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Mûködési jelentés — Activity report





A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Európa egyik
legrégebbi földtani kutatást végző intézetének szellemi
örökségére épülve alakult ki. Hazai és nemzetközi szinten is
elismerést érdemlő eredményeket mutat fel évről-évre az
állami tervfeladatok végrehajtása, ill. a kutatók ehhez szo-
rosan kapcsolódó tudományos tevékenysége során.  Műkö-
désének kereteit a módosításra került 267/2006. (XII. 20.)
Kormányrendelet határozza meg. A földtani és a geofizikai
tudás és adatvagyon integrálása a földtudományi szakma
igen erős bázisát alkotja.

A 2014–15. évi tervfeladatainkat letisztult és stabil szak-
mai elvárási rendszerben, fejlődési pályát mutató gazdálko-
dási környezetben, az alaptevékenység szerinti felosztásban,
a következő hat programban valósítottuk meg:

— A földtani és geofizikai ismeretesség növelésére irá-
nyuló kutatások; adatrendszerek és az infrastruktúra fenn-
tartása,

— Földtani erőforrás-gazdálkodást megalapozó kutatá-
sok és a földtani térmodell építése,

— A földtani környezet megismerése és a veszélyfor-
rások kutatása,

— Egyéb közszolgálati feladatok,
— Az MBFH együttműködés keretében végzett felada-

tok,
— Más állami költségvetési szerv részére végzett kuta-

tások, pályázatok.
Az éves tervfeladatainkat az alábbi szakmai irányok, ill.

feladatcsoportok mentén valósítottuk meg:
— Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések,
— Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások,
— Műszer- és módszertani fejlesztések,

— Földfizikai kutatások,
— Litoszférakutatás,
— 3D földtani térmodell különös tekintettel a medence-

területekre,
— Víz- és környezetföldtani kutatások,
— Nyersanyag-potenciál,
— Földtani veszélyforrások,
— Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiá-

kat támogató kutatások,
— Paleontológia,
— Közszolgálati feladatok,
— Az eredmények közzététele (kiadvány),
— Az MBFH együttműködés keretében végzett felada-

tok,
— Más állami költségvetési szerv részére végzett kuta-

tások, pályázatok.
Igen széles skálán mozgó tevékenységi körben, teljes-

ségre nem törekedve a következő néhány eredményt kívá-
nom kiemelni.

Elindult és jelentős mértékben fejlődött az adatvagyon
egyértelmű azonosítása, a szakmai minőség fenntartható és
fejlesztést támogató kereteinek kialakítása.

Fontos eredményeket értünk el az intézmény számára új
kihívást jelenő, a klímaváltozáshoz köthető alkalmazkodási
stratégiák témakörben. Jelentős kutatói erőforrásokat köt le,
s megelőlegezhetően sikeres befejezéshez közeledik a
NATÉR projekt, mely egyedülálló térinformatikai rend-
szerben mutatja be a klímaváltozás várható hatásait.

Továbbra is jelen vagyunk a nemzetközi pályázatok, kü-
lönös tekintettel az ásványi nyersanyagokhoz kapcsolódó
nyilvántartások és a geotermia hasznosítása területén.
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Állami feladatok

Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Témavezető: CSONTOS András
A projekt feladata a mágneses tér variációjának minél

pontosabb és folyamatosabb mérése. A földmágnesség terü-
letén a munka a világméretű Intermagnet együttműködés
keretében folyik. Az obszervatóriumok adatainak jelentősége
a klasszikus felhasználásokon túl a műholdak elterjedésével
tovább növekedett, mert a műholdak működési közegéről is —
ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszféra — 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 2014-es évben telje-
sítette. Az automatikus regisztrálás mellett rendszeresen
elvégeztük a bázisvonal meghatározásához szükséges mé-
réseket. Obszervatóriumunk a 2014-es évre folyamatos
másodperces mintavételű adatokkal is rendelkezik. Adat-
szolgáltatásunkat az edinburgh-i Intermagnet adatközpont
felé kvázi valósidejű adatszolgáltatással biztosítottuk. Foly-
tattuk real-time másodperces adatszolgáltatásunkat a
National Institute of Information and Communication
Technologie (Japan) Space enviroment information service
számára. A Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht.
számára eljutattuk a 2013 évi deklináció átlagot, illetve az
Intermagnet számára a 2013-es perces átlagainkat és ezek
alapján számított további adatsorokat.

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

Belső hálózat fejlesztése és fenntartása, adataink
elérhetősége

A 2013. évi geomágneses adatok feldolgozása (éves
rutin): a végleges (definit) obszervatórium adat előállítása,
valamint ezek szabványos Intermagnet formátumba konver-
tálása, s végül az Intermagnet részére történő adatszolgál-
tatás. 

Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai
Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont

Témavezető: KIS Márta
Az országos gravitációs főalappontot a megfelelő tör-

vényi szabályozásnak eleget téve (2012. évi XLVI. törvény)
tartjuk fent. Az obszervatóriumban nagyérzékenységű hosz-
szú kvarccsöves extenzométerekkel monitorozzuk az ár-
apály- és geodinamikai eredetű kőzetdeformációs tér válto-
zásait. A deformációmérések kiegészítéseként az előző
évben üzembe helyezett nagypontosságú hőmérsékletmérő
szondával folytatjuk a kőzetbeli hőmérséklet-változások
monitorozását egyperces felbontással a Mátyás-hegyi-bar-
lang területén. Graviméteres árapály-regisztrálást végzünk.
Műszeres tesztvizsgálatokat folytatunk a környezeti para-
méterek (pl. földmágneses tér, hőmérséklet, páratartalom)
graviméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében.
Az egyperces extenzométer-adatokat megjelenítjük az
obszervatórium honlapján, valamint szolgáltatjuk a téma
hazai és külföldi kutatói részére. 

Elért eredmények:
— Üzemeltettük, karbantartottuk és fejlesztettük az

obszervatórium mérő- és digitális regisztráló rendszerét,
valamint az Országos Graviméter Kalibráló Alapvonal
részét képező gravitációs főalappontot. A mérőrendszer
segítségével az adatok digitális regisztrálását egyperces és
másodperces felbontással végeztük. 

— Kvarccsöves rúdextenzométer segítségével folyama-
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tosan végeztük a kőzettestbeli deformációviszonyok meg-
figyelését. A deformációmérések kiegészítéseként nagy-
pontosságú hőmérsékletmérő szondával folytattuk a kőzet-
beli és vágatbeli levegő hőmérséklet-változások monitoro-
zását a barlang területén. A graviméteres árapályregisztrálás
az előző évben árapálymérés céljára kialakított mérőhelyen
folyamatos. 

— A tömegmozgatásos graviméterhitelesítő berendezés
segítségével mind az MTA CSFK GGI LCR-G949, mind az
MFGI LCR-G220 graviméterét kalibráltuk árapály tarto-
mányban. 

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

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.

— 2014-ben elkészítettünk és Pap-szigetre telepítettünk
2 db, egyenként 3 db LM35 típusú hőmérőszenzort tartal-
mazó talajhőmérőrudat. A 2×3 pontos hőmérő-elrendezés-
sel az a célunk, hogy egy-egy ponton függőleges, ill.
vízszintes irányú talajhőmérsékleti-gradiens változások is
vizsgálhatóak legyenek. 

— A 2013-as rekord magas dunai árvízben tönkrement
talajnedvesség-mérő szenzor elektronikáját 2014-ben pótol-
tuk, és újraindítottuk a talajnedvesség regisztrálását. 

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 rendszeres-
séggel végzett országos felmérések elsődleges célja a regio-
nális (országos) normál tér felvételezése. A gyakrabban
(2–3 évente), de kevesebb ponton végzett szekuláris méré-
sek emellett elsődlegesen a mágneses tér lassú, ún. szeku-
láris változásának illetve ennek térbeli eloszlásának nyo-
mon 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-

burghi adatbázisban (nemzetközi geomágneses referencia
modell szerkesztése).

Elért eredmények: 
— A szekuláris hálózat 12 pontjában mágnesestér-irány és

-nagyság mérést végeztünk. 
— Mágneses deklináció, inklináció térképeket elkészí-

tettük. 
— IAGA (International Association of Geomagnetism

and Aeronomy) konferenciára posztert készítettünk.
— Az anomális hálózati pont számára 4 alkalmas területet

választottunk ki. A területeken próbamérést nem tudtunk
végezni. 

— WDC edinburgh-i adatbázis létrehozása.

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 az MGH-2013 gravimetriai alaphálózat

alappontjainak karbantartása kapcsán felmerülő feladato-
kat: 108 alaphálózati pont ellenőrzését, a pontkatalógust az
ellenőrzéseknek megfelelően frissítettük. 

— A szoftverfejlesztés keretében új funkciókkal bővült
a „gravdab” gravimetriai adatbázis szoftver, valamint az
„Icaros” gravimetriai adatfeldolgozó program.

— A LCR-G típusú graviméter műszer működőképes-
ségének ellenőrzésére tesztméréseket végzünk a Mátyás-
hegy-Hármashatár-hegy Magassági Kalibráló Alapvonalon 

— Elvégeztük 3 Lacoste & Romberg G graviméter
(LCR-G 220, LCR-G 963 és LCR-G 1188) kalibrálását az
Országos Graviméter-kalibráló alapvonalon. 

— A gravimetriai hálózat fenntartása és fejlesztése
szükségessé teszi az abszolút gravimetriai pontok számának
növelését, illetve a korábbi abszolút mérések időszakos is-
métlését. Ehhez abszolút gravimetriai méréseket végeztet-
tünk három abszolút állomáson (81H Siklós, 85H Kőszeg és
90H Szécsény), illetve ezen alappontokon vertikális gradi-
ens meghatározást. 

— 6 országos alaphálózati ponton 3 szintes VG-méréseket
végeztünk (4269. sz. Hort, 4255. sz. Tura, 4149. sz. Barcs,
4148. sz. Rinyújlak, 4238. sz. Monor, 4256. sz. Sülysáp).

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
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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.

Elért eredmények:
— Összesen 171 objektumban folyamatosan vízszint-,

vízhozam- és meteorológiai méréseket végeztünk. A 2011.
év során KEOP pályázat keretében, valamint 2014. év során
a NATÉR pályázat keretében felújított 144 kútban távadós
vízszintregisztráló műszerekkel, további 14 objektumban
folyamatosan regisztráló műszerekkel, illetve 13 kútban
kézi mérésekkel üzemeltettük a monitoringrendszert.

— Az üzemelő megfigyelőkutak közül korábbi java-
slatunk alapján újabb megfigyelőkutak váltak a VKI jelen-
tési monitoringrendszerének részévé, így jelenleg összesen
136 MFGI megfigyelőkút vesz részt.

— Távadással a mérési eredmények naponta automa-
tikusan betöltődtek a MAVIZ adatnyilvántartó és megje-
lenítő rendszerbe. A beérkező adatokat és adattovábbítási
jelentéseket heti gyakorisággal ellenőrizzük. 

— A terepi adatkiolvasások során minden alkalommal
kézi ellenőrző méréseket végeztünk, illetve archiválás cél-
jából elmentettük a regisztrálóműszerek adatait. Végrehaj-
tottuk a szükséges karbantartási munkákat.

— A NATÉR pályázat részeként 6 megfigyelőkutat
integráltunk a távadó rendszerbe (Nyárlőrinc–4, Zsámbék–13,
Mocsa 304/14, Rezi K–4, Ugod-55, Sümeg Hgn–82). A
Karszthidrogeológiai modellezés projekttel közösen folya-
matos mérést biztosító vízszintregisztráló műszereket he-
lyeztünk el Kádárta F1, F2, F3 megfigyelőkutakban.

— Módszerfejlesztésnek köszönhetően komplex mérő-
helyet alakítottunk ki Pécsely Zádor-forrásnál, ahol a forrás
vízhozam és meteorológiai paraméterek regisztrálását
kezdtük meg. A telepített műszerek közös adatgyűjtő rend-
szerre való csatlakoztatását valósítottuk meg. 

— A Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszer-
vatóriummal közösen megvizsgáltuk, majd megterveztük a
Mátyás-hegyi-barlangba telepíteni tervezett nyomás és hő-
mérséklet-mérő szonda telepítésének és üzemeltetésének
lehetőségét.

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 monitorozása. Különös tekintettel
a győri és veszprémi környezetvédelmi állomások PM10 és
PM2.5 mintáinak összehasonlítására. 

Elért eredmények:
— PM10 és PM 2.5 szálló por minták mérése és fel-

dolgozása a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőségek levegővédelmi állomásainak évi gyűj-
tése szerint megtörtént.

