, geofizikai szakkönyvtári 
szolgáltatás

Témavezető: PIROS Olga
Feladat ismertetése: A nyilvános feladatkörű földtani és

geofizikai szakkönyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele,
állományának bővítése bányászat és rokonterületeinek,
valamint a mindenkori hatósági jogi környezet, illetve a
környezetvédelem irodalmával, szakirodalom figyelés. Írá-
sos ismertető készítése. A Földtani és Geofizikai Szak-
könyvtár tevékenységének bemutatása. 

Elért eredmények:
— A Geofizikai és a Földtani Szakkönyvtár tevékenysé-

géről írásos ismertető készült a szolgáltatási lehetőségek
bemutatásáról, ezek a könyvtárakban az MBFH munkatár-
sai számára elérhetők. A második negyedévtől minden —
azt igénylő — MBFH munkatárs részére elektronikus úton
is elérhető az ismertető anyag. A könyvtárak bemutatásának
power-point-os anyaga is elkészült, de az MBFH dolgozói-
nak rendkívüli leterheltsége miatt szóbeli bemutatásra nem

került sor, a bemutató anyagát hálózaton keresztül elér-
hetővé tettük az MBFH dolgozói számára.

— Témakeresésre 35 esetben kértek bennünket, ezeket
letöltött anyagok küldésével, szkenneléssel, fénymásolással
ki tudtuk elégíteni (ez nagyságrendileg 600–700 oldalt
jelentett). 21 esetben végeztünk MBFH kérésre információ-
keresést.

— A volt MÁFI kiadványai közül, az utóbbi években
megjelenteket (mintegy 17 tétel) minden bányakapitányság
részére rendelkezésre bocsátottuk.

— Elkészült a volt MÁFI jelentéslistája 1994–2010 kö-
zötti időszakra. A Huntékába történő feldolgozásuk kapaci-
tás híján nem valósult meg. A jelentéslista a Samba szerve-
ren az MFGI dolgozók számára elérhető, s a részjelentések
mellékleteként az MBFH részére is átadásra került.

— A könyvtári állomány bővítése folyamatos, idegen
nyelvű könyvek beszerzése, valamint a folyóiratok előfi-
zetése folyamatban. 

— Eseti szakirodalmi figyelés elvégzése.

MBFH Adatrendszerek építése és metaadat-
szolgáltatás

Témavezető: Gulyás Ágnes
Feladat ismertetése: Projektek adatigényeinek és kime-

nő adatainak definiálása. 2011. év adatforgalmának érté-
kelése. Adatigények teljesítése, adatmodellek fejlesztése.
Adatigények teljesítése, metaadat-modellek elkészítése.

Elért eredmények:
— Az adatigények teljesítése folyamatosan zajlik a tervek

(és ad-hoc igények) szerint, amelyek többsége a koncessziós
munkákhoz és a Cselekvési terv-potenciál meghatározást
célzó munkákhoz kapcsolódott. Az egyes projektek kimenő
adatainak (eredménylisták) megadása még hiányos, a feltöl-
téshez szükséges személyes egyeztetések folyamatosak.

— Az intézményrendszeren belüli közös használatú
adatrendszerek metaadat-bázisának fejlesztése (kiegészí-
tése, pontosítása), prioitás lista felállítása folyamatban van.
Szerkezeti változások és bővítések történtek. 

— Az intézményi adatbázisok átláthatóságának és a bel-
ső adatszolgáltatás megkönnyítésének érdekében létreho-
zott adatbázis-nyilvántartó rendszert aktualizáltuk, amely
az adatbázisokra vonatkozó metaadatokat tartalmazzák.

— Excel táblázatban összeállítottuk a Térképezési Fő-
osztály adatbázisaira vonatkozó törzsadatokat. Fejlesztés
alatt áll egy XSL konverziós program, amelynek segítsé-
gével az Excel táblából érvényes XML rekordok állnak elő.
Elkészült egy XForms alapú web-es szerkesztő alkalmazás
első verziója, amit a minta rekordok segítségével tesztelünk.

— Összeállítottuk a feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök listáját.

MBFH Térinformatikai szolgáltatások

Témavezető: OROSZ László
Feladat ismertetése: Az intézményrendszer adatvagyona,

rendkívül szétszabdalt és diszharmonikus. Az adatvagyon
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kulcsszerepet tölt be az állami feladatok ellátásában. Ezek
figyelembevételével projekteken áthúzódó informatikai szol-
gáltatások indítását javasoljuk. Ennek célja: feltárni és kiküszö-
bölni a párhuzamos elemeket, feltárni a nem harmonizált terü-
leteket, harmonizált adatbázisok kiépítése (önálló sávon – adat-
rendszerek), gazdaságos speciális eszközök (GIS, RDBMS
stb.) használata, egységes és folyamatos adatbázis karban-
tartás, a szakterületeken dolgozókat ne terhelje az informatikai-
technikai munka, javítani a projektek közötti szakmai
együttműködést (témák közötti adathíd), az adatfeldolgozással
párhuzamosan építeni a metaadatbázist is. A felhasználók
értéknövelt, egységes adatbázisokat használhatnak.

Elért eredmények:
— Egységes és harmonizált földtani–geofizikai–bányá-

szati adatvagyon épülése.
— Az intézményrendszer fúrási adatbázisainak szink-

ronizálása, különös tekintettel a geobank (MÁFI) és az adat-
tári állományok viszonyára.

— Koncessziós feladatok kiszolgálása, eredménytérké-
pek előállítása (szolgáltatása az intézményrendszerben).

— Potenciál-felmérések téradatigényének kiszolgálása
— Földtani veszélyforrások térképi adatbázishátterének

egységes és integrált kiszolgálása.
— Ásványvagyon-nyilvántartás és készletgazdálkodás

téradatrendszerének kialakítása
— A BIKA adatbázis szerkezetének megismerése, csat-

lakozási lehetőségek kidolgozása.
— Ez a téma a többi projekt igényeit szolgálta ki, ezért

önálló eredménye nincs. Eredményei az egyes projektek
térinformatikai munkáiban találhatók meg.

Szolgáltatás koncessziós feladatok érzékenységi
vizsgálatához

Témavezető: GYURICZA György
Feladat ismertetése: Az ásványi nyersanyag és a geoter-

mikus energia természetes előfordulási területének komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló, 103/
2011. (VI. 29.) kormányrendelet által előírt, feladatok össze-
hangolása és támogatása a bányászati koncesszió céljára
történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és ter-
mészetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális-
örökség-védelmi, termőföldvédelmi, közegészségügyi és
egészségvédelmi, nemzetvédelmi, településrendezési, köz-
lekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási szempon-
tokat figyelembevevő vizsgálatokban. Közreműködés és
irányítás a több lépésben készülő tanulmányok és jelentések
adminisztrációs és szerkesztői feladataiban.

Elért eredmények: Az első háromnegyed évben, az eredeti
tervvel szemben, 9 tanulmány (6 szénhidrogén és 3 geotermi-
kus koncessziós terület) anyagát állította össze, részt vett az
előző évi geotermikus tanulmányok javítási és szerkesztési
munkáiban, valamint egy felszín alatti szénelgázosítási (UCG)
projekt megvalósíthatósági tanulmányának összeállításában.

Elkészült miniszteri jelentések: Jászberény, Gödöllő,
Nagykanizsa, Ferencszállás, Kecskemét, Gádoros geoter-
mikus koncessziós jelentés. Nagylengyel, Újléta, Okány,

Dráva szénhidrogén koncessziós jelentés. A miniszteri je-
lentések az MBFH honlapján tekinthetők meg.

A következő területek vizsgálatai folyamatban vannak:
Becsehely, Debrecen, Derecske, Dévaványa, Battonya szén-
hidrogén vizsgálati terület.

