
Állami feladatok

Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Témavezető: CSONTOS András
Állandó feladatunk a mágneses tér variációjának minél

pontosabb és folyamatosabb mérése. A földmágnesség terü-
letén a munka a világméretű Intermagnet együttműködés
keretében folyik. Az obszervatóriumok adatainak jelentő-
sége a klasszikus felhasználásokon túl a műholdak elterje-
désével tovább növekedett, mert a műholdak működési
közegéről is — ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszfára —
hordoznak információt az adatsorok.

Elért eredmények:
Az obszervatórium az alapfeladatait (a mágneses tér

lassú variációinak folyamatos rögzítése és az ehhez kap-
csolódó rendszeres adatszolgáltatás) a 2015-ös évben tel-
jesítette. Az automatikus regisztrálás mellett rendszeresen
elvégeztük a bázisvonal meghatározásához szükséges
méréseket. Obszervatóriumunk a 2015-ös évre folyamatos
másodperces mintavételű adatokkal is rendelkezik. Adat-
szolgáltatásunkat az edinburgh-i Intermagnet adatközpont
felé kvázi valósidejű adatszolgáltatással biztosítottuk.

Erővonal-rezonancia megfigyelése nagyfelbontású mág-
neses mérésekkel: a Pc3 és Pc4 pulzációk frekvencia-
tartományába eső térkomponenseket regisztráljuk, másod-
perces mintavételezéssel. 

Belső hálózat fejlesztése és fenntartása, adataink elér-
hetőségének biztosítása.

Geomágneses adatok feldolgozása (éves rutin): a vég-
leges (definit) obszervatórium adat előállítása, valamint
ezek szabványos Intermagnet formátumba konvertálása, s
végül az Intermagnet részére történő adatszolgáltatás. 

Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai
Obszervatórium, Országos Gravitációs 

Főalappont

Témavezető: KIS Márta
Az országos gravitációs főalappont fenntartása a meg-

felelő törvényi szabályozásnak eleget téve (2012. évi XLVI.
törvény). Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosszú
kvarccsöves extenzométerekkel monitorozzuk az árapály-
és geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér változásait.
A deformációmérések kiegészítéseként nagypontosságú
hőmérsékletmérő szondával folytatjuk a kőzetbeli hőmér-
séklet-változások monitorozását egyperces felbontással a
Mátyás-hegyi-barlang területén. Graviméteres árapályre-
gisztrálást folytatunk. Műszeres tesztvizsgálatokat vég-
zünk a környezeti paraméterek (pl. földmágneses tér, hő-
mérséklet, páratartalom) graviméterekre gyakorolt hatásai-
nak vizsgálata érdekében. Az egyperces extenzométer-ada-
tokat megjelenítjük az obszervatórium honlapján, valamint
szolgáltatjuk a téma hazai és külföldi kutatói részére. 

Elért eredmények:
Üzemeltettük, karbantartottuk és fejlesztettük az ob-

szervatórium mérő- és digitális regisztráló rendszerét, vala-
mint az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonal részét
képező gravitációs főalappontot. A kialakított mérőrend-
szer segítségével az adatok digitális regisztrálása egyperces
és másodperces felbontással történik. 

Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyama-
tosan végeztük a kőzettestbeli deformációviszonyok megfi-
gyelését. A deformációmérések kiegészítéseként nagypon-
tosságú hőmérsékletmérő szondával folytattuk a kőzetbeli
és vágatbeli levegő hőmérséklet-változások monitorozását a
Mátyás-hegyi-barlang területén. 

A tömegmozgatásos graviméter-hitelesítő berendezés
segítségével két graviméterünket (LCR-G 963 és G 821)
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kalibráltuk, az indexszál pozíciótól függő átviteli függvény
meghatározásának érdekében.

A geomágneses tér graviméterekre gyakorolt hatásának
vizsgálata érdekében három gravimétert teszteltünk Helm-
holtz-tekercs segítségével a Tihanyi Obszervatóriumban.

Karsztvízszint megfigyelőrendszer kialakításába kezd-
tünk a Mátyás-hegyi-barlang legmélyebb feltárt helyén a
monitorozó adatok és a vízszintváltozás korrelációjának
vizsgálata érdekében.

Az egyperces extenzométer-adatokat szolgáltattuk a
téma kutatói részére (MTA GGI). 

Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő Állomás 

Témavezető: MERÉNYI László
A projekt feladata a Szentendrén található, Duna-parti

elhelyezkedésű Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő Állo-
más fenntartása, a teszt üzemű hőárammérések számító-
gépes és műszeres infrastruktúrájának üzemeltetése, a
budapesti központtal való kapcsolat fenntartása, a gyűjtött
adatok rendszeres archiválása

Elért eredmények:
Az állomást rendszeresen látogattuk, a folyamatosan

keletkező talajnedvesség, talajhőmérséklet és talajhőáram
monitoringadatokat letöltöttük, ellenőriztük és archiváltuk.

A mérőrendszeren módosításokat végeztünk, a 2 db,
egyenként 3 db LM35 típusú hőmérőszenzort tartalmazó
talajhőmérő-rudat végső, függőleges pozícióba telepítettük át. 

Felújíttattunk és hőmérséklet mérésére alkalmassá
tetettünk egy DatAqua típusú vízszint-regisztráló szondát,
mellyel folyamatos vízszint- és vízhőmérséklet-mérést in-
dítunk el. A tervezett mérés elsődleges célja a Duna
vízszintváltozás és az állomás közelében a talajvízszint-
változás közötti összefüggés vizsgálata.

Földmágneses alaphálózat

Témavezető: VADÁSZ Gergely
A mágneses hálózati mérések kettős célt szolgálnak, a

földmágneses tér térbeli eloszlásának, valamint időbeli vál-
tozásainak vizsgálatát. A nagyobb pontsűrűséggel (15–20 km
átlagos ponttávolság), 1950–től 15 éves rendszerességgel
végzett országos felmérések elsődleges célja a regionális (or-
szágos) normál tér felvételezése. A gyakrabban (2– 3 évente),
de kevesebb ponton végzett szekuláris mérések emellett elsőd-
legesen a mágneses tér lassú, ún. szekuláris változásának,
illetve ennek térbeli eloszlásának nyomon követését célozzák.

Mérési adataink a hazai alkalmazáson túl nemzetközi
kutatási együttműködések keretében is hasznosulnak: az
európai mágneses hálózatokat egyesítő MagNetE együtt-
működésben (kölcsönös adatszolgáltatás) és a WDC edin-
burgh-i adatbázisban (nemzetközi geomágneses referencia
modell szerkesztése).

Elért eredmények:
A Baradla-barlangban elhelyezett magnetométer adatait

feldolgoztuk. A kapott eredmények a MagNetE konferencián
előadás formájában kerültek bemutatásra.

A mérési kampány adataiból mágneses D, H, I, Z, F
térképeket készítettünk.

Az áttelepített Nyirádi ponton az összemérést elvégez-
tük az új és a régi pontok között.

Megszerveztük és lebonyolítottuk a 2015. évi MagNetE
konferenciát, amelyre Európa különböző országaiból 48
kutató regisztrálta magát.

WDC edinburgh-i adatbázisba elküldtük eredményeinket.
Nyári gyakorlatos hallgatók bevonásával a korábbi mé-

rési kampányok adatainak digitalizálását folytattuk.

Országos Gravimetriai Alaphálózat

Témavezető: KOPPÁN András
Az Országos Gravimetriai Alaphálózattal kapcsolatos

állami alapfeladatokat és alapmunkákat a földmérési és
térképészeti tevékenységről rendelkező törvényben (2012:
XLVI. tv.) rögzítették. E törvény szabályozza az állami alap-
pontok adatainak kezelését is. Az Alaphálózat fő feladata,
hogy egységes referenciaszintet biztosítson a különböző
relatív műszerekkel, különböző területeken végzett gravi-
méteres mérések számára.

Elért eredmények:
Elvégeztük 120 alaphálózati pont ellenőrzését, a pont-

katalógust az ellenőrzéseknek megfelelően frissítettük. 
A szoftverfejlesztés keretében új funkciókkal bővült a

„gravdab” gravimetriai adatbázis szoftver, valamint az „Ica-
ros” gravimetriai adatfeldolgozó program.

Összehasonlító VG-mérési kísérletet végeztünk a Mátyás-
hegyi-barlangban.

Elvégeztük a székesfehérvári integrált geodéziai alap-
pont (INGA) bemérését az Országos Gravimetriai Alap-
hálózatba.

Elvégeztük 2 Lacoste&Romberg G graviméter (LCR-G
821 és LCR-G 220) kalibrálását az Országos Graviméter-
kalibráló alapvonalon.

Abszolút gravimetriai méréseket végeztettünk három
abszolút állomáson (80H. sz. Törökkoppány, 97H. sz. Zala-
lövő, 113H. sz. Fertőrákos), illetve ezen alappontokon (és
két további abszolút állomáson: 114H Sopron Bánfalva, ill.
115H Sopron-Muck) meghatároztuk a vertikális gradienst.

4 országos alaphálózati ponton 3 szintes VG-méréseket
végeztünk (4292 Arló, 4750.01 Bánréve, 4347 Forró, 2109
Hidasnémeti). 

Vízföldtani megfigyelőhálózat

Témavezető: ROTÁRNÉ SZALKAI Ágnes
Földtani alapfúrásokból, földtani térképezés során mé-

lyített fúrásokból, bányavállalatoktól átvett megfigyelőku-
takból kialakított, folyamatosan működő monitoringrend-
szer az ország legfontosabb régióiban (Alföld, Dunántúli-
középhegység, Dunántúl, Pilis–Gerecse) szolgáltat infor-
mációt a felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról. Az
észlelőhálózat kútjai a Víz Keretirányelv által megkövetelt
Jelentési monitoring részét alkotják, és a megfigyelések
valamennyi víztípusra (talajvizek, rétegvizek, karsztvizek)
kiterjednek. A kútcsoportokon történő mérések a felszín
alatti vizek hidraulikus nyomásállapotának egy helyszínen, de
különböző mélységekben történő változását, így az áramlási
rendszerben bekövetkező változásait követik nyomon.
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Elért eredmények:
Összesen 171 objektumban folyamatosan vízszint-, víz-

hozam és meteorológiai méréseket végeztünk. 144 felújított
kútban távadós vízszintregisztráló műszerekkel, további 14
objektumban folyamatosan regisztráló műszerekkel, illetve 13
kútban kézi mérésekkel üzemeltettük a monitoring rendszert.

Az üzemelő megfigyelőkutak közül összesen 136 MFGI
megfigyelőkút vesz részt a VKI jelentési monitoringrend-
szerben.

Távadással a mérési eredmények naponta automatikusan
betöltődtek a MAVIZ adatnyilvántartó és megjelenítő rend-
szerbe. 

A terepi adatkiolvasások során minden alkalommal kézi
ellenőrző méréseket végeztünk, illetve archiválás céljából
elmentettük a regisztrálóműszerek adatait. Végrehajtottuk a
szükséges karbantartási munkákat.

Az MFGI Talajhőáram-megfigyelő állomása folyama-
tos méréseinek pontosításához Szentendre Pap-szigeten, a
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) kezelésében
lévő M–6 jelzésű megfigyelőkútba együttműködési meg-
állapodás keretén belül Dataqua típusú vízszint és hőmér-
séklet mérésére alkalmas regisztrálóműszert telepítettünk.

A Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszer-
vatóriummal megterveztük a Mátyás-hegyi-barlangba tele-
píteni tervezett DATAQUA DA-S-LTRB 122 adatgyűjtő
műszer telepítését és üzemeltetését. A beszerzést elvé-
geztük, az engedélyeztetést elindítottuk

Paleomágneses Mérőhálózat

Témavezető: KOVÁCS Péter
A Paleomágneses laboratórium műszereinek és mérő-

hálózatának üzemeltetése. Ebben a laboratóriumban végez-
zük el a paleomágneses és környezeti mágneses kutatá-
sokhoz elengedhetetlenül szükséges laboratóriumi vizsgá-
latokat, a mágneses adatbázis építését is elősegítő remanens
mágnesezettség és szuszceptibilitás méréseket és speciális
mágneses méréseket (pl. Curie-pont meghatározás). 

Szálló por mágneses monitorozásának folytatása. 
Elért eredmények:
A kutatásokhoz szükséges minták AMS és remanens

mágnesezettség mérése és részletes lemágnesezése meg-
történt. A mágnesezettség mérések eredményein kompo-
nens-analízist végeztünk, valamint meghatároztuk a mág-
nesezettséget hordozó ásványt.

Elvégeztük a szállópor-minták szuszceptibilitás méréseit.
Curie-pont vizsgálatokat végeztünk az Alföld referencia

és vízkutató fúrásainak, valamint a Choc-takaró melafír
képződményeinek válogatott mintáin.

Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások

Geoinformatikai szolgáltatások 

Témavezető: OROSZ László
A többi projekt geoinformatikai feladataihoz szorosan

nem köthető munkák, köztes termékek (munkatérképek,

táblázatok, leválogatások, átszámítások stb.) előállítása, az
MFGI belső általános (geo)informatikai szolgáltatásai
(technikai eszközszolgáltatások, szoftveralkalmazás szol-
gáltatások, megoldás szolgáltatások, termékszolgáltatás,
módszertani munkák, belső oktatás). 

Elért eredmények:
A projekt jellegéből fakadóan főleg kiszolgáló és/vagy

háttér tevékenységet folytat, eredményei az egyes projek-
teknél jelennek meg.

15 MBFH-s projekt informatikai és geoinformatikai ki-
szolgálása, egy esetben vezetése.

11 állami projekt informatikai és geoinformatikai kiszol-
gálása, 3 esetben vezetése.

3 pályázati projekt (NATéR, MINATURA, Paks) infor-
matikai és geoinformatikai kiszolgálása.

Nyomtatás (92 fm), szkennelés: 70 alkalommal ~882
tétel. 

Szoftver- és hardver-beruházási pályázatok, közbeszer-
zési eljárások készítése, illetve ezekben közreműködés.

Kutatások, fejlesztések, egyedi megoldások: magraktári
adatok térképi megjelenítése, NATéR klíma térképi réteg
generálása, a vízföldtani naplók térképi oldalainak gene-
rálása.

GeoBank karbantartása, adatszolgáltatás

Témavezető: OROSZ László
E projekt fő célja, hogy vizsgálva a felhasználói igénye-

ket működtesse és fejlessze a GeoBankot. Emellett fontos
feladat a bent lévő adatok folyamatos ellenőrzése és mód-
szerek keresése az adatminőség javítására, valamint a
rendszer használatának népszerűsítése is.

Elért eredmények:
Új GeoBank kialakítása: térképi és nem térképi adat-

bázisok külön szerverre helyezése, a publikus (külső) és
belső adatbázisok egy verzióra hozása, tesztkörnyezetek
kialakítása.

A fúráspont térkép „élő” térképpé alakítása.
Az alföldi és kisalföldi sekélyfúrások törzsadatainak,

szedimentológiai és vízkémiai adatsorainak betöltése.

Az MFGI térképszervereinek fejlesztése

Témavezető: SIMÓ Benedek
Az MFGI térképszolgáltatási feladatait jelenleg egy

ESRI alapú térképszerver szolgálja ki. A projekt célja az el-
múlt évben virtuális környezetben kialakított nyílt forrás-
kódú környezet éles környezetben való megvalósítása, a
szükséges változtatások beiktatásával.

Elért eredmények:
Elkészült egy CentOS alapú virtuális gép hoszt, ezen

futnak a virtuális gépek CentOS operációs rendszerrel, név
szerint az „openmap” éles környezet, valamint az „open-
maptest” tesztkörnyezet.

Elkészült továbbá a belső hálózaton egy srv-open
szerver, melyen már megkezdődött a PostgreSQL környezet
kialakítása és tesztelése.

Szoftverfüggetlen adattárolás: A projekt részletesen
megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a földtani adatokat
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miként lehet egy helyen tárolva elérnünk kétféle szoft-
verből: ESRI ArcGIS-ből és QGIS-ből, mint open-source
desktop GIS szoftverből. A tesztelésekhez mindkét esetben
Magyarország 1:100 000-es méretarányú felszíni földtani
térképének egy rétegét, a földtani elterjedéseket tartalmazó
polygon állományát használtuk.

Geofizikai adatbázisok karbantartása és
szolgáltatása 

Témavezető: SŐRÉS László
Adatbázisok szerkezeti leírása közös fájlszerveren, a

szükséges állománybővítési, karbantartási és adatszol-
gáltatási feladatok elvégzése és Alfa kapcsolat építése.

A munka a módszertani adatbázisoknak megfelelően
válik szét részfeladatokra.

Elért eredmények:
Országos Szeizmikus Adatbázis: Az Országos Szeiz-

mikus Adatbázis és az ALFA rendszer közötti online
konverziós kapcsolat megvalósíthatóságát megvizsgálatuk
és megvalósíthatónak tartjuk. Erre egy online transzfor-
mációs modul elkészítésének tervét kidolgoztuk.

Országos Geoelektromos Adatbázis: Elkezdődött a
GAIA-ALFA migráció. Első lépésben megtörtént a teljes
állomány objektum metaadat szintű leképezése.

Magnetotellurikus adatrendszerek: A magnetotellurikus
adatbázis részletes szerkezeti leírása a közös Excel sablon
alapján elkészült.

Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis: A gravi-
tációs és mágneses adatbázis részletes szerkezeti leírása a
közös Excel sablon alapján elkészült.

Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis: az adat-
állomány nem bővült, az adatok folyamatos ellenőrzését, a
földtani rétegsorok pontosítását és néhány további
rétegvizsgálati adat bevitelét végeztük el.

Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis: 155 fúrásból
származó 427 900 m karotázs-görbe digitalizálása készült el. 

Országos Légigeofizikai Adatbázis: A légi geofizikai
adatbázis teljes migrációja a KINGA rendszerből az ALFA-
ba megtörtént.

MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis: az állomány nem
változott.

Alfa adatbázis módszertani fejlesztése 

Témavezető: SŐRÉS László
Az ALFA rendszer (Általános Földtudományi Adatmo-

dell és Adatbázis) integrált metaadat és adatbázis építése,
bővítése az intézeti adatrendszerek áttekinthetőségének
javítására és a felhasználás segítésére, INSPIRE adatszol-
gáltatás infrastruktúrájának megteremtése.

Elért eredmények:
ALFA szolgáltatásokra építve újabb térképes kereső

eszköz készült el: OpenLayers alapú kereső alkalmazás
(térképek, jelentések, geofizikai objektumok).

Továbbfejlesztett ALFA menürendszer, browser és editor.
Ez egy 5 részből álló, html frame szerkezettel kialakított
felület, ahol a különböző szintű alárendelt objektumlisták
egymással szinkronizálva jelennek meg.

Átjárás a Geobank és az ALFA között. A két adatmodell
közötti sikeres átjárás esetén az UltraData rendszerből ki-
nyerhető adatokból online transzformációval ALFA objek-
tumok generálhatók, és az ALFA eszköztár minden további
nélkül használható.

Az intézeti adatvédelmi szabályok érvényesítése szüksé-
gessé tette az ALFA autentikációs rendszerének finomí-
tását. A felhasználói név alapján kiosztott jogosultságokat
az ALFA adatbázis tartja nyilván.

A NATéR projekt Inspire adatszolgáltatási kötelezett-
ségéhez szükséges programot az ALFA rendszer biztosítja.
A program első verziója elkészült.

Az ALFA online transzformációs rendszer által bizto-
sított lehetőségek kihasználásával az MFGI adatrendszerek
nyilvántartását (PUMA) hozzákapcsoltuk az ALFA kereső-
höz. Ezzel lehetővé vált a PUMA rekordok besorolás,
lefedettség, és adatkör szerinti webes keresése, hierarchikus
rendszerként való megjelenítése.