— 48 mintavételi helyről 494 gyűjtött paleomágneses
minta 247 értelmezésre alkalmas paleomágneses irányát és
az értelmezésükhöz szükséges speciális mérések eredmé-
nyét értelmeztük.

— A laboratóriumok közötti összehasonlító méréseket
kiterjesztettük a szerb laboratórium bevonásával. Azonos
anyagot vizsgálva az osztrák, a szerb és a magyar labora-
tóriumban meghatározott paleomágneses irány statiszti-
kailag azonos volt.

Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások

Geoinformatikai szolgáltatás és kutatás,
adatszolgáltatások (GeoBank)

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). A projekt főleg
kiszolgáló és/vagy háttértevékenységet folytat, eredményeit
az egyes projektek tudhatják magukénak.

Elért eredmények:
— 13 MBFH-s projekt informatikai és geoinformatikai

kiszolgálása, egy esetben vezetése.
— 18 állami projekt informatikai és geoinformatikai

kiszolgálása, 4 esetben vezetése.
— 5 pályázati projekt (NATéR, DSZT, DORIS, SNAP

SEE, geoDH) informatikai és geoinformatikai kiszolgálása.
— Nyomtatás (150 fm) és a plotter üzemeltetése, szken-

nelés: 45 alkalommal ~590 tétel. 
— Szoftver és hardver beruházási pályázatok, közbe-

szerzési eljárások készítése illetve ezekben közreműködés.
— Kutatások, fejlesztések, egyedi megoldások: dup-

lumkereső alkalmazás, ISO munkalap generálása adatbázis
háttérből, topográfiai térképek katalógusának letisztult
szolgáltatásának kialakítása és hozzá használati útmutató, a
magmintaigénylő felülethez egy saját térképszolgáltatás
elindítása, virtuális környezetben open térképszerveri meg-
oldások tesztelése

GeoBank karbantartása, adatszolgáltatás

Témavezető: OROSZ László
A projekt fő célja, hogy vizsgálva a felhasználói igé-

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

Elért eredmények:
— A GeoBank-Alfa adatbázis viszony tesztelése meg-
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történt (dokumentum és összekapcsolási lehetőségek tesz-
telése).

— A GeoBank új felület: elkészült a GeoBank fejlesztési
irányának összefoglalója, mely tartalmazza a mostani két
rendszer összeépítését a funkcionalitás bővítése mellett. Külön
vízföldtani megjelenítő modul is szerepel a tervek között. 

— A GeoBank szinkronizálása: a közönség számára el-
érhető adatbázis és a belső adatbázis szinkronizálásnak
hatékony megoldása.

— Statisztikai jelentéshez és belső minőségellenőr-
zéshez szükséges protokoll kialakítása

— A szépvízéri off-line GeoBank: a magmintaadatok
terepen történő rögzítése a GeoBankba.

Az MFGI térképszervereinek optimalizálása

Témavezető: SIMÓ Benedek
A digitális térképi és térinformatikai adatszolgáltatás

nélkülözhetetlen számos az intézetben zajló projekt ered-
ményes munkavégzéséhez, illetve a projektek eredményei-
nek weben történő publikálásához. Jelen projekt elsődleges
célja ennek az adatszolgáltatásnak a minél hatékonyabbá
tétele, rendszerezése és letisztázása mind tematikus mind
pedig technikai szempontok alapján.

Elért eredmények: 
— vektoros térinformatikai adatok újjászervezett táro-

lási rendje, ellenőrzött és jól szervezett indítási pontokkal
— map elnevezésű új Windows alapú térképszerver és

teszt környezete
— open source környezet megvalósítása virtuális kör-

nyezetben
— szerverek konfigurációját és hely, funkció alapján

való elkülönítésének módszertanát rögzítő dokumentum.

Geofizikai adatbázisok karbantartása és
szolgáltatása

Témavezető: SŐRÉS László
A cél a kutatási feladatok adathátterének biztosítása, a

geofizikai adatok ismertségének növelése és a hasznosulás
elősegítése. Ehhez fel kell mérni az országban található
adatokat, javítani kell a geofizikai adatbázisok átláthatósá-
gát a tartalom és a jogosultságok tekintetében, az intézmé-
nyen belül egyes esetekben korszerűsíteni kell az adatszer-
kezetet és a leíró (meta-)adatokat. Olyan adatbázisokat kell
kialakítani, amelyek megfelelnek mind a korszerű informá-
ciótechnikai, mind az érvényben levő szabályozásnak.

Elért eredmények:
Elért eredmények: A munka a módszertani adatbázisok-

nak megfelelően válik szét részfeladatokra:
— Országos Szeizmikus Adatbázis: elkészült a program a

2D és 3D mérési adatok kitakarásához
— Országos Geoelektromos Adatbázis: az állomány a

BAF projekthez kapcsolódó mérések adataival, 40 db VESZ
és 51 db tranziens szondázással gyarapodott.

— Magnetotellurikus adatrendszerek: az Irota–Felsőva-
dász térségében mért 14 MT állomással bővült, így ezek
összegzett mennyisége (az AMT mérésekkel együtt) 4013 MT
méréspont. 

— Országos Gravitációs és Mágneses Adatbázis: a gra-
vitációs adatszerkezet és a feldolgozási procedurák leké-
pezése az ALFA adatmodellre megtörtént. Az ALFA
rendszerből a gravitációs adatbázis on-line transzformációk
segítségével látható. Megtörtént a gravitációs adatbázisban
lévő duplikátumok azonosítása és eltávolítása. Ez a 308 000
rekordból 1008 rekord felülbírálatát jelentette. A mágneses
mérések offszetkorrekciója során 5 részterület egysége-
sítése történt meg. 

— Országos Hőáram és Hőmérsékleti Adatbázis: az adat-
állomány nem bővült, a karbantartási feladatokat elvégeztük,
az adatbázis működőképességét fenntartottuk, az adatigé-
nyeket kiszolgáltuk.

— Országos Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis: 122 fúrás-
ból származó 400 700 m karotázs-görbe digitalizálása készült
el. Adatszolgáltatások: 11 fúrásból digitális karotázs adatok,
digitális karotázs szelvények 31 fúrásból (CH- és geotermikus
koncesszió előkészítéshez) és 34 fúrás adatainak digitalizálása
(CO2-elhelyezés projekt).

— Országos Légigeofizikai Adatbázis: az adatállomány
nem bővült, a karbantartási feladatokat elvégeztük, az
adatbázis működőképességét fenntartottuk

— MGSZ és sekélygeofizikai adatbázis: megtörtént a
mérnökgeofizikai szondázások ALFA adatbázisba történő
migrációja. 

— A BAF mérési program során 38 új mérési ponton
történt mérnökgeofizikai szondázás. Ezek az adatok szintén
bekerültek az ALFA adatbázisba.

Alfa adatbázis módszertani fejlesztése 

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

modell és Adatbázis) egy UML adatmodellre épülő, séma
alapú hibrid XML adatbázis, amely integrálja az elmúlt 10 év
adatbázisépítési tapasztalatait. Az adatmodell az INSPIRE
adatspecifikáció és a belső adatkezelési igényekből adódó
elvárások együttes figyelembevételével épült. Az ALFA  hie-
rarchikus metaadatrendszert valósít meg az adatkészlet szintű
metaadatoktól a vizsgálati (Observations and Measurements)
és nyilvántartási (raktári szám, URL, fájlnév) metaadatokig. 

Elért eredmények:
— ALFA alapú térképkatalógus készítése (logikai és

fizikai kialakítása, feltöltése, böngésző web alkalmazás fej-
lesztése)

— ALFA és a tematikus adatbázisok kapcsolatának vizs-
gálata (tematikus adatbázisok harmonizációjának alapjai) 

— Az ALFA rendszer és a Geobank kapcsolatának vizs-
gálata és online objektumgenerálás relációs adatbázisokból 

— ALFA tezaurusz szolgáltatás (közös szótárak bőví-
tése, Tezaurusz web szerviz kialakítása)

— ALFA felhasználói felületek (ALFA böngésző fe-
jlesztése, célorientált web felületek és editorok).

Metaadatbázis-építés és szolgáltatásfejlesztés -
térképi alrendszer

Témavezető: GULYÁS Ágnes
A földtani adatvagyon hasznosulásának támogatása.
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Adatrendszer-nyilvántartás: Metaadat szintű áttekintést ké-
szítése az intézmény adatvagyonáról.

Elért eredmények:
— Az MFGI éves Inspire monitoringjelentésének elké-

szítése az Inspire országjelentéshez
— Térképes kereshetőség biztosításához szükséges állo-

mányok elkészültek (geofizikai térképek, sorozatok, szelvé-
nyek): EOV 100 000-es geofizikai térképsorozat (összesen
183 térképlapváltozat), komplex szelvények (szeizmika,
erőtér-geofizika, MT) - 33 db szelvény, MT alapszelvények
– 22 db szelvény.

— Felhasználói igénylista-kiegészítés készült az ALFA
Térképkatalógus tervezéséhez: 

— Térképes kereshetőség biztosítása: fontosabb ELGI-
jelentések metaadatai (Huntéka geofizika).

— Elkészült a Huntéka (geofizika) jelentéslistájának
összeállítása: 1355 tétel, az A1-A1268 intervallumban.

— Az 1993–2007 időszak jelentéseire (A1-A814 közti 903
tétel) elkészült a térinformatikai alapon is kereshető állomány

— Az összes jelentés (A1-A1268) esetén elkészült az e-
Jelentéstár szerinti metaadat (1355 db). A jelentés kézbevétele
utáni adatfeltöltés (határoló négyszög, absztrakt feltöltése is) az
A1060 azonosítójú jelentésig készült el (903+238=1141 tétel).

Távérzékelési adatok 
metaadatbázisa

Témavezető: DEÁK Zsuzsa Villő
Az intézet jelentős légifotó és műholdfelvétel állo-

mánnyal rendelkezik. Platform, formátum, dátum, területi
fedés stb. szempontjából meglehetősen heterogén adathal-
mazról van szó, mely jelentős földtani információforrás
lehetne. Kapcsolódva az egységes intézeti adatkezeléshez,
indokolt az állomány felmérése, metaadatbázisának kialakí-
tása. Az adatforrások elérhetősége, az adattartalom, illetve a
minőség rendkívül gyorsan változik, ezért időszerű a mód-
szer, illetve az adatállomány intézeten belüli szerepének
újragondolása, a felhasználási javaslatok megfogalmazása.
A legfontosabb feladat az intézeti adatállomány mennyiségi
és minőségi áttekintése, amely a módszertani és gazdasági
szempontokkal együtt alkalmas alapot jelent a további
teendők meghatározására.

Elért eredmények:
— Táblázat az intézetben elérhető légifotókról, egyéb

távérzékelési adatokról. 
— ALFA tezaurusz szókészletek megnevezése a légifotó

típusok és mérési paraméterek azonosításához (jelentésben).
— Az előzetes excel táblázat az adattípusok nyilván-

tartandó adataival, feltöltés megkezdése.
— Tapasztalatok összefoglalása (jelentés) — javaslatok,

esettanulmányok (légifotó-feldolgozás eszközrendszerének
kialakítása, adatok intézeten belüli szerepe).

Informatikai rendszer üzemeltetése

Témavezető: OROSZ László
Rendszeradminisztráció: az intézet informatikai infra-

struktúrájának felügyelete, működtetése, szervezése; egyedi
felhasználói igények, fejlesztések megoldása vagy a közre-

működő alvállalkozó menedzselése; üzemeltetési szolgál-
tatások: a geo tartomány, fájlszerverek és az adatmentés
folyamatos üzemeltetése; az információtechnológiai folya-
matok védelme; informatikai beszerzésekben való közre-
működés; a két telephely közötti kommunikáció támoga-
tása: szerverhasználat optimalizálása, átjárás biztosítása.

Elért eredmények:
— működő informatikai rendszer: (~170 user kezelése,

> ~1000 feladat/év, ~200 asztali számítógép működtetés,
~20 fizikai hardveren ~30 szerver működtetése, az intézeti
levelezőrendszer működtetése, IP alapú telefonrendszer
működtetése, az intézeti összes webes megjelenés technikai
biztosítása stb.),

— 2 telephely hálózati infrastruktúrájának működtetése,
— az MFGI Információbiztonsági szabályzatának

(IBSZ) elkészítése,
— az IBSZ érvénybe léptetése és az ennek következ-

tében életbe lépő változások végrehajtása, végrehajtatása,
— új mentési infrastruktúra kiépítése,
— új tűzfal beszerzése és beüzemelésének elkezdése

(verziófrissítés),
— nyomtatás racionalizálása: központi nyomtatók tele-

pítése.