A kőszénvagyon minősítése és az ásványvagyon
újraértékelése a készletgazdálkodási és

hasznosítási cselekvési tervhez

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
Feladat ismertetése: A téma célja a hazai szénvagyon

energiastratégiai és vegyipari szerepével kapcsolatos döntés-
előkészítést támogató adatbázisok létrehozása. Ezen belül
fontos a szénvagyon felmérése (készlet, települési mélység,
telepvastagság, dőlés, szerkezeti tagoltság, teleptani kifejlő-
dés, fűtőérték, hamutartalom, kéntartalom), a beágyazó közeg
értékelése (fedő kőzetek porozitása, fekü kőzetek porozitása,
hidrogeológiai kommunikáció lehetőségei). Fontos továbbá a
szénvagyon újraértékelése a megváltozott szempontok szerint.

Elért eredmények: A szénmedence-leírások és a szén-
képződési időszakok leírása elkészült. 

Elkészült a 2010-es mérlegben szereplő mérlegterületek
térképi állománya. Ezzel lehetővé vált a mérlegadatok
kutatási objektumokkal (fúrások, szeizmikus szelvényháló)
és egyéb tematikus állományokkal (pl. Natura 2000 terü-
letek) való térinformatikai összevetése. A 248 mérlegterület
19 tematikus térképi állomány formájában került bemuta-
tásra (fűtőérték, hamutartalom, kéntartalom, termelési vas-
tagság, rétegdőlés, súlyponti mélység, vízvédő réteg vastag-
sága, kőzethőmérséklet, földtani vagyon, közvetlen fedő és
fekü, víztartó jellege, magas fedő, mélyfekü, regionális
vízszinthez viszonyított helyzet, fúrássűrűség, természet-
védelmi lefedettség, földtani háttér, munkahelyi vízhozam).

Az adatbázis alapján elkészültek a kimutatások, melyek
bemutatják a hazai szénvagyon mennyiségi és minőségi
adatok szerinti tagolását.

A fenti adatbázisokra alapozva a teljesítési periódus
végére elkészült két tanulmány.

Szénhidrogén potenciálértékelés a
készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési 

terv számára

Témavezető: KOVÁCS Zsolt
Feladat ismertetése: A projekt célja a hazai hagyományos

és nem konvencionális szénhidrogén-készletek értékelése, a
jövőbeli konvencionális és nem konvencionális szénhidro-
gén-vagyon potenciálbecslése a termelési technológiák és
földtani szempontok figyelembevételével. „A hazai energia-
hordozó vagyon hasznosítása: Készletgazdálkodási és hasz-
nosítási cselekvési terv” számára.

Elért eredmények: Az adatbázisok alapján elkészültek a
kimutatások, melyek bemutatják a hazai szénhidrogén-
vagyon mennyiségi és adatok szerinti tagolását.

A fenti adatbázisokra alapozva a teljesítési periódus
végére elkészült mindkét tanulmány.
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Az adatbázisok és az adatok alapján készült jelentések
az alábbi információkat tartalmazzák:

— A korábbi prognózisok rövid ismertetése, a beépülő új
információk áttekintése (megkutatottságra vonatkozó adatok,
az 1995 óta született CH-földtani jelentések rendszerezése,
meglevő adatbázisok, intézeti kutatási eredmények) és a
tervezett feltöltendő adatbázisok szerkezetének kialakítása.

— A szénhidrogén-földtani alapismeretek összegzése,
az ásványvagyon értékelési módszertan áttekintése.

— Magyarország földtani felépítésének rövid ismerte-
tése, a szénhidrogén részmedencék földtani–szénhidrogén-
földtani–teleptani jellemzése, a fő anya-, tároló-, fedőkép-
ződmények formációlistája és rövid földtani jellemzése.

— A részmedencék MBFH által nyilvántartott vagyoná-
nak összegzése.

— A szénhidrogén ásványvagyon-hasznosítási és -gaz-
dálkodási cél bemutatása az energiaellátás támogatására.

— Európai uniós és hazai helyzetkép.
— Földtani és kitermelhető vagyon becslése részme-

dencék szerint és országos áttekintésben. 
— Az 1995–2011 közötti új CH-lelőhelyek listaszerű

összesítése és rövid ismertetése
— Reménybeli és kizárható területek ismertetése és

földtani vagyona.
— A technológia várható fejlődési területei 2020-ig a

konvencionális és nem konvencionális kitermelésében.
— Adatbázis fejlesztési javaslatok a stratégiai döntések

támogatására.
— Továbbkutatási lehetőségek, javaslatok.

Uránérc (és Th) -potenciál felmérés a hazai
ásványvagyon hasznosítási cselekvési terv

támogatására

Témavezető: LANTOS Zoltán
Feladat ismertetése: A projekt célja, hogy a hazai hasa-

dóanyag (urán és tórium) -vagyon energiastratégiai szere-
pével kapcsolatos döntés-előkészítést támogató készletezési
és hasznosítási cselekvési terv számára adatokat biztosítson.
Ennek keretében áttekintést adunk az ismert ércindikációkról
és a potenciális ércelőfordulásokról. Szakirodalmi adatok
alapján ismertetjük az előfordulásokat és a kapcsolódó
készletszámításokat.

A meglévő, országos áttekintést adó kutatási és területi
zárójelentések és adatbázisok áttekintése, használhatósá-
guk vizsgálata (MÁFI fúrási adatbázis, ELGI felmértség és
összintenzitás térképek, MBFH kezelésében lévő központi
és MÉV adattár).

A projekt feladata a Nemzeti Energia Stratégia részeként
„A hazai energiahordozó vagyon hasznosítása: Készletgaz-
dálkodási és hasznosítási cselekvési terv” céljaiban megfo-
galmazott stratégiai készletgazdálkodási feladatok megala-
pozása, illetve ezt követően a Cselekvési Terv későbbi
aktualizálást elősegítő potenciálbecslés.

Elért eredmények: Elkészítettük „A hazai energiahordo-
zó vagyon hasznosítása: Készletgazdálkodási és hasznosí-
tási cselekvési terv” hasadóanyagokra vonatkozó fejezetét,

valamint az ennek támogatására szolgáló részletesebb kuta-
tási jelentést.

Ennek keretében áttekintettük és bemutattuk:
— A hasadóanyagok energetikai célú felhasználásának

és kitermelésének globális és európai trendjét, jelenlegi
helyzetét.

— A kitermelés és felhasználás hazai történetét.
— A kitermelési és hasznosítási technológiákat és

várható fejlődési területeit 2020-ig.
— A hazai hasadóanyag-előfordulások földtani, telepta-

ni és ércesedési jellemzőit.
— Az egyes előfordulások területén az MBFH által nyil-

vántartott feltárt, valamint prognosztikus ércvagyon-adatokat.
— Az uránvagyon nemzetgazdasági jelentőségét.
— Cselekvési területek, javaslatok.

Magyarország ritkaföldfém potenciáljának
kutatása

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Feladat ismertetése: A téma a Nemzeti Energia Stratégiá-

hoz kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott módon a
ritkaföldfémek hazai nyersanyag-potenciáljának felmérését,
és hasznosíthatóságuk lehetőségeit hivatott megvizsgálni. A
CST szerint helyzetelemzést és potenciált feltáró jelentést
készítünk. A 2011-ben leadott „Előzetes felmérés Magyar-
ország ritkaföldfém potenciál kutatásához” c. jelentéssel lezá-
rult hazai ritkaföldfém-kutatás 1. fázisa. Részben a 2011-es
jelentés konklúziói, részben az azóta végzett irodalmi kutatá-
sok alapján 2012-ben a vörösiszap további meddőhányójának
(Ajka) vizsgálata mellett további hazai perspektivikus kép-
ződményekre és bányászati hulladékokra (meddőhányókra)
terjesztjük ki a vizsgálatokat. Felderítő kutatást kezdünk  ritka-
földfémek szempontjából perspektivikusnak ítélt formációk
(agyag, homok) potenciálbecslése érdekében. Ezekből a
formációkból ICP-MS méréseket végzünk.