Metaadatbázis építés és szolgáltatásfejlesztés —
térképi alrendszer

Témavezető: GULYÁS Ágnes
A földtani adatvagyon hasznosulásának támogatása.

Adatrendszer-nyilvántartás: Metaadat szintű áttekintést ké-
szítése az intézmény adatvagyonáról

Elért eredmények:
Az MFGI éves INSPIRE monitoringjelentésének elké-

szítése az INSPIRE országjelentéshez.
Adarendszerek nyilvántartása (PUMA): feladatlista ké-

szült.
Új könyvtárstruktúra tervváltozata elkészült.
A samba szerveren található közös használatú fúrási

adatokat projektfelületre mozgattuk át.
KINGA migrálás teendőinek felmérése (migrálási terv)

elkészült.
Eddig még hiányzó légi geofizika metaadatok frissítése

és ALFA-ba építése elkészült.

Informatikai rendszer üzemeltetése

Témavezető: OROSZ László
Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai infra-

struktúrájának felügyelete, működtetése, szervezése. Egye-
di felhasználói igények, fejlesztések megoldása vagy a
közreműködő alvállalkozó menedzselése. Üzemeltetési
szolgáltatások: a geo tartomány, fájlszerverek és az adat-
mentés folyamatos üzemeltetése. Az információtechnoló-
gia folyamatok védelme. Informatikai beszerzésekben való
közreműködés. Az intézeti webes megjelenések működte-
tése, fejlesztése.

Elért eredmények:
Működő informatikai rendszer: (~200 felhasználó keze-

lése, > ~1000 feladat/év, ~300 asztali számítógép működ-
tetése ~20 fizikai hardveren ~40 szerver működtetése, az
intézeti levelezőrendszer működtetése, IP alapú telefon-
rendszer működtetése, az intézeti összes webes megjelenés
technikai biztosítása stb.).

4 telephely hálózati infrastruktúrájának működtetése.
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Az MFGI Információ Biztonsági Szabályzatának (IBSZ)
és kiegészítő dokumentumainak készítése: Információbiz-
tonsági Politika, Információbiztonsági Stratégia, Informá-
cióbiztonsági Kézikönyv.

Az intézeti informatikai infrastruktúra teljes körű átvi-
lágítása, ennek során tételes leltár és nyilvántartások
készítése.

Intranet elindítása és folyamatos fejlesztése.
Webmail-rendszer mobilfelülettel történő bővítése.
Tűzfalcsere, új tűzfal felépítése és beüzemelése.

Magyarország földtani képződményeinek 
komplex adatbázisa

Témavezető: BUDAI Tamás
A Magyarország földtani képződményeit tartalmazó ré-

tegtani adatbázis („magyar jelkulcs”) szabványszerű alkal-
mazásának biztosítása, az újabb hazai és nemzetközi kutatá-
sok figyelembe vételével történő karbantartása, kiegészítése
alkalmazott földtani kutatások megalapozását segítő kate-
góriákkal.

Elért eredmények:
A rétegtani adatbázis ellenőrzése és aktualizálása a

Magyar Rétegtani Bizottság eredményei alapján, alkalma-
zott földtani adatbázisok felmérése: 

— új javaslat a Dunántúli-középhegység középső–
felső-triász dolomitjainak litosztratigráfiai tagolására; új
javaslat a Gerecse és a Dorogi-medence paleogén képződ-
ményeinek litosztratigráfiai tagolására;

— a Dunántúli-középhegység pannóniai rétegsorának
litosztratigráfiai tagolásában kialakított új rendszer meg-
vitatása és érvényre juttatása;

— a Duna-teraszok és az édesvízi mészkőtestek tago-
lása és kronosztratigráfiai helyzetük pontosítása.

Magyarország földtani alapszelvényei
dokumentációjának felülvizsgálata

Témavezető: PÉTERDI Bálint
A teljes terepi reambuláció folytatása, amely elsősorban

a helyszínek fotózására terjed ki, annak érdekében, hogy az
adatbázis naprakész legyen (vannak olyan objektumok,
amelyek már nem találhatók meg, illetve jelentős felújításra
szorulnak). Az információk rendezése után a fotók hozzá-
kapcsolhatók az intézet honlapján elérhető földtani alap-
szelvényeket megjelenítő térképi adatbázishoz.

Elért eredmények:
125 db alapszelvény terepi fotódokumentációja.
A fotók publikálásra alkalmasnak ítélt részét a nagykö-

zönség számára is elérhetővé tettük az intézeti honlapról
elérhető „Magyarország földtani alapszelvényei” című
térképen az egyes alapszelvényekhez tartozó metaadatok
közé felvett, a fotókra mutató linken („Galéria”) keresztül.

A „Magyarország földtani alapszelvényei” című térképen
a még nem reambulált alapszelvényekhez tartozó üres fotó
galériákban erre utaló figyelmeztető szöveget helyeztünk el.

A „Magyarország földtani alapszelvényei” című térké-
pen az alapszelvényeket jelölő pontok méretét megnöveltük,
a térkép interaktív használhatóságának javítása érdekében.

Budapest Építésföldtani Adatbázis építése,
karbantartása 

Témavezető: ANDÓ Anita
Folytatódik az egységes digitális budapesti építésföld-

tani adatbázis kiépítése, a Budapest Építésföldtani Térkép-
sorozat 28 db 1:10 000 térképlapjaihoz tartozó szelvények
összegyűjtése, és raszteres elérhetőségük biztosítása. A pro-
jekt célja, egy naprakész, kezelhető formátumú adatbázis
létrehozása és karbantartása, amely összekapcsolja a koráb-
bi eredményeket és a különböző budapesti lokális kutatá-
sokat. A kiépített településgeológiai adatbázis rendszeres
fejlesztésre szorul, így újabb adatok beépítése, időközi érté-
kelés, és monitoring működtetése szükséges. Alapot szol-
gáltat továbbá a felhasználói igények szerinti értékelések-
nek és a térképszolgáltatásnak.

Elért eredmények:
3 db Budapest Közmű-Geotechnikai Térképsorozat te-

matika adatbázisba illesztését elvégeztük.
— ~90–110 db építésföldtani szelvény és nyomvonal

összegyűjtése, archiválása történt meg.
— 28–28 db archivált fúrópont és vízföldtani észlelési

térkép raszteres elérhetősége, atlasz tartalomjegyzéke ké-
szült el.

— ~550 észlelési pont adatainak összegyűjtése, egy-
ségesítése a Geobank feltöltéshez megtörtént.

— ~1120 fúrás minősítése (VIII–IX. ker. fúrási adat-
bázis feldolgozása) megtörtént.

— 15–20 db térkép (Bp. V–VI–VII. ker. településgeoló-
giai. térképsorozata) + magyarázó dokumentum, V–VI–VII.
kerületek adatbázisa készült el.

— egyéb évközi megkereséseket, adatszolgáltatásokat
is végeztünk.

Mérnökgeofizikai adatbázis felépítése

Témavezető: PRÓNAY Zsolt
Cél a mérnökgeofizikai adatok összegyűjtése, rendsze-

rezése és tematizálása. A téma keretében felkutatjuk, meg-
kíséreljük kiolvasni és korszerű adathordozóra átírni az
1990-től kezdődően keletkezett terepi digitális adatokat,
amelyeket a sikeres adatmentés után összepárosítjuk a meg-
felelő akár papíralapú, akár digitálisan rögzített fellelhető
kutatási jelentésekkel. Ezen adatokból olyan adatbázist ho-
zunk létre, amely lehetővé teszi a már korszerű adathor-
dozón rögzített adatokban a szakmai szempontok szerinti
keresést (pl. alkalmazott geofizikai módszer, kutatási cél
szerint), valamint az adatok esetleges újrafeldolgozását a
mindenkori tudományos kutatás számára.

Elért eredmények:
Az adathordozók összegyűjtése megtörtént, ezek közül a

használhatónak bizonyult példányok beolvasása megtörtént.
A beolvasott, de hibásnak bizonyult adatállományok

helyreállítását megkíséreltük, amit lehetett, megmentet-
tünk.

Az adatokat rendszereztük, belőlük adatbázist hoztunk
létre, ebben 52 503 fájl szerepel.

Elkészítettük a mérési területek Google Earth-ben való
megjelenítésére használható kmz fájlt.
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A talált különböző rendszerben (sztereografikus, WGS
stb.) lévő koordinátákat EOV-be transzformáltuk.

Az adatokat átadtuk az Adatrendszer nyilvántartás
(PUMA) és a Felmértségi Adatrendszer kezelőinek, kéré-
sükre a jelentések adattári számát is belevettük a táblázatba.

PULI spektrális adatbázis bővítése 
és fejlesztése 

Témavezető: KOVÁCS István János
Egy nagyszabású infravörös spektrumokat tartalmazó

adatbázis kiépítése, amelyben már közel 2200 infravörös
spektrum elektronikus változata érhető el a világhálón
(puli.mfgi.hu). A PULI célja, hogy az infravörös spektro-
metriával foglalkozó kutatók a „közösségi” oldalakhoz ha-
sonlóan tudják megosztani spektrumaik elektronikus válto-
zatát kollégáikkal, ilyen módon lehetővé válik az eredmé-
nyek közvetlen összehasonlítása. Célunk, hogy a PULI
adatbázist nemzetközi szinten is jelentős infravörös adat-
bázissá tegyük.

Elért eredmények:
A fizikai–kémiai adatok leválogatása és rendszerezése

235 olivin mintára megtörtént. 
A feltöltésre szolgáló platform elkészült, ennek online

adaptációja zajlik. Az adatok feltöltése folyamatban van. 
Számos külföldi kolléga regisztrált és megtörtént az első

interaktív feltöltés is! 
Az adatbázist több szakmai rendezvényen is népszerűsí-

tettük (Goldschmidt, Téli Ásványtudományi Iskola, Kőzet-
tani Vándorgyűlés). 

Egyeztetés alatt van együttműködés nemzetközi spekt-
rális adatbázisokkal (pl. EarthChem).

Műszer- és módszertani 
fejlesztések

Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése

Témavezető: TÖRÖK István
A szeizmikus műszerfejlesztés intézetünkben komoly

hagyományokkal rendelkezik. Ezt számos különböző méré-
si célra kifejlesztett műszer, valamint a világ sok országában
még ma is működő mérőeszköz támasztja alá. 2014-ben
megtörtént az ELGIDAS-4 műszer tesztelése laboratóriumi
és terepi körülmények között. Az így szerzett adatok és
tapasztalatok segítségével véglegesíteni lehetett a nyom-
tatott áramköri lapokat és a műszer felépítését.

Elért eredmények:
Folyamatos terepi és labortesztek megvalósítása. A

teszteredmények alapján a hardver és a szoftver tökélete-
sítése.

Az intézetben még működő ESS-k, ELGIDAS és egyéb
szeizmikus műszerek folyamatos karbantartása és javítása.

VSP (Vertikális Szeizmikus Szelvényezés) mérőrend-
szer fejlesztése: vibrátoros jelforrás biztosítása, szonda
vásárlása, szeizmikus adatgyűjtő műszer kiválasztása.

VSP mérések és mérési adatok feldolgozása.
10 darab ELGIDAS–3 és 2 darab ELGIDAS–4 szeiz-

mikus adatgyűjtő építése terepi próbához.

Obszervatóriumi mágneses műszer- és
módszerfejlesztés 

Témavezető: CSONTOS András
A Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban több mint egy

évtizede folynak a dIdD berendezés fejlesztéséhez kap-
csolódó kutatások. A korábban nagy stabilitású variométer
létrehozására kidolgozott mérési eljárás, az elmúlt évek
fejlesztései nyomán, abszolút inklinációmérés végzésére is
alkalmassá vált. Fejlesztési lépéseink célja egy olyan nagy
stabilitású variométer kifejlesztése, amely alkalmas eljárá-
sokkal önmagát kalibrálni képes. 

Obszervatóriumi berendezéseink és eljárásaink homo-
gén mágneses tér jelenlétét feltételezik. A feltételezés vala-
mennyire mindig sérül, és ez pedig többnyire hatással van
mérőműszereink működésére, így azok a mágneses gradi-
ens jelenlétének kimutatására válhatnak alkalmassá. A téma
keretében kísérleteket végzünk, korábbi adatainkat elemez-
zük és modelleket alkotunk, hogy felhasználhatóvá tegyük
berendezéseinkből kinyerhető adatokat a mágneses gradi-
ens mérésére vagy detektálása.

Elért eredmények:
Folytatódott a háromkomponenses protonrezonanciás

regisztrálóműszerhez (dIdD) kapcsolódó eljárások teszte-
lése. A deklináció kezdőszögének változásait folyamatosan
monitorozó optikai rendszerrel (MGEN berendezés) végez-
tünk folyamatos észlelést. 

A tekercsrendszer forgatásával méréseket végző, ún.
ABCD berendezés tesztelését megkezdtük. Tapasztalatain-
kat a 26. IUGG konferencián előadásban mutattuk be.

Az obszervatórium régi variációs házában tapasztalható
bázismeneteket vizsgáltunk korábbi adatok bevonásával. A
geológiai és geofizikai mérések eredményeire támaszkodva
bázismenetek lehetséges okait modelleztük. Eredményein-
ket a Magyar Geofizikusok Egyesületének 34. Vándorgyű-
lésén előadásban mutattuk be.

Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási 
műszer- és módszerfejlesztés

Témavezető: MERÉNYI László
A projekt feladata a talajhő-hasznosító sekély geoter-

mikus rendszerek tudományos célú vizsgálata geotermikus
monitoringmérések, termikus tesztmérések és számító-
gépes modellek segítségével. A mérési módszerek magukba
foglalják a felszín alatti hőárammérést és hőmérséklet-
mérést, valamint a talaj-hővezetőképesség és -hőkapacitás
mérésére használható termikus teszteket.

Elért eredmények:
Kísérleti talajszonda-szimulációkat futtattunk véges

differenciás elven működő HST3D-BHESIM és a véges-
elemes elven működő FeFlow modellező szoftverekkel, az
eredményeket összehasonlítottuk, a modellező programok
értékelése a talajszonda-modellezés szempontjából.

Előadást tartottunk a „1st Workshop on Numerical Geo-
thermal Simulation” rendezvényen az általunk kifejlesztett,
ill. használt sekély geotermikus számítógépes modellekről.

A Duna áradásának idején kb. 1 hónapig tartó folyama-
tos geoelektromos mérést végeztünk a pap-szigeti állo-
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máson, a mérési adatok „time lapse” inverziós módszerrel
dolgoztuk fel. A mérés célja, hogy tanulmányozzuk a talaj-
vízszint-ingadozás fajlagos ellenállásmódosító hatását.

A pap-szigeti, Tallér utcai, ill. tihanyi felszínközeli mo-
nitorozó mérések fenntartása, a mérések kiértékelése a talaj
hőmérséklet-vezetési tényezőjének becslése céljából.

Mélyföldtani kutatások geofizikai 
módszerekkel

Témavezető: KISS János
A mélyföldtani kutatásokat végezni csak a geofizikai

adatok vagy a mélyfúrások alapján lehet. A geofizikai ada-
tok az ország egész területét lefedik, így azokon a helyeken,
ahol nincs fúrás, vagy nagyon kevés, ott csak a különböző
geofizikai adatok feldolgozásából és értelmezéséből (kiér-
tékeléséből) lehet új mélyföldtani információkat szerezni.
Mivel ismeretlen nagy mélységeket kutatunk, minél több
geofizikai módszer és ebből adódóan minél több fizikai
paraméter alapján lehet csak megbízható eredményeket
elérni. Gravitációs és mágneses adatok, elektromágneses
mélyszondázások és szeizmikus szelvények alapján kell
együttes komplex értelmezést adni.

Elért eredmények:
Elkészült 11 db EOV 100 000-es geofizikai paramé-

tertérkép, feltöltve KINGA digitális térképtárába.
MT mérések a CEL08 vonala mentén (DKH1 magneto-

tellurikus szelvény nyomvonalán a hiányzó Ajka–Tihany
szakaszon): 6 mérési ponttal bővítettük.

Komplex szelvény menti feldolgozások és értelmezések
6 szelvény mentén az Északi-középhegység Ózdi paleogén
medencéje területén.

3 db szelvény (Nyi–3, Nyi–7 és Nyi–8) komplex geofizi-
kai feldolgozása és vázlatos értelmezése készült el a Nyír-
ség területén.

Mélyfúrásokban (MFA, Geobank) feltárt magmás kép-
ződmények gyűjtöttük össze külön-külön táblázatba. A
munka első fázisáról, az MFA adatbázis vizsgálatáról és a
mágneses adatokkal való összevetésről, cikk jelent meg.

1 db szelvényt dolgoztunk fel és értelmeztünk a jász-
berényi területen.

Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti
elhelyezés projekt támogatására 

Témavezető: FALUS György
A projekt célja, hogy egyrészről potenciális tároló kőze-

tek kőzettani, üledékföldtani, illetve kísérleti vizsgálatával
meghatározza és számszerűsítse azokat a folyamatokat és
azok időbeliségét, amelyek a CO2 besajtolása következté-
ben hatással lehetnek a tároló, illetve fedőkőzetek kőzet-
mechanikai és petrofizikai tulajdonságaira. Másrészről a
hazai természetes szén-dioxid-előfordulások vizsgálatával
információt kaphatunk a potenciális tároló kőzetek és a
szén-dioxid között hosszú távon, azaz geológiai időskálán
lejátszódó folyamatokról, mindezek alapján pedig mind a
tároló mind pedig a fedő kőzetek tekintetében megálla-
pítható lesz a szén-dioxid tárolás hosszú távú biztonsá-
gának kérdése.

Elért eredmények:
Összeállítottuk a vizsgálati igények listáját, amelyet

követve, az év folyamán a fázisanalitikai és kémiai vizs-
gálatok elkészültek.

Rendelkezésre álló kőzetminták fázisanalitikai vizs-
gálata, XRD, FTIR és TA vizsgálatok megtörténtek.

Az agyagsztenderdeken végzett kísérletek és hozzájuk
kapcsolódó fázisanalitikai és kémiai vizsgálatok eredmé-
nyei elkészültek és beépítésre kerültek a zárójelentésbe.

A kísérletek megértését szolgáló egyensúlyi geokémiai
modellezést elvégeztük.

Felszín alatti szennyeződések diagnosztikájának
módszertana

Témavezető: PLANK Zsuzsanna
A projekt célja egy olyan, geofizikai adatok felhaszná-

lásán alapuló módszertan kidolgozása, mellyel lehetőség
nyílik a különböző típusú szennyezőanyag kimutatására
anélkül, hogy felmerülne a szennyeződés függőleges irányú
továbbterjedésének veszélye. A kutatás során külön fog-
lalkozunk a talajban és talajvízben lévő szennyeződések
lehatárolásával, valamint az időbeli változások nyomon
követésének lehetőségével.

Elért eredmények:
Sekélyfúrás mintavétel + szedimentológia + fajlagos

vezetőképesség kiértékelése (10 db fúrás), értelmezett geo-
fizikai szelvények (11 db).

Együttműködünk a magyar–mexikói TéT pályázat segít-
ségével a mexikói CIDETEQ kutatóközponttal.

Nehézfém szennyeződés kimutatásának módszertani
kutatása: a geofizikai és földtani mérések együttes értelme-
zésére nem került sor a mérőműszer meghibásodása miatt.

Kis tömegű minták gamma-spektrometriai
analízise, inaktív anyag feltöltéssel eltérő

geometriájú hiteles anyagmintákkal

Témavezető: NAGY Attila
A gamma-spektrometriás elemanalízishez megfelelő

mennyiségű minta szükséges, gyakran előfordul azonban,
különösen fúrásokban a behatárolt térfogat miatt, hogy a
minta mennyisége nem éri el a kívánt mennyiséget. Ilyenkor
a mérést nem lehet megfelelő pontossággal elvégezni.
Ennek megoldására keres új módszert a projekt.