Magyarország földtani alapszelvényei
dokumentációjának felülvizsgálata

Témavezető: PÉTERDI Bálint
A már meglévő adatbázis ellenőrzése és kiegészítése a

legfontosabb hivatkozható publikációk feltöltésével. Foly-
tatjuk a papír alapú fotódokumentáció szkennelését (mint-
egy 600 tétel). Folytatjuk a teljes terepi reambulációt, amely
elsősorban a helyszínek fotózására terjed ki, hogy az adat-
bázis naprakész legyen. Ezt a tevékenységet az összes többi
projekt terepi tevékenységével összehangoljuk a kapacitás
és az erőforrások optimális kihasználása érdekében. Csak az
ilyen módon nem elérhető területekre tervezünk önálló
kiszállást. Az információk rendezése után a fotók és irodal-
mi referenciák hozzákapcsolhatók az intézet honlapján
elérhető földtani alapszelvényeket megjelenítő térképi adat-
bázishoz.

Elért eredmények:
— 210 db alapszelvényhez 1-9 publikáció a táblázatba

került.
— Az elkészült publikációs táblázatok a szerveren egy

mappába gyűjtve is megtalálhatók, valamint készült egy
összesített, csak a publikációs adatokat tartalmazó táblázat is, 

— 600 db papírfénykép szkennelése elkészült.
— 103 db alapszelvény (valamint ezen felül 4 db bizony-

talan státuszú feltárás) fotódokumentációja terepen elké-
szült.

— A 2013–2014 során készült fotók egy válogatott (pub-
likálásra alkalmasnak ítélt) részét, valamint az archív (scan-
nelt) fotók alapszelvényekhez kapcsolható részét az intézeti
honlapról elérhető „Magyarország földtani alapszelvényei”
című térképen az egyes alapszelvényekhez tartozó metaada-
tok közé felvett, a fotókra mutató linken („Galéria”) keresztül
a nagyközönség számára is elérhetővé tettük.
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Budapest Építésföldtani Adatbázis építése,
karbantartása 

Témavezető: ANDÓ Anita
Ez évben 4 térképváltozat elkészítésével folytatódik az

egységes digitális budapesti építésföldtani adatbázis kiépí-
tése. Megkezdjük a Budapest Építésföldtani Térképsorozat
28 db 1:10 000 térképlapjaihoz tartozó szelvények össze-
gyűjtését, és biztosítjuk raszteres elérhetőségüket. Ez több
mint 100 db szelvény adattári begyűjtését jelenti. A szel-
vények lefutását geokódolva dokumentálni kívánjuk egész
Budapest területére. A korábban elkészült kerületek (III.,
IV., VIII., XI., XIII., XIV., XV., XVI.) folytatásaként, az év
során a X. kerületben tervezzük néhány fúrás lemélyítését a
talajvízszint alá, majd ezekből és a fellelhető kutakból
vízminták begyűjtését.

Elért eredmények:
— Budapest Építésföldtani Térképsorozat (1:20 000)

1,5 m, 3,5 m, 5,5 m, 10 m mélységű alapozási térképeit
georeferáltuk, és két tematikával (teherbírás és kőzetfizika)
digitalizáltuk. 

— Lejtőkategória térkép készült Budapestre későbbi
felhasználásra. 

— Adatbázisba illesztettük Budapest Közmű-geotech-
nikai Térképsorozatból az Eltemetett szerves anyag és
egykori meder előfordulások, és a Feltöltésvastagság térké-
pek tematikáit. 

— 23 térképváltozattal és egy 45 oldalas magyarázóval
(+8 melléklettel) elkészült a X. kerület településgeológiai
térképsorozata. A terepi munkák során 5 fúrást mélyítet-
tünk, 47 ponton vettünk vízmintát (patak, bányató, ásott kút,
monitoringkút) víz alapvizsgálatokhoz, és kerületi kapcso-
latfelvétel során meglévő kút- és fúrásadatokat gyűjtöttünk.
Ezek alapján vízföldtani, környezetföldtani térképváltoza-
tok készültek, és építésföldtani értékelés. 

— Elvégeztük a 10. kerületi fúrások minősítését.
— A korábbi kerületi terepi adatok összegyűjtését, rend-

szerezését megkezdtük. Átadtuk a Geobank részére a buda-
pesti sekélyfúrások vízkémiai adatait. 

— A Budapest Építésföldtani Térképsorozathoz
(1:10 000) tartozó szelvények katalogizálását végeztük.
Archiválás során bővítettük a 28 térképlaphoz tartozó vál-
tozatok raszteres elérhetőségét. 

— Az eredmények feldolgozási menetét egész Buda-
pestre az építésföldtani adatbázisban is rögzítettük.

Foltadatbázis feltöltése

Témavezető: MAROS Gyula
Az elmúlt évtizedekben számos térképezési kampányt

vezetett az intézet az ország hegyvidéki, dombvidéki és sík-
vidéki területein. Ezek eredményeit országos és tájegységi
térképsorozatokon adta közre. Az eredménytérképek kiindu-
lási alapadattömegét azonban csak a térképtár és a különböző
osztályok térképezési adattárai őrzik, nagyobbrészt kéziratos
formában. A projekt ezek összegyűjtését és korszerű, digitális
hozzáférésű adatrendszerbe szervezését tűzte ki célul. A
megvalósítás végtermékeként olyan, lekérdezhető, bővíthető
interaktív webes felületet hozunk létre, amely a térképezési

pontokra, foltokra egységes szerkezetű, részletes adattar-
talmú, fotókat tartalmazó adattömeget tárol, amely minden
további térképezésnek, reambulációnak, alkalmazott kuta-
tásnak alapját képezi.

Elért eredmények:
— Az éves térképezési adatok összegyűjtése és elem-

zése: összegyűjtöttük az Szendrő–Upponyi-hegység térké-
pezési jegyzőkönyveit és felvételi lapjait hagyatéki anyag-
ból. Ennek szkennelése megtörtént, a kataszteri adatbázist
ezzel kibővítettük,

— Térkép digitalizálás feltöltés a Bakony, Balaton-fel-
vidék, Vértes, Gerecse, Bükk területére 44 db lap, alapada-
tok szkennelése, 

— A térképezési alapadatok kataszteri térképének szer-
kesztése.

PULI spektrális adatbázis bővítése és 
fejlesztése 

Témavezető: KOVÁCS István János
Egy nagyszabású infravörös spektrumokat tartalmazó

adatbázis kiépítése, amelyben már közel 1200 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 egy nemzetközi szinten is jelentős infravörös
adatbázissá tegyük. 

Elért eredmények:
— Sikerült az összes kitűzött digitalizációs feladatot

megoldani (több mint 900 spektrum), és a spektrumokat
rendszerezett módon feltölteni.

— Elkészült a felhasználókat kezelő új felület is.
— Kialakításra került a struktúra, amelynek segítségével a

spektrumokhoz kőzettani és geokémiai adatok rendelhetők
egy egységes formátumú táblázatos sablon segítségével,

— Az adatbázist több nemzetközi konferencián is bemu-
tattuk (EGU, IMA2014).

Műszer- és módszertani fejlesztések

Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése

Témavezető: TÖRÖK István
A szeizmikus műszerfejlesztés intézetünkben komoly

hagyományokkal rendelkezik. Ezt számos különböző mérési
célra kifejlesztett műszer, valamint a világ sok országában
még ma is működő mérőeszköz támasztja alá. Elkezdődött az
új műszer, az Elgidas–4 fejlesztése.

Elért eredmények:
— Az Elgidas–4 műszer tesztelése laboratóriumi és terepi

körülmények között. Az így szerzett adatok és tapasztalatok
segítségével véglegesíteni lehet a nyomtatott áramköri lapokat
és a műszer felépítését.

— A mobilinternetes változat további tesztelése, a hálózati
kommunikáció stabilitásának vizsgálata különböző terepi vi-
szonyok között. 
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— A műszer szoftvereinek továbbfejlesztése, hibák javí-
tása, időalap további pontosítása.

— WIFI kommunikáció alkalmazhatóságának vizsgálata,
a próbaáramkör integrálása a műszerbe, 

— Teljesen kábelmenetes, egycsatornás műszer fejleszté-
sének vizsgálata a meglévő részegységek felhasználásával,

— 2 darab Elgidas–4, 1 darab mobilinternetes eszköz
építése.

Obszervatóriumi mágneses műszer- és
módszerfejlesztés

Témavezető: CSONTOS András
A Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban több mint egy

évtizede folynak a dIdD berendezés fejlesztéséhez kapcso-
lódó kutatások. A korábban nagy stabilitású variométer
létrehozására kidolgozott mérési eljárás, az elmúlt évek
fejlesztései nyomán, abszolút inklináció-mérés végzésére is
alkalmassá vált. Fejlesztési lépéseink célja egy olyan nagy
stabilitású variométer kifejlesztése, amely alkalmas eljá-
rássokkal önmagát kalibrálni képes. További mérési mód-
szerek kidolgozása és obszervatóriumi vizsgálata szükséges
ahhoz, a magnetométer kalibrációs paramétereit közvet-
lenül mérhetővé tegyük.

Elért eredmények:
— Folytatódott a háromkomponenses protonrezonan-

ciás regisztrálóműszerhez (dIdD) kapcsolódó eljárások fej-
lesztése. A deklináció kezdőszögének változásait folyama-
tosan monitorozó rendszerrel (MGEN berendezés) végez-
tünk kísérleteket. 

— A mágneses tér gradienseinek mérését szolgáló eljá-
rásokat vizsgáltunk.

— Folytatódott a háromkomponenses protonrezonan-
ciás regisztrálóműszerhez (dIdD) kapcsolódó eljárások fe-
jlesztése. 

— A mágneses tér gradienseinek mérése során nyert
adatok értelmezése.

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:
— talajhőmérséklet-mérési idősorok különböző mély-

ségekből, Pap-szigetről, a Tihanyi Obszervatóriumból és a
Tallér utcai telephelyről (3 db éves idősor, perces átla-
gokkal). 

— A hőmérséklet-mérési adatsorok kiértékelése a talaj
hődiffuzivitásának megállapítására fejlesztett algoritmus-
sal: becslések a mérési pontokra a hődiffuzivitás értékének
időbeli változására, 

— A papszigeti állomás felmérése mérnökgeofizikai

módszerekkel a földtani modell kialakítása, a talajhőáram,
ill. és így a sekély-geotermikus rendszerek szempontjából
is fontos paraméterek megismerése céljából.

— Az 1.6 Vízföldtani megfigyelőhálózat tervpontban
keletkezett kúthőmérsékleti adatsorok kigyűjtése és érté-
kelése, a hőmérsékleti adatsorokra éves periódusú szinusz
függvények illesztése, majd a szinusz függvény és mérési
mélység alapján az átlagos hődiffuzivitás megbecslése.

Mélyföldtani kutatások geofizikai 
módszerekkel

Témavezető: KISS János
A mélyföldtani kutatásokat végezni csak geofizikai

adatok vagy mélyfúrások alapján lehet. A geofizikai adatok
az ország egész területét lefedik, így ott, ahol nincs fúrás,
vagy nagyon kevés, csak geofizikai adatok feldolgozásából
és értelmezéséből lehet új mélyföldtani információkat
szerezni. Mivel nagy mélységeket kutatunk, minél több
geofizikai módszer és minél több fizikai paraméter alapján
lehet csak megbízható eredményeket elérni. Gravitációs és
mágneses adatok, elektromágneses mélyszondázások és
szeizmikus szelvények alapján lehet komplex értelmezést
adni.

Elért eredmények:
— 10 db 100 000-es méretarányú geofizikai paraméter-

térkép elkészítése a Kinga térképtár bővítése.
— Közép-magyarországi-vonalhoz kapcsolódó vizsgá-

latok: A tervezett 27 terepi MT szondázásból, az erős elekt-
romágneses zaj miatt csak 11 pont mérése történt meg. A
feldolgozás során ezek sem bizonyultak használhatónak,
így az Örkény környéki komplex szelvény menti feldolgozás
sem történt meg. A komplex feldolgozásokat több szelvény
mentén, a dunántúli területen végeztük.

— Archív MT mérések feldolgozása kétdimenziós in-
verzióval. 

— 8–10 db MT szondázás mérése Irota és Felsővadász
környékén.

— Mágneses hatók térbeli lehatárolása a zalai kutatási
területen.

— Nyírségi regionális szelvények komplex mérése. 
— Nógrádi mintaszelvény értelmezése.

Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti
elhelyezés projekt támogatására

Témavezető: FALUS György
A projekt célja, hogy potenciális tároló kőzetek kőzettani,

üledékföldtani, illetve kísérleti vizsgálatával meghatározza és
számszerűsítse azokat a folyamatokat és azok időbeliségét,
amelyek a CO2 besajtolása következtében hatással lehetnek a
tároló, illetve fedőkőzetek kőzetmechanikai és petrofizikai
tulajdonságaira. Másrészről a hazai természetes szén-dioxid
előfordulások vizsgálatával információt kaphatunk a poten-
ciális tároló kőzetek és a szén-dioxid között hosszú távon, azaz
geológiai időskálán lejátszódó folyamatokról, mindezek alap-
ján pedig mind a tároló mind pedig a fedő kőzetek tekintetében
megállapítható lesz a szén-dioxid tárolás hosszú távú bizton-
ságának kérdése.
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Elért eredmények:
— Összeállítottuk azon szénhidrogén-előfordulások te-

rületének listáját, amelyek vegyesen harántoltak szénhidro-
génes, CO2-es és meddő telepeket a Szolnoki Formáció-
ban.

— Kőzetpreparátumok készítése (38 db csiszolat).
— Anyagvizsgálatok végzése (65 db. XRD és FTIR, ill.

18 db DTA vizsgálat).
— A BME munkatárasaival közösen elvégeztük a nagy

nyomású / hőmérsékletű kísérletek tervezését valamint kivi-
telezését.

— Tudományos együttműködés kapcsán 9 db vízminta
vizsgálata készült el egy kísérletsorozathoz kapcsolódóan,
amely a potenciális tárolóhelyekről származó természetes
fedőkőzeteket vizsgálta emelkedett nyomás és hőmérsékleti
viszonyok között, szuperkritikus szén-dioxid jelen-
létében.

Szerves eredetű talajszennyezések 
lehatárolásának módszertana

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

felhasználásán alapuló módszertan kidolgozása, mellyel
lehetőség nyílik a szerves szennyezőanyag kimutatására
anélkül, hogy felmerülne a szennyeződés függőleges irányú
továbbterjedésének veszélye. A kutatás során külön foglal-
kozunk a talajban és talajvízben lévő szenynyeződések
lehatárolásával, valamint az időbeli változások nyomon
követésének lehetőségével.

Elért eredmények: 
— Földtani paramétertérképek (4 db).
— 2D és 3D fajlagos ellenállás szelvények, metszetek

(2D: 6 db, 3D: 3 db).
— Talajminták TPH és elektromos vezetőképesség

elemzése (20 db).
— Szennyeződés eloszlás mélységmetszet (2 db).

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: 
— 79 db gamma-spektrometriai analízis.
— 1 db Mérési utasítás, amely kalibrálási utasítást is

tartalmaz.
— a tesztelt módszer használható, további eredmények

még szükségesek. Az inaktív anyagfeltöltéssel történő mé-
rés az eddigi eredmények alapján, jól használható urán és
tórium bomlási sorok esetén, de nem megfelelő eredményt
ad kálium-40 izotópra. Ennek kijavítása után a módszer
publikálható.

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 az obszer-
vatórium területén egyre inkább pontosított végeselemes
modellezés segítségével, valamint ezen eredmények alapján
az extenzométer elrendezések érzékenysége és a mérőrend-
szer inhomogenitásából származó, deformációkat erősítő
üreghatás vizsgálatával. 

Elért eredmények: 
— Nemzetközi tudományos együttműködés keretében

folytattuk a Conrad obszervatóriumban gyűjtött összeha-
sonlító (szupravezető- illetve több relatív graviméterrel
mért) árapály regisztrátumok feldolgozását, elemzését,
ezzel együtt egyfajta adatfeldolgozási módszertani standard
kialakítását.

— 8 évnyi folyamatos extenzométeres monitorozó adat-
sort elemeztünk együttműködésben az MTA CSFK GGI
Sopronbánfalvai Obszervatóriummal, melynek során mind-
két állomásnál tanulmányoztuk az árapály főbb kompo-
nenseinek és hullámparamétereinek megjelenését.

— Tanulmányoztuk a graviméteres és extenzométeres
monitorozó adatsorokban megjelenő, földrengésekkel és
szeizmikus rezgésekkel összefüggő hatásokat. 

— A mágneses deklináció 2014.0 epochára érvényes
területi változásának Magyarországra vonatkozó térképét
elkészítettük. 

— Értékes, 18. és 19. századi, Budára és Selmecbányára
vonatkozó deklináció adatokat találtunk az OMSZ Adat-
tárából és Selmecbányán a bányászati adattárban.

— Megtettük a 2015-ben Magyarországon esedékes
MagNetE konferencia előkészületeit. 

— Szlovák és lengyel partnerek bevonásával megkezd-
tük a terepi mintavételt a Choč-takaró permi üledékes és
magmás kőzeteiből. Hat feltárásból összesen 108 mintát
fúrtunk és orientáltunk,

— A Szerb Geodéziai Hatóság és a Belgrádi Egyetem
Bányászati fakultásának munkatársaival tesztmintákat gyűj-
töttünk a Danubicum jura-alsó-kréta pelágikus üledékeiből.

— Elvégeztük a győri és veszprémi környezetvédelmi
állomások által üzemeltetett PM10 és PM2.5 szállópor-
minták mágneses mérésének kiértékelését.

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 állapotvál-
tozásai közötti kapcsolatokat vizsgáljuk. A vizsgálat bázisát
a Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban és másutt végzett
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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.

Elért eredmények: 
— ULF hullámok vizsgálata földi és műholdas mérések

alapján.
— Plazmaszféra és plazmapauza vizsgálata.
— Az EMMA hálózat koordinálása.
— SWARM műhold mágneses észleléseinek elemzése,

turbulens folyamatok vizsgálatának szempontjából (kon-
vertáló és feldolgozó programok készítése).

— Részecskefluxus-eloszlások vizsgálata a Demeter
műhold mérései alapján.

— Népszerűsítő anyag összeállítása űrkutatási témából
az intézeti bemutatók számára.

Litoszférakutatás szeizmikus módszerekkel

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

és deformációs tulajdonságainak változását a Kárpát– Pannon
régió központi (Bakony–Balaton-felvidék), átmeneti (Nógrád–
Gömör) és peremi (Persányi-hegység) területei között, vala-
mint megfigyelni a víztartalom változását a geokémiával,
egyensúlyi hőmérséklettel és a deformációs tulajdonságokkal.
A Bakony–Balaton-felvidéken keresztül futó CEL08-as aktív
szeizmikus szelvény lehetőséget ad a megfigyelt paraméterek
korrelációjára a szeizmikus sebesség anomáliákkal.

Elért eredmények:
— A Kárpát–Pannon régió központi, átmeneti és mar-

ginális helyzetű lelőhelyeiről származó felsőköpeny-zárvá-
nyok víztartalmának összehasonlító ábrázolása és értel-
mezése. A felsőköpeny-zárványok víztartalmának összeve-
tése a geokémiai, petrográfiai és deformációs eredmé-
nyekkel. Az Bakony–Balaton-felvidékről származó granulit
xenolitok víztartalmának összesítése, a meglévő adatok ki-
egészítése és aktualizálása, valamint a víztartalmak össze-
hasonlítása a geokémiai, kőzettani és deformációs adatokkal.

— A Bakony–Balaton-felvidékről származó felsőkö-
peny- és alsókéreg-zárványok komplex értelmezése alapján
kirajzolódó esetleges újabb összefüggések összevetése a
szeizmikus anomáliákkal a CEL08-as szelvény mentén.

— A feldolgozásra alkalmas két szelvény (Reg-1 és DR-
6) szeizmikus feldolgozása és kiértékelése és különböző
attribútumok alapján a MOHO kijelölése.

3D tér modell különös tekintettel a
medenceterületekre

Magyarország 1:500 000-es medencemodellje

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

zat mélybeli elterjedésének és felszíni kibukkanásai kivé-
telével a kainozoos medencék rétegsorávall 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, preneogén).
Ez a munka nagymértékű szeizmikus adattömeg revízióját
és modelltérbe építését igényli. 

Elért eredmények: 
— 500×500 m-es voxel méretű, folytonos 3D modell a

kvarter képződményekre, az Alföld területére vonatkozóan. 
— Az Újfalui Formáció alsó határa felületmodelljének

draft változata az Alföld területére. 
— a Közép-magyarországi deformációs zóna linea-

mensrendszere elemeinek felületmodellje a vizsgált tér-
részekben, a lineamensrendszer egyes elemeire kitöltött
tektonikai téradatbázis és a Közép-magyarországi-zóna
komplex geofizikai és földtani módszerekkel történő
kutathatósága elkészült.

— 4 db újra feldolgozott szeizmikus szelvény és 17
szelvény korábbi szeizmikus szelvény mentén végzett földtani
értelmezés, mélyfúrások és karotázs adatok komplex földtani-
geofizikai értékelése a Nógrádi-medencében.

— 3D földtani-tektonikai modellek szerkesztése.

A Gerecse földtani térképezése

Témavezető: BUDAI Tamás
A Gerecse hegység földtani kutatási eredményeinek

összefoglalása, a tájegység 1:50 000-es méretarányú földtani
térképének és a hozzá tartozó magyarázó kötetnek az elké-
szítése és nyomdai úton történő közreadása.

Elért eredmények: 
— A Gerecse Ny-i előterét lefedő térképlapok vonal-

műve (1: 25 000 és 1:50 000).
— A hegyvidéki lapok közül a Vértesszőlős, a Duna-

szentmiklós és a Lábatlan jelű 1:25 000-es térképlapok
vonalműve (1:25 000 és 1:50 000).

— A Tatabánya jelű 1:25 000-es lap két északi lapjának,
valamint a Tarján jelű 1:25 000-es térképlap reambulációt
követően javított vonalműve (1:25 000 és 1:50 000).

— A különböző képződmények reprezentatív feltárá-
sainak részletes dokumentációja a magyarázó számára,

— A tájegységi magyarázó kainozoos rétegtani fejeze-
teinek, valamint a vízföldtani és az ásványi nyersanyagok
fejezetének első változata.

Negyedidőszaki üledékek fejlődéstörténeti
vizsgálata

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

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

Elért eredmények:
— terepi, anyagvizsgálati és geofizikai adatok kiértéke-

lése, 3D-rendszerbe történő beépítése.
— Légi- és űrfelvétel kiértékelés pontosítása.
— Részletes geomorfológiai, neotektonikai értékelés.
— Távérzékelési és DDM-adatok terepi ellenőrzése.
— Geomorfológiai, neotektonikai tanulmány készítése.
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Víz- és környezetföldtani kutatások

Karszthidrogeológiai modellezések

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

hidrogeológiai módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és al-
kalmazása. A továbbfejlesztendő módszerek közé elsősorban
a hidrogramelemzés és numerikus modellezés tartozik, míg a
mintaterületek leírásához számos egyéb módszert is fel
kívánunk használni, úgy, mint forráshozammérés, vízszint-
regisztrálás, hidraulikai tesztek, terepi geológiai és szerkezet-
földtani felmérés, felszíni geofizika, vízmintázás, nyomjelzés,
vízkémiai elemzések, GIS. 

Elért eredmények:
— A meglévő adatok alapján a terület hidrogeológiai

jellemzése, mérőhelyek ismertetése, GIS adatbázis (Tata).
— Koncepciómodell leírása (Tata).
— Az adatsorok leírása és értelmezése (Tata).
— Részadatsorok (Kádárta), hozam és meteorológiai

adatsorok (Pécsely).

Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések

Témavezető: SZŐCS Teodóra
Az előző években megkezdett programunk eddigi munkái

bebizonyították, hogy ha reprezentatív helyszíneken, az
intézeti akkreditált, tudományos igényű vízmintavételekkel,
részletes víz-geokémiai és izotóp-vizsgálatokkal egészítjük ki
az archív adatokat, akkor a folyamatok számszerűsítésében is
előre juthatunk. Az ilyen fejlesztés egyúttal lehetővé teszi a
víz-geokémiai modellezést is, amely a mélységi vizeket érintő
további alkalmazásoknál is hasznosítható. Ilyen alkalmazások
többek között a geotermikus energiahasznosítások, a szénhid-
rogén-ipari fejlesztések, a mélységi szén-dioxid elhelyezés, és
a vízben lévő hasznosítható oldott-anyagok bányászata.

Elért eredmények:
— Az akkreditált vízmintavételi státusz fenntartása;

pozitív eredménnyel záruló NAT helyszíni szemle.
— A beérkező vízföldtani naplók törzs- és víz-geoké-

miai adatainak rögzítése (160 db).
— Reprezentatív kutak mintázása, részletes víz-geoké-

miai és izotópvizsgálatokkal,
— víz-geokémiai értékelés a pt.1.2 Nyugat-Alföld és két

dunántúli (kt.1.10. Sárvári termálkarszt, kt.1.11. Büki ter-
málkarszt) termálvíztest összleteire,

— Az Alföldi mélyáramlások értékelése egy reprezen-
tatív víz-geokémiai, mély-vízföldtani szelvényben.

A Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjének 
értékelése

Témavezető: TÓTH György
A Hévízi-tó közvetlen környékén és vízgyűjtőjén az utolsó

években bekövetkezett változások felmérése és adatbázisba
rendezése. A vízgyűjtő terület hidrogeológiai viszonyaira vo-
natkozó információk, adatok összegyűjtése és azok érté-
kelésre, (azaz modellezésre) alkalmas formába rendezése. Az
elmúlt években bekövetkezett változások leírása, hidro-
geológiai modellek segítségével. A területre vonatkozó víz-

gazdálkodási rend továbbfejlesztése az elkészült értékelések
alapján, különböző vízgazdálkodási és klímaváltozási jövő-
képek esetére. 

Elért eredmények:
— Források és kutak felderítő jellegű helyszíni mérései,

vízszint, vízhozam, vízhőmérséklet és vízkémiai helyszíni
alapmérések elvégzése. 

— Vízmintavételezés és részletes vízminőség-vizsgálat,
általános vízkémiai és nyomelem-vizsgálatok 20 objektum,
(forrás és kút) esetében.

— Vízszint, vízhőmérsékleti és vízminőségi monito-
ringadatok hibaszűrése, elsődleges feldolgozása. 

— Termeléstörténet feldolgozása (adatbázis-kiegészí-
tés), vízszinttérképek, hidrogeológiai modell készítése.

— Javaslat készítése a hévíz- és geotermikus gazdál-
kodásra vonatkozóan, különböző jövőképekre. 

Magyarország geokémiai atlasza

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
Magyarország egységes geokémiai adatbázisának felé-

pítése.
Elért eredmények:
— 13582 TIM-elemzés statisztikai feldolgozása 2 adat-

bázis létrehozása (hordalék, illetve talaj), a két adatbázis
többlépcsős, többdimenziós statisztikai feldolgozása. Az
elkészült térképsorozatot a statisztikai alapparaméterekkel
átadtuk a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek.

— 111 mintát gyűjtöttünk. A mintavételi térkép teljes
vonalművét újraszerkesztettük a síkvidéki területeken im-
már az országos vízgazdálkodási terv vízgyűjtői alapján. A
összetett cellák ábrázolhatósága érdekében kétféle térképet
hoztunk létre: mintavételit a mintavételi helyekkel és ered-
ménytérképet ún. belső referenciapontokkal.

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata

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

dálkodási tervek (VGT) és azokban megfogalmazott intézke-
dési tervek segítik a vizek „jó állapotba” kerülésének elérését.
E tervek hatévenkénti ciklusokban követik egymást lehetővé
téve azok felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását. 

Elért eredmények:
— Jelentés a bányászati tevékenységekhez kapcsolódó

jelentős terhelések számbavételéről.
— A vízszintmegfigyelő hálózatnak havi minimum,

maximum és átlag értékei (1960–90 és 2000–2012 időszak).
— az MFGI főbb állami témái és pályázatai keretében

végzett vízmintavételek ellenőrzött vízkémiai adatainak
dokumentálása.

Nyersanyag potenciál

Földtani adatok kiértékelésének módszertani
fejlesztése a Nógrádi-szénmedence területén

Témavezető: HÁMORNÉ VIDÓ MÁRIA

A kutatás egyik célja a 2013-ban megkezdett litológiai
adatok és a mélyfúrás-geofizikai paraméterek szelvény
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menti egyeztetésének folytatása és a tervezett beruházásban
megvalósuló felszíni elgázosítási technológia szempontjait
figyelembe vevő analitikai és kőzettani vizsgálatok végzése
konkrét telepek vizsgálatával Farkaslyuk tanbánya terüle-
téről.

Elért eredmények:
— A mélyfúrási adatbázis bővítése további 95 fúrással a

regionális karotázs korrelációkhoz.
— A Nógrádi-medence mélységbecsléséhez szükséges

szeizmikus sebességmodell előkészített adatrendsze-
re.

— 30 minta komplex anyagvizsgálatának elvégzése és
kiértékelése (szerves kőzettan, szervetlen és szerves kémiai
elemzés, röntgen diffrakció, termoanalitika beleértve a
kőszénpadokat és a telepen belüli köztes tufitos, bentonitos
meddő képződményeket is).

— 20 minta kőszénminőség vizsgálata; proximate ana-
lízis, hamuolvadási vizsgálatok és ultimate analízis.

— Kőszénminta elgázosítási vizsgálata. 
— A „kritikus anyagok”, különös tekintettel a Ge kon-

centráció mérési módszertanának kidolgozása és ellenőr-
zése kőszenekre.

Magyarországi bentonit-előfordulások komplex
anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari,
mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek

felmérése 

Témavezető: KÓNYA Péter
A magyarországi ismert és a kevéssé vagy egyáltalán

nem kutatott, potenciális bentonitlelőhelyek vizsgálati ered-
ményeinek feldolgozása, további vizsgálatokkal kiegészít-
ve. 

Az eredmények gyakorlati szempontból segítik a külön-
böző bentonittelepek alaposabb ásványtani és geokémiai
megismerését és kitermelésük, hasznosításuk technológiai
részleteit illetően iránymutatásul szolgálnak. Tudományos
szempontból célunk a bentonitok ásványtani összetéte-
lének, illetve agyagásványuk szerkezetének alaposabb meg-
ismerése és pontosítása, különös tekintettel a keletkezési
körülményekre.

Elért eredmények:
— 85 db minta komplex anyagvizsgálatának elvégzése

(röntgendiffrakció, termoanalitika, geokémia, szemcse-
eloszlás) és kiértékelése,

— 40 db minta 2 mikron alatti frakciójának röntgen-
diffrakciós vizsgálata.

Természeti Erőforrás Kataszter (TEREK)

Témavezető: MATTÁNYI Zsolt
A feladat célja egy a Természeti Erőforrás Kataszter

(TEREK) kialakítását megalapozó, a hazai természeti erőfor-
rások adat- és információrendszereit feltáró és e rendszereket a
NATéR-hez térinformatikailag és szakmailag illesztő rend-
szerterv kialakítása és a megvalósítás feltételrendszerét bemu-
tató Koncepcionális és Megvalósíthatósági Tanulmány kidol-
gozása, illetve a tanulmány alapján a TEREK térinformatikai
rendszertervének elkészítése.

Elért eredmények: 
— Koncepcionális és Megvalósíthatósági Tanulmány

elkészítése.
— Térinformatikai rendszerterv elkészítése.

Földtani veszélyforrások

Földrengés-veszélyeztetettség -
Mérnökszeizmológiai térképezés

Témavezető: TILDY Péter
A kutatási téma tartalmazza a talajtípus meghatározáshoz

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

Elért eredmények:
— Adatgyűjtés: országos (Budapesten kívüli) VS,30

adatbázis 108 ponton, a hozzátartozó lejtőkategóriával, és a
fedőképződmény típusával.

— Adatgyűjtés: Budapesti VS,30 adatbázis, amely 88
db mérési pont adatait tartalmazza a hozzátartozó lejtő-
kategóriával, és a fedőképződmény típusával. 

— Budapest VIII., XIV., XIII., és III. kerületeinek
blokktérképe. 

Alkalmazott föld- és környezettudományi
problémák vizsgálata infravörös spektrometriai és

komplex anyagvizsgálati módszerekkel

Témavezető: KOVÁCS István János
Az elmúlt években az intézetben folyó Marie Curie

(NAMs-230937) és OTKA (PD101683) pályázatok kereté-
ben számos transzmissziós infravörös mérés történt a világ
számos laboratóriumában, és néhány ásványból hidrogén-
izotóp-meghatározás is történt tömegspektrométerrel. Ezen
eredmények közlése aktuálissá vált, így a projekt témájához
illeszkedve egy összefoglaló kézirat elkészítését tervezzük
angol nyelven, amely elsősorban anizotróp ásványokban
található komponensek mennyiségi infravörös elemzéséhez
adna iránymutatást és foglalná össze az eddigi tapaszta-
latokat. A másik kézirat az infravörös és tömegspektro-
méterrel történt víztartalom meghatározásokat hasonlítaná
össze, arra keresve a választ, hogy az utóbbi módszer
felhasználható-e az infravörös eredmények kalibrációjához. 

Elért eredmények: 
— FTIR transzmissziós protokoll kéziratának előkészítése.
— FTIR és izotópos módszerek kéziratának előké-

szítése.
— Már meglévő adatok rendszerzése és kiértékelése.

Azon sávok azonosítása az infravörös spektrumokon, amelyek
a legoptimálisabban használhatóak fel az egyes ásványos
komponensek azonosítására és mennyiségének becslésére.

— Ásványok különböző szemcseméretű frakciójának
vizsgálata és a jellemző infravörös elnyelési sávok változása
ezen paraméterekkel.

— 20 db iharkúti gyanta FTIR-ATR és transzmissziós
ATR mérése (KBr-es beágyazás) mérése és kiértékelése,
emellett 5 minta GC mérése és kiértékelése.
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— 15 db csontminta, FTIR-ATR, XRD és TA mérése és
kiértékelése.

Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási
stratégiákat támogató kutatások

Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-
geokémiai módszerekkel a Körös-medence

alapfúrásain (Vésztő–1, Dévaványa–1)

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
A vizsgálat továbbra is olyan mintákon történik, melyek

rétegtani korrelációja a kínai lösz-szekvenciákkal a mély-
tengeri oxigénizotóparány-változásokkal, s ezzel a globális
klímatörténeti eseményekkel már megtörtént. Így lehetőség
van arra, hogy a 2013-ban kimutatott rétegtani trendet bizo-
nyító jelleggel, hasonló módszerekkel, de független minta-
soron nyomozzuk. Feladat a Vésztő–1 mélyfúrásból származó
kb. 100 minta komplex anyagvizsgálata és az eredmények
összefoglaló értelmezése.

Elért eredmények: 
— a fúrásból (Vésztő–1) származó kb. 100 minta komp-

lex anyagvizsgálata megtörtént: röntgendiffrakció, termo-
gravimetria, geokémia (ICP-OES) és infravörös spektro-
metria (FTIR-ATR).

— Az eredmények összefoglaló értelmezése.
— Adatbázis fejlesztése a két paraméterfúrás szöveges

dokumentációja és anyagvizsgálati eredményei alapján.

Hazai Dekarbonizációs Útitervhez kapcsolódó
Cselekvési Terv előkészítése

Témavezető: SELMECZI Pál
A feladat célja a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiá-

hoz kapcsolódó Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ)
cselekvési tervének megalapozásához történő hozzájárulás
egyes ágazati cselekvési irányok részletes vizsgálatán és
kidolgozásán keresztül.

Elért eredmények: 
— A tematika és ütemterv kidolgozása.
— Az ágazati direkt és indirekt kibocsátások számítása

és az éves ÜHG kibocsátás csökkentések összetételének
visszamenőleges vizsgálata.

— A Brit Karbon Kalkulátor alapján, a módszertan-
fejlesztés révén elkészült a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó számítások összegzése. 

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia cselekvési
tervének megalapozása

Témavezető: BÍRÓ Marianna
A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS)

keretein belül a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) a
hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos kiemelt ága-
zati területekre vonatkozóan rövid, közép- és hosszú távú cse-
lekvési irányokat határoz meg. Az alkalmazkodás potenciális
eszköztára, a cselekvési irányok rendszerezési lehetősége igen
széles skálán mozog. A különböző időtávú cselekvési irányok
gyakorlati megvalósításához nélkülözhetetlen a szükséges
lépések vizsgálata és lehatárolása. A projekt célja a Nemzeti

Alkalmazkodási Stratégia (NAS) cselekvési tervének megala-
pozásához történő hozzájárulás egyes ágazati cselekvési
irányok részletes vizsgálatán és kidolgozásán keresztül.

Elért eredmények:
— A „Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia cselekvési ter-

vének megalapozása” (NAS-CsT) című tanulmány elkészítése.
— Az Országgyűlés a kutatási jelentés készítésének idő-

pontjában még nem fogadta el a második Nemzeti Éghajlat-
változási Stratégiát (NÉS-2) ezért az intézkedések gyakorlati
megvalósítását támogató és akadályozó tényezők feltárására
és a feloldásukra vonatkozó javaslatokat még nem állt
módunkban előkészíteni.