Elért eredmények: Magyarországon az elsődleges ritka-
földfémtelepek jellegzetes kísérő kőzetei közül csak a
karbonatitos-lamprofíros kőzetasszociáció fordul elő, de
ezek kis mennyisége miatt hozzájuk kapcsolható ipari
mennyiségű ritkaföldfém dúsulásra nem lehet számítani. 

A vulkáni lepusztulásból származó agyagok eddigi
vizsgálata nem mutatott ki a földkéreg átlagától jelentős
mértékben eltérő dúsulást, azonban a hasonló képződmé-
nyek további vizsgálatát fontosnak tartjuk, hiszen az ilyen
agyagoknak csak egy kis részét vizsgáltuk meg ebben a
kutatási fázisban.

A homokok eddigi felderítő vizsgálata sem volt eredmé-
nyes, de a további vizsgálatoknál érdemes lenne próbálkozni
olyan területek felkutatásával, ahol egykori paleotorlatok
anyagát bányásszák, vagy a felszínen ezek megtalálhatók. Itt
lehet érdemes a nehézásványok vizsgálatával és a dúsítással
kísérletezni.

A mangánércek további vizsgálatra érdemesek, mely
során mindenképpen foglalkozni kell a foszforitos minták
vizsgálatával, amelyekben komoly ritkaföldfém dúsulást
sikerült kimutatnunk.
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A vörösiszap esetében további mintázások szükségesek
ahhoz, hogy a homogenitást ellenőrizzük és az ajkai VII.
kazettához hasonló inhomogenitásokat kiszűrjük és a kész-
letszámításban figyelembe tudjuk venni.

A hazai energiahordozó vagyon hasznosítása:
Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv

Magyarország geotermikus potenciálja

Témavezető: ZILAHI-SEBESS László
Feladat ismertetése: A téma hozzájárul a NES-hez

kapcsolódó cselekvési terv azon rövid-közép távú céljához,
amely a Magyarország természeti adottságainak a meg-
felelő információkra alapozott értékelésére irányul, amely
az adatbázisok és térinformatikai rendszerek fejlesztésén
alapul. Ennek keretében. a CST szerint helyzetelemzést és
potenciált feltáró jelentést készítünk Magyarország a geo-
termikus-energia potenciáljáról. A téma keretén belül ele-
mezzük az energetikai hasznosítási lehetőségeket, tekintet-
be véve a földtani háttér adta lehetőségeket a felhasználási
technológiák függvényében.

A prognózis a 2008. évi prognózis továbbfejlesztett vál-
tozataként áll elő, ami nagyobbrészt a felhasználásról szóló
jelen idejű helyzetelemzéssel fog különbözni az előzőtől

Elért eredmények: Készült egy Működési Jelentés a CST
számára előirányzott Geotermikus energia potenciál-fel-
mérés, energetikai hasznosítási lehetőségek vizsgálatáról.

Elkészült egy rövidített jelentés a Cselekvési Terv része-
ként megfogalmazott Magyarország Geotermikus-energia
potenciáljáról és az energetikai hasznosítási lehetőségek
vizsgálatáról. Tartalma: vázlatos prognózis Magyarország
geotermikus-energia potenciáljáról tekintetbe véve a föld-
tani háttér adta lehetőségeket a felhasználási módok függ-
vényében. A prognózisban külön választjuk a sekély geoter-
miát és a nagymélységű geotermiát. 

Ugyanennek a jelentésnek elkészült egy hosszabb, rész-
letező változata is. 

A szén-dioxid föld alatti elhelyezésre valamint a
földtani közeg energetikai célú hasznosítására

potenciálisan alkalmas területek lehatárolása és
jellemzése a Cselekvési Terv alapján

Témavezető: FALUS György
Feladat ismertetése: Az alkalmas szén-dioxid-, illetve

földgáztárolók megléte olyan földtani potenciál, amely a hazai
energia ellátásbiztonság egyik letéteményese, hiszen jelenleg
nem képzelhető el az energiaszektor dekarbonizációja a CCS-
technológia alkalmazása nélkül. A szén-dioxid tárolását hosz-
szú távon biztonsággal megvalósítani képes tároló objektu-
mok megléte feltétlenül szükséges például a hazai tiszta szén
technológia alkalmazásához, de hozzájárulhatnak bizonyos
biomasszából származó szén-dioxid emisszió kiküszöbö-
léséhez és akár a negatív emisszió megvalósításához és egyéb
ipari alkalmazások kibocsátás-csökkentéséhez is. Ráadásul,
Magyarország azon országok közé tartozik, ahol több évtize-
des tapasztalat van szén-dioxidos felszín alatti technológi-

ában. A projekt egyik célja Magyarország helyzetelőnyének
megőrzése volt a CCS szempontjából.

Elért eredmények:
— Magyarországnak, kiemelkedően jó adottságai van-

nak a szén-dioxid föld alatti tárolása, illetve a szezonális
földgáztárolás tekintetében. 

— Az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a rendelke-
zésre álló szén-dioxid-tároló kapacitás képes lehet befogadni
Magyarország teljes ipari szén-dioxid-kibocsátásának akár
százszorosát is. Földgáztároló potenciáljának kiaknázása
pedig az energiabiztonsági mutatók javulását szolgálhatná. 

— Magyarországon a szén-dioxid föld alatti elhelyezése
szempontjából a letermelt szénhidrogén előfordulások,
egyéb használatra alkalmatlan sósvizes-rezervoárok lehet-
nek valóban alkalmasak a tárolásra. 

— A hazai földtani adottságok következtében természe-
tes úton is kialakultak, sok esetben igen nagyméretű, akár
több millió tonna szén-dioxidot tároló földtani objektumok.
A természetes analógok segítségével demonstrálhatjuk a
CCS-technológia biztonságosságát geológiai időtávlatban. 

— A technikai korlátokat figyelembe véve, a szénhidro-
gén tárolókba besajtolható szén-dioxid mennyisége pro-
jektenként kb. 1 millió tonna/év.

A kutatások során keletkezett magminta-
állomány kezelése, maradvány 

Témavezető: MAROS Gyula
Feladat ismertetése: A mélyfúrások magmintaraktárak-

ban őrzött kőzetanyaga az ország egyedülálló földtani értéke.
Gazdasági jelentőségük az ország földtani felépítéséhez
kapcsolódó jelenlegi és jövőbeni projektek kivitelezésében
(pl. megújuló energiaforrások kutatása, nyersanyag-prognózis
és -bányászat, mélységi vizek hasznosítása) meghatározó.

A projekt keretében az összes magmintaraktárban őrzött
anyag leltára és mintaanyag állapota tételes felülvizsgá-
latának megkezdése, raktárak infrastruktúra felmérése és a
szükséges javítások elvégeztetése, a magmintaraktárak szá-
mítógépes adatbázisának karbantartása szerepelt.

Elért eredmények:
— Infrastruktúra. Szükségessé vált a mintaraktárak infra-

struktúrájának rendbetétele és fejlesztése. Ennek keretében
részletesen felmértük a pécs-somogyi mintaraktár állapotát,
hogy alkalmassá tegyük a terepi munkálatok elvégzésére. A
telephelyre 10 db magfeldolgozó asztalt szállíttattunk, a mag-
minták és magládák dokumentálásához fényképező inzert-
állványt készíttettünk egyedi tervezés alapján. 