Elért eredmények:
69 gamma-spektrometriai analízist végeztünk.
A kísérleti mérések során felmerült a nem szabványos

geometriai elrendezésekre alkalmazható módszer, a geo-
metriai méretek virtuális kiterjesztése numerikus model-
lezéssel. A módszer tesztelése megtörtént.

Magyarországi magmás és metamorf gránátok
nyomelemeloszlás-vizsgálata LA-ICP-MS-sel

Témavezető: KIRÁLY Edit
Cél a magyarországi magmás és metamorf kőzetek grá-

nátjainak „in-situ” nyomelemvizsgálata. Az elmúlt évben
fejlesztésen átesett LA-ICP-MS készülékkel számos teszte-
lést végeztünk, amelynek eredményeként mostanra elmond-
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hatjuk, hogy 10 µm-nél nagyobb kőzetalkotó ásványokon
megbízhatóan tudjuk mérni a legtöbb nyomelemet, és a
főelemzések is kiválóan használhatóak. A módszertani fej-
lesztéseket szeretnénk kiterjeszteni a gránátokra, és meg-
találni azt a mérési protokollt, ahol a legnagyobb érzékeny-
séget tudjuk elérni.

Elért eredmények:
Megszületett egy alap cikkgyűjtemény, amely kizárólag

a gránátok nyomelemeloszlásával foglalkozik, sikerült
mindenhonnan gránátos mintát begyűjtenünk.

Kialakítottuk az LA-ICP-MS-mérések protokollját grá-
nátokra.

Felismertük azt a problémát, hogy a főelemzések külön-
böző mértékben eltolódhatnak a mintatérfogat függvé-
nyében. Jelenleg a probléma feltárásánál tartunk.

9 minta számos gránátját elemeztük, több nagyobb mé-
retű gránáton profilokat mértünk, amely elemzésekből a
kezdeti adatgyűjtésen túl mind a magmás mind a metamorf
gránátképződés fejlődéstörténetére és szabályszerűségeire
tudtunk következtetéseket levonni. 

Földradar módszertani kutatások

Témavezető: TALLER Gábor
A földradar adatokból a mai napig is elsősorban a fázis-

adatokat használjuk fel, míg az idősorokban szintén jelen-
lévő amplitúdó információkat nem. Archív radarszelvények
elemzésével megvizsgáljuk a teljes hullámkép alkalmazá-
sának lehetőségeit, algoritmusokat dolgozunk ki az ampli-
túdóban rejlő információ kinyerésére, az amplitúdó-, illetve
energiaveszteségének kompenzálására, ezáltal a mélyebb
réteghatárokon a valódi amplitúdóviszonyok helyreállítá-
sára. Ez lehetővé teszi a felszínközeli hatásoktól megtisz-
tított amplitúdók vizsgálatát.

Elért eredmények:
Algoritmust fejlesztettünk ki a háttérzaj eltávolítására és

az amplitúdó korrekcióra.
Terepi radarméréseket végeztünk Kismarja és Szegha-

lom környékén a Berettyó-folyón. A mérésekkel sikerült
kimutatnunk a vízfelszín alatt található homok-, és törme-
lékzátonyokat, ezzel bebizonyítottuk, hogy a földradar
mérések alkalmasak akár víz alatt lévő, fluviális hordalékok
vizsgálataira is.

33 db radarszelvény, 1 db amplitúdó korrigált idő/-
mélységmetszet radar adatsor, 5 db amplitúdó korrigált 2D
radarszelvény.

Földfizikai kutatások

Integrált földfizikai kutatások

Témavezető: KOVÁCS Péter
Obszervatóriumi gravitációs és geodinamikai elemzés és

módszerfejlesztés: A Mátyáshegyi Gravitációs és Geodina-
mikai Obszervatóriumban gyűjtött adatokhoz kapcsolódva,
tervezzük a mérési adatok elemzését, valamint módszertani
fejlesztést végzünk. 3D végeselemes módszerfejlesztés kere-
tében foglalkozunk a gravitációs (normáltér, illetve árapály)
terhelésből származó deformációk elemzésével. Földmág-

neses hálózati térképezéshez méréseket végzünk, adatokat
dolgozunk fel és szolgáltatunk. A paleomágneses kutatások
során fő feladatnak a Kárpát-medence és tágabb környezete
mozgástörténetének paleomágneses módszerrel történő
tanulmányozását tekintjük.

Elért eredmények:
Három graviméter tömegmozgatásos hitelesítésének

eredményeit elemeztük és publikáltuk a Kárpát–Balkán
Geofizikai Kongresszuson.

Mágneses tesztméréseket végeztünk a Tihanyi Obszer-
vatóriumban (három LCR G gravimétert teszteltünk Helm-
holtz-tekercsben), valamint a Mátyáshegyi Obszervatórium
hitelesítő berendezésének pillérén és azokat elemeztük.

Együttműködés keretében folytattuk az összehasonlító
(szupravezető, illetve több relatív graviméterrel mért) árapály-
regisztrátumok feldolgozását, elemzését, ezzel együtt egyfajta
adatfeldolgozási módszertani standard kialakítását.

Feldolgoztuk az LCR G 963 műszer MTA CSFK GGI
geodéziai laboratóriumában végzett elektronikus libella
kalibrációs, valamint a Mátyáshegyi Obszervatórium fő-
alappontján az LCR G 963 és 220 műszerekkel végzett
libella dőlésteszt méréseit.

Elkészült a mágneses deklináció 2015.0 epochára vonat-
koztatott térképe a HM Térképészeti Nkft. számára.

Módszert dolgoztunk ki és alkalmaztunk a keleti ország-
részben végzett szekuláris hálózati méréseink időbeli ki-
egyenlítésére, az aggteleki Baradla-barlangban üzemelő
mágneses variométer felhasználása segítségével.

Elvégeztük a győri és veszprémi környezetvédelmi állo-
mások által üzemeltetett gyűjtőpontok szállópor-mintáinak
mágneses szuszceptibilitás méréséinek kiértékelését.

Paleomágneses mintákat fúrtunk és orientáltunk a Szi-
léziai- valamint a Choc-takaróban. Összehasonlító paleo-
mágneses méréseket végeztünk szlovák és lengyel labora-
tóriumokkal.

Űrfizikai kutatások

Témavezető: HEILIG Balázs
A téma keretében elsősorban az űrkutatáshoz kapcso-

lódó kutatásokat végzünk, mindenekelőtt a földmágneses
tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotválto-
zásai közötti kapcsolatokat vizsgáljuk. A vizsgálat bázisát a
Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban és másutt végzett
méréseink, egyéb földi észlelések, mindenekelőtt az álta-
lunk koordinált EMMA európai állomáslánc és műholdas
méréssorozatok adják. A Földön regisztrált idősorokból
következtetünk az ionoszférában, a magnetoszférában leját-
szódó folyamatokra, valamint a bolygóközi tér (napszél-
sebesség, bolygóközi mágneses tér) állapotára. Kiemelt
tevékenységünk a nem lineáris jelenségek (pl. az MHD tur-
bulencia), az ULF hullámjelenségek (geomágneses pulzá-
ciók), valamint a Föld plazmakörnyezetének vizsgálata.

Elért eredmények:
EMMA hálózat koordinációja, MFGI állomások fenn-

tartása: adatok fogadása, feldolgozása. 
LEMI-035 ULF magnetométer telepítése Tihanyban

terv szerint megtörtént.
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PLASMON FLRID-FLRINV futtatása EMMA adato-
kon az év folyamán folyamatos: plazmaszféra monitoring-
rendszer fenntartása, fejlesztése. 

SWARM adatok folyamatos letöltése és konverziója
MFA-rendszerbe, háttér mágneses mező levonása; mág-
neses és elektromostér-adatok spektrális elemzése; esetta-
nulmányok (ULF-hullámok) készítése.

Eljárás kidolgozása spektrumok power-law skálázási
tartományainak automatikus detektálására és a skálázási
exponensek számolására.

Nemlineáris dinamikai események (pl. ionoszféra áram-
rendszerei vagy plazmabuborékok környezetében) vizsgá-
lata a SWARM műhold mágneses idősoraiban.

Litoszférakutatás

Témavezető: KOVÁCS István János
Célunk megvizsgálni a felső köpeny kőzettani, geoké-

miai és deformációs tulajdonságainak változását a Kárpát–
Pannon régió központi (Bakony–Balaton-felvidék), átme-
neti (Nógrád–Gömör) és peremi (Persányi-hegység) terüle-
tei között, valamint megfigyelni a víztartalom változását a
geokémiával, egyensúlyi hőmérséklettel és a deformációs
tulajdonságokkal. 

Elért eredmények:
A Bodai Aleurit Formáció szeizmotektonikai adatainak

feldolgozása és vizsgálata a mikroszeizmikus események
helyének és méretének meghatározásával a 2008. évi ada-
tokon megtörtént.

A Persányi-hegységből származó peridotit xenolitokból
csiszolatok készültek, amelyek nyomelem elemzése (LA-
ICP-MS) elkészült. 

Az AVO vizsgálatot a Reg-1-3 szelvény mentén elvégez-
tük.

A BF-1b jelű robbantásos jelgerjesztéssel végzett mérés
felvételeiből készült stacking szelvény elkészült.

A kvarcok víz- és nyomelem-tartalmáról szóló kézirat és
a pargazitos amfibol jelentőségét is magában foglaló kézirat
megjelenés alatt, a granulitok adatainak szintéziséből egy
kézirat előkészületben van.

3D tér modell különös tekintettel a
medenceterületekre

Magyarország 1:500 000-es medence modellje

Témavezető: MAROS Gyula
Magyarország 1:500 000-es földtani térmodellje az

aljzat mélybeli elterjedésének és felszíni kibukkanásai
kivételével a kainozoos medencék rétegsorával ragadható
meg. Az ország medenceterületét modellezzük 1:500 000-
es méretarányban, a Transenergy projektben bevezetett
szintek kiterjesztésével (felszín, prekvarter, felső-pannóniai
alatti, alsó-pannóniai alatti, preszarmata, prebadeni, pre-
neogén). Ez a munka nagymértékű szeizmikus adattömeg
revízióját és modelltérbe építését igényli.

Elért eredmények:
Az Algyői Formáció alsó határa felületmodelljének

draft változata az Alföld területére elkészült.

Az idei évben a diszlokációs öv Dunától nyugatra eső
területeit vizsgáltuk részletesebben, ezúttal nemcsak 2D
hanem 3D szeizmikus mérések eredményeit is felhasználva.
Elkészült a Közép-magyarországi deformációs zóna linea-
mensrendszere elemeinek felületmodellje a vizsgált térré-
szekben. A zóna fejlődéséről szerkezetfejlődési modellt
alkottunk.

Elvégeztük a Nógrádi-szénmedencéket, ezen belül a
Zagyva- és Etesi-árkot feltáró SAL-X 2D szeizmikus szel-
vényrendszer értelmezett adathalmazának 3D-modelltérbe
való beépítését.

A projekt jelentős együttműködést mutat fel a geofizikai
szakág és a földtani szakág között, amely megalapozott 3D
földtani–tektonikai modellek szerkesztését teszi lehetővé.
Több részprojektben az elért eredmények a komplex föld-
tani–geofizikai kutatásokra alapuló modellezés létjogo-
sultságát támogatják.

A Gerecse földtani 
térképezése

Témavezető: BUDAI Tamás
A Gerecse hegység földtani kutatási eredményeinek

összefoglalása, a tájegység 1:50 000-es méretarányú föld-
tani térképének és a hozzá tartozó magyarázó kötetnek az
elkészítése és nyomdai úton történő közreadása.

Elért eredmények:
A Gerecse területét lefedő 1:25 000-es térképlapok

kéziratos vonalműve közül a Tatabánya–1 és –2, a Lábatlan,
a Tarján, és a Vértesszőlős jelű térképlap földtani vonal-
művének összevont változata elkészült.

A tájegységi magyarázóból a mezozoos rétegtani fejeze-
tek végleges változata; az eocén, a felső-miocén és a kvatrer
rétegtani fejezetek első változata; az ásványi nyersanya-
gokat és a földrengéseket ismertető fejezet végleges válto-
zata elkészült.

Az OSL mérések kiértékelése megtörtént.

Negyedidőszaki üledékek 
fejlődéstörténeti vizsgálata

Témavezető: MARSI István
A projekt keretében a hazai negyedidőszaki üledék-

együttesek közül a süllyedő térségek folyóvízi hordalékkúp-
síkságainak korrelációját és késő-pleisztocén, holocén
fejlődéstörténetét kívánjuk pontosítani.

Elért eredmények:
Elkészítettük a kutatási terület részletes folyómorfo-

lógiai és neotektonikai értékelési lehetőségeit megteremtő
tematikus vonalműveket (folyók működési területeinek
lehatárolása, folyók nyomvonalai és árterületei a holocén és
felső-pleisztocén egyes szakaszaiban, állandó és időszako-
san elöntött területek, kiemelt szárazulatok stb.).

Befejeztük a részletes értelmezést lehetővé tevő tema-
tikus vonalművek térinformatikai feldolgozását.

Folyómorfológiai, mederstatisztikai és ősvízhozam
elemzéseket végeztünk.
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A magyarországi szarmata kőzetek 
üledékföldtani vizsgálata

Témavezető: PALOTÁS Klára
A magyarországi szarmata kőzetek üledékföldtani vizs-

gálata eddig kevés figyelmet kapott, tehát egy ilyen kutatás
eredményei hiánypótlóak lehetnek. Nem készült még Magyar-
országon szarmata talp- és vastagságtérkép, sem részletes
országos elterjedési térkép. A projekt másik célja a Magyar-
országon a felszínen előforduló feltárások felkeresése, földta-
ni–üledékföldtani értékelése, fotózása, adatbázisba foglalása.

Elért eredmények:
500 fúrásból álló fúrási adatbázis a szarmatát átfúrt,

átértékelt fúrásokról és 500 fúrásból álló fúrási adatbázis a
szarmatát átfúrt, átértékelhető fúrásokról elkészült.

50 szeizmikus szelvényből álló adatbázis a szarmata
kőzetek értékelése szempontjából felhasználható szelvé-
nyekről elkészült.

20 db vékonycsiszolat leírása és értelmezése elkészült.
5 szarmata mészkőfeltárás felmérése, vizsgálata, fotó-

zása elkészült.
65 szarmata mészkőfeltárásról adatbázis elkészült.

A Szendrői-hegység fedőüledékeinek 
vizsgálata

Témavezető: SZENTPÉTERY Ildikó
Az 1980-as évek végén a Szendrői-hegységben terepi

reambuláció zajlott, melynek eredményei a mai napig csak
részlegesen ismertek, a fedő üledékekről semmilyen össze-
foglaló nem készült. A téma keretében megtörténik a felvételi
lapok és a foltleírások digitalizálása, elkészül a fedőüledékek
elterjedési és vastagságtérképe. A rendelkezésre álló terepi és
anyagvizsgálati adatok alapján összefoglaló készül, mely a
miocén képződmények elterjedését és hovatartozását, vala-
mint a fedő Edelényi Formációra és az eddigi ismeretek szerint
benne Irota és Gadna környékén elhelyezkedő jarosit kötő-
anyagú homokkő elterjedésére, korára és keletkezési viszo-
nyaira vonatkozó adatokat is összegezi.

Elért eredmények:
Digitalizáltuk a fedőhegységi észleléseket tartalmazó 10

db kéziratos felvételi lapot és a foltleírásokat (694 db
észlelési pont) az anyagvizsgálati eredményekkel együtt. 

Elkészült a terület észlelési folttérképe. A fedőüledékek
vastagságtérképét (= a medencealjzat mélységtérképe) az
archív geofizikai adatok alapján készítettük.

Újraértékeltük a mikromineralógiai vizsgálatok ered-
ményeit. 

Elkészült a fedőüledékekre vonatkozó magyarázó,
melyben hangsúlyoztuk a továbbkutatásra érdemes földtani
problémákat.

Víz- és környezetföldtani kutatások

Karszthidrogeológiai modellezések

Témavezető: KOVÁCS Attila
A projekt célja a karsztos víztartók jellemzésére használt

hidrogeológiai módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és

alkalmazása. A továbbfejlesztendő módszerek közé első-
sorban a hidrogram-elemzés és numerikus modellezés tar-
tozik, míg a mintaterületek leírásához számos egyéb mód-
szert is fel kívánunk használni, úgy, mint forráshozam-
mérés, vízszintregisztrálás, hidraulikai tesztek, terepi geo-
lógiai és szerkezetföldtani felmérés, felszíni geofizika,
vízmintázás, nyomjelzés, vízkémiai elemzések, GIS.

Elért eredmények:
A projekt elsődleges célkitűzése a karbonátos víztartók

hidraulikai viselkedésének vizsgálata volt. Vizsgálataink
során három mintaterületről gyűjtöttünk be adatokat: Tata,
Veszprém-Kádárta, Pécsely.

Tata, városi források: Ez a mintaterület a dunántúli-
középhegységi bányászati vízszintsüllyesztések abbamara-
dása után erőteljes vízszintemelkedést mutat. Ennek követ-
keztében új források jelennek meg, melyek számos környe-
zeti problémát vetnek fel. A vizsgálatok célja a rendszer
megértése, és a források kilépési helyeinek és hozamának
előrejelzése volt.

Veszprém-Kádárta, forrásgaléria: Ez a mintaterület
Veszprém város vízbázisát képezi. Korábban nitrát-szeny-
nyezettséggel kapcsolatos vízbázisvédelmi problémák me-
rültek fel a területen.

Pécsely, Zádor-forrás: A Zádor-forrás Pécsely község
vízbázisát képezi. Érintetlen vízbázisnak tekinthető, ame-
lyik karsztos víztartóból táplálkozik. Mivel mesterséges
hatások nem érintik, a természetes folyamatok vizsgálatára
használható.

Víz-geokémiai modell- és adatbázis-
fejlesztések

Témavezető: SZŐCS Teodóra
A projekt célja az előző években megkezdett program

alapján a víz-geokémiai adatbázis fejlesztése, víz-geoké-
miai és izotóp hidrogeológiai értékelések megalapozása és
készítése az állami kutatási témák, MBFH-s projektek,
szerződéses feladatok, valamint hazai és nemzetközi pályá-
zatok kivitelezése érdekében. A projekt célja tehát a
tudományos értékeléseken túlmenően a különböző intézeti
munkák támogatása.

Elért eredmények:
Elvégeztük az akkreditált vízmintavételi státusz fenntar-

tásához szükséges összeméréseket, ellenőrző feladatokat,
illetve az akkreditációs felülvizsgálat előkészítését, vala-
mint a hozzá kapcsolódó szakmai és adminisztrációs tevé-
kenységeket. A Vizsgálólaboratórium harmadik éves felül-
vizsgálata a NAT–F3, a NAT részéről a szemleprogram
szerint lezajlott. 

Az adatbázis fejlesztés első lépéseként a Vízgyűjtő-gaz-
dálkodási terv felülvizsgálatának (VGT2) kivitelezéséhez
szükséges adatjavításokat végeztük el. Emellett külön hang-
súlyt fektettünk a termálvizes kutak, valamint a gázelem-
zések adatainak javítására és pótlására. Összesen közel
7000 objektum 12 000 db vízelemzési adatsoron történt
javítás, kiegészítés. Több mint ezer gázelemzés ellenőrzése
történt meg, 315 objektumnál új adatbevitellel, valamint 553
objektumnál adatjavítással.
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A kiválasztott közép-alföldi K–Ny-i irányú szelvényt
kiszélesítve, további kiegészítő vízmintavételeket végez-
tünk a felszín alatti vízáramlási rendszerek megismerésének
pontosítása részeként.