— A folytatott disszeminációs tevékenység egyik eleme a
térségi, helyi szintű beavatkozási lehetőségekhez köthető, még-
pedig a Települési és Térségi Klímastratégia (TTKS) módszer-
tanához kapcsolódó Települési Alkalmazkodási Barométer
(TAB) kidolgozásában való részvétellel.

Tata város Intézkedési Tervének kidolgozása 
a tatai források fenntartható kezelésére

Témavezető: SELMECZI Pál
A kutatási program célja egy a hidrológiai modellre,

földtani veszély felmérésére, valamint településszerkezeti
és épületállomány változások felmérésére alapozott, a vár-
ható éghajlatváltozásból fakadó hatásokat is figyelembe
vevő középtávú (2020-ig) intézkedési terv kidolgozása,
továbbá komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és táji
értékelésekre és éghajlati sérülékenység vizsgálatára ala-
pozott hosszú távú (2030-ig) helyi alkalmazkodási stratégia
kidolgozása a mintaterületre.

Elért eredmények:
— A szakirodalom áttekintése.
— Összefoglaló jelentések: a földtani veszélyforrásokról

és a településrendezési terv felülvizsgálatának eredményeiről.
— Térinformatikai adatbázis összeállítása.
— Tata város Intézkedési Tervének kidolgozása a tatai

források fenntartható kezelésére.

Területi és Térségi Klímastratégiák (TTKS)
programkoncepció kidolgozása

Témavezető: SELMECZI PÁL

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia számos új terve-
zési követelményt támaszt, melyek hatékony ellátása telepü-
lési, járási és megyei önkormányzatok szintjén lehetséges. E
követelmények egyaránt érintik a dekarbonizációt (pl. tele-
pülési energiagazdálkodás, közlekedésszervezés, létesít-
ményüzemeltetés stb.), az éghajlati alkalmazkodást (pl.
település-egészségügy, épületek és kritikus infrastruktúra
állapota, turizmus stb.) és a szemléletformálást (pl. lakos-
sági tájékoztatás, önkormányzati döntéshozók, döntés-
előkészítők tájékoztatása). A projekt célja a települési, járási
és megyei komplex „NÉS kompatibilis” klímastratégiák
(TTKS) kidolgozásának módszertani megalapozása.

Elért eredmények:
— „Helyzetfeltáró tanulmány a települési és térségi klí-

mastratégiák megvalósíthatósága témakörében” című rész-
tanulmány.
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— A Települési és Területi Klímastratégiák módszerta-
nához kapcsolódóan kidolgozásra került a Települési Al-
kalmazkodási Barométer (TAB).

— A Területi és Térségi Klímastratégiák (TTKS) prog-
ramkoncepció kidolgozásának tartalmi elemeit egy szak-
mai posztervázlat elkészítésével zártuk.

A NÉS Szemléletformálási Cselekvési Tervének
kidolgozása, a végrehajtás előkészítése 

és kiegészítő kommunikációs tevékenységek

Témavezető: BÍRÓ Marianna
A projekt célja, a NÉS-2 tervezet „Partnerség az Ég-

hajlatért” alprogramjának Szemléletformálási Cselekvési
Tervének készítése; továbbá az alprogramban szereplő 6
tevékenységcsoport esetében a végrehajtás feltételeinek
vizsgálatát, illetve lehetőség szerint a megvalósítás előké-
szítését. 

Olyan feladatokat terveztünk, melyek a NÉS-2 elfoga-
dása nélkül is hatékonyak a klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálásban. A tevékenységek által az éghajlat-
változással kapcsolatos aktuális és megalapozott informá-
ciók terjeszthetők szakmai, államigazgatási körökben,
illetve a széles nyilvánosság felé.

Elért eredmények:
— Kidolgoztuk a Második Nemzeti Éghajlatváltozási

Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re — Éghajlatvál-
tozási Cselekvési Terv — Horizontális Eszközök Program
— Szemléletformálási Cselekvési Terv — Tervezet című
anyagot (SzCsT-t).

— Előkészítettük az Energia- és Klímatudatossági
Szemléletformálási Cselekvési Tervről szóló előterjesz-
téssel kapcsolatos egységes MFGI álláspontot,

— Elkészítettük a Klímadialógus fórum továbbfejlesz-
tése koncepció és megvalósítási terv című belső anyagot.
Tekintettel a NAK kommunikációs feladatainak potenciá-
lis szinergiáira, a Klímadialógus fejlesztését, az Éghajlat-
változási Tudományos Műhely és a hírlevél megvalósítá-
sának tervét egymással összekapcsoltuk. 

A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizekre
(KHAFA)

Témavezető: MATTÁNYI Zsolt
A felszín alatti víz monitoringhálózat adatsorainak

elemzése, illetve összevetése meteorológiai idősorokkal.
Elért eredmények: A feladat elvégzéséhez szükséges

meteorológiai adatokat 2014 novemberében kapta meg az
intézet. A NATéR projekt feladatai — részben külső okok
— miatt késést szenvedtek. Emiatt csak a kútadatok rende-
zésére, illetve a kitettségelemzésre kerülhetett sor.

NATéR kormányrendelet feladatainak 
végrehajtása

Témavezető: SELMECZI Pál
NATéR jogszabályban (a 94/2014. [III. 21.] kormány-

rendelet) megfogalmazott feladatok végrehajtása.
Elért eredmények:
— Üzemeltetési Szabályzat kidolgozása, elfogadtatása.

— A NATéR 2015. évre vonatkozó vizsgálati, kutatási,
elemzési terve — kidolgozás, elfogadtatás.

Paleontológia

A Kárpát-medence szárazföldi eredetű
mezozoikumi formációinak őslénytani és

őskörnyezeti szempontú vizsgálata

Témavezető: BODOR Emese Réka
Jura őskörnyezet rekonstrukciója növénymaradványok

alapján. A Kárpát-medence dinoszaurusz lelőhelyeinek ős-
lénytani és őskörnyezeti vizsgálata és a Hátszegi-medence
őslénytani és őskörnyezeti vizsgálatai.

Elért eredmények: 
— Réteg szerinti adatokkal bővített adatbázis (~24 354

adat) a Bukaresti Egyetem Jura növénygyűjteményéről.
— A Rákóczitelepen található jura növénytartalmú fúró-

magok felmérése, és feldolgozása adatbázis formájában
(magonként a fúrás és mélység feljegyzésén kívül a fajok is
meghatározásra kerülnek).

— 7 hátszegi pollenmintából 14 preparátum, 6 iharkúti
koprolitból 12 preparátum készült az intézet laboratóriumá-
ban, melyek feldolgozása is megtörtént. További 12 makro-
fosszíliáról összesen 32 preparátum készült, melyek feldol-
gozása, fotózása megtörtént.

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 adatbázi-
sai és más, számunkra elérhető adatbázisok; EBSCO (első-
sorban akadémiai kiadású) folyóiratok adatbázisa; American
Geophysical Union (AGU) a Földtani és Geofizikai Szak-
könyvtár 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 munkatársain kívül a külső olvasók száma 150 fő
volt, ebből egyetemi hallgat 84 fő. A Geofizikai Szakkönyv-
tárban 24 külsős olvasó volt, ebből 11 egyetemi hallgató. Nő a
virtuális olvasóink száma, ugrásszerűen nő az elektronikus
könyvtárunk is. 

A könyvtárközi kérés 202 alkalommal történt. Olvasó-
termi használatra 1312 kiadványt adtunk ki, míg a kikölcsön-
zött dokumentumok száma 2022 volt. A helyben használt
dokumentumok mennyisége a 2013-as évit 20%-al meg-
haladta. 

Ez évben behasonlítottuk KÓKAY József és SZABÓ Imre
hagyatékából származó könyv- és folyóirat-állományt.
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A Geofizikai Szakkönyvtár a folyóiratokon kívül 172 tétel-
lel gyarapodott (ebből 143 jelentés). A Földtani Szakkönyv-
tárban az év folyamán 390 darabbal emelkedett a könyvek
száma. A folyóiratok közül, az előző évhez hasonlóan a két
könyvtár 22 félét tudott megrendelni. 

Cserés partnereink adatbázisát frissítettük. 2014. év végén
379 partnerrel állunk cserés kapcsolatban. 

A Geofizikai Szakkönyvtárban a Huntéka adatbázisban
172 dokumentum, ebből 143 intézeti kutatási jelentés került
feldolgozásra.

A raszter könyvtáron belül létrehoztunk egy szöveges
kiadványok könyvtárat, amelyben kiadványtípusonként he-
lyeztük el az elektronikusan is elkészült legújabb kiadvá-
nyainkat, és ide gyűjtjük az olvasói igény alapján beszkennelt,
már nem jogdíjas könyvtári állományt is. 

A LECHNER Ödön emlékév alkalmából sokan keresték az
épülettel kapcsolatos dokumentációt.

Az elektronikusan archivált térképi állományt térképekkel
is bővítettük, szkennelésre került a II. katonai felmérés összes,
földtant ábrázoló térképszelvénye.

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:
— Kiemelt alapfeladatként kezeljük a papír alapú leltár-

könyvek digitalizálását. Az évben kb. 35 000 tételt digitali-
záltunk.

— Weben elérhetővé vált a nyilvános adatbázis: gyujte-
meny.mfgi.hu.

— Szintén kiemelt feladat a gerinces gyűjtemény revíziója
és fotózása: 3 000 lelet ez évben.

— Új feladat a digitalizált anyag webes térképi megjele-
nítése: 200 db gerinces lelet lelőhelyét jelenítettük meg
térképen a nagyközönség számára is elérhető módon, a leletek
alapadataival és fotójával.

— A Monari leltárkezelő szoftvert egy új, a tudomány-
történeti gyűjtemény és az Eötvös Gyűjtemény dokumentu-
mokra vonatkozó adatainak kezelésére alkalmas modullal
fejlesztettük.

— Új kiállítás készült a Rudapithecus hungaricusról.
— „Az év érdekessége” című vitrint berendezése.

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

fejlesztések

Témavezető: BESNYI Anikó
A Geológiai 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
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 több mint 20 intézeti

témához, pályázathoz végzett méréseket. A szolgáltatá-
sainkat 42 külső megbízó (ezek közül több visszatérő) is
igénybe vette, egyesek többszörös megrendelés révén is.

— Együttműködések: Debreceni Egyetem Orvostudo-
mányi kara (OTKA pályázat), Miskolci Egyetem (CRITICEL
TÁMOP pályázat), Mecsekérc Zrt-vel (BAF).

— Lumineszcens kormeghatározás: 52 db mintán
végeztünk lumineszcens méréseket és közülük 44 db minta
kormeghatározása befejeződött.

— Műszerfejlesztés, -karbantartás: beérkezett műszerek
(FTIR-ATR, polírozógép, kőzettani mikroszkóp, pH-mérő)
esetében a műszer-dokumentációkat elkészítettük és a teszt-
időszak után folyamatosan használatba vontuk az eszkö-
zöket. Egyéb felújítások, bővítések történtek,

— A Radiometriai Labor módszertani, hitelesítő és
ellenőrző mérésekkel együtt összesen 123 gamma-spektro-
metriai mérést végzett,

— A laboratórium sikeresen szerepelt a NAT akkredi-
táció második éves felülvizsgálatán és az ISO-auditon is.

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

működtetése

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A projekt a 21/2013 VM rendelet alapján valósul meg.

Feladata új kutak nyilvántartásba vétele és dokumentálása,
azaz a „Vízföldtani naplók”, az előírt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelő, elkészítése.

Elért eredmények:
— 503 db kút „Vízföldtani naplója” készült el.
— Biztosítottuk a „Vízföldtani napló” adattár műkö-

dését. Az adattár olvasójában, az Adattár Működési Sza-
bályzatának megfelelően 217 ügyfél töltött ki „Adatkérő”
lapot és ezek értelmében 2019 db Vízföldtani naplót (vele
együtt Kútkatasztert és térképeket) bocsátottunk a kutatók
rendelkezésére betekintés céljából.

— Az adattár digitális nyilvántartásba vétele (digitális
leltár) befejeződött, Ennek értelmében, az adattárban
jelenleg 38 767 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
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Bizottság magyarországi Nemzeti Kapcsolattartási Pontja)
kötött együttműködési megállapodás szerint intézetünk
geofizikai kérdésekben segíti az OAH tevékenységét. Ennek
keretében nyílt lehetőség szakembereink továbbképzésére
és kutatási eszközeink nemzetközi programok keretében
történő tesztelésére.