— Tételes felülvizsgálat megkezdése. Tizenhat nyári
gyakorlatos hallgatót foglalkoztattunk. Munkájuk a követ-
kező volt: fúrások minősítése, fotózása, adatbázis kitöltése;
megrongálódott fúrómag tároló zsákok átcsomagolása; lista
a fúrási zsákok mintáiról; kockaládák ellenőrzése: nyom-
tatott térképen adatellenőrzés, elektronikus adatbázis ellen-
őrzés és javítás, mintaállapot minősítése az adatbázisban;
megrongálódott ládájú fúrások magláda cseréje; olvashatat-
an azonosítók felújítása (festés a magládákon, kockaládákra
rögzített cetlik); növényzet irtása a maganyagok között;
belső terek rendezése. A maganyag minősítését terepen
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végeztük. A web alapú SQL-Server 2008-ra épült alkalma-
zás segítségével a budapesti telephelyeken több kliens
számítógépen párhuzamosan tudtunk dolgozni, a terepen az
Excel formátumba konvertált adattáblákban dolgoztunk,
amelyeket később szinkronizáltunk az MFGI-ben.

— Adatbázis. A mintaraktárakban tárolt anyagok leltár-
szerű rögzítésére adatmodellt dolgoztuk ki. 

— A projekt feladata volt a múzeumi gyűjteményi anya-
gok elkülönítése, amelyek az összes mintaraktárban kisebb-
nagyobb mennyiségben előfordulnak. Kezelésüket az MFGI
Országos Földtani Múzeuma végzi. 

Barnaszén előfordulások országos térinformatikai
adatbázisának fejlesztése, feltöltése

Témavezető: SCHAREK Péter
Feladat ismertetése: A feladat az Adatkezelés, informá-

ciószolgáltatás c. MBFH_ELGI_MÁFI témába illeszkedik.
2011-ről 2012. első félévre áthúzódó feladat.

Az előző év alapján folytatjuk az adatgyűjtést a hazai
barnaszénlelőhelyek feldolgozásával. Alapelvként fogad-
juk el a 2011-es munka során kialakított adatszerkezet
megtartását, az új nyersanyag paraméterei miatt szükséges
kiegészítéssel.

Elért eredmények: A barnaszén-előfordulások altéma
keretében elvégeztük a Borsod–Ózdi-medence lelőhelyei
jelentéseinek áttekintését, koordináta és szabad nyers-
anyagkészletek adatainak kigyűjtését, térinformatikai adat-
bázisba (ArcGIS) integrálását. 47 terület adatait dolgoztuk
fel.

Az MBFH adattári szolgáltatásainak fejlesztése, az
adattárba beérkező geofizikai adatszolgáltatás

ellenőrzése

Témavezető: VÉRTESY László
Feladat ismertetése: Az adatári metaadatok fejlesztése

és a digitális állományok karbantartása.
Az adatszolgáltatók az MBFH elnöke által jóváhagyott

adatlapokon adnak minimális információt a leadott adatokról.
Jelen projekt keretében elvégezzük a geofizikai munkákra
vonatkozó információtartalom kivonatolását és rögzítését egy
egységes nyilvántartásban. A munka az adattári anyagok
feldolgozásának a teljességre irányuló igényét szolgálja, annak
érdekében, hogy ne veszítsünk információt.

Az adattárban több száz digitális adathordozó gyűlt
össze. Szükségessé vált egy nyilvántartás elkészítése,
amely segíti az egyes állományok megtalálását. Az adat-
keresés könnyítése és adatbiztonság érdekében mentést
készítünk az adathordozókról. Jelen munka keretében me-
revlemezre írjuk ki a CD, DVD és floppy adathordozók
tartalmát.

Elért eredmények: Digitális adathordozók leltára adat-
tári számok szerint.

Adatállományok nyilvántartása. 
Külső merevlemez, amelyre 731 db egyedi adathordo-

zók tartalma került átmásolásra. 

Az MBFH hatósági feladatainak támogatása
jogszabály-előkészítési feladatokban és

közreműködés szakvélemények készítésében

Témavezető: SZAMOSFALVI Ágnes
Feladat ismertetése: 
A projekt célja az MBFH hatósági munkájának előse-

gítése jogszabály-előkészítésekben való intézeti közremű-
ködéssel, valamint szakvélemények készítése vállalkozói
megkeresésekre. A 2012. év első félévében több jogszabályi
előkészítés várható a szén-dioxid föld alatti tárolása, a
geotermikus védőidom meghatározása, a bányafelügyelet
felé történő adatszolgáltatások, és az ásványi nyersanyagok
fajlagos értékét meghatározó kérdésekben. 

— Bányatörvény — A CO2 földalatti tárolásának törvé-
nyi szintű szabályozása.

— Bt. Vhr. — A geotermikus védőidom megállapításá-
nak szabályozása; A Bányafelügyelet felé történő egyes
adatszolgáltatások szabályozásának pontosítása (bányageo-
déziai mérési adatok, térképek, geofizikai adatok szerke-
zete, formátuma).

— Az 54/2008-as kormányrendelet (nyersanyagok fajla-
gos értéke).

Szakvéleményezési feladatok:
— Koncessziós terület kijelölésére érkező/megfogalma-

zódó javaslatok előzetes szakvéleményezése.
— A bauxit inertté minősítésére vonatkozó elképzelések

szakvéleményezése.
— A rudabányai lantanidák kutatási kérelmével kapcso-

latos hatósági eljárásban szakvéleményezés.
— Föld alatti kőszén elgázosítás technológiájával kap-

csolatos szakvélemény.
— Egyéb megkeresésekre intézeti szakértői hozzájárulás. 
Elért eredmények: A projekt a célját megvalósította, a

vállalt feladatok teljesítése megtörtént. Intézetük közremű-
ködésével elősegítette az MBFH hatósági munkáját a külön-
böző jogszabály-előkészítésekben, valamint megtörtént a
beérkező szakvélemények elkészítése.

EU pályázatok

Transenergy – Szlovénia, Ausztria, Magyarország
és Szlovákia határokkal osztott geotermikus

erőforrásai

Témavezető: NÁDOR Annamária
Feladat ismertetése: A projekt fő célja a Nyugat-Pan-

non-medence geotermikus erőforrásaival történő fenntart-
ható gazdálkodás komplex szakmai megalapozása és a
döntéshozók, jelen- és jövőbeli hasznosítók, felhasználók,
potenciális befektetők számára egy web-alapú, interaktív
döntéselőkészítő rendszer kialakítása, amely felhasználó-
barát felületeken keresztül mutatja meg a geotermikus rend-
szerek potenciáljára, terhelhetőségére, érzékenységére és
fenntartható hasznosítására vonatkozó információkat a vizs-
gált határ menti régiókban. A webportálon megjelenő infor-
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mációk a jelenlegi hasznosítások széleskörű felmérésén és
azok értékelésén, a teljes területe (szuprarégió), illetve 5 kivá-
lasztott határ menti pilot területre készülő földtani, vízföldtani
és geotermikus modellek értékelésén alapulnak. 

Elért eredmények:
— A szükséges hazai részfejezeteket a jelentés számára

elkészítettük, illetve részt vettünk a jelentések összeállításá-
ban. http://transenergy-eu.geologie.ac.at/results.

— A magyar fúrások adatait végső ellenőrzés után fel-
töltöttük a közös adatbázisba, amely alapján interaktív le-
kérdezhető módon elérhetőek a projekt honlapján.

— Elkészült a teljes területet lefedő szupra-regionális föld-
tani modell, illetve mind az 5 pilot terület földtani modellje,
amelyek harmonizált jelkulcs alapján mutatják a fő hidro-
sztratigráfai egységeket határoló felületek mélységét és föld-
tani felépítését, illetve határon átnyúló földtani szelvényeket. 