A Büki Dolomitban tapasztalható vízminőség változás
megértése érdekében, a keveredési végpontok meghatáro-
zása céljából, klaszteranalízist végeztünk a tágabb nyugat-
magyarországi térség termálvíz-adatainak felhasználásával.

A belvíz veszélyeztetettség földtani vizsgálata a
GeoBank sekélyfúrási adatai alapján

Témavezető: UJHÁZINÉ KERÉK Barbara
A klímaváltozással összefüggésben az időjárás szélső-

ségesebbé válásával párhuzamosan megnövekedhet a belvíz
és az aszály előfordulása hazánkban. A belvíz oka lehet a sok
vagy hirtelen lehulló csapadék, a magas talajvízállás, a felszíni
képződmények vízzáró tulajdonsága vagy a speciális dom-
borzati helyzet. A belvíz talajt és növényzetet károsító hatása
az elöntés tartósságától függ és a „tűrési határ” átlépése után
olyan változások következnek be, amelyek a növények elpusz-
títása mellett hosszú időre csökkentik a talaj termékenységét.
Az Alföld 200 000-es földtani térképsorozatában publikált
vízáteresztő képesség ábrázolásához használt módszert
követve definiáljuk a vízzáró képződményeket.

Elért eredmények:
A sekélyfúrási adatbázisból lehetőség volt a pontosabb

mélységközös ábrázolásra, finomodott a térkép felbontása a
korábbi munkákhoz képest. A legfelső vízzáró réteg meg-
adása és térképi ábrázolása ennek alapján történt.

A belvíz veszélyeztetettség térkép főként a GeoBank se-
kélyfúrási adatai alapján készült, figyelembe véve a talajvíz
mélységét is, de a térkép megbízhatóságát növelni lehetne pl. a
domborzattal való összevetéssel, vagy egy újabb és részle-
tesebb mélységköz beosztással rendelkező talajvíztérképpel.

A kutatási feladatokban nem tervezett eredmény, hogy
485 minta szedimentológiai adata kerül be a sekélyfúrási
adatbázisba, illetve 7 minta hibás adatát már javítottuk.

Magyarország geokémiai atlasza

Témavezető: TOLMÁCS Daniella
Magyarország geokémiai adatbázisának felépítése.
Elért eredmények:
A Magyarországon zajló területi geokémiai kutatások

szakirodalmi áttekintése megtörtént.
Adatbázis-szerkezetet dolgoztunk ki a felhasználni kí-

vánt geokémiai felvételek adataira és a TIM adatokra, vala-
mint áthelyeztük a munkakörnyezetet ArcGIS rendszerbe.

Elkészítettük az Északi-középhegység geokémiai alap-
adatbázisát és térképi adatbázisát, amelyhez meglévő ada-
tokat és 108 újonnan begyűjtött és megelemeztetett minta
adatait használtuk fel.

Elkészült az Északi-középhegység geokémiai atlasza
digitális változatban és önálló kötetbe szerkesztve.

Adatok statisztikai feldolgozásával, kiértékelésével meg-
történt az anomáliával jellemezhető területek lehatárolása,
talajminták értéktartományának és változékonyságának táj-
egységenkénti meghatározása.

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek felülvizsgálata

Témavezető: SZŐCS Teodóra
Az EU Víz Keretirányelv előírásai szerint a Vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek (VGT) és azokban megfogalmazott in-
tézkedési tervek segítik a vizek „jó állapotba” kerülésének
elérését. E tervek hatévenkénti ciklusokban követik egymást
lehetővé téve azok felülvizsgálatát, esetleges módosítását.

Elért eredmények:
Több alkalommal is részt vettünk a felszín alatti víztes-

tek mennyiségi és minőségi állapotértékelése módszertani
kérdéseivel foglalkozó szakértői megbeszéléseken, aktívan
közreműködve az állapotértékelésekhez.

A mennyiségi állapotértékelés keretében tovább fejlesz-
tettük az MFGI országos hidrodinamikai modelljét („XL
Pannon modell”). E modell alapján került meghatározásra a
sekély porózus és porózus víztestek vízháztartási mérlege.

Az OVF által rendelkezésre bocsátott adatok alapján,
azok adatellenőrzését, adatelőkézését, szűrését követően,
elkészítettük a felszín alatti víztestek háttér- és küszöb-
értékeinek felülvizsgálatát.

A minőségi állapotértékelés keretében az OVF által
átadott adatbázis alapján előkészítettük az országos VGT-
hez a felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítését.

Közreműködtünk a Vízforgalmi Modell kidolgozásá-
ban, amely alapot szolgáltatott a VGT2 elkészítéséhez.

Az OVT tagjaként véleményeztük a VGT2 országos szintű
tervét, javaslatokat tettünk további intézkedésekre, illetve azok
megvalósíthatóságára, általában az MFGI közreműködési
területeire, valamint K+F feladatok betervezésére.

MÁV, környezeti tényfeltárás egy választott 
vasúti területen

Témavezető: HALUPKA Gábor
Együttműködési megállapodás kimunkálása, megkö-

tése; a humánegészségügyi kockázatbecslő szoftver beszer-
zésének elindítása, a vizsgálati területre vonatkozó archív
földtani–vízföldtani adatok összegyűjtése, áttekintése.

Elért eredmények:
Többszöri egyeztetést követően, jelentős csúszással

került sor az első személyes találkozóra a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt. környezetvédelmi szakágának képviselői,
illetve az MFGI munkatársai között. 

A terepi megfigyelések, fotók segítségével, az intézet-
ben elérhető archív térképi és monitoringadatokra támasz-
kodva lehetségessé vált a környezeti tényfeltárás terepi a
fúrási terv elkészítése és átadása.

Nyersanyag-potenciál

Földtani adatok kiértékelésének módszertani
fejlesztése a Nógrádi-szénmedence területén

Témavezető: HÁMORNÉ VIDÓ Mária
A kutatás célja az észak-magyarországi szénmedencék-

ben megkezdett litológiai adatok és a mélyfúrás-geofizikai
paraméterek szelvény menti egyeztetésének folytatása és a
tervezett felszíni elgázosítási technológia szempontjait
figyelembe vevő analitikai és kőzettani vizsgálatok végzése
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konkrét telepek vizsgálatával Farkaslyukról és a Márkus-
hegyi-bánya területéről.

Elért eredmények:
40 fúrás karotázsának digitalizálása, korrelációs szelvé-

nyek készítése.
A kémiai vizsgálatokat befejeztük, a 2014–2015-ös ered-

mények komplex értékelése az elgázosítási kísérletekkel
megtörtént.

Magyarországi bentonit-előfordulások komplex
anyagvizsgálata és felhasználási lehetőségeinek

felmérése

Témavezető: KÓNYA Péter
A magyarországi ismert és a kevéssé megkutatott, vagy

egyáltalán nem kutatott, potenciális bentonitlelőhelyek
vizsgálati eredményeinek feldolgozása, további, hiánypótló
vizsgálatokkal kiegészítve. Az eredmények gyakorlati
szempontból segítik a különböző bentonittelepek alaposabb
ásványtani és geokémiai megismerését és kitermelésük,
hasznosításuk technológiai részleteit illetően iránymuta-
tásul szolgálnak. Tudományos szempontból célunk a bento-
nitok ásványtani összetételének, illetve agyagásványuk
szerkezetének alaposabb megismerése és pontosítása, külö-
nös tekintettel a keletkezési körülményekre.

Elért eredmények:
80 db minta komplex anyagvizsgálatát elvégeztük (rönt-

gendiffrakció, termoanalitika, geokémia, szemcseeloszlás)
és kiértékeltük.

50 db minta 2 mikron alatti frakciójának röntgendiffrak-
ciós vizsgálatát elvégeztük.

A Szegedi Egyetemen 8 db bentonitminta szervetlen (Cu,
Zn, Pb) és szerves (fenol) szennyezőkkel történő adszorpciós
kísérleteit végezték el, ezek jellemzése megtörtént.

Ásványvagyon-hasznosítási és
Készletgazdálkodási Cselekvési Terv (ÁCST)

véglegesítése

Témavezető: NÁDOR Annamária
2013-ban elkészült az „Energetikai Ásványvagyon-hasz-

nosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési terv” (ÁCST). En-
nek végső elfogadását, és az ÁCST-ben javasolt intézkedések
végrehajtását egy kormányhatározat fogja rögzíteni. A projekt
feladata a részvétel a kormányhatározat szövegének véglegesí-
tésében, annak felülvizsgálata, hogy az ÁCST megállapításai,
az abban közölt adatok jelenleg mennyire helytállóak és szük-
ség esetén azok naprakésszé hozatala, valamint a kormányhatá-
rozat és az ÁCST tartalmi elemeinek harmonizálása. 

Elért eredmények:
A jogszabály tervezet első verzióját az NFM illetékes

szakértőivel közös szakmai konzultáció során véleményez-
tünk és kiegészítettünk.

A kormányhatározat mellékletét képező háttértanul-
mányban a 2012–2015-ös időszak legfrissebb nyilvántartási
adatai, illetve kutatási eredményei alapján frissítettük és
egységes táblázatos formába hoztuk a szenek, szénhidro-
gének (hagyományos és nem hagyományos), uránérc, geo-
termikus energia, és szén-dioxid-tárolási kapacitást.

Jelentős átdolgozásra került a rétegrepesztés környezeti
hatásait ismertető fejezet is. 

Földtani veszélyforrások

Földrengés-veszélyeztetettség — Mérnök-
szeizmológiai térképezés

Témavezető: TILDY Péter
A téma tartalmazza a talajtípus meghatározáshoz szük-

séges mérési és térképezési módszertan folyamatos fejlesz-
tését, valamint a szabványos paramétereken alapuló helyi
hatás térképezést. Szakmai hátteret biztosítunk az EC 8
szabvány hazai bevezetéséhez.

Elért eredmények:
Földtani szelvények digitalizált változatát készítettük el

(4. sz. atlasz teljesen, 1 sz. részlegesen).
A negyedidőszakinál idősebb képződmények szilárdsá-

gi adatait adattáblában rögzítettük.
Az alapozásiadottság-kategóriák nyíróhullám-sebessé-

geket hozzárendeltük a képződményekhez.
Térinformatikai munka adatbázist építettünk ki.

(ATR) FTIR spektrometria mennyiségi használata
üledékek modális összetételének 

meghatározására és egyéb alkalmazási területek

Témavezető: KOVÁCS István János
Az előző évben sikeresen vizsgáltuk a szemcseméret

hatását az egyes ásványok (kvarc, földpát, dolomit és kalcit)
infravörös spektrumaira. Az idei évben ezen vizsgálatokat
kiszélesítettük muszkovitra, szmektitekre, kaolinitre és klo-
ritra. A vizsgálatokhoz nemzetközi magas agyagásvány-
tartalmú sztenderdeket használunk, amelyeket a Clay
Minerals Society-től szereztünk be.

Elért eredmények:
Megvizsgáltuk a különböző ritkaföldfémek hatását a

bentonitok infravörös spektrumaira.
Az optimális ATR-FTIR mérések meghatározása meg-

történt, az eredményeket egy metodikai cikk részeként a
jövőben fogjuk majd közölni.

A különböző szemcseméretű frakciók előkészítését el-
végeztük és a mért ATR-FTIR spektrumok és a szemcse-
méret közötti összefüggéseket a referencia ásványok eseté-
ben megvizsgáltuk.

A keverékek elkészítése megtörtént és a mért ATR-
FTIR spektrumok alapján azok matematikai feldolgozása is
megkezdődött.

Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási
stratégiákat támogató kutatások

Paleoklíma változások kimutatása ásványtan–
geokémiai módszerekkel a Körös-medence

alapfúrásain (Vésztő–1, Dévaványa–1)

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
Az eddig a Körös-medence alapfúrásain végzett fázis-

analitikai vizsgálatok és rétegtani korrelációk alapján meg-
győződtünk a kiválasztott ásványtani indikátorok mállási
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intenzitásra vonatkozó indikátorértékéről. A Körös-meden-
ce alapfúrásain végzett korreláció alapján pedig körvona-
lazódtak a globálisan is értékelhető mágneses szuszcep-
tibilitás (MS) görbék medencén belüli korrelációs lehető-
ségei.

Elért eredmények:
Megkezdtük a Körös-medencén kívül eső alapfúrások

adatbázis építését, rögzítésre kerültek a litológiai, őslény-
tani és geofizikai adatok.

A Körös-medence alapfúrásainak rétegtani korreláció-
jára alapozva megkezdtük a paraméterfúrások környeze-
tében lokális rétegtani modellek létrehozását.

40 db vízkutató fúrás feldolgozását végeztük el.
Curie-pontokon mérést végeztünk.

Visszatérő forrásokkal kapcsolatos
kockázatelemzés és vizsgálat Tata városában

Témavezető: SELMECZI Pál
A Tata Város Önkormányzata és a Magyar Földtani és

Geofizikai Intézet közötti együttműködési megállapodás
alapján elindított munka folytatásaként jelen feladat kere-
tében az elkészült Intézkedési Terv egyes beavatkozási
pontjaihoz kapcsolódó tevékenységeket láttunk el.

Elért eredmények:
A projekt eredményeként elvégeztük a tatai Kismosó-

patak völgyében található szennyezések feltárását, javas-
latot fogalmaztunk meg az önkormányzat számára a szeny-
nyezés jövőbeli kezelésére vonatkozóan.

Víz- és talajmintákat gyűjtöttünk, mértünk és értékeltünk.
Kutatási jelentés készült a szennyezőforrások feltárásáról,

a helyi program és tervdokumentumok felülvizsgálatáról.

Települési és Térségi Klímastratégia metodikai
kidolgozás

Témavezető: KOSZTYI Beatrix
A projekt célja a már elindított munka folytatásaként a

települési, járási és megyei komplex „NÉS kompatibilis”
klímastratégiák (TTKS) kidolgozását segítő eszköz gyakor-
lati tapasztalatszerzést követő pontosítása, amely keretében
a szakirodalmi, adatgyűjtési, értékelési és javaslattételi
fázist követően 2 település próbastratégiájának elkészítése
valósul meg.

Elért eredmények:
Összegző táblázat készült a meglévő települési klíma-

stratégiák kiértékeléséről.
Megtörtént a települési klímastratégiák szöveges értéke-

lése.
Összefoglaló táblázat készült a kérdőívek eredményeiről.
Klímastratégia tematikát készítettünk.
A kidolgozott helyi klímastratégia-metodika alapján

helyi klímastratégia készült (Kálló, Vecsés).

NÉS végrehajtásából származó 
feladatellátás

Témavezető: SELMECZI Pál
A projekt feladata az Országgyűlési határozat tervezete

alapján az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv (ÉCST) és a

NÉS–2 monitoringterv kidolgozásával összefüggő fela-
datok elkészítése.

Elért eredmények:
A közigazgatási egyeztetés során beérkezett észrevé-

teleket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésére átve-
zettük a dokumentumon és előkészítettük a NÉS Kormány
elé terjesztendő verzióját.

A NÉS-t a Kormány elfogadta, és beterjesztésre került
az Országgyűlés elé, azonban 2015 folyamán az Ország-
gyűlés által eddig nem került elfogadásra.

Paleontológia

A Kárpát-medence szárazföldi eredetű
mezozoikumi formációinak őslénytani és

őskörnyezeti szempontú vizsgálata

Témavezető: BODOR Emese Réka
Jura őskörnyezet rekonstrukciója növénymaradványok

alapján és a hazai kréta szárazföldi lelőhelyek és őskör-
nyezet rekonstrukciója. A projekt célja minden részterületen
a komplex, modern szemléletű, multiproxi eljárások beve-
zetése a hazai őslénytani gyakorlatba 

Elért eredmények:
Az iharkúti lelőhelyről készült csiszolatok minősége

nem felelt meg a nemzetközi publikációkban elvártnak, ér-
demi vizsgálatokat nem lehetett rajtuk végezni. ezért a ter-
vezett 30 helyett csak 12 készült.

A WildHorse UCG Kft. által mélyített fúrások adatainak
összegyűjtése megtörtént.

Előzetes összefoglaló készült a Mecseki Kőszén Formá-
cióval kapcsolatos eddigi adatokról a további kutatások
kijelöléséhez.

Több impakt faktoros és egyéb publikáció készült.

Domoszló környéki őrlő- és malomkőkészítő
műhely nyersanyaga régészeti elterjedésének

felderítése

Témavezető: PÉTERDI Bálint
A petroarcheometriai kutatások célja a kőzetekből

készített tárgyak nyersanyagának minél pontosabb kőzettani
meghatározása és a lehetőségekhez mérten a nyersanyagok
forrásterületének lehatárolása, szerencsés esetben az egy-
kori bányászat pontos helyének meghatározása; valamint
információszerzés a tárgyak készítési technikájáról, hasz-
nálatáról is.

Elért eredmények:
Együttműködési megállapodást készítettünk elő az

MFGI és a Magyar Nemzeti Múzeum között, roncsolásos
archeometriai (elsősorban kőzettani és geokémiai) vizsgá-
latok, valamint terepi geofizikai vizsgálatok, mérések el-
végzésére.

A Kárpát-medencei andezitek, bazaltos andezitek teljes-
kőzet-kémiai összetételi adatainak (irodalmi adatok) össze-
gyűjtése megtörtént.

15 vékonycsiszolat (régészeti leletek) elkészült, elem-
zésük alapján kerültek kiválasztásra a teljes kémiaiössze-
tétel-vizsgálatra kijelölt minták.
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10 teljeskőzet-összetétel meghatározás (régészeti lele-
tek, potenciális nyersanyagminták) elkészült.

Közszolgálati feladatok

Könyvtár és kiadványszerkesztőség

Témavezető: PIROS Olga
Célunk a folyamatos nyitvatartás, az olvasószolgálat

biztosítása, a szakkönyvtárak állományának folyamatos
bővítése, feldolgozása. 

Elektronikus szolgáltatások biztosítása: EISZ adat-
bázisai és más, számunkra elérhető adatbázisok; EBSCO
(elsősorban akadémiai kiadású) folyóiratok adatbázisa;
American Geophysical Union (AGU) a Földtani és Geo-
fizikai Szakkönyvtár által előfizetett folyóiratainak online
elérhetősége a Wiley Online Library keresőfelületével.

További feladatok: a könyvtári állomány bővítése, kata-
lógusok feldolgozása; kapcsolattartás; a könyvtári anyagok
racionalizálása, modernizálás; raktározási feladatok meg-
oldása; kiadványszerkesztés.

Elért eredmények:
A Földtani Szakkönyvtárban az MFGI, ill. MBFH mun-

katársain kívül a külső olvasók száma 145 fő volt, ebből a
budapesti és vidéki egyetemekre járók száma 67 fő. A
Geofizikai Szakkönyvtárban 22 külsős olvasó volt, ebből 14
egyetemi hallgató. 

Könyvtárközi kölcsönzés a Geofizikai Szakkönyvtárnál
138, a Földtani Szakkönyvtárnál 147 alkalommal volt.

Olvasótermi használatra a Geofizikai Szakkönyvtárnál
1078 kiadványt adtunk ki, míg a kikölcsönzött, illetve
visszavett kiadványok száma 1114 volt. Kb. 1200 oldal má-
solatot készítettünk, kb. 5–600 oldalt szkenneltünk. 

A Földtani Szakkönyvtárnál a raktárból kihozott doku-
mentumok mennyisége 1629 szöveges leltári egység volt. A
kikölcsönzött szöveges dokumentumok száma 420 leltári
egység, meghaladta az elmúlt évit. Az olvasói szám novem-
ber végéig 1715 volt. Az állomány védelme érdekében
kutatóinknak, olvasóinknak összesen 6926 oldalt másol-
tunk.

Az év folyamán 300 darabbal emelkedett a könyvek
száma, ezek közül csere 22 db, hagyaték vagy ajándék 271
db, saját kiadvány 3 tétel, vétel 9 tétel volt. A folyóiratok
közül, az előző évhez hasonlóan a két könyvtár 22 félét
tudott megrendelni.