Elért redmények: 
— Az Országos Atomenergia Hivatal közreműködé-

sével intézetünk műszertesztelési gyakorlatot végzett Felső-
petényben. A gyakorlaton résztvevő, a CTBTO által delegált
geofizikusok kollégáink segítségével ismerkedhettek meg
az aktív szeizmikus módszerhez használt DaQ-III mérnök-
szeizmikus műszerrel és a geoelektromos méréshez alkal-
mazott ZONGE műszerrel,

— Inverziós Ankéton bemutattuk a felsőpetényi Nagy-
Kaverna felett végzett komplex geofizikai mérések ered-
ményeit, melyeket az elmúlt négy év során végeztünk el,

— Jordániában 6 hétig tartó terepi ellenőrző gyakorlaton
(IFE14) vettünk részt.

Kiadvány

Magyarország 1:500 000-es földtani térképe -
magyarázó

Témavezető: KERCSMÁR Zsolt
Az év elején jelent meg „Magyarország 1:500 000-es

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

Elért eredmények: A lektorált, szerkesztésre kész ma-
gyar szöveg 85%-a készült el az év végére, és az 50%-ának
kész az angol fordítása. A terjedelem kb. 25%-al nagyobb
lesz a tervezettnél.

Magyarország prekainozoos medencealjzatának
földtana

Témavezető: BUDAI Tamás
Az 1:500 000-es méretarányú pre-kainozoos földtani

térkép magyarázó kötete fejezeteinek egységesítése, a hi-
ányzó fejezeteinek megírása, földtani szelvények szerkesz-
tése, lektorálás, javítás, fordítás, nyomdai előkészítés.

Elért eredmények: Megjelent nyomtatásban Magyar-
ország 1:500 000-es méretarányú prekainozoos földtani
térképének magyarázó kötete magyar és angol nyelvű válto-
zatban, a hozzá tartozó földtani szelvényeket tartalmazó
melléklettel együtt.

Budapest földtani atlasza

Témavezető: GYALOG László
Budapest területéről és környékéről földtani atlaszt

készítése, „Budapest és környéke földtani atlasza turisták
részére” munkacímmel.

Elért eredmények:
— Az idei év fő feladata az objektumleírások befejezése

volt. Az objektumokról a helyszínen fényképek készültek, 
— A térképek szerkesztése után a kész anyag Quark

programban történő tördelése elkezdődött, 

— A földtani érdekességeket bemutató objektumleírá-
sok, földtani résztérképek és fotók elkészítésének befeje-
zése megtörtént, 

— A hiányzó valamennyi objektumot felkerestük és
dokumentáltuk. A leírások 8 kivételével el is készültek.
Emellett elkészültek 60 leíráshoz a földtani térképek is.

Az MBFH együttműködés keretében végzett
feladatok

1/2014. Geotermikus potenciálfelmérés,
koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-

geofizikai feladatok végzése

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

tanulmányok, értékelések, szakvélemények készítése, amelyek
eredményei közvetlenül hasznosulnak a geotermikus kon-
cessziós feladatokban, azok ellátásához naprakész szakmai
alapot jelentenek. A projekt két fontos feladatot lát el: 

Részvétel a geotermikus koncessziókhoz kapcsolódó
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzé-
sében és a vizsgálati tanulmány összeállításában: a vizsgálati
tanulmányok földtani-teleptani részfejezeteinek elkészítése,
valamint a tanulmányok végső összeállítása a 19/2013 téma
keretében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, víz-
gazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, ter-
mőföldvédelmi, közegészségügyi, nemzetvédelmi, település-
rendezési, közlekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási
szempontú részfejezetek összeszerkesztésével. További fela-
dat a koncessziós feladatokhoz kapcsolódó eseti szakvéle-
mények készítése. 

A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok hát-
terét adó olyan módszertani témák, amelyek a konkrét kon-
cessziós feladatoktól ugyan függetlenek, de eredményeik leg-
alább a következő év koncessziós feladataiban hasznosulnak,
azokat alátámasztják: koncessziós területek értéksorrendjét
megalapozó kutatások; a porozitás változása a mélységgel,
tömörödési trendek vizsgálata; geotermikus gradiens változá-
sa a mélység függvényében törvényszerűségeinek vizsgálata;
apriori információkra támaszkodva új potenciálisan perspekti-
vikus koncessziós területek kijelölése. 

Elért eredmények:
— Nagykanizsa-Nyugat geotermikus koncesszióra ja-

vasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizs-
gálati tanulmánya. 

— Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület
komplex érzékenységi és terhelhetőségi jelentés.

— Győr geotermikus koncesszióra javasolt terület komp-
lex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmá-
nya. 

— Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komp-
lex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány
tervezete.

— Ezek mellett Fertőd geotermikus koncesszióra java-
solt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizs-
gálati tanulmányához az anyaggyűjtés megkezdődött.
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2/2014. MBFH Szénhidrogén-potenciál felmérés,
koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-

geofizikai feladatok végzése

Témavezető: KOVÁCS Zsolt
A fő cél olyan átfogó tanulmányok, értékelések, szakvéle-

mények, vizsgálatok készítése, amelyek eredményei közvet-
lenül hasznosulnak a szénhidrogén koncessziós feladatok-
ban, 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 ér-
zékenységi 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:
— 6 db szénhidrogén koncessziós tanulmány szénhid-

rogén-teleptani adottságait, várható vagyonát és a szénhid-
rogének lehetséges kutatási és bányászati módszereit bemu-
tató fejezeteit készítettük el. A területek a következők vol-
tak: Ercsi, Igal CH, Jászberény, Bázakerettye, Mezőcsoko-
nya, Hatvan.

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

— A szénhidrogénvagyonnal kapcsolatos áttekintést fel-
használtuk a szénhidrogén koncessziós tanulmányokhoz
kapcsolódó érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatokban, az
MBFH ásványvagyon-nyilvántartásába kerülő ásványva-
gyonadatok megbízhatóságának értékelésében és ellenőr-
zésében, és a szénhidrogén-potenciál felmérésében.

3/2014. MBFH Szénelőfordulások földtani és
geofizikai adatrendszerének megalapozása

Témavezető: PÜSPÖKI Zoltán
A készülő adatbázisok lehetővé teszik a Mizserfa II. és

Sajómercse II. területek szerkezeti rekonstrukció előtti tele-
penkénti készletszámításainak elvégzését. E módszertani
kutatási feladat végeredményeként előálló készletadatok
egyben a mérlegadatokkal történő összevetések alapjául is
szolgálhatnak.

Elért eredmények:
— A 2014. év során a 8/1 állami téma keretei között

digitalizált mélyfúrásokkal (50 db) együtt digitalizálásra
került 104 db fúrás összesen 566 geofizikai görbéje, 156
kilométer hosszban. A mélyfúrási geofizika mellett adatbá-
zisba kerültek ugyanezen mélyfúrások litológiai adatai,
összesen 4396 rekord (réteg) formájában.

— Elkészült 102 db mélyfúrás ViewLog környezetben
Mizserfa II. területen. Ehhez a földtani naplók alapján lito-
lógiai jelkulcsot is kidolgoztunk.

— Geofizikai korrelációs diagramok készültek Mizser-
fa II. területen. Digitalizáltuk a Mizserfa II. kutatási záró-
jelentésben szereplő archív földtani szelvényeket is. A
mélyfúrási adatok figyelembe véve részletesen értelmeztük

a területen áthaladó SAL-10 szeizmikus szelvény széntele-
pes rétegsort tartalmazó részét is.

— Elkészült és leadásra került Sajómercse II. terület
komplett mélyfúrási adatbázisa.

— Elkészült 38 db fúrás Sajómercse II. területre vonat-
kozóan ViewLog környezetben.

— Kiegészítő szénminták kerültek begyűjtésre kutató-
vágatból a Nyugat-Borsodi területen (Farkaslyuk).

— Az elkészült adatbázisok lehetővé tették a Mizserfa
II. és Sajómercse II. területek szerkezeti rekonstrukció előtti
telepenkénti készletszámításainak elvégzését.

4/2014. 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. E feladat végrehajthatóságát már a
tervezés során is csak akkor láttuk kivitelezhetőnek, ha az
első félév végére pozitív döntés és kormányhatározat szüle-
tik a mecseki uránérc hasznosításáról és a közelmúltban
megosztott bányatelkek összevonásra, az ennek következté-
ben megszűnő védőpillérekben lekötött ásványvagyon
pedig felszabadításra kerül.

Elért eredmények: 
A projekt során a betervezett tartalékfeladatot, azaz

archív térképi és adattári adatok alapján az ország felszíni és
légi, valamint mélységi radiometriai anomáliáinak 1:200
000 méretarányú téradatbázisa digitalizált változatát
készítettük el. A munkához a MBFH Adattárából származó
egykori MÉV jelentéseket használtuk fel. A munka ered-
ményeként a jelentésekben szereplő anomália katalógusok
és térképek digitális változatát készítettük el.

5/2014. 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:
— Az elmaradt, ismeretlen koordinátarendszerű érces

lelőhelyek lehatároló koordinátáit pótoltuk.
— Rudabánya ércesedésének tömbszintű lehatárolását a

tömbök koordinátáival és tömbönkénti készletadatokkal táb-
lázatos és térképi megjelenítéssel elvégeztük.

— Ritkaföldfém potenciáljának felmérése keretében idén
a potenciális formációk közül először a Mecsekalján sok
helyen feltárt és bányászott pannóniai homokot, valamint a
Balaton-felvidéki Vöröstói Formációba tartozó agyagos kőze-
teket mintáztuk meg több helyen. A mintákból röntgen diff-
rakciós, ICP OES fő- és nyomelem, valamint ICP MS ritka-
földfém és egyéb nyomelem vizsgálatok történtek.
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— Az elvégzett vizsgálatok alapján több érdekes, további
vizsgálatra érdemes területet találtunk. Kémiai elemzéseinkkel
nem csak a ritkaföldfémeket érintettük, hanem más nyers-
anyagok irányába történő további kutatási javaslatot is tettünk.

6/2014. MBFH Magyarország nemfémes szilárd
ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése

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

jedésére, minőségére és mennyiségére vonatkozóan 2013-ban
elindult egy felmérés. Ennek során a földtani alapok mellett a
hatósági nyilvántartás és mérnökgeológiai szempontok figye-
lembe vételével felmértük a kavics, homok és kőanyag
előfordulásait, kijelöltünk új prognosztikus területeket, 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. Ezért 2014-ben tervezzük
az agyag, alginit, alunitos nemesagyag, bentonitos nemes-
agyag, blokktégla agyag cementipari agyag, gipsz, kaolinos
nemesagyag, kerámiaipari agyag, kertészeti tőzeg (vegyes),
kovaföld, kvarcitok, lápföld, lápimész, mezőgazdasági tőzeg
(érett), okkerfestékföld, tűz- és saválló agyag, vályogtégla
agyag előfordulásokra vonatkozó adatok gyűjtését, illetve
rendszerezését a reménybeli vagyonok meghatározása cél-
jából.

Elért eredmények:
— A vizsgálandó anyagok aktualizált leírása, adatgyűj-

tés a vizsgálandó ásványi nyersanyagokról, az MBFH Ál-
lami Ásványvagyon Nyilvántartás áttekintése.

— Adatgyűjtések elvégzése, az adattáblák feltöltése, az
infrastruktúra és természetvédelmi korlátozások, ill. az ás-
ványi nyersanyagok prognosztikus területeinek kapcsolatát
értékelő módszer megalapozása, az Aggregátum Stratégia
kialakítását elősegítő tanulmány fejezeteinek megalapozása
(ÁCST).

— Új prognosztikus területek kijelölése, az infrastruk-
túra és természetvédelmi korlátozások, ill. az ásványi nyers-
anyagok prognosztikus területeinek kapcsolatát értékelő
módszer fejlesztése, az Aggregátum Stratégia megalapozó
tanulmány fejezeteinek aktualizálása konzultációk alapján.

— A reménybeli vagyonok meghatározására az adat-
táblák összeállítása, zárójelentés összeállítása térképekkel

7/2014. MBFH A bányászati hulladékkezelő
létesítmények (BHKL) nyilvántartásával, valamint
a bányászati hulladék hasznosításával összefüggő

feladatok végzése

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

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 napra-
készen kell tartani (frissíteni, hiányzó adatokat begyűjteni),
ami alapján a bányászati hulladékkezelő létesítmények
kockázati besorolása elvégezhető. Tudnunk kell a legveszé-
lyesebb objektumokról, ismerni kell azok állapotát, idő-

szakosan ellenőrizni kell, hogy az állapotukban nem történt-
e károsodás. A kockázatokat, amennyire lehet, minimali-
zálni kell.