— Elkészült a teljes területet lefedő szupraregionális
numerikus vízföldtani modell, amely a porózus, illetve a
karsztos-repedezett víztartókra megadja a fő potenciál el-
oszlásokat, áramlási irányokat, leszívásokat és vízháztartási
mérleget, különös tekintettel a határokon átnyúló hatásokra. 

— A vonatkozó magyar adatok és modellezési rész-
eredmények szolgáltatásával részt vettünk a teljes területet
lefedő szupra-regionális geotermikus modell véglegesítésé-
ben, amely 16 térképen mélybeli hőmérséklet-eloszlásokat
és geotermikus potenciálbecslést jelenít meg (helyben tárolt
és korrekcióval figyelembe vett tárolt hőmennyiség külön-
böző egységekre és mélységekre). 

— Részt vettünk az elkészült térképeket, szelvényeket és
adatbázisokat bemutató interaktív web-portál kialakításá-
ban http://transenergy-eu.geologie.ac.at/web-map 

— A megvalósíthatósági tanulmányt készítő alvállal-
kozó számára rendezett formában átadtuk a tanulmányhoz
kért projektadatokat. 

EuroGeoSource

Témavezető: SCHAREK Péter, OROSZ László
Feladat ismertetése: A 2010 óta futó EuroGeoSource

EU Projekt folytatása, melynek keretében feltöltésre kerül a
tervezett nyersanyag-adatbázis és kialakul az internetes
hozzáférési lehetőség az EU Ásványi Nyersanyagok Tema-
tikus Stratégia alapján. 

Elért eredmények: Részt vettünk a munkatervben sze-
replő bizottsági üléseken és a Rotterdamban tartott nemzet-
közi workshopon. 

Kielégítettük a WP4–WP8 csoportok adatigényét, be-
dolgoztunk az adatbázis magyar részének kialakításába.

Az MFGI szerverén numerikus és térképi adatokat he-
lyeztünk fel a projektadatbázis részére.

ThermoMap

Témavezető: OROSZ László, JORDÁN Győző
Feladat ismertetése: A projekt elkészíti az átnézeti pán-

európai sekély-geotermikus potenciál térkép módszertanát
és annak web alkalmazását. Hasonlóan, Magyarországon

két tesztterületből az egyikre elkészül a sekély-geotermikus
potenciál jellemzése a kidolgozott nemzetközi módszer
alapján, mely a talajok üledékföldtani és hidrogeológiai tu-
lajdonságain alapszik. 

Elért eredmények:
— Az esedékes magyarországi Projekt Munkatalálkozót

megszerveztük és sikerrel megtartottuk Budapesten.
— Résztvétel nemzetközi konferencián, poszter prezen-

tációval.
— Terepi mintavételezés és mérés végrehajtása a Zala-

koppányi Tesztterületekre.
— A gyűjtött talajminták geotermikus és talajtani méré-

sekre kiküldtük az Erlangeni Egyetem laborjába.
— A tervezett geotermikus modellezést elvégeztük a

Zalakoppány és Budapest Tesztterületekre.
— A talajtani és geotermikus térképek megszerkesz-

tése, digitalizálása GIS rendszerben.
— A térképek nemzetközi GIS web applikációba való

szerkesztése és feltöltése elkészült. 

PanGeo

Témavezető: MAROS Gyula
Feladat ismertetése: A projekt célja űrbéli mérések,

alkalmazások és eredményeik szolgáltatása az EU országai
számára. A PanGeo projekt ingyenes és szabad felhaszná-
lású hozzáférést biztosít földtani veszélyforrás informá-
ciókhoz a GMES (Global Monitoring for Environment and
Security) támogatásával a Land Theme’s Urban Atlasban
felsorolt városokra. Az eredményeket a projekt webalapú
megjelenítésben teszi hozzáférhetővé a OneGeology Euro-
pe (www.onegeology-europe.eu) rendszeréhez illeszkedő
módon. 

Elért eredmények: Ebben az évben a mért adatokat átvé-
tele megtörtént, amelyből felépítettük az ARC-GIS téradat-
rendszert. Összegyűjtöttük a földtani térképi alapadatokat
és a felszínmozgásra utaló egyéb adatokat, valamint lejtő-
kategória térképeket szerkesztettünk mindkét típusterületre.

A területek értelmezése és a poligonok körülhatárolása
folyamatban van a Ground stability layer-en.

PLASMON

Témavezető: HEILIG Balázs
Feladat ismertetése: A projekt célja a földi plazmaszféra

és a sugárzási övekben zajló, a nagyenergiájú részecskék
gyorsításával kapcsolatos folyamatok földi megfigyelése és
modellezése. A projekt négy nagy modulból áll. WP1: az
elektron-sűrűség megfigyelése VLF whistlerekkel; WP2: a
plazmasűrűség megfigyelése ULF erővonal-rezonanciák-
kal; WP3: a plazmaszféra adatvezérelt, dinamikus modelle-
zése; WP4: a sugárzási övbeli nagyenergiájú részecskék
megfigyelése és előfordulásuk modellezése.

Az ELGI elsősorban a WP2-ben érdekelt. A projekt so-
rán a legfontosabb feladataink:

— A SEGMA (Univ. of L’Aquila) és az MM100 (ELGI)
hálózatok egyesítése EMMA néven.
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— Új EMMA állomások telepítése (+ eszközfejlesztés,
teszt).

— Folyamatos ULF-észlelés.
— Az erővonal-rezonanciák észlelésére szolgáló mód-

szerek fejlesztése.
— A plazmasűrűség-becslési eljárások fejlesztése.
Elért eredmények: A Lonjsko Polje-i állomást kitelepí-

tettük. Az állomás, egy rövid leállástól eltekintve, működik.
Az FLRID eljárás fejlesztésén dolgoztunk, a feladat be-

fejezése 2013-ban várható.
A témához kapcsolódóan az EGU-n 1 poszter-előadást,

az IAGA-n 1 előadást és 3 poszter-előadást tartottunk.
A témában számos cikk kézirata készült el. Két hazai

cikk megjelent, 1 nemzetközi konferenciakötet cikke elfo-
gadva, 3 nemzetközi szakcikk jelenleg bírálat alatt.

DORIS „Ground Deformations Risk Scenarios:
an Advanced Assessment”

Témavezető: FÜSI Balázs
Feladat ismertetése: A három éves kutatás célja új táv-

érzékelési-, valamint hagyományos és új földi mérési mód-
szerek együttes alkalmazásával pontosabbá tenni a
földcsuszamlások detektálását, térképezését és lehetőség
szerint az előrejelzését is. A kidolgozott terven belül
mintaterületeket jelölünk ki, figyelembe véve a felszín-
mozgás kockázatának nagyságát, az érintett terület beépí-
tettségét és az ott élők számát, valamint azt, hogy a
kiválasztott területre jellemző földcsuszamlás típusa álta-
lánosan jellemző legyen Magyarország más területein is.
A kidolgozásra kerülő munkaterv olyan módszeregyüttes
összeállítására irányul, amely segítségével elkészítjük a
kiválasztott mintaterületek részletes vizsgálatát is, és
amely tartalmazza az eredmények ellenőrzését. A projekt
eredményeképpen, nemzetközi szinten ellenőrzött, ma-
gyarországi eseteken is igazolt, bizonyított módszertani
ajánlást állítunk össze, amely alkalmas a felszínmozgások
detektálására, a mozgások nagyságának és veszélyességé-
nek jellemzésére, a mozgási folyamat monitorozására,
esetleges előrejelzésére. 

Elért eredmények:Nagy mennyiségű archív C-sávú SAR
űrfelvételek felhasználhatóságának vizsgálata.