A Huntéka adatbázisa 355 tétellel gyarapodott. A javí-
tott tételek száma 322. A rendszerben jelenleg kereshető
dokumentumok száma: 16 563.

Könyvtárunk népszerűsítését kívánjuk elérni a Hónap
könyve és térképe rendezvényünkkel, amelyet ebben az év-
ben kétszer rendeztük meg.

Kiadványokból megjelent: KERCSMÁR Zsolt: Magyar-
ország felszíni képződményeinek földtana (kétnyelvű).

A Budapest atlasz objektumainak tördelése az év má-
sodik felére 90%-ban elkészült. 

A nyomdai kiadványokon kívül Balaton, Bázakerettye,
Elek, Fedémes, Igal, Jászberény, Hatvan, Mezőcsokonya,
Somogyvár koncessziós jelentések lektorálását végeztük el.

A NATéR projekt negyedéves hírleveléből kettő jelent meg
elektronikusan magyar és angol nyelven, amelyek tördelését
végeztük.

A Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály
alapfeladatainak ellátása

Témavezető: PALOTÁS Klára
A Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály fela-

data a múzeumokra vonatkozó jogszabályok alapján történő
tárgyvédelem, leltári ellenőrzés, tudományos szolgáltatások
ellátása, az intézet Stefánia úti székháza és kiállításai
látogathatóságának biztosítása, valamint az Eötvös Loránd
Emlékgyűjtemény terv szerinti működtetése, fejlesztése, a
tudománytörténeti értékek megőrzése az utókor számára és
bemutatása a nagyközönségnek.

Elért eredmények:
Alapfeladatként a Stefánia úti székház és kiállításai

látogathatóságát, illetve az Eötvös Loránd Emlékgyűjte-
mény terv szerinti működtetését, fejlesztését és bemutatását
biztosítottuk a nagyközönség számára.

A digitális adatbázis (Monari) gyarapodott 33 000 adat-
sorral. 1889 lelet revíziója és fotózása elkészült, az adatok
frissültek a Monari adatbázisban. A Monari weben elérhető
keresőfelülete megújult.

100 db ásvány/kőzet webes (Google) térképi megjele-
nítése készült el.

A „Kavicsfogú álteknős” kiállítás megújult.
„Az év érdekessége” vitrin elkészült.
A „Magyarországi dinoszaurusz leletek” vitrinek (2 db)

elkészültek.
A „Lechner Ödön” vitrinek (2 db) megújultak, idősza-

kos szecessziós képeslapkiállítást rendeztünk be.
37 kutatónak (26 hazai és 11 külföldi) biztosítottuk a

gyűjtemény tanulmányozását. 151 alkalommal keresték fel
kutatók a gyűjteményt (ebből 132 hazai és 19 külföldi
kutatói látogatás történt).

Földtani kiállítás: összesen 92 csoportot, azaz kb. 2050
fő látogatót vezettünk a Stefánia úti épületben és a kiállí-
tásokon (ezen belül 16 külföldi látogatócsoport érkezett,
amelyeknek angolul tartottunk vezetést); az Eötvös Loránd
Emlékgyűjteményben összesen 121 fő (59 felnőtt és 62
diák) látogatót fogadtunk.

Ismeretterjesztés tartottunk iskolákban és óvodákban.
Számos, az intézet, illetve más szervezetek által szerve-

zett rendezvényen vettünk részt részben szervezőként, rész-
ben résztvevőként (Nyílt Nap, Kulturális Örökség Napjai,
Földtudományos Forgatag stb.).

Laboratóriumi (a Radiometriai Laborral együtt)
szolgáltatás, minőségbiztosítás és metodológiai

fejlesztések

Témavezető: BESNYI Anikó
A Geokémiai Laboratóriumi Főosztály Laboratóriumi

osztálya támogatja az intézeti projektek megvalósítását az
általa szolgáltatott mérési adatokkal, jegyzőkönyvekkel,
valamint szakmai konzultációkkal a tervezés fázisától a
mérési eredmények értelmezéséig. A laboratórium mindezt
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biztosítja külső megrendelői számára is. A jártasság fenn-
tartásához, a felmerülő igények minőségi teljesítéséhez
elengedhetetlenek bizonyos háttértevékenységek, módszer-
és műszerfejlesztések, körelemzésekben, összemérésekben
való rendszeres részvétel. Az esetenként felmerülő külön-
leges igények, illetve problémák többletmérések elvégzését
is szükségessé teszik.

Elért eredmények:
A laboratórium az év folyamán 28 intézeti témához,

pályázathoz végzett méréseket. A szolgáltatásainkat 41
külső megbízó (ezek közül több visszatérő) is igénybe vette
(egyesek többszörös megrendelés révén is). A mérésekről
220 jegyzőkönyv készült.

Összességében 3432 vizsgálatra kaptunk megrendelést
az év során és 18 vizsgálat kivételével (a minták december
végén érkeztek be) teljesítettük is a méréseket.

Együttműködések: Debreceni Egyetem Orvostudomá-
nyi kara (OTKA pályázat), Mecsekérc Zrt. (Paksi Atom-
erőmű).

Lumineszcens kormeghatározás: összesen 35 db üle-
dékminta korát határoztuk meg, és még további 8 db mintán
végeztünk lumineszcens méréseket. A Paksi Atomerőmű
bővítéshez kapcsolódva eddig 32 db mintát kaptunk.

A LA-ICP-MS technikát már rutinszerűen alkalmazzuk.
Az év során 59 mintán 1773 lézerlövésszám történt.

A Radiometriai Labor esetében 33 ponton tudtunk mér-
ni, ebből 32 db pont mérései kerültek feldolgozásra. Mód-
szertani, hitelesítő és ellenőrző mérésekkel együtt összesen
144 gamma-spektrometriai mérést végeztünk. 

A laboratórium sikeresen szerepelt a NAT akkreditáció
harmadik éves felülvizsgálatán és az ISO-auditon is. 

Az év elején beérkezett műszerek (STA Jupiter, DIONEX
ASE, ICP-MS mintabeviteli egység) esetében a műszer-
dokumentációkat elkészítettük és a tesztidőszak, az ellen-
őrző mérések lefolytatása után folyamatosan használatba
vontuk az eszközöket.

Az Országos Kútkataszter vezetése, Vízföldtani
naplók készítése és a Vízföldtani adattár

működtetése

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A projekt feladata új kutak nyilvántartásba vétele és

dokumentálása, azaz a Vízföldtani naplók elkészítése (az
előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően).

Elért eredmények:
Tárgyév folyamán 475 db kút adatainak feldolgozása,

rétegsorleírása, kataszterezése és dokumentálása, végül a
megrendelőnek számlával való átadása történt meg.

A „kézi” kútkataszter vezetésének ArcGIS környezetbe
való átültetésének véglegesítése, valamint a vízföldtani nap-
ló térképmellékleteinek ArcGIS segítségével történő készí-
tése (sablonkészítések, automatizálás) terén a tesztelések
befejeződtek.

Biztosítottuk a Vízföldtani napló adattár működését. Az
adattár olvasójában, az Adattár Működési Szabályzatának
megfelelően 202 ügyfél töltött ki „Adatkérő” lapot és ezek
értelmében 2025 db Vízföldtani naplót (vele együtt Kút-

katasztert és térképeket) bocsátottunk a kutatók rendelke-
zésére betekintés céljából.

Az adattár digitális nyilvántartásba vétele (digitális lel-
tár) befejeződött, Ennek értelmében, az adattárban jelenleg
39 410 db kút dokumentációjával rendelkezünk.

Szolgáltatások az Általános Atomcsend
Egyezményhez

Témavezető: HEGEDŰS Endre
A 2007. évben az Országos Atomenergia Hivatallal

(OAH) az Általános Atomcsend Egyezményt Előkészítő
Bizottság magyarországi Nemzeti Kapcsolattartási Pontja
által kötött együttműködési megállapodás szerint intéze-
tünk geofizikai kérdésekben segíti az OAH tevékenységét.
Ennek keretében nyílt lehetőség szakembereink tovább-
képzésére és kutatási eszközeink nemzetközi programok
keretében történő tesztelésére.

Elért eredmények:
Kollégáink részt vettek a terepi gyakorlatot értékelő kon-

ferenciákon, munkabeszélgetéseken és elméleti megbeszé-
léseken, amik a szeizmikus módszer további alkalmazására
irányulnak, valamint tovább folytatódtak a metodikai és
terepi ellenőrzésre felkészítő gyakorlatok.

Háttérintézményi feladatok

Témavezető: BÍRÓ Marianna
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisz-

térium, Miniszterelnökség, Földművelésügyi Miniszté-
rium, illetve más kormányzati szervek nemzetközi jelentési
kötelezettségének teljesítéséhez, hazai jogalkotási feladatok
ellátásához kapcsolódó véleményezési, joganyag-előkészí-
tési, stratégiaalkotásból származó feladatok, valamint tanul-
mánykészítési feladatok ellátása. Ezen feladatokhoz kötődő
munkacsoporti tagsági feladatok ellátása.

Elért eredmények:
278/2014. (XI. 14.) kormányrendelet végrehajtásában

való részvétel.
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai rendszer üze-

meltetéséről az NFM részére átadtuk a beszámolót, vala-
mint az éves kutatási tervet. 

Közigazgatási egyeztetés keretében véleményt adtunk
az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cse-
lekvési Tervhez.

Közigazgatási egyeztetés keretében a Távhőfejlesztési
Cselekvési Terv 2030 tárgyú előterjesztéshez és az Ener-
getikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási
Cselekvési Tervről szóló kormányhatározathoz intézeti
véleményt fogalmaztunk meg.

Regionális Földtani Tanszék és egyéb oktatási
tevékenységek

Témavezető: BUDAI Tamás
Az ELTE TTK-val kötött együttműködési megállapodás

értelmében az MFGI működteti az intézetbe kihelyezetett
Regionális Földtani Tanszéket egyrészt a geológus és geo-
fizikus kutatók utánpótlásának biztosítása, másrészt az
ELTE TTK és az MFGI közös kutatási projektjeinek
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koordinálása céljából. Az MFGI a kihelyezett Regionális
Földtani Tanszéken és az egyéb egyetemeken történő okta-
tási és kutatási feladatok végrehajtását az intézet tudomá-
nyos minősítésű kutatóinak bevonásával, valamint az
infrastrukturális háttér biztosításával támogatja.

Elért eredmények:
Geológia kurzusok: Ősnövénytan, Paleobotanika, Ma-

gyarország földtana, Rétegtan, Földtörténet, Karbonátszedi-
mentológia, Magmás és metamorf kőzettan, Karszt hidrogeo-
lógia, Karszthidrodinamikai modellezés, Infravörös spektro-
metria, Terepi adatfelvételi módszerek, Szilárd ásványi nyers-
anyagok Magyarországon, Magmás, metamorf és szerves
kőzettan, A szerves kőzettan alapjai.

Geofizika kurzusok: Szeizmikus szelvények értelme-
zése, Szeizmotektonika és neotektonika Geofizikai labora-
tórium, Roncsolásmentes környezetdiagnosztika, Alkal-
mazott geofizika, Geofizika alkalmazása a geotechnikában.

Kiadvány

Magyarország 1:500 000-es földtani térképe,
magyarázó

Témavezető: KERCSMÁR Zsolt
Már megjelent „Magyarország 1:500 000-es felszíni föld-

tani térképe”, az új 500 000-es térképsorozat részeként,
amelyhez térképmagyarázó készül, magyar és angol nyelven.

Elért eredmények:
A magyarázó a tavalyi évben nyomdába került az 500

ezres prekainozoos térképmagyarázóval együtt, azzal egy-
séges sorozatot alkotva korszerű összefoglalását adja
Magyarország földtani felépítésének. A magyarázó az év
folyamán megjelent: KERCSMÁR ZS. & BUDAI T. (Szerk.),
CSILLAG G., SELMECZI I., SZTANÓ O.: Magyarország felszíni
képződményeinek földtana. — Magyarázó Magyarország
földtani térképéhez, 1:500 000.

Kútkataszteri kiadványok

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A projekt a 101/2007 KvVM rendelet 8. § (9) előírása

alapján valósul meg. Lényege a „Magyarország mélyfúrású
kútjainak katasztere” és a „Magyarország hévízkútjai” c.
kiadványok újabb köteteinek szerkesztése, megjelentetése.

Elért eredmények:
A „Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere” cí-

mű kiadványsorozat, XXXVII. kötete elkészült.
A XXXVIII. kataszteri kötet adatainak gyűjtését el-

kezdtük.
A hévízkút kataszter felülvizsgálatát, a kataszterizált

kutak felvitt adatainak ellenőrzését, kiegészítését, ponto-
sítását, a duplumok törlését és a hiányzó kutak adatainak
feltöltését elvégeztük.

Budapest és környéke földtani atlasza

Témavezető: MAROS Gyula
Budapest területéről és környékéről készülő földtani

atlasz.

Elért eredmények:
A kötet grafikai, tipográfiai terve, tördelése elkészült, a

kötet nyomdakész állapotban van.
A kiadáshoz széleskörű szakmai szponzori támogatást

szereztünk.
Az 1:50 000-es melléklet térkép az év végén kinyom-

tatásra került, a kötet nyomtatása áthúzódik 2016-ra.

Az MBFH együttműködés keretében végzett
feladatok

1/2015. MBFH Geotermikus potenciálfelmérés,
koncessziós pályázatokat előkészítő

földtani–geofizikai feladatok végzése

Témavezető: ZILAHI-SEBESS László
A feladat fő célja olyan átfogó vizsgálatok, tudományos

tanulmányok, értékelések, szakvélemények készítése, ame-
lyek eredményei közvetlenül hasznosulnak a geotermikus
koncessziós feladatokban, azok ellátásához naprakész
szakmai alapot jelentenek. A projekt két fő feladatot lát el: 

— Részvétel a geotermikus koncessziókhoz kapcsolódó
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvég-
zésében és a vizsgálati tanulmány összeállításában: a
vizsgálati tanulmányok földtani–teleptani fejezeteinek el-
készítése, a tanulmányok összeállítása a 19/2013 téma
keretében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, víz-
gazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi,
termőföldvédelmi, közegészségügyi, nemzetvédelmi, tele-
pülésrendezési, közlekedési, ásványvagyon-gazdálkodási
fejezetek öszszeszerkesztésével. A koncessziós feladatok-
hoz kapcsolódó eseti szakvélemények készítése. 

— A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgá-
latok hátterét adó olyan módszertani témák, amelyek a
konkrét koncessziós feladatoktól függetlenek, de ered-
ményeik a koncessziós feladatokban hasznosulnak: kon-
cessziós területek értéksorrendjét megalapozó kutatások; a
porozitás változása a mélységgel, tömörödési trendek vizs-
gálata; geotermikus gradiens változása a mélység függ-
vényében törvényszerűségeinek vizsgálata; apriori infor-
mációkra támaszkodva új potenciálisan perspektivikus
koncessziós területek kijelölése. 

Elért eredmények:
Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület vizs-

gálati tanulmányát leadtuk.
Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület jelentését

és komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanul-
mányának leadása.

Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület jelen-
tés tervezetét és komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati jelentését elkészítettük.

2/2015. MBFH Szénhidrogén-potenciál felmérés,
koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-

geofizikai feladatok végzése

Témavezető: KOVÁCS Zsolt
A feladat fő célja olyan átfogó tanulmányok, értéke-
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lések, szakvélemények, vizsgálatok készítése, amelyek
eredményei közvetlenül hasznosulnak a szénhidrogén kon-
cessziós feladatokban, azok megoldásához szakmai alapot
jelentenek. A projekt két fő feladatköre: 

(1) Részvétel a 103/2011. (VI. 29) kormányrendelet alap-
ján a szénhidrogén koncessziókhoz kapcsolódó komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzésében. A
feladat keretében 2014-ben 6 terület tanulmányainak 2.1,
2.2., 2.5–2.8. részfejezeteit készítjük el. 

(2) Célja a hazai hagyományos és nem konvencionális
szénhidrogénvagyon értékelése, a jövőbeli konvencionális és
nem konvencionális szénhidrogénvagyon potenciál becslése.

Elért eredmények:
7 db szénhidrogén koncessziós tanulmány szénhidrogén-

teleptani adottságait, várható vagyonát és a szénhidrogének
lehetséges kutatási és bányászati módszereit bemutató feje-
zeteit készítettük el. A területek a következők Balaton, So-
mogyvár, Elek, Somogyszob, Csanádpalota, Őrség, Kadarkút.

A rendelkezésre álló adatok alapján vizsgáltuk a terü-
letek szénhidrogén-generáló potenciálját. Az eredmények a
vagyonbecslési fejezetbe kerültek be.

Az egyes szeizmikus szelvények újraértelmezésével ka-
pott eredmények a szénhidrogén- potenciál becsléséhez és a
koncessziós terület pontosabb jellemzésére adatszolgál-
tatást jelentenek. Területenként 3–4 szelvény értelmezése
készült el.

A szénhidrogénvagyonnal kapcsolatos áttekintést fel-
használtuk a szénhidrogén koncessziós tanulmányokhoz
kapcsolódó érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokban, az
MBFH ásványvagyon nyilvántartásába kerülő ásvány-
vagyonadatok megbízhatóságának értékelésében és ellen-
őrzésében, és a szénhidrogén-potenciál felmérésében.

3/2015. MBFH Szénelőfordulások földtani és
geofizikai adatrendszerének fejlesztése,

koncessziós pályázatokat előkészítő feladatok
végzése

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
A már megkezdett, a Nógrádi- és Borsodi-medencékre

vonatkozó adatbázis-építés folytatása. A mélyfúrások vizs-
gálatának kiterjesztése a Borsodi-medence Sajótól É-ra eső
területére. 

Elért eredmények:
Az Állami Ásványi Nyersanyag- és Geotermikus Energia-

vagyon Nyilvántartás adataihoz tartozó térinformatikai
környezet adatait Mizserfa II. területre a GeoBankba átadtuk.

Elkészült a Mizserfa II. terület 2 és 3 telepének tömb
szintű nyilvántartása a kapcsolódó talpmélységadatokkal.

Dubicsány területhez kapcsolódóan valamennyi mély-
fúrás anyagvizsgálati adatait táblázatosan rögzítettük. 200
fúrás 6090 MEO adata került adatbázisba.

4/2015. MBFH A magyarországi uránérc-
potenciál felmérése

Témavezető: LANTOS Zoltán
A projekt elsődleges célja a mecseki lelőhely bánya-

vágatainak, az ércblokkok és a főbb külszíni fúrások 3D

lehatárolásának, valamint az egyes tömbökre vonatkozó
minőségi adatok megszerzése volt a bányatelek jogosult-
jaitól, melyek beépítésre kerülnek az intézeti adatbázisba,
valamint átadásra kerülnek az Állami Ásványvagyon
Nyilvántartás számára. 

A mecseki uránérc hasznosításával kapcsolatosan mind-
ezidáig nem született meg a kormányhatározat, ezért a szét-
szabdalt bányatelkek összevonása sem történt meg. Jelenleg
az élő bányatelkek között védőpillérek vannak kijelölve,
amelyek jelentős mennyiségű ásványvagyont kötnek le.

Elért eredmények:
A Mecsekérc és az RHK képviselőivel tartott egyez-

tetések eredménye szerint az RHK részéről bármilyen
költségvonzattal járó adatszolgáltatást csak kifejezett jog-
szabállyal alátámasztott igénylés esetén látnak kivitelez-
hetőnek. 

Raszteres állományként megkaptuk a produktív összlet
felszíni fúrások alapján szerkesztett, archív feküszintvo-
nalas térképeit. Ezek segítségével és a már korábbról rendel-
kezésre álló adatok felhasználásával vázlatos téradatbázist
építettünk fel.