Elért eredmények: 
— Külszíni bányaobjektumok kibővített MWF háttér-

adatbázisa (708 objektum felvétele).
— Duplán szereplő objektumoktól mentes MWF háttér-

adatbázis kialakítása.
— Bezárt bányameddők rekultivációs adatai: A bánya-

meddő kataszteri jelentések és a bányabezárási MÜT-ök
segítségével ismertettük a rekultivációs gyakorlatot, illetve
néhány nagyobb bányára (kiválasztott objektumra) egyedi
esettanulmányokon keresztül mutattuk be a rekultivációt.

— Weprot adatok adaptálása, beépítése a nyilvántartásba
megtörtént.

— Meddőhányók térinformatikai állománya (poligon): Az
objektumok pontos helyszínelése alapján a meddőhányó poli-
gonok, vagy zagytárazó kazetták körvonala (poligonjai) is sok
estben meghatározhatóak voltak. Ezekhez a poligonokhoz
hozzárendeltük a nyilvántartási azonosítószámot, így a táblá-
zatos értékek és a térbeli (poligon) kiterjedés összekapcso-
lódott.

— Hasznosítással kapcsolatos dokumentációk listája: át-
alakítottuk a háttéradatbázist és feltöltöttük az MBFH nyilván-
tartásokban (pl. bányameddő kataszter alapján) fellelhető
hasznosítási információkkal.

8/2014. MBFH Kijelölt bányászati hulladékkezelő
létesítmények földtani és geotechnikai

paramétereinek meghatározása

Témavezető: KOVÁCS Attila Csaba
A módszertani vizsgálatok részeként szeizmikus mérések

a tároló határoló gátján egy kiválasztott oldalon, geoelekt-
romos mérések kivitelezése a táróterek külső gáttesteinek
kiválasztott szakaszán, a geofizikai mérések eredményei vali-
dálásának elkezdése talajmechanikai feltárásokkal, labor-
mérésekkel. 

A kiválasztott létesítmények a mintavételeken, vizsgála-
tokon alapuló talajmechanikai, környezeti és vízföldtani
szempontok szerinti értékelése, az alaplista hiányzó para-
métereinek pótlása.

Elért eredmények: 
— Szeizmikus P és S hullámsebesség mérése, ezekből

az állékonyság számításához szükséges talajmechanikai
paraméterek (kohézió és belső súrlódási szög) meghatáro-
zása. 

— A tárolóteret határoló gáton végzett geoelektromos
mérésekkel felderítettük a gáttesten belüli, az állékonyságot
közvetlenül befolyásoló tényezőket (a gáttest anyagának
inhomogenitásai, nedvesedésre, esetleges szivárgásra utaló
jelek feltérképezését elvégeztük.

— Az Edelény III. és IV. meddőhányók anyaga jelenleg
a rekultiváció után már alig látható, csak egy-egy feltárás-
ban tanulmányozható. 

— A tározó külső oldalán végzett földradarmérések se-
gítségével a potenciális szivárgási helyek és az állékony-
ságot befolyásoló inhomogenitások meghatározásához a
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méréseket elvégeztük, de az agyagos talaj miatt kicsi volt a
behatolóképesség, ezért az értelmezés nem hozott hasz-
nálható eredményt.

— A rudabányai területen a meddőhányók területileg és
összetételileg is rendkívül komplexek, felszíni talajmintát és
2 darab talajvízmintát gyűjtöttünk, melyeknek a vizsgálati
eredményeit a jelentésben közöltük, de ezekből az eredmé-
nyekből a terület nagysága és összetettsége miatt megala-
pozott szakmai következtetések nem vonhatók le.

9/2014. MBFH Földtani veszélyforrások
vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk

kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja

Témavezető: MARSI István
A projekt fő célja a földtani veszélyforrások friss, országos

adatrendszerének kialakítása. Ez a különböző hatóságoknál,
szervezeteknél fellelhető archív felszínmozgás-adatok gyűjté-
sét, feldolgozását, egységesítését, szabványosítását valamint az
Országos Felszínmozgás Kataszterbe történő bevitelét, továb-
bá szakmai tartalmuk terepi ellenőrzését, felülvizsgálatát, az
MBFH felé történő — részben GIS alapú — adatszolgáltatást,
nyilvános részének internetes közzétételét foglalja magába.

A projekt keretein belüli módszertani kutatások (arra al-
kalmas mintaterületeken) egyrészt a különböző földtani ve-
szélyforrások, lejtőmozgások határainak, típusainak, moz-
gástörvényeinek modern, térinformatikai keretek közötti
vizsgálatát, prognózisát célozzák. Erre építve vizsgáljuk az
alkalmazott földtani információk feldolgozásának, átadásá-
nak azokat a formáit, melyek támogatni tudják a veszélyez-
tetett térségek területhasználati, építési hatósági döntéseit,
nagylétesítmények mérnöki tervezését is.

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

Elért eredmények: 
— A digitális Országos Felszínmozgás Kataszterben

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

— A Baranya, Fejér és Tolna megyei reambuláció adatai
bekerültek a digitális kataszterbe. 

— Elkészítettük a kataszteri adatok és terepi ellenőr-
zések legfontosabb adatait tartalmazó dokumentációs lapok
Fejér, Tolna és Baranya megyei dokumentációit, s lehetővé
tettük ezek megjelenítését a külső szolgáltatások számára. 

— Elkészítettük Tolna megye távérzékelési alapú ve-
szélyforrás kiértékelésének ArcGIS rendszerű térinformati-
kai feldolgozását.

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

— Kidolgoztuk a veszélyforrás adatbázis mozgástípu-
sainak ArcGIS megjelenítési formáit.

— Kialakítottuk a veszélyforrás adatbázis folyamatosan

frissülő adatainak WMS/WFS szolgátatással kiegészülő
térképi megjelenítési formáit.

— Megkezdtük Magyarország földtani veszélyforrás-
térképrendszerének tartalmi és formai kidolgozását.

— Balatoni magaspartok vizsgálata: A magas-parti ku-
tatások mintaterületére elkészítettük a terület (16 km2) 
1:10 000-es kondícióknak megfelelő digitális terepmodell-
jét. Elvégeztük a terület földtani, vízföldtani vizsgálatát,
fakadó vizeinek mintázását, a minták laboratóriumi elem-
zését, a vízföldtani adatállomány rendszerezését. Elvégez-
tük a projekt keretében a balatoni magaspartok mintaterüle-
ten a korábbi évek geofizikai méréseinek Arc-GIS rendszer-
be történő beillesztését, megszerkesztettük a mintaterület 4
egymásra épülő tematikus változatból álló térképsorozatát.

— Dél-dunántúli mintaterület: Elkészült a terület 
1:10 000-es részletességű digitális domborzatmodelljének
Arc-GIS változata. Külső veszélyforrások és földtani ve-
szélyforrások kapcsolatát előkészítő módszertani tanul-
mányt készítettünk.

10/2014. MBFH Földtani veszélyforrásokkal
érintett területek regionális felülvizsgálata.

Módszertani kutatás és fejlesztés

Témavezető: TILDY Péter
A módszertani fejlesztés célja, hogy a felszíni deformációk

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

Elért eredmények: 
— Dunaújváros-Ercsi: Hidrogeológiai vizsgálatokat vé-

geztünk, új és meghosszabbított földtani szelvényeket, tér-
informatikai módszerekkel interpolált és extrapolált földta-
ni információkat dolgoztunk fel. Az egységesített fúrási
rétegsorok bekerültek a „Geobank” adatbázisba.

— Mozgásvizsgálatokat végeztünk távérzékelési adatok
bevonásával: Légifotó értelmezéssel lehatárolt felszínmoz-
gásos területek Dunaújváros–Táborállás–Rácalmás–Kulcs
szakaszon.

— Dunaszekcső: Légifotó értelmezéssel lehatárolt fel-
színmozgásos területekkel Dunaszekcsőn (Országos Digitális
Felszínmozgás Kataszter). A repedésrendszer terjedését és
fejlődését nyomon követő geoelektromos metszeteket készí-
tettünk. 

— Országos felszínmozgás felmérési vizsgálati prog-
ram előkészítése (ajánlás és költségterv). 

— Eszközfejlesztés: A komplex adatrendszereket tartal-
mazó ArcMap megjelenítés értelmezést könnyítő funkcióit
használatba állítottuk (pl. kiválasztott terület szórópont-
jaiból automatikus grafikon rajzolása). 

— Dokumentációt készítettünk és oktatást tartottunk a
felszínmozgással kapcsolatos térinformatikai infrastruktúra
elemek használatáról.

11/2014. MBFH Felhagyott mélyművelésű bányák
adatrendszerének kiegészítése

Témavezető: TURCZI GÁBOR

A projekt egy téradatbázist épít, ami katalógusba fog-
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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.

A begyűjtött kéziratos térképek alapján a mélyművelés-
sel érintett területek geometriáját lehet dokumentálni. A
földtani környezet ismerete a szöveges dokumentumokkal,
jelentésekkel a kapcsolódó alfanumerikus adatbázis alapját
képzi, s elvégezhető a veszélyességi kategóriák szerinti
besorolás.

Elért eredmények: 
— Az alábányászott térségek bányaművelési adatainak

feldolgozása a felhagyott bányák térképeinek georeferálása,
digitális rögzítése, valamint a bányák kockázati értékelése és
veszélyességi kategóriákba való besorolása megtörtént. Az
adatok szerves részét képezik a földtani veszélyforrások egy-
séges rendszerének.

— Az érintett területek számításba vételét legtöbb esetben
a felelős bányakapitányságok adatáraiban kezdtük. Az itt
szerzett információkból alakul ki, hogy mely területekkel
foglalkozunk részletesen a feldolgozás során. Az idei évben
Heves és Veszprém megye voltak a célterületek

— Az idei munka során 21 területre végeztük el a ki-
értékelést. 3 terület adathiány miatt nem kapott besorolást,
viszont a térképen szerepelnek így ezek a későbbiekben
további kutatást igényelnek.

12/2014. MBFH Ex ante kondicionalitás —
földtani veszélyforrások kockázatértékelése

Témavezető: TILDY Péter
Magyarország által megpályázni kívánt EU-s fejlesztések

egy jelentős része az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
tematikus célkitűzés alá tartozik. E célkitűzésekhez kapcso-
lódó pályázatok esetében specifikus feltétel egy a klímavál-
tozás hatásait is tartalmazó nemzeti katasztrófavédelmi kocká-
zatértékelés kidolgozása. Ebben számba kell venni az összes
nagy kockázatot jelentő veszélyforrást (földrengés, járványok,
ipari balesetek stb.), meg kell határozni ezek várható hatását és
előfordulási gyakoriságát, majd ezeket koherens és össze-
hasonlítható módon be kell mutatni. A projekt ehhez biztosít
szakmai hátteret.

Elért eredmények: Az előző évben elkészítettük a ve-
szélyeztetett terület leírását, a további vizsgálatra kiválasz-
tott esemény (egy vörösiszap tároló gátszakadása) forgató-
könyvét, és megadtuk az érintett hatásszempontokat. Idén
a gyakoriságok és következmények véglegesítése, és a
pontosított adatok forgatókönyvbe történő visszavezetése
volt a feladat. Ezen kívül újabb forgatókönyvek kidolgo-
zására is sort kerítettünk, miután a tavalyi év végén a
munkacsoport pontosította a további vizsgálatra javasolt
szűrőfeltételeit. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a
tavalyi eseménylista kiegészült a nagyméretű partfal-
omlásokkal és a kritikus infrastruktúrát érintő üreg-
beszakadásokkal. Ezeket az események leírásával, a szám-
ba vett következményekkel és gyakoriságokkal együtt
beépítettük a meglévő anyagba. 

13/2014. MBFH Ásványi nyersanyagok országos
térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése

Témavezető: LENDVAY Pál
A téma keretében elvégzendő feladat a nemfémes nyers-

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

Elért eredmények:
— A bányatelekkel fedett nyersanyag-előfordulások ada-

tainak kiegészítését, pontosítását folytattuk úgy, hogy az
adatrendszer alkalmas legyen a térinformatikai adatbázisban
való megjelenítésre: koordináták, vagyonadatok pontosítása,
pótlása.

— A tevékenység egyrészt adatgyűjtés és rendszerezés a
numerikus adatok értékelésével, másrészt térinformatikai fel-
dolgozás ArcGIS adatbázis létrehozásával.

— A nyilvántartás szerint 1852 bányászati joggal fedett
nemfémes ásványinyersanyagelőfordulásból az év végéig 400
terület feldolgozása történt meg.

— Bővített kutatási munkaként a kiválasztott 540 nyers-
anyag-előfordulásból 440, az „idősorokkal” együtt 510 poli-
gon összesen 5800 sarokpontjának koordinátáinak kigyűjtése
és EOV rendszerbe történő átszámítása történt meg. A tér-