A kiválasztott teszt területek és a geo-adatbázis leírása.
Belső oktatás (workshop) szervezése az összes tevé-

kenységgel kapcsolatban.
A műholdas és földi SAR adatok integrált felhasználása

folyamatban.
Optikai-VHR és SAR adatok integrálása folyamatos.
Felszínmozgás-esemény térképek (1:5000) elkészültek.
Felszíni deformációk sebességtérképei és idősorai a SAR

adatok és földi távérzékelési adatok integrálása alapján.
Interoperábilis téradat interfész prototípusa.
A feldolgozott Föld-megfigyelési adatok összehasonlí-

tása és validálása folyamatos.
Tréning kurzusok a végfelhasználók számára.

USGS

Témavezető: CSONTOS András
Feladat ismertetése: Jelen projekt keretében amerikai,

japán, olasz és magyar pulzációs állomások adatainak fel-
használásával egy olyan karakterszám (index) kidolgozását
tervezzük, amellyel az upstream hullámaktivitás globális
szinten jellemezhető. Vizsgáljuk az index- és a napszél-
paraméterek közötti összefüggéseket. Az eredmények az űr-
időjárás jellemzéséhez és előrejelzéséhez alapvető informá-
ciókkal szolgálnak. A projekt keretén belül a magneto-
méterek kalibrációs eljárásainak hatékonyságát tervezzük
tesztelni USGS obszervatóriumok fluxgate és DIDD mag-
netométer adatainak bevonásával. Új obszervatóriumi eljá-
rásokat dolgozunk ki, és amenynyiben lehetséges, a mate-
matikai eszközrendszer további fejlesztésére törekszünk.

Elért eredmények: Megkeresésünkre a pályázat záró
időpontját 2012. december 31-re módosították. 

A tervben vállalt feladatainknak eleget tettünk. A USGS
(és számos más intézethez tartozó) szakembereivel közös
publikációt adtunk be a San Fernando-i workshop kiadvá-
nyába. KOVÁCS Péter kollégánk látogatást is tett a USGS
goldeni központjában. A pályázat lezárása mellett szóba
került MFGI és a USGS közötti együttműködési megálla-
podás megújítása is. Egy USGS tulajdonában lévő DIDD
berendezés hőmérséklet tesztje is elkészült.

CGS Europe

Témavezető: FALUS György
Feladat ismertetése: CO2-elhelyezéssel foglalkozó eu-

rópai kutatói hálózat kialakítása, tudástranszfer és képzés
biztosítása. Hazai döntéshozók tájékoztatása, jogszabály-
harmonizáció szakmai támogatása. 

Elért eredmények: Hazai szén-dioxid elhelyezési jog-
szabály harmonizációjának folyamatos szakmai támogatása.

— Szén-dioxid elhelyezéssel kapcsolatos tudásbázis ki-
alakításának további építése, különös tekintettel a monito-
ring és a tároló objektum kiválasztására

— CO2 elhelyezési tevékenységgel kapcsolatos kocká-
zatfelmérés és kockázatkezelés módszertana.

Geo-DH: A geotermális távfűtő rendszerek
elősegítése Európában

Témavezető: NÁDOR Annamária
Feladat ismertetése: A pályázat célja a geotermikus alapú

távfűtés terjesztése Európa 14 országában, különös tekintettel
a közép-kelet-európai térségre. A célcsoportok széleskörű
tájékoztatása (távhő szolgáltatásra alkalmas geotermikus
potenciál, távfűtő rendszerek műszaki-technikai jellegei,
szabályozási és pénzügyi környezet, a hűtést is magába foglaló
kaszkád rendszerek teljes körű projekt-menedzsmentje), aján-
lások kidolgozása az előbbi témakörökben, komplex tré-
ningek tartása hozzásegítik az országokat a megújuló energia-
forrásokkal kapcsolatos Nemzeti Cselekvési Terveikben
(NREAP) megfogalmazott célszámok eléréséhez. 
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Elért eredmények:
— Kérdőívet állítottunk össze a távhő szolgáltatásra al-

kalmas geotermikus potenciál meghatározásához szüksé-
ges információk körének begyűjtéséhez, amelyet kiküld-
tünk a 14 ország különböző szakmai célcsoportjai számra. 

— A „Geothermal Atlas of Europe” alaptérképeit és az
érintett országokra vonatkozó térképlapokat beszkenneltük
és georeferálva beépítettük egy ArcGIS felületen kialakított
web-es térképi rendszerbe, amelybe Európa földtani és
vízföldtani térképét, valamint az EGEC 2011-es „Market
Report”-ban szereplő geotermikus távfűtési helyeket is
beillesztettük. Az egyes tematikák, valamint a begyűjtött in-
formációk kombinált értékelésével megkezdődött a poten-
ciális területek lehatárolása

— Nemzeti workshopot rendeztünk, ahol a 69 résztvevő
(távfűtést üzemeltetők, hatóságok, önkormányzatok stb.)
megismerkedett a projekt célkitűzésivel és eddigi eredmé-
nyeivel, valamint az adminisztratív, szabályozási, pénzügyi
és piaci korlátok felmérésére összeállított speciális kérdőív
alapján megvitatták e korlátokat. 

Marie Curie NAMs — Víz a földköpeny 
névlegesen vízmentes ásványaiban és annak

geofizikai alkalmazási lehetőségei

Témavezető: KOVÁCS István János
Feladat ismertetése: A Kárpát–Pannon régió alatti lito-

szféra köpeny és alsó-kéreg xenolitjainak névlegesen vízmen-
tes ásványaiban található víztartalom meghatározása infra-
vörös spektrometria segítségével. Az olivinbe épülő víz diffú-
ziós sebességének vizsgálata abból a célból, hogy megállapít-
hassuk, hogy a különböző helyettesítési mechanizmusok
különböző diffúziós sebességgel rendelkeznek-e, valamint,
hogy az olivinben megkötött víztartalom reprezentatív lehet-e
a köpenybeli viszonyokra. Az infravörös spektrometria gya-
korlati, környezettudományi alkalmazási lehetőségének vizs-
gálata, különös tekintettel az agyagásványokra. A mélyszer-
kezet-kutató szeizmikus mérések eredményeinek értelmezése
a xenolitok és azok víztartalmának tükrében.

Elért eredmények: EMPA, LA-ICP-MS és EBSD méré-
sek elvégzése a projektben vizsgált xenolitokon külföldi
laboratóriumokban, az eredmények rendszerezése. Agyag-
ásványok infravörös vizsgálatának módszertani tovább-
fejlesztése. Előadások és bemutatók tartása nemzetközi
konferenciákon.

Hazai pályázatok

Dél-afrikai–magyar TéT-pályázat — ULF
hullámok konjugált vizsgálata

Témavezető: HEILIG Balázs
Feladat ismertetése: Az ultra-alacsonyfrekvenciás (ULF)

hullámok a földi magnetoszférában előforduló természetes
magneto-hidrodinamikai hullámok. A pulzációk a magneto-
szféra diagnosztikájában hasznosíthatóak, pl. a Pc3-as pulzá-

ciók felhasználhatóak a mágneses erővonal menti plazma-
sűrűség becslésére, s nemrég bebizonyosodott, hogy a plazma-
pauza helyzete időbeli változásának követésére is alkalmasak.
Az alacsony szélességeken észlelt Pi2-eseket a mágneses
szubviharok kitörése és kiteljesedése legtisztább előjeleként
tartják számon, következésképpen, fontos szerepük lehet az
űridőjárás előrejelzésében. A projekt az alacsony szélessége-
ken megfigyelt ULF hullámok még nem megfelelően értett
aspektusainak kutatását célozza.

Elért eredmények:
— A dél-afrikai SANSÁ-val együttműködésben vizs-

gáljuk a különböző eredetű pulzációs jelenségek (upstream
hullámok, erővonal-rezonanciák, üregrezonanciák) szétvá-
lasztására irányuló módszerek fejlesztését.