5/2015. MBFH Magyarország érc- és ritkaföldfém-
potenciáljának felmérése, érces területek

koncessziós előkészítése

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Az ércpotenciál felmérése, érces területek koncessziós

előkészítése és a ritkaföldfém potenciál felmérése.
Elért eredmények:
A tavalyi évben a rudabányai területen az érces területek

koncessziós előkészítésére kidolgozott és elfogadott mód-
szer szerint az idei évben két újabb érces területen, Cser-
szegtomajon (pirit) és Martonyiban (vasérc) végeztük el a
tömbök lehatárolását.

Az érces lelőhelyekkel kapcsolatosan a közép-mátrai
ércesedés lehatárolásának finomítása az elérhető új adatok
függvényében megtörtént.

A ritkaföldfém potenciál felmérése keretében 60 újabb
mintát gyűjtöttünk a Balaton-felvidéki, bakonyaljai felszí-
nen előforduló bauxitos–vasas agyagos kőzetekből, vala-
mint a bükkaljai és irota–gadna környéki homokokból,
homokkövekből. A terepi munka során minden feltárásban,
ahol lehetőség volt rá végeztünk terepi radiometriai mérést.

6/2015. MBFH Magyarország nemfémes szilárd
ásványinyersanyag-potenciáljának felmérése

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A hazai nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok elter-

jedésére, minőségére és mennyiségére vonatkozóan pár éve
elindult egy felmérés, melynek során a földtani alapok
mellett a hatósági nyilvántartás és mérnökgeológiai szem-
pontok figyelembe vételével felmértük a kavics-, homok- és
kőanyag-előfordulásokat, kijelöltünk új prognosztikus terü-
leteket, majd egységes adatbázisba rendezve a reménybeli
vagyonokat is meghatároztuk. A hazai ásványinyersanyag-
gazdálkodás és -tervezés támogatásához szükség van a
többi nemfémes szilárd ásványi nyersanyag felmérésére is. 
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Elért eredmények:
Veszprém megye vonatkozásában a koncessziós jelenté-

seknél alkalmazott minősítést is tartalmazó dokumentum-
keresési listakészítést kidolgoztuk nemfémes szilárd ásvá-
nyi nyersanyagokra is.

A módszertani fejlesztés során elsősorban a belterületek
figyelembe vételének megoldásán dolgoztuk. A módszer-
tani anyag elkészült.

A potenciális nemfémes ásványinyersanyag-lelőhelyek
reménybeli vagyonainak adata, ill. lehatárolásának ponto-
sítása kapcsán az alföldi öt megye területén az MBFH
adatai alapján 459 db potenciális nemfémes ásványinyers-
anyag-lelőhelyet azonosítottunk. Eddig elvégzett mun-
kánk során meghatároztuk és térképre vittük az alföldi öt
megye potenciális nemfémes ásványinyersanyag-lelő-
helyeit, valamint a sekélyfúrási adatbázisban levő fúrások
helyeit.

A nemfémes ásványi nyersanyagok nyilvántartásának
feldolgozása az új 54/2008. kormányrendeletnek megfelelő
kódok alapján történik. Megyei szintű összevonásokat vé-
geztünk a földtani és a kitermelhető vagyonra vonatko-
zóan.

7/2015. MBFH A bányászati hulladékkezelő
létesítmények (BHKL) nyilvántartásával, valamint
a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő

feladatok végzése 

Témavezető: KISS János
Az MWD (Mine Waste Directive — Bányászati Hulla-

dék Irányelv) több olyan feladatot is előír a tagországok
részére, amit a felügyelő hatóságnak el kell végeznie. Az
első és legfontosabb, hogy nyilvántartást kell vezetni, s azt
naprakészen kell tartani (frissíteni, hiányzó adatokat be-
gyűjteni), ami alapján a bányászati hulladékkezelő léte-
sítmények kockázati besorolása elvégezhető. Tudnunk kell a
legveszélyesebb objektumokról, ismerni kell azok állapotát,
időszakosan ellenőrizni kell, hogy az állapotukban nem tör-
tént-e károsodás. A kockázatokat, amennyire lehet, mini-
malizálni kell. 

Elért eredmények:
Elkészült 25 db bányászati hulladékkezelő objektum

térinformatikai szűrése, majd az összegyűjtött paraméterek
alapján az EU előírásnak megfelelő veszélyességi szűrése és a
kidolgozott magyar előírás szerinti kockázati rangsorolása.

Gyöngyösoroszi területen és az MFGI 2015-ben bánya-
meddőkön végzett, összesen 23 db mintavételezésnek,
valamint a KFH forrásadatbázisban 62 objektumra található
mintavételezésnek a beépítése a geokémiai metaadatbázis-
ba megtörtént.

A bányászati hulladékkezelő létesítmények aktuális jogi
besorolását (564 objektumra) és nyilvántartási dokumen-
tum iktatási számának begyűjtését (289 objektumra) a
bányafelügyelettől elvégeztük.

A bányameddő nyilvántartást frissítettük: területi adatok
(200 objektumra), tömeg vagy térfogati adatok (706 objek-
tumra), meddőanyag bejegyzések (~600 objektumra, még
folyamatban).

8/2015. MBFH Földtani veszélyforrások
vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk

kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja

Témavezető: MARSI István
A projekt keretében elvégzendő feladatok fő célja a

különböző földtani veszélyforrások friss, országos adat-
rendszerének kialakítása. Ez a téma a különböző hatósá-
goknál, szervezeteknél fellelhető archív felszínmozgási
adatok gyűjtését, feldolgozását, egységesítését, szabványo-
sítását, bevitelét az Országos Felszínmozgás Kataszterbe,
továbbá szakmai tartalmuk terepi ellenőrzését, felül-
vizsgálatát, az MBFH felé történő — részben GIS alapú —
adatszolgáltatást, nyilvános részének internetes közzétételét
foglalja magába.

A projekt keretein belüli módszertani kutatások — arra
alkalmas mintaterületeken — egyrészt a különböző földtani
veszélyforrások, lejtőmozgások határainak, típusainak,
mozgástörvényeinek modern, térinformatikai keretek kö-
zötti vizsgálatát, prognózisát célozzák. Erre építve vizsgál-
juk az alkalmazott földtani információk feldolgozásának,
átadásának azokat a formáit, melyek támogatni tudják a
veszélyeztetett térségek területhasználati, építési hatósági
döntéseit, nagylétesítmények mérnöki tervezését is.

A módszertani kutatások első témája a balatoni magas-
partok felszínmozgásainak vizsgálatát, azok veszélyez-
tetettségi kategorizálását, a második egy veszélyeztetett
dombvidéki térség tematikus építésföldtani szempontú
feldolgozását célozza.

Elért eredmények:
Az év során a digitális Országos Felszínmozgás Katasz-

terben folyamatosan javítottuk a használat során felmerülő
hibákat (koordináta, helyesírás, hiányzó adatok).

A Baranya és Somogy megyei reambuláció adatai beke-
rültek a digitális kataszterbe. 

Elkészítettük a kataszteri adatok és terepi ellenőrzések
legfontosabb adatait tartalmazó Somogy megyei dokumen-
tációit, s lehetővé tettük ezek megjelenítését a külső
szolgáltatások számára. 

Begyűjtöttük a Pince- és Partfalveszély Elhárítási Szak-
értői Bizottság jegyzőkönyveit és a Somogy megyei jegy-
zőkönyvek feldolgozása, táblázatos formába konvertálása
megtörtént.

Elkészítettük Somogy megye déli része távérzékelési
alapú veszélyforrás kiértékelésének Arc-GIS rendszerű
eróziós feldolgozását.

Elkészítettük Dél-Somogy terepi ellenőrzését szolgáló
munkatérképet. A térkép 1:100 000-es kondíciónak meg-
felelő távérzékelési alapú felületi és vonalas eróziós kiérté-
kelést, DDM-feldolgozáson alapuló lejtőszög- és lejtő-
görbület-elemzést tartalmaz.

Balatoni magaspartok vizsgálata: elkészítettük a terület
(16 km2) 1:10 000-es kondícióknak megfelelő digitális
terepmodelljét; elvégeztük a földtani, vízföldtani vizsgá-
latát, fakadó vizeinek mintázását, a minták laboratóriumi
elemzését, a vízföldtani adatállomány rendszerezését; meg-
szerkesztettük a mintaterület 4 egymásra épülő tematikus
változatból álló térképsorozatát.

TURCZI GÁBOR, BALÁZS REGINA72



Dél-dunántúli mintaterület: terepi, geofizikai és labora-
tóriumi adatok gyűjtésével, rendszerezésével folytattuk a
mintaterület 3D földtani modelljének fejlesztését; alap-
hegységi fekü, Pannóniai és negyedidőszaki talpszintek
felületeivel fejlesztettük a mintaterület 3D-modelljét.

9/2015. MBFH A földtani veszélyforrásokkal
érintett területek regionális felülvizsgálata.

Módszertani kutatás és fejlesztés

Témavezető: HALUPKA Gábor
A módszertani kutatás–fejlesztés célja, hogy a felszíni

deformációk detektálását, térképezését és előrejelzését
modern távérzékelési és in-situ mérési módszerek együttes
alkalmazásával pontosabbá tegye.

Elért eredmények:
Elkészült 11 db földtani szelvény.
Terepi és archív (felszín alatti vízállás idősorok és réteg-

sorok) adatbázisok karbantartását, az adatok feldolgozását
elvégeztük.

A terepi vízszint és helyszíni fiziko-kémiai paraméterek
mérése megtörtént. Az adatok kiértékelése a felszín-
mozgások, a felszín alatti vizek helyzete és a Duna vízjárása
közötti összefüggések értelmezésében nyújtott segítséget. 

10/2015. MBFH Felhagyott mélyművelésű bányák
adatrendszerének kiegészítése 

Témavezető: JÁNKFALVI Attila
A projekt egy téradatbázist épít, ami katalógusba fog-

lalja a felhagyott mélyművelésű bányákat és azok egyes
paramétereit. 

A munka jelentős részét az adatgyűjtés teszi ki, ami bá-
nyakapitányságok, levéltárak anyagainak áttekintését vala-
mint az egyéb adatforrások felkutatását jelenti.

Elért eredmények:
A Borsodi-szénmedence adatainak feldolgozása során

kb. 428 db bányaművelési térkép georeferálását és a kon-
túrok kialakítását, majd az év második felében további kb.
50 db, az észak-borsodi területről származó térkép szkenne-
lését, georeferálását és kontúrozását végeztük el.

A Nógrád megyei területekről áttekintő kutatást végez-
tünk a Miskolci Területi Bányászati Osztályon ahol meg-
próbáltuk felbecsülni a fellelhető adatforrások mennyiségét. 

Az év során 67 db aláfejtéssel kapcsolatba hozható terü-
letet különítettünk el a Borsodi-szénmedencéről és az észak-
borsodi egyéb ásványi nyersanyagot bányászó területekről
együttesen.

11/2015. MBFH Ásványi nyersanyagok országos
térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése

Témavezető: JÁNKFALVI Attila
A téma keretében elvégzendő feladat a nemfémes nyers-

anyag- és bauxitlelőhelyek adatainak pontosítása, kiegészí-
tése, a területek hiányzó sarokponti koordinátáinak kigyűj-
tése (szükség esetén átszámítása), az adatok adatbázisba
feltöltése, térinformatikai megjelenítés.

Elért eredmények:
Az idei évben 250 db bányászati területre kezdtük el a

kutatást, Veszprém, Heves, és Hajdú-Bihar megye területén.
A területekről 5–600 db bányászattal kapcsolatos dokumen-
tumot választottunk ki, amelyekből 2–300 db, az ásványi
nyersanyag területi kiterjedésével kapcsolatos dokumentu-
mot szűrtünk le. Ezeknek a dokumentumoknak a feldol-
gozása után 200 db kontúrt tudtunk kialakítani, amelyek 93
ásványi nyersanyag lelőhelyre esnek. 

12/2015. MBFH A hazai CO2-tárolás
lehetőségeinek vizsgálata, téradatbázisának építése

Témavezető: FALUS György
A hazai szén-dioxid-tárolásra alkalmas geológiai objek-

tumok gazdasági potenciállá történő fejlesztése érdekében,
követve az 31/2009/EK Irányelv útmutatását, valamint a
Bányatörvény és a 145/2012 (VII. 3) kormányrendelet vo-
natkozó útmutatásait, szükséges a kijelölt egységek rend-
szeres felülvizsgálata.

Elért eredmények:
A potenciális szén-dioxid-tároló területéről elvégeztük a

kiválasztott fúrások feldolgozási protokollját, amely után a
fúrások után digitális állományba kerültek.

Elvégeztük a kiszemelt potenciális szén-dioxid-tárolót
elérő kutak egy kiválasztott részének részletes műszaki
állapotának meghatározását

A szén-dioxid-tároló területéről részletes földtani, mű-
szaki adatokat állítottunk össze, beleértve a geokémiai mo-
dell pontosítását, és a reaktivitás-modellezést is, valamint
részletező jelentését elkészítettük.

A vizsgált potenciális tárolók: Kenderes–I, Fegyver-
nek–I, Nagykörű–I.

13/2015. MBFH Az MBFH adattár geofizikai és
internetes adatszolgáltatásainak fejlesztése

Témavezető: LENDVAY Pál
Az Adattár számára benyújtott adatszolgáltatások ellen-

őrzése; adatmentések; 3D szeizmikus állomány karbantar-
tása, reambulálása; 2D szeizmikus adatok újraarchiválása;
2D szeizmikus vonatkozású papírdokumentumok kölcsön-
zésének kiszolgálása.

Elért eredmények:
Az adattári adatbázis fejlesztése: a rendszer nyers válto-

zatához elkészült egy elsődleges felhasználói dokumentá-
ció, ezt követően pedig a kétnyelvű (magyar, angol) felhasz-
nálói felület, szabatos nevezékrendszerrel és felhasználói
segédinformációkkal.

Adatszolgáltatás: az MBFH képviselői által átadott
geofizikai adatszolgáltatásokat ellenőriztük, 12 VSP mérés,
3 szeizmikus terepi mérés, egy szeizmikus adatfeldolgozás
és két komplex kutatás ellenőrzése történt meg.

Az adatárba érkező adatokról biztonsági másolatot
készítünk, így a Paks 3D terepi mérés adatszolgáltatás USB
adathordozójának mentése és technikai ellenőrzése készült
el (16 440 file, ill. könyvtár, 305,8 GB).

Az adattár 2D szeizmikus állományának karbantartása
folytatódott, 110 db szelvény vizsgálata (a fejléc ellen-
őrzése) készült el, ezen belül ötvennél formátum konverziót
is kellett végezni.
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Az adattárban lévő digitális karotázs-adatokat tartal-
mazó kútkönyvek számbavétele megtörtént, a LAS és LIS
formátumú adatfájlok alapján. 

Folytattuk a szeizmikus mágnesszalagokon tárolt méré-
si adatok mentését korszerű adathordozókra a nemzetközi
szabványoknak megfelelő SEG-Y formátumban. 

A 2D szeizmikus dokumentumtárból öt alkalommal
kölcsönöztek ki, összesen 863 db mérési dossziét, 224 db
terítési vázlat tekercset és 292 db deltaTx menetidő
tekercset.

14/2015. MBFH Külfejtéses bányák digitális
térképeinek feldolgozása, ellenőrzése

Témavezető: LÁSZLÓ István
A hazai külfejtéses bányák digitálisan beszolgáltatott

Műszaki Üzemi Tervtérképeinek szakmai vizsgálatát és
ellenőrzését végezzük, továbbá a digitálisan beszolgáltatott
Bánya-művelési térképek ellenőrzési feladatait is ellátjuk.

Elért eredmények:
233 Műszaki Üzemi Tervtérképet, 975 Bányaművelési

térképet és 10 Bányatelek térképet vizsgáltunk. Valamennyi
beszolgáltatott állomány vizsgálatát elvégeztük.

15/2015. MBFH Külfejtéses bányák geodéziai
felmérése földi módszerrel és a légi fotogrammetria

új módszereinek elemzése

Témavezető: LÁSZLÓ István
A hazai külfejtéses bányák terepi ellenőrző felmérésé-

nek elvégzése, a Bányakapitányságoktól kapott éves tervek-
nek megfelelően. A vezető nélküli repülő eszközök (UAV/
UAS) fotogrammetriai célú felhasználásában rejlő lehető-
ségek felméréséhez egyrészt külszíni bányamérési céllal,
másrészt földtani kutatásokat támogató alkalmazásként
módszertani kísérletek végzése.

Elért eredmények:
56 bányát, vízjogi engedélyes és egyéb területet mértünk

fel, szakértői feladatokat is beleértve.

16/2015. MBFH A kutatások során keletkezett
magminta-állomány kezelése

Témavezető: MAROS Gyula
A mélyfúrások magminta-raktárakban őrzött kőzet-

anyaga az ország egyedülálló, pótolhatatlan földtani értéke.
Gazdasági jelentőségük az ország földtani felépítéséhez
kapcsolódó jelenlegi és jövőbeni projektek kivitelezésében
(pl. megújuló energiaforrások kutatása, nyersanyag-prog-
nózis és -bányászat, mélységi vizek hasznosítása) meghatá-
rozó. A magmintaraktárakban a lefolytatott fúrási mag-
szemle, mintavételezési munkák, működtetési igények
elvégzéséhez biztosítjuk a szakmai felügyeletet. 

Elért eredmények:
10 magszemle valósult meg.
Rákóczitelepre 373 magláda bevételezése történt meg.
A szépvízéri mintaraktár anyagának tételes felülvizsgá-

latával végeztünk.
A rákóczitelepi mintaraktár anyagának tételes felülvizs-

gálata elkezdődött: 6566 magládát mértünk fel, minő-

sítettünk, fotóztunk le és láttunk el adatbázis bejegyzéssel,
ez 49 fúrás maganyagát érintette

A számítógépes adatbázis és térinformatikai rendszer
karbantartását folyamatosan végeztük.

Leletmentés (30 láda), a menthetetlen anyagok körül-
tekintő selejtezése (291 db láda).

17/2015. MBFH Adatrendszerek fejlesztése és
metaadat-szolgáltatás

Témavezető: GULYÁS Ágnes
A feladat célja a földtani adatvagyon hasznosulásának

támogatása. Metaadat szintű áttekintést készítünk a közös
intézményi adatvagyonról. A folyamatban lévő állami és
MBFH projektek által termelt adatokat, illetve a vonatkozó
metaadatokat adatbázisba illesztjük, kiszolgáljuk a pro-
jektek adatigényeit.

Elért eredmények:
Az adatrendszer-nyilvántartás kiegészítése, javítása fo-

lyamatosan zajlott.
Az MFGI munkalapon a tételek INSPIRE irányelv köte-

lezettség szerinti besorolása megtörtént.
INSPIRE adatszolgáltatás az MBFH bányatelek-nyil-

vántartásából tesztüzemben működik:
Koncessziós területek jelentéseihez részfejezetek leadá-

sa megtörtént.
Aktualizáltuk a 2D/3D szeizmikus felmértségeket, a

felületihullám-mérések metaadatait és a 2D/3D reflexiós,
VSP, MT felmértségeket.

MBFH adatszolgáltatási kísérőlap tesztüzem keretében
a 2015-ben ellenőrzött 21 adatszolgáltatás lapja készült el.

Az eJelentéstár első verziójának terveit, dokumentáció-
ját kidolgoztuk.

18/2015. MBFH Geoinformatikai szolgáltatások és
a fúrási adatvagyon karbantartása

Témavezető: OROSZ László
Az MBFH témák során keletkező főleg GIS, kisebb

részben informatikai igények kiszolgálása. A projekt alap-
feladata az intézményrendszer fúrási adatbázisainak rend-
szeres bővítése és szinkronizálása, különös tekintettel a
GeoBank és az adattári fúrás-nyilvántartási törzsállomány
viszonyára. Cél, hogy a még csak a projekteknél lévő, önálló
táblákban, elavult adatbázisokban fellelhető — számos
esetben egyedi — anyagot egységes adattárolási elvek
szerint kezeljük.

Elért eredmények:
Testre szabott GIS oktatások a projekteknél végzett

munkákhoz, MFGI téradat-szolgáltatás, -oktatás és -bemu-
tató.

Magraktári munka támogatása: fúrási adatvagyon kar-
bantartása.

OFGBA adatharmonizálás évente 2 alkalommal.
MBFH adattári igénylések kiszolgálása: jelenleg két

térképi szolgáltatás létezik, mindkettő geobanki adatháttér-
rel: magmintaraktárak anyagainak áttekintése és igénylése,
valamit az adattári anyagok igénylése.

Sekélyfúrások: Budapesti sekélyfúrásoknál a vízkémiai
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adatsorok betöltésre kerültek a GeoBankba, ezzel ez a témakör
teljes egészében feldolgozásra került. Alföldi sekélyfúrások-
nál 2 db 1:100 000-es lap fúrásainak koordinátahibáit és az
ebből fakadó duplikátumokat javítottuk. Több mint 12 000
fúrással bővült a GeoBank fúrási állománya. 

Elkészült a GeoBank új kezelőfelülete: http://srv-
sql/geobank-client.

19/2015. MBFH Koncessziós feladatokhoz
kapcsolódó érzékenységi–terhelhetőségi

vizsgálatok végzése

Témavezető: GYURICZA György
A „komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat”

feladatainak összehangolása és támogatása. A bányászati
koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett
földtani, szerkezetföldtani környezet-, táj- és természetvé-
delmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökség-
védelmi, termőföldvédelmi, közegészségügyi, nemzetvé-
delmi, településrendezési, közlekedési, valamint ásványva-
gyon-gazdálkodási szempontok vizsgálata. 

A hatósági és nyilvános vélemények feldolgozása, az
ezek kapcsán szükségessé vált módosítások elvégzése. A
hatósági adatszolgáltatás keretében érkezett információk
feldolgozása. Az elkészített, szénhidrogén érzékenységi és
terhelhetőségi tanulmányok szerkesztése, a lektori tevé-
kenységgel együtt.

Elért eredmények:
11 vizsgálati jelentés összeállítása (ebből 9 szerkesz-

tése) (Igal, Mezőcsokonya, Jászberény, Bázakerettye, Hat-
van, Fedémes, Balaton, Somogyvár és Elek szénhidrogén,
Igal és Fertőd geotermia).

2 jelentés tervezet elkészítése (és szerkesztése) (So-
mogyszob és Csanádpalota szénhidrogén).

4 vizsgálati tanulmány összeállítása (és szerkesztése)
(Őrség és Kadarkút szénhidrogén, Recsk–II rézérc és
Dorog-észak kőszén).

20/2015. MBFH Az MBFH hatósági
tevékenységéhez szükséges szakvélemények,

szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése

Témavezető: BALÁZS Regina
A projekt az előre nem tervezhető, évközi szakértői

munkák elvégzéséhez biztosít hátteret. 
Elért eredmények:
Az évben 7 dokumentum készült a beérkező megkere-

sésekre.

21/2015. MBFH Digitális szeizmikus adatok
megtekinthetőségének biztosítása

Témavezető: KOVÁCS Attila Csaba
Az adattári szolgáltatás kibővítése egy olyan speciális

munkaállomás kiépítésével történt meg, amelyen megte-
kinthetők a digitális formában rendelkezésre álló szeizmi-
kus terepi felvételek és feldolgozott szelvények. A munka-
állomáson a szeizmikus szakemberek és az érdeklődők
megtekinthetik az elérhető anyagokat, amely elősegíti a
döntésüket az információk megrendeléséhez. 

Elért eredmények:
282 darab 2D terepi szeizmikus szelvény anyaga került

fel a munkaállomásra, így jelenleg 744 darab 2D terepi
szeizmikus anyag tekinthető meg.

Az év folyamán beolvastuk 5 db 3D terepi szeizmikus
mérés adatait, melyeket elérhetővé tettünk a munkaállo-
máson.

Az adatok és programok átkerültek az egyik koncessziós
pályázati anyagokat bemutató, korszerű munkaállomásra,
amelyen szintén megoldott az adatbiztonság kérdése.

22/2015. MBFH. Nemzetközi ásványvagyon-
nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének

előkészítése

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A nemzetközileg is elfogadott, működő ásványvagyon

minősítési és osztályozási rendszerek, az ehhez kapcsolódó
dokumentumok (kódok, ajánlások, útmutatók) hazai viszo-
nyokra való alkalmazhatóságának vizsgálata a hazai ás-
ványvagyon-nyilvántartás korszerűsítése érdekében.

Elért eredmények:
Készítettünk egy tanulmányt az európai geológiai szol-

gálatokra vonatkozóan.
Részt vettünk az UNECE-EGRC és az IGA (Internatio-

nal Geothermal Association) által közösen létrehozott
munkacsoport munkájában.

Ásványinyersanyag-specifikus egyeztetések történtek
nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok vonatkozásában.

Elkészült a CRIRSCO szabványcsaládnak megfelelő
átminősítés Hajdú-Bihar és Csongrád megyére.

A szénhidrogén ásványvagyon nyilvántartásából leválo-
gattuk a Dél-Dunántúl szénhidrogéntelepeinek termelésre
vonatkozó és kitermelhető vagyonadatait, amelyeket a
UNFC osztályozási rendszer szerint értékeltük.

Rudabánya és Martonyi vasérces adatainak a CRIRSCO
szerinti átminősítése elkészült.

Elvégeztük Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
nemfémes szilárd ásványvagyonának harmonizációs átmi-
nősítését.

23/2015. MBFH A 2006–2014. évek hiányzó
Vízföldtani naplói másolatának beszerzése

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A projekt célja a 2006-ban és az után készült és az

MBFH adattárából hiányzó Vízföldtani naplók pótlása.
Feladat a hiányzó Vízföldtani naplók lehetőség szerinti (a
hatósági megkeresésekre visszaérkező válaszok/anyagok
függvényében) beszerzése és ezek másolati példányainak
elkészítése.

Elért eredmények:
A 2008–2012. között kiadott vízföldtani naplókból 1168

db hiányzik az MBFH adattárából, melyek közül az MFGI
által üzemeltetett Vízföldtani Adattárban 203 db Vízföld-
tani naplót találtunk meg. A hiányzó 968 db napló
másolatának pótlását a felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásaira hivat-

Beszámoló a Magyar Állami Földtani Intézet 2015.  évi tevékenységéről 75



kozva az illetékes vízügyi hatóságoktól tételes lista alapján
szerettük volna beszerezni. A hatóságok közül — vélhetően
elsősorban az ismert államigazgatási integrációs szervezeti
változások miatt — öttől nem kaptunk egyetlen darabot
sem, a többitől összesen 87 db-ot.

Leválogattuk az MBFH adattárából hiányzó, de 2014
folyamán pótolt papír alapú 126 db Vízföldtani naplót,
előállítottuk ezek szöveg-felismeréses szkennelt állományát.

24/2015. MBFH Nem konvencionális szénhidrogén
tárolók bányászati potenciálvizsgálata

Témavezető: KOVÁCS Zsolt
A projekt célja a hazai nem konvencionális szénhidrogén-

kutatásra alkalmas területek számbavétele, alapvető földtani–
szénhidrogén-földtani jellemzőinek megadása, a hazai ismert
nem konvencionális szénhidrogén-tárolók kitermelésének
technikai, technológiai akadályainak, követelményeinek
számbavétele. A nemzetközi gyakorlat, a legújabb fejlesz-
tések, a legjobb elérhető technikák ismertetése alapján
megoldáskeresés, javaslatok a gazdaságos kitermelhetőség
feltételeinek megvalósítására a hazai viszonyok között.

Elért eredmények:
Áttekintettük a nem hagyományos szénhidrogének foga-

lomrendszerét, a hazai nyilvántartott nem hagyományos
szénhidrogénvagyont, a tényleges és potenciális kutatási te-
rületeket. Kutatási területek, bányatelkek: Derecskei-árok,
Berettyóújfalu III. bányatelek (Beru–1–6 fúrások); Békési-
medence: Szabadkígyós, Gyula I. bányatelek, Nyékpuszta,
Sarkad I. bányatelek, Gyulavári, Gyula II., Makói-árok —
rövid áttekintés; Zalai-medence: Lenti kutatási terület,
Letenye kutatási terület.

A területek alapvető földtani–szénhidrogén-földtani
áttekintése, a fúrási tesztek ismertetése, a tároló formációk
nyomás-, hőmérsékleti viszonyainak és várható vagyonának
bemutatása megtörtént.

Fúróiszap technológiai háttértanulmány készült.

Pályázatok

Geothermal ERA-NET

Témavezető: NÁDOR Annamária
Az FP7-es keretprogamon belül futó ERA-NET prog-

ramok célja a tagországok és társult országok kutatás–
fejlesztési tevékenységének koordinálása és az együttmű-
ködés elősegítése, a nemzeti és regionális kutatási prog-
ramok kiszélesítése. Az Energia Központ Nonprofit Kft.,
mint eredeti magyar résztvevő partner a 2012 tavaszán
induló, 48 hónap futamidejű pályázatot az intézetnek átadta,
a szerződésmódosítás (amelyben az NFM igazolása alapján
a MFGI az ERA-NET program által megkívánt „Program
manager” kategóriába tartozik az Energiastratégia része-
ként készített Készlethasznosítási Cselekvési Tervek
kivitelezőjeként) 2013 tavaszán megtörtént. A pályázat
célja a geotermikus energiahasznosítással (közvetlen hő-
hasznosítás és áramtermelés) kapcsolatos nemzeti progra-

mok összehasonlítása alapján páneurópai programok
kialakítása, a mobilitás és a képzés elősegítése, hozzájá-
rulva ezzel a 2020-ra tett nemzeti vállalások eléréshez.

Elért eredmények:
Meghatározásra kerültek azon fő cselekvési területek,

amelyeken belül a partnerek együttműködések, közös felhí-
vások, akciók létrehozását végzik.

Az MFGI az alábbi közös tevékenységek pontos tema-
tikai meghatározásában és kivitelezésében vett részt: Geo-
termikus projektek működésével kapcsolatos termelési
problémák és ezekhez kapcsolódó K+F tevékenység
(OPERA); Geotermikus projektek társadalmi elfogadott-
ságának elősegítése (PR-GEO); Új kutatási koncepciók
kidolgozása; Fenntartható rezervoár-geológia és termelés;
Geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos statisztikák
adatharmonizációja; Európai geotermikus információs
platform (EGIP) továbbfejlesztése.

MIN4EU — Mineral Intelligent Network for
Europe 

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A feladat célja: megfelelni a Nyersanyag-politikai kez-

deményezésnek; kiépíteni egy uniós Ásványi Nyersanyag
Információs Hálózatot, ehhez internetes felületet létre-
hozni; az Európai Ásványi Nyersanyagok Évkönyvét kiadni;
előrejelzéseket készíteni. 

Elért eredmények:
Folytattuk és befejeztük az INSPIRE kompatibilis adat-

szolgáltatást ásványi nyersanyagok vonatkozásában .
Felkészültünk, s előadást tartottunk a projekt brüsszeli

záró értekezletén. 
Véleményeztük a WP2 keretében a Permanent Body

tervezett szakmai testületről szóló dokumentumokat.

MINATURA H2020 

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A közérdekű ásványinyersanyag-előfordulások koncep-

ció vizsgálatával, a partner országok és az EU-s tagálla-
mok, illetve további nemzetközi gyakorlatok vizsgálatával,
szektorok közötti elemzéssel (MSA), útmutató, mint
direktívaalap és közös jövőkép kialakításával foglalkozik a
projekt.

Elért eredmények:
Multiszektorális elemzést alapoztunk meg a megter-

vezett és a partnerekkel egyeztetett kérdőívvel.
A bekért dokumentumok a partner országok jelentős

részéből beérkeztek, a feldolgozást megkezdtük.
Az elemzéshez folyamatosan érkeznek hozzájárulások, s

zajlanak a workshopokon, értekezleteken egyeztetések.

Danregeotherm-DATA

Témavezető: NÁDOR Annamária
A Duna Transznacionális Program felhívására, a Duna

Régió mélygeotermikus erőforrásainak fokozott felhasz-
nálását célzó DARLINGe projekt előkészítését célzó
projektet (Danregeotherm-DATA), a Duna Régió START
felhívására nyújtottuk be. 
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Az MFGI vezetésével megvalósuló projekt célja 6
ország (Magyarorszáh, Csehország, Bosznia-Hercegovina,
Horvátország, Szerbia, Románia) releváns geotermikus
adatbázisainak áttekintése mind az elérhető adattartalom,
mind az adatok formátuma tekintetében.

Elért eredmények:
A Transenergy, Geo-DH, Geothermal ERANET projek-

tek eredményeire, illetve a DARLINGe projekt koncepció-
jára alapozva kialakítottuk azon adatoknak a körét, amelyre
a legnagyobb valószínűséggel szükség lesz a DARLINGe
projekt kivitelezése során. 

2 db online kérdőívet küldtünk ki a partnereknek, illetve
a vonatkozó magyar információval feltöltöttünk, a beérkező
adatokat feldolgoztuk és egy workshop során kiértékeltük.

Kialakítottuk az adatbázis-stratégiát, amelyet egy meg-
valósíthatósági tanulmányban összegeztünk. Ez egyben a
projekt fő záró dokumentuma.

ESA Swarm Exploitation of Swarm data for space
weather monitoring purposes

Témavezető: HEILIG Balázs
A Swarm műholdak méréseinek az űridőjárás megfigye-

lésében való hasznosítása.
Elért eredmények:
A plazmapauza helyzetének meghatározására közel va-

lós időben alkalmas eljárás kidolgozása

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási 
Térinformatikai Rendszer

Témavezető: BÍRÓ Marianna
A ‘Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

(NATéR) kialakítása’ az EGT Támogatási Alap által finan-
szírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program
három fő elemének egyike. A NATéR projekt három cél-
kitűzés elérésére irányul. 1. Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos döntéseket kívánja támogatni
egy olyan multifunkcionális, felhasználóbarát geoinformá-
ciós rendszer létrehozásával és működtetésével, mely más
adatbázisokból származó, feldolgozott adatokon alapul. 2.
Az éghajlatváltozás hatáselemzését és az ehhez kapcsolódó
adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás,
elemzés és klímamodellezés módszertanát kívánja tovább-
fejleszteni. 3. Internetes alapú „mindent egy helyen üzlet” is
lenni kíván: információs csomópont minden érdeklődő
érintett számára, ahol megbízható, objektív információhoz
lehet hozzájutni, továbbá származtatott és feldolgozott
adatokhoz az éghajlatváltozásról és más kapcsolódó szak-
politikai területekről.

Elért eredmények:
NATéR adatbázis és webes felhasználó felület.
NATéR metaadatbázis. Országos felszín alatti víztükör

kalibrált modell és modellfuttatási eredmények a Carpat-
ClimMO+, illetve az ALADIN klímaadatok alapján. 

GIS adatrétegek, szakmai jelentések, tanulmányok a
vízbázisok klímaérzékenysége, a nagyobb vízfolyások víz-
járásának klímaérzékenysége, a hegy- és dombvidéki tele-
pülések villámárvíz veszélyeztetettsége, a mező- és erdő-

gazdaság, a természetes élőhelyek, illetve a biomassza-
potenciál klímaérzékenysége témakörökben.

A közlekedési ágazat hosszú távú
dekarbonizációjának megvalósításához az ÜHG

kibocsátás számítási, becslési metodikájának
kialakítása program

Témavezető: SELMECZI Pál
Üvegházhatású gáz közlekedésből származó adatainak

pontosítása, mivel a statisztikai adatok képezik a műszaki
becslés alapját.

Elért eredmények:
tanulmány a közlekedési ágazat egységes ÜHG kibo-

csátás számítási, becslési metodikájáról.

OTKA. Szubmikrométeres léptékű folyamatok az
Óbrennbergi Csillámpalában

Témavezető: DÉGI Júlia
Az Óbrennbergi Csillámpalában megjelenő szubmikro-

méteres léptékű fázisok és folyamatok azonosítása valamint
termodinamikai modellezése után a Soproni-hegység pre-
alpi és alpi metamorf fejlődéstörténetének kiegészítése és
újraértelmezése.

Elért eredmények:
Nagyfelbontású elektronmikroszkópos vizsgálatok, ösz-

szetételi zónásságok leírása és értelmezése, radiometrikus
kormeghatározás, teljes kőzetösszetétel-meghatározás, ás-
ványkémiai vizsgálatok, geotermobarometriai számítások, ter-
modinamikai modellezés és metamorf fejlődéstörténet meg-
határozása kovács-árki andaluzit-sillimanit-biotit palákban.

OTKA. Szerkezeti egységek nagyléptékű
elmozdulásainak és belső deformációinak időbeli

viszonya paleomágneses irányok, töréses
szerkezetek és mágneses szövet alapján

Témavezető: MÁRTONNÉ SZALAY Emő
Célunk a Kárpát–Pannon térség legfontosabb „harmad-

kori” tektonikai folyamatait leíró határfeltételek eddigieknél
pontosabb definiálása paleomágneses, mikrotektonikai és
mágneses anizotrópia-adatok együttes elemzésével. A kutatás
magában foglalja a meglévő adatok új elemzését, problémás
feltárások felülvizsgálatát, terepen új mikrotektonikai meg-
figyeléseket és orientált minták gyűjtését, paleomágneses és
mágneses anizotrópia laboratóriumi méréseket.

Elért eredmények:
Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Szlová-

kiában mintagyűjtés.
Laboratóriumi paleomágneses és mágneses anizotrópia-

mérések szlovákiai és szlovéniai mintákon, mikrotektonikai
mérések Szlovéniában.

OTKA. CO2-elárasztás geokémiai hatásainak
vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz
rendszerekben valamint numerikus modellekben

Témavezető: FALUS György
Az ásványtani, szöveti, szerkezeti és geokémiai jelleg-

zetességek alapján, olyan adatbázist alakítunk ki, amely
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alkalmas az egyensúlyi ásványegyüttes és ásványi reakciók
nyomás-, hőmérséklet- és pórusvíz-összetétel függésének
meghatározására. Célunk az agyagásványokban és egyéb
indikátor-ásványokban (pl. dawsonit) bekövetkező válto-
zások, speciális helyettesítések azonosítása. Ezek alapján
modellezzük egyes rutinszerűen használt mélyfúrás-geo-
fizikai mérések paramétereiben, a CO2-pórusvíz–kőzet
között lezajló reakciók hatására bekövetkező változásokat.
A modellezési eredményeket természetes előfordulások
eredményeivel vetjük össze. Így lehetségessé válhat a CO2

által érintett horizontok detektálása egyszerű geofizikai
eszközökkel.

Elért eredmények:
Megkezdtük a projekt végrehajtásához szükséges publi-

kációk összegyűjtését és feldolgozását.
Megkezdtük a mintabeszerzések és laboratóriumi kísér-

letek tervezését.

OTKA. Petroarcheometria: Kőeszköz-
nyersanyagok kőzettani, geokémiai vizsgálata

Témavezető: PÉTERDI Bálint
A kutatások célja a kőzetekből készített tárgyak nyers-

anyagának minél pontosabb kőzettani meghatározása és a
lehetőségekhez mérten a nyersanyagok forrásterületének
lehatárolása, szerencsés esetben az egykori bányászat pon-
tos helyének meghatározása — ezáltal olyan egykori kul-
turális kapcsolatok feltárása, amelyeket írásbeliség híján
más eszközökkel nem, vagy csak bizonytalan módon lehet
nyomozni.