— Vizsgáljuk a pulzációk észak–déli aszimmetriáját.
— Konferenciákon számos előadás és poszter bemuta-

tása, 3 szakcikk szövegének véglegesítése, cikkek beadása
az ULF hullámok konjugált vizsgálata témakörben.

— Együttműködés kiterjesztése a PLASMON EU FP7
pályázat keretébe

Horvát–magyar geomágneses mérések és új
normáltér-modell

Témavezető: CSONTOS András
Feladat ismertetése: A pályázatban elvégzendő feladatok

kettős célt szolgálnak, egyrészt a horvát és magyar hálózati
mérések egységesítését, pontosítását, másrészt a két ország
területét lefedő regionális geomágneses modell megalkotását.
Hordozható variométerek felállításának és használatának
elsajátítása a terepi hálózati mérések során. Közös, összeha-
sonlító hálózati mérések határ menti hálózati pontokon. A
hálózati mérések során alkalmazott műszerek obszervató-
riumi körülmények között történő összemérése a Tihanyi
Geofizikai Obszervatóriumban. A két ország területét lefedő
geomágneses normáltér modell megalkotása.

Elért eredmények: 
Horvátországra, Magyarországra és a környező terü-

letekre kiterjedő geomágneses térkép elkészült. Az MFGI
és horvát fél által használt DIM és protonprecessziós
magnetométerek eredményeit összemértük. Az eredmé-
nyek a pályázati zárójelentésben találhatók.

TéT — Levegőben szállított antropogén 
szennyezés mágneses tanulmányozása

Témavezető: MÁRTONNÉ SZALAY Emőke
Feladat ismertetése: A Paleomágneses Laboratórium az

utóbbi években a környezetszennyezés és bizonyos mág-
neses paraméterek kapcsolatával is foglalkozik. A pályázat
lehetővé teszi összehasonlító vizsgálatok folytatását ma-
gyarországi és szerbiai szálló porokon. Partnereink a Belg-
rádi Egyetem Bányászati Fakultás Földtani Tanszéke és a
Szerb Geodéziai Hatóság.

Elért eredmények: A szerbiai minták szuszceptibilitás-
mérése és kiértékelése elkészült. Az eredményeket össze-
hasonlítottuk a magyarországi PM10 állomásokon mért
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eredményeinkkel. A projektről zárójelentést nyújtottunk be
a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-nek.

A szerbiai és magyarországi PM10 állomásokról szár-
mazó filterek mérési eredményei közvetlenül nem hasonlít-
hatók össze, mert a szerbiai állomások kevesebb levegőt
szívnak át, mint a hazaiak, így a szerbiai értékeket a hazai
levegő mennyiségére korrigáltuk. Ekkor, hétköznap a győri
PM10 állomáson észlelt mágneses szennyezésnek megfe-
lelő volt az érték, de különbség van a szennyezés hétvégi
alakulásában. Győrben a kamionstopnak köszönhetően va-
sárnap lényegesen kisebb a mágneses szennyezés, mint
hétköznapokon, míg Szerbiában ilyen csökkenés nem ta-
pasztalható, hiszen ott nincs hétvégén forgalomkorlátozás.

Vietnami–magyar TéT — Földtani és geofizikai
feltétel rendszer kidolgozása Vietnam 
geotermikus potenciál felméréséhez

Témavezető: HÁMORNÉ VIDÓ Mária
Feladat ismertetése: Módszertan kifejlesztése a fiatal

üledékekkel feltöltött medencék geotermikus potenciál felmé-
réséhez. Meghatároztuk a feladat programját, a vizsgálandó
régiókat és földtani rendszereket, egyezségre jutottunk a
vietnami és hazai partnereinkkel, hogy ÉK-Vietnam fiatal
üledékekkel feltöltött medencéjét, tektonizáltságát és a fiatal
vulkanizmust figyelembe véve potenciálfelmérési módszert,
és a projekt végén elsődleges potenciálbecslést adunk meg.

Elért eredmények: A vietnami geotermikus kutatások
helyzetéről és az IWE részéről Nguyen Xuan Lam részle-
tesen ismertette Vietnam földtani viszonyait és a felszíni
hőforrások alapján valószínűsíthető potenciális területeket.

Összesítettük a szükséges adattípusok listáját, és egyeztet-
tünk azok elérhetőségéről. Véglegesítettük, hogy ÉK-Vietnam
területét fogjuk részletesebben vizsgálni. Tájékoztattuk a viet-
nami partnereket a hazai geotermikus kutatáshoz és haszno-
sításhoz kapcsolódó jogszabályi háttérről. 

A Vízügyi és Természetvédelmi Intézet (IWE), valamint a
Vietnami Földtani és Ásványi Nyersanyag Kutatási Intézetet
munkatárainak bemutattunk a magyarországi geotermikus
potenciálterületek meghatározásának módszereit és a vietnami
kutatási módszerekről, a projekt további irányáról és az ered-
ményekről konzultáltunk. Rögzítettük, hogy a potenciálfel-
mérést a rendelkezésre álló adatok alapján a Vörös folyó deltá-
jára készítjük el a szénhidrogén és termálvíz kutak adatai és
tektonikai kutatások eredményei segítségével.

Megállapodtunk, hogy a potenciálfelmérést a jövő év-
ben a geotermikus kutatáshoz és hasznosításhoz kapcsoló-
dó környezetvédelmi érzékenységi és hatástanulmányok
módszertanának kidolgozásával is kiegészítjük.

Mexikói–magyar TéT — Hg és más nehézfémek
kimutatása és vizsgálata Mexikóban

Témavezető: SCHAREK Péter
Feladat ismertetése: A munka célja közvetlen szakmai

együttműködés a környezetföldtan területén hasznosítva a

mexikói fél talajtani és a magyar fél földtani kutatási ta-
pasztalatait. Közös kongresszusi anyagok és publikációk
összeállítása. 

Elért eredmények: A Magyar Állami Földtani Intézet
2010. Évi Jelentésben megjelent, a 2010-ben Budapesten
tartott mexikói–magyar workshop előadásainak az anyaga.

Év közben 3 mexikói kolléga beutazása és 3 magyar
kiutazása valósult meg. Ezek eredményeként workshopot
tartottunk Idrijában (Szlovénia) és Queretaróban (Mexikó).

Az idrijai workshop anyaga szlovén kiadásban megjelent.
Közös pályázati anyagok összeállítása kezdődött meg, három-
és többoldalú EU-projektekben való részvételre.

Levegőben szállított por integrált mágneses,
geokémiai és ásványtani vizsgálata (OTKA)

Témavezető: MÁRTONNÉ SZALAY Emőke
Feladat ismertetése: A Paleomágneses Laboratórium az

utóbbi években foglalkozik a környezetszennyezés és bizonyos
mágneses paraméterek kapcsolatával is. 2012-ben a győri,
veszprémi és miskolci környezetvédelmi állomások által
üzemeltetett PM10 szálló por minták és a konzorciumi partner
által telepített és üzemeltetett gyűjtőhelyekről származó
(szemnagyság szerint frakciókra elkülönített) porminták mág-
neses szuszceptibilitásának mérését terveztük és a Miskolci
Egyetemen, reprezentatív mintákon ásványtani vizsgálatot.

Elért eredmények: A győri, veszprémi és miskolci kör-
nyezetvédelmi hatóságok által üzemeltetett állomásokról
származó PM10 mintákat (9 állomás, 533 minta), Sarród és
Dunaújváros állomásokról származó PM2.5 minták (119), a
konzorciumi partner által telepített ülepedő por állomáso-
kon gyűjtött 41 minta és a miskolci PM10 állomáson te-
lepített ülepedő por állomás 12 mintájának mágneses szusz-
ceptibilitását mértük meg. Megállapítottuk, hogy Dunaúj-
város kivételével mindenütt a közlekedés a mágneses szem-
cséket kibocsátó, évszaktól független szennyező forrás. Té-
len a fűtés megnöveli a mágneses szennyezést, ami a teljes
szuszceptibilitásban jelentkezik, de a tömegszuszceptibi-
litás ennek ellentmondani látszik. A jelenség oka, hogy a
háztartások hagyományos fűtése arányaiban lényegesen
több nem mágneses, mint mágneses szemcsét produkál.

Gránátok szétesési reakciójában kialakult
szimplektitek képződési mechanizmusa,

mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége
(OTKA)

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Feladat ismertetése: A projekt célja a gránát nyomás-

csökkenés hatására bekövetkező bomlásának vizsgálata ter-
mészetes anyagokon és kísérletileg előállított mintákon, kü-
lönös tekintettel a szerkezetileg kötött, illetve „szabad” flui-
dumok szerepére a reakciómechanizmusban és a mikro-
szerkezet-fejlődésben. Ennek keretében vizsgáljuk a Bakony–
Balaton-felvidék vulkáni terület alsó kéreg eredetű bázisos
gránát granulit xenolitjaiban megjelenő „szabad” fluidumok
(fluidum- és olvadékzárványok, illetve intersticiális olva-
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dékok) és a névlegesen vízmentes ásványokban szerkezetileg
kötött víz mennyisége és a gránát nyomáscsökkenéses bom-
lása után kialakuló mikroszerkezetek közötti összefüggést. 

Elért eredmények: Szimplektitek leírása, scanning elekt-
ronmikroszkóp segítségével.

Gránátok víztartalmának mérése (befejezés), gránát
reakciók p-T körülményeinek meghatározása. Modellezés,
értelmezés a földtani-tektonikai környezetben.

Ásványok szerkezetébe épülő „víz” kvantitatív
infravörös spektrometriai és izotópgeokémiai

vizsgálata (OTKA)

Témavezető: KOVÁCS István János
Feladat ismertetése: Az új infravörös mikroszkópiai

metodológia és kalibráció lehetővé teszi, hogy az ásványok
szerkezetében megkötött „víz” (és más illók szénhidrogé-
nek, CO2 stb.) mennyiségét egyszerűbben, olcsóbban és
gyorsabban határozzuk meg. A módszer fejlesztése közben
vált nyilvánvalóvá, hogy ahhoz, hogy a különböző laborok-
ban végzett mérések mennyiségi eredményei összehasonlít-
hatóak és pontosabbak legyenek, egy egységes protokoll
kidolgozására van szükség. A protokoll mind a mérések
technikai beállítására, mind a spektrumok feldolgozásának
módjára vonatkozóan világos útmutatást kíván adni.

Elért eredmények: Kvantitatív infravörös spektrometriai
protokoll kidolgozása ásványokra.

Izotópgeokémiai vizsgálatok elvégzése a módszer kimu-
tatási határának megállapítására és annak esetleges javítására
a sekély földköpeny már infravörös spektrometriával elemzett
névlegesen vízmentes ásványainak felhasználásával.

Spektrális adatbázishoz szükséges spektrumok nyomta-
tott vagy elektronikus állományainak összegyűjtése.

A csak nyomtatott formában hozzáférhető állományok
esetében azok digitalizálása.

Nemlineáris és pulzációs magneto-
hidrodinamikai folyamatok vizsgálata Föld körüli

térségünkben földi és műholdas mágneses
észlelések felhasználásával (OTKA)

Témavezető: KOVÁCS Péter
Feladat ismertetése: A magnetoszféra, a magnetoszféra

burok és a napszél fizikai eseményeiben meghatározó
szerepet játszó ULF frekvencia-tartományú, Pc3, Pc4 típusú
magneto-hidrodinamikai (MHD) hullámjelenségek és nem-
lineáris MHD turbulens folyamatok előfordulásait tanulmá-
nyozzuk a mágneses tér földi idősorai és a földkörüli térség
műholdakról származó in-situ regisztrátumai alapján.

Elért eredmények: A napszél-paraméterek változásának
függvényében vizsgáltuk a turbulens dinamika intenzitá-
sának változását a lökéshullámfront napfelőli oldalán.

Hullámteleszkóp módszer alkalmazására programot
fejlesztettünk, amelynek célja a Cluster műholdak pályája
mentén tapasztalható hullámtevékenység monitorozása.

Globális pulzációs indexet definiáltunk a pulzációs akti-
vitás jellemzésére.

A rendelkezésre álló pénzügyi keret felhasználásának
külső korlátozása miatti az OTKA Irodától 1 éves halasztást
kértünk, 2013 októberéig.

A talajvíz nagy arzén tartalmának eredete fiatal
medencékben (OTKA)

Témavezető: SZŐCS Teodóra
Feladat ismertetése: A felszín alatti vizekben az arzén

forrása elméletileg bármely kőzet, üledék lehetne, hiszen a
víztározó kőzetek arzéntartalma általában nagyságrenddel
meghaladja a bennük tárolt vizek arzénkoncentrációját. A
kérdés az, hogy milyen folyamatok játszanak szerepet az
arzén üledékekben történő felhalmozódásában, és az ezt
követő remobilizációban. Nagy arzénkoncentrációkat de-
tektáltak sekély- és mély felszín alatti vizekben, termál-
vizekben, tavi üledékek pórusvizeiben, felszíni vizekben és
part menti vizekben is.

A hazai arzén-előfordulások elsősorban a süllyedő me-
denceterületekhez köthetőek, ahol az üledékfelhalmozó-
dást viszonylag gyors eltemetődés követi. A remobilizáció
a redukció helyi erejétől függ, amelynek döntő motorja a
bakteriális tevékenység. E folyamatok jobb megismerését
tűzte ki célul a projekt, melynek keretében részletes víz-
mintavételek és üledék mintavételek történtek. A vízmin-
tavételek keretében arzén speciáció és izotóp vizsgálatok is
készültek, míg a kőzetanyag arzén- és egyéb nyom-
elemtartalmát sorozatos kioldások segítségével tártuk fel.
A téma szorosan kapcsolódik az intézetben folyó hidro-
geológiai és víz-geokémiai értékelések és modellfejlesz-
tések témához.

Elért eredmények: Zárójelentés: Összefoglaló jelentés a
nagy arzéntartalmú sekély felszín alatti vizek eredetéről.
Hazai folyóiratba benyújtott publikációk.

Orosz–magyar akadémiai bilaterális 
pályázat

Témavezető: HEILIG Balázs
Feladat ismertetése: Az ultra-alacsonyfrekvenciás hul-

lámok a földi magnetoszférában előforduló természetes
magneto-hidrodinamikai hullámok. A pulzációk a magne-
toszféra diagnosztikájában hasznosíthatóak, pl. a Pc3-as
pulzációk felhasználhatóak a mágneses erővonal menti
plazmasűrűség becslésére, s bebizonyosodott, hogy a plaz-
mapauza helyzete időbeli változásának követésére is alkal-
masak. Az alacsony szélességeken észlelt Pi2-eseket a mág-
neses szubviharok kitörése és kiteljesedése legtisztább elő-
jeleként tartják számon, következésképpen, fontos szerepük
lehet az űridőjárás előrejelzésében.

A projekt a pulzációk ionoszférán való áthaladásának
vizsgálatát, s általában az ULF jelenségek elméleti és gya-
korlati vizsgálatát célozza.

Elért eredmények: A tervezett kutatócsere megvalósult.
Kutatási eredmények bemutatása az EGU konferencián
(Bécs). ISSI kutatócsoport-pályázat beadása (sikeres).
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