Elért eredmények:
Terepbejárás, mintagyűjtés, mintakiválasztás, minta-

előkészítés, kiegészítő vékonycsiszolatos vizsgálatok vég-
zése stb.

Konferencia-részvételek (előadások és poszterek).

Maradvány terhére végzett 
feladatok

M1–1/2014 Geofizikai adatszolgáltatások
előkészítése, minőségbiztosítása és teljesítése a
koncessziós tevékenység kiszolgálása érdekében

Témavezető: LENDVAY Pál
A projekt keretében az érdeklődők számára a szeizmikus

(2D és 3D) adatrendszerek előkészítése és átadása az el-
végzendő feladat. Az MFGI a beérkező igények függvé-
nyében az igényelt geofizikai adatokat szakmai szempontok
szerint ellenőrzi, előkészíti az átadásra, szükség esetén
elvégzi az adatkonverziót, a koordináta transzformációt, az
üzleti titkokat érintő adattörléseket, illetve a törlések null-
adatokkal való feltöltését. Ezután következik az átadásra
kerülő médiára történő felírás, majd a minőségellenőrzés.

Elért eredmények:
A geofizikai adatok szolgáltatása folyamatos volt.

Feladatunk volt az átadásra történő előkészítés, a szakmai
ellenőrzés, korrekciók, előfeldolgozás, szükséges javítások
és adatmásolások terén is.

Az igényelt adatok elsősorban feldolgozott 2D szeiz-
mikus szelvények, 3D szeizmikus adattömbök, mélyfúrás-
geofizikai mérések voltak, a korábbiakhoz képest azonban
jelentősen megnőtt a feldolgozatlan terepi adatok iránti
igény is. 

M2–1/2014. Az MFGI archív nyomtatott és
kéziratos jelentéseinek további harmonizálása az

MBFH adattárának állományával

Témavezető: PIROS Olga
A projekt célja, hogy az MFGI székházában az egyes

szervezeti egységeknél jelenleg fellelhető kéziratos jelenté-
sek metaadatait rögzítse és behasonlítsa a MÁFGBA adat-
bázisa alapján. Az adattárból hiányzókat az MFGI beszken-
nelteti és az állományokat kereshető pdf formátummá
konvertáltatja. Mind az elektronikus, mind az eredeti
jelentés 1 példányát a MÁFGBA számára átadja.

Elért eredmények: 
559 kötet kéziratos dokumentum kereshető pdf állo-

mányát az MBFH-nak átadtuk.

M2–2/2014. Digitális jelentések tárolási
rendszerének fejlesztése, szabadszöveges szűrési

lehetőség megteremtése

Témavezető: VÉRTESY László
Az információs rendszerek átalakítása során alapvető

cél az átláthatóság, a kereshetőség megteremtése. Az adat-
rendszerek, a térképi állományok tárolásának átalakítása, és
korszerű, szabványoknak is megfelelő metadatadatrend-
szerek és adatrendszer-kapcsolatok kialakítása mellett
szükséges a szöveges állományokban történő keresés
feltételeinek megteremtése.

Elért eredmények:
Áttekintettük a világhálón jelenleg elérhető hasonló

rendszereket, bemutattuk az egyes fő lépésekhez — optikai
karakterfelismerés, dokumentumok tárolása és indexelése,
szabadszöveges keresés — kapcsolható lehetséges szoftver-
megoldásokat. Ezek alapján javaslatot adtunk egy lehetsé-
ges megvalósításra.

Kiválogattuk az 50 szkennelt / 50 digitális állományból
álló mintaadatszettet, összegyűjtöttük a várható lekérde-
zések típusait és a gyűjtendő metaadatok körét.

Elkészítettük a javaslatnak megfelelő tesztrendszert és
megkezdtük a tesztüzemeltetését.

M2–3/2014. Geotermikus koncessziók támogatása:
magnetotellurikus adatok rendezése és mentése

Témavezető: RÁDI Károly
Geotermikus koncessziós előkészítő anyagok készí-

tésénél, a fellelhető releváns adatokat, információkat fel kell
használni. A korábbi évtizedek geofizikai méréseinek egy
része került csak rendezésre. Az MFGI-ben további haszno-
sítható, rendezetlen magnetotellurikus anyag található,
feladatunk ezek feldolgozása, a görbék adatbázisba vitele.
A hasznosítható görbék elsősorban a geotermikus kuta-
táshoz, területek értékeléséhez kerülnek felhasználásra, de
egyéb mélyszerkezeti kutatások alapját is képezhetik.
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Elért eredmények:
2806 db lemezt másoltunk át.
A lementett anyag elsődleges feldolgozásának eredmé-

nyeiből látszik, hogy nagy mennyiségű magnetotellurikus
idősort sikerült kinyerni a régi lemezekből, azonban elő-
fordulnak hibás vagy hiányzó header- és adatfájlok, ame-
lyek akadályt; valamint többszörös másolatban előforduló
fájlok, amelyek viszont segítséget jelenthetnek az adatok
feldolgozásához. 

M2–4/2014. A hazai potenciális szén-dioxid
tárolókomplexumok geokémiai reaktivitás-

modellezése

Témavezető: FALUS György
A szén-dioxid elhelyezés témakörében szükséges rész-

letesen foglalkozni a tároló-, illetve fedőkőzet — pórusvíz
— szuperkritikus CO2-rendszer reaktivitásával. Kútköny-
vek alapján meg kell vizsgálni a potenciális szén-dioxid-
tárolók kőzeteinek és azok fedőinek ásványtani összetételét,
a pórusvizek geokémiai összetételét, az adott nyomást és
hőmérsékletet, és elvégezni a kőzet-víz-CO2 rendszer re-
aktivitás-modellezését. Így részletes információval rendel-
kezhetünk az összes hazai potenciális szén-dioxid-tároló-,
illetve azokat fedő kőzetek geokémiai viselkedéséről, amely
a későbbiekben a koncessziók kiírása esetében a területek
alkalmasságának eldöntésében, illetve a vállalkozó vizs-
gálatainak ellenőrzésére használható. 

Elért eredmények:
Potenciális tárolókomplexumok korábbi kutatási jelen-

téseinek átvizsgálása és az adatgyűjtés megtörtént.
Létrehoztunk működő egyensúlyi geokémiai model-

leket és ezek segítségével elvégeztük a potenciális szén-
dioxid-tárolók reaktivitás-modellezését. 

Természetes előfordulásból származó kőzetmintákat
vettünk az év folyamán (44 db).

Elkészült a 13 db potenciális szén-dioxid-tároló terüle-
tére működő egyensúlyi reaktivitási modell.

A modellek segítségével elkészültek a regionális elterje-
désű, szén-dioxid tárolására potenciálisan alkalmas kőzetek
reaktivitását bemutató országos áttekintő térképekhez
kapcsolódó kinetikus modellezések.

M2–5/2014. Az MBFH adattári és az MFGI
magmintaraktári adatbázisainak összehangolása

Témavezető: MAROS Gyula
A projekt feladata a magmintaraktári adatbázis tovább-

fejlesztése és az MBFH ROKA adatbázis webes elérhető-
ségének biztosítása. Ennek lényege, hogy a kiválasztott
magmintát tartalmazó fúrásokat vagy a megtekinteni kívánt
fúrási rétegsorokat, dokumentációkat az igénylő felhasz-
náló könnyen, felhasználóbarátabb környezetben, mintegy
„vásárlás, kosárba gyűjtés” funkcionalitás igénybevételével
tehesse meg, jelezhesse megtekintési, mintázási szándékát.

Elért eredmények:
OFGBA (ROKA) és GeoBank hosszú távú összekötési

feltétételeit és módszertani javaslatait bemutató dokumen-
tum elkészült.

Az adattári igénylőrendszer webshop jellegű megvalósítása.
A Magmintaraktár Portál magmintaigénylő rendszeré-

nek webshop jellegű továbbfejlesztése.
OFGBA és GeoBank közös indítófelület készült az

mfgi.hu portálon: Fúrási Adattár Portál.

M2–6/2014. Vízföldtani naplók archiválása

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A koncessziós feladatokhoz kapcsolódó vízföldtani

feladatok megfelelő szintű végrehajtása érdekében célszerű
volt elvégezni a Vízföldtani Adattárban meglévő vízföldtani
naplók szövegfelismeréses módszerrel történő szkenne-
lését. Ezen digitális archiválási munka eredményeként
lehetségessé válik az egyes vizsgálati területek több kutató
általi, különböző földtani, hidrogeológiai (általános víz-
földtani, hidraulikai, víz-geokémiai stb.) szempontú egy-
idejű értékelése. Az alkalmazni tervezett szkennelési mód-
szer révén, lehetőség nyílik az eredeti dokumentumok ron-
gálása nélküli betekintésre, melynek révén, a számítógépes
képernyőn a szkennelt anyag jelenik meg, míg ezzel
egyidőben a kép „alatt” a kijelölhető szöveg kereshető.

Elért eredmények:
A koncessziós feladatok végrehajtását segítendő, Víz-

földtani naplók listáját állítottuk össze, az adattárban meg-
lévő naplókat kikerestük, majd ezeket tartalom, állapot és
információhordozás szempontjából is értékeltük.

820 db szkennelésre alkalmas Vízföldtani naplót készí-
tettünk elő.

A kiválasztott alvállalkozóval egyeztetett ütemben,
részletekben történt a Vízföldtani naplók tételes átadása, az
előírt feladatok (szövegfelismeréses módszerrel szkenne-
lés) elvégzése.

A szkennelt anyagok ellenőrzése után az adatbázis át-
adásra került az MBFH részére, továbbá a szkennelt anya-
gokat betöltöttük a GeoBankba.

M2–7/2014. A koncessziós feladatok során
keletkezett geotermikus adatállományok egységes

adatbázissá alakítása

Témavezető: NÁDOR Annamária
A projekt célkitűzése a különböző korábbi feladatok

kapcsán a geotermikus potenciálbecsléshez, további kon-
cessziós tanulmányok elkészítéséhez felhasználandó, fúrás-
hoz köthető különböző típusú adatok (rétegsor, szűrőzött
szakaszok, vízszintek, hozamok, kifolyó víz hőmérséklet,
mélybeli hőmérsékletmérések, nyomás, vízkémia, porozi-
tás, permeabilitás, hasznosítás módja stb.) összegyűjtése,
egységesítése és a GeoBank fúrási adatbázishoz kapcsolása.
Ez bármely további (nemcsak geotermikus) feladathoz
biztosítja az adatok központi helyen történő keresését és
lekérdezhetőségét.

Elért eredmények:
A részadatbázisokban fellelhető kutakat áttekintettük és

objektum szinten azonosítottuk, a duplumokat kiszűrtük.
Kiegészítő adatgyűjtést végeztünk a 2007 után mélyült,

és az eddigi nyilvántartásokban nem szerepelt termál-
kutakról (47 db új kút adatainak felvétele).
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Összességében 2103 fúrás 54 295 adatmennyisége sze-
repel a törzstáblában. Ezen kívül további 20 332 idősoros
vagy mélységsoros adatot rögzítettünk rétegvizsgálati,
karotázs és hőmérsékleti témakörökben.

A mélyfúrás-geofizikai adatbázis digitális karotázs-
görbéi alapján porozitás, fajhő és hővezető-képesség ada-
tokat számoltunk 18 fúrásra.

M2–8/2014. A Salgótarján–Fedémes–Ózd
Paleogén-medencerész medencealjzat térképének

elkészítése szeizmikus mélységszelvények és
gravitációs mérési adatok felhasználásával

Témavezető: KOVÁCS Zsolt
A Salgótarján–Fedémes–Ózd medencerészre rendelke-

zésre álló szeizmikus, geoelektromos és gravitációs mérési
adatok, a területen mélyült fúrások adatai, illetve korábban
készült papír alapú részmedence mélységtérképek alapján
lehetőség adódott egy egységes szemléletű medencealjzat
térkép elkészítésére, a jelenleg rendelkezésre álló szoftver-
park, illetve az elérhető adatfeldolgozási módszerek alkal-
mazásával. A térkép térinformatikai rendszerbe illeszt-
hetően készült el, és felhasználható az intézetben jelenleg
folytatott projektek munkájában.

Elért eredmények:
A rendelkezésre álló szeizmikus reflexiós, refrakciós és

geoelektromos szelvények szkennelése és digitalizása meg-
történt, a raszteres állományok és a vektorizált aljzat-
mélység-szintvonalakat feldolgoztuk.

Megkutatottsági térképet készítettünk a területen mélyült
fúrások, a szeizmikus és geoelektromos mérési nyomvonalak,
a gravitációs mérési pontok helyének feltüntetésével.

A szeizmikus mélységszelvények célnak megfelelő,
digitális formátumú előállítását, kiválasztott szelvények
újrafeldolgozását, szeizmikus értelmezését elvégeztük.

A mélységkonverzióhoz szükséges szeizmikus sebes-
ségadatok felülvizsgáltuk, összerendeztük.

Mélyfúrások szükséges adatait kigyűjtöttük, a mélység-
térkép szerkesztési módszerét kialakítottuk.

A sebességadatok alapján a gravitációs adatokkal való
korrelációt elvégeztük a szeizmikus vonalak mentén.

Szerkezetföldtani képet, szerkezetföldtani alapú meden-
cemodellt alakítottunk ki.

M2–9/2014. Ritkaföldfémek dúsulásának
vizsgálata 

limonitos–goethites homokokban

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
A projektben megvizsgáljuk, hogy szemcseméret sze-

rinti szétválasztást (nedves szitálás) alkalmazva el tudjuk-e
különíteni a vasban gazdag legfinomabb frakciót a kvarc és
egyéb szemcséktől. A különböző frakciókat röntgennel, fő-
és nyomelem-analitikával vizsgálva eldönthetjük, hogy
milyen frakciókhoz kötődnek a ritkaföldfémek. Ennek
birtokában, ha a szeparálási technológia tömegméretekben
is alkalmazható, akkor elérhetünk olyan eredményeket,
amelyek akár a ritkaföldfémek gazdaságos kiválasztásához,
termeléséhez is elvezethetnek.

Elért eredmények:
20 db vékonycsiszolat elkészítése, vizsgálata, szükség

szerint scanning elektronmikroszkópos felvételekkel és
energiadiszperzív spektrométeres ásvány-meghatározással.

20 minta szemcsenagyság szerinti szétválasztása.
50 minta röntgen-diffrakciós vizsgálatának eredményeit

leírtuk és értelmeztük.
50 minta ICP OES főelem és nyomelem vizsgálatának

eredményeit leírtuk és értelmeztük.
50 minta ICP MS ritkaföldfém vizsgálatának ered-

ményeit leírtuk és értelmeztük.

M2–10/2014. A lillafüredi tó gátjának 
állékonysági vizsgálata

Témavezető: KOVÁCS Attila Csaba
A tó gátjának állékonysági vizsgálatát felszíni geofizikai

módszerekkel végezzük. Az elmúlt évek során gyűjtött
tapasztalatok alapján — különböző felépítésű zagytározó
gátak komplex vizsgálata — szeizmikus és geoelektromos
módszerek alkalmazásával végezzük a gát vizsgálatát.

Elért eredmények:
104 m hosszú szelvény mentén 2D P-hullám sebesség-

tomográfiás és reflexiós mérést végeztünk 105 csatornával.
47 m hosszú szelvény mentén S-hullám sebesség-

tomográfiás mérést végeztünk 48 csatornával.
3D P-hullám sebesség-tomográfiás mérést végeztünk 2

geometriai elrendezésben 72 csatornával.
60 m hosszú szelvény mentén geoelektromos mérést

végeztünk.
Elkészültek a gát hosszanti irányában és keresztirányban

felvett szelvények, és értelmezésük.

M2–11/2014. Összefoglaló jelentés a kijelölt
bányászatihulladék-kezelő létesítmények földtani
és geotechnikai paramétereinek meghatározásáról

Témavezető: KOVÁCS Attila Csaba
Az elmúlt három évben az Almásfüzitő VII. sz.

vörösiszap-tározónál, az Almásneszmélyi VIII. sz. vörös-
iszap-tározónál és a Pellérd II. sz. uránzagy-tározó végez-
tünk a zagytározók gátját vizsgáló geofizikai méréseket. A
cél a geofizikai mérési adatok egységes újraértelmezése.

Elért eredmények:
Elkészültek a geokémiai, geotechnikai és talajmecha-

nikai mérések és vizsgálatok.
A geofizikai mérési adatok egységes újraértelmezését

végeztük el, ennek eredményeit egy összefoglaló jelentés-
ben írtuk meg, amelyben bemutattuk a zagytározókat
határoló gátak általános építési módjait, valamint kitértünk
a gátak tönkremenetelének általános okaira is. Bemutattuk a
vizsgált gátakkal kapcsolatban tett főbb megállapításokat és
a javasolt feltárási módszereket és laborvizsgálatokat.

M2–12/2014. Bányamérési és részletes földtani
kutatási területekre vonatkozó mérési módszerek

fejlesztése és bevezetése

Témavezető: LÁSZLÓ István
Éves terven felüli bányamérési terepi feladatok végre-
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hajtása, az ezt kiszolgáló rendszer fejlesztése, szakértői
megbízások végzése, további intézeti közreműködési fel-
adatokhoz légifotó-sorozat készítése, terepmodell építése,
fotogrammetriai feladatok ellátása.

Elért eredmények:
A projekt az MBFH szilárdásvány-bányászati járadék-

bevételéhez kapcsolódóan a bányák éves változásainak
vizsgálati eredményeit, a szabályos, szabálytalan és jogo-
sulatlan tevékenységeket vizsgálja.

Bányaművelési térképek vizsgálatának jelentései: 745 db.
Műszaki üzemi tervtérképek vizsgálatának jelentései:

108 db.
1 db térfogat-összehasonlítások értékeit tartalmazó

összefoglaló táblázat 283 db eredménnyel.

M2–13/2014. A rétegrepesztés és környezeti
hatásainak vizsgálata

Témavezető: NÁDOR Annamária
Mivel Magyarországon úgy a nem konvencionális szén-

hidrogénkészletek potenciális termelésbe állítása, mind az
állami garanciával NER-300 támogatást nyert dél-alföldi
EGS projekt megvalósításának alapfeltétele a rétegre-
pesztés konszenzusos, és minden szempontot megnyugta-

tóan kezelő szabályozási rendszerének mihamarabbi ki-
alakítása, a projekt fő célja a rétegrepesztés technológiája és
környezeti hatásainak részletes elemzése az elérhető hazai
és nemzetközi példák, esettanulmányok mélyreható vizs-
gálata alapján.

Elért eredmények:
A projekt eredményeiről tanulmány készült, melyben az

érdemi részt 2 hazai pilot terület (Derecskei-árok: nem
konvencionális CH, és Battonyi-hát: EGS) részletes vizs-
gálata adta, ahol a területek 3D szeizmikus tömbjeinek
kiértékelése, és ezek alapján a Jewel szoftver segítségével
készített 3D földtani modellbe helyeztük el a rétegrepesztés
szempontjából releváns adatokat.

Eredményeink alapján javasoltuk a 2014/70/EU aján-
lásban („A szénhidrogének például palagáz masszív hidrau-
likus rétegrepesztéssel való feltárására és kitermelésére
vonatkozó minimumelvekről) foglaltak mérlegelését és
adekvát átültetését a hazai gyakorlatba.

Mindezek mellett felhívtuk a figyelmet a felszín alatti
térrész (földtani közeg) többcélú hasznosítása koncep-
ciójának elfogadására és értékelésére, illetve az egymásra-
hatások előzetes elemzésének lehetőségére az érzékeny-
ségi-terhelhetőségi vizsgálatokban.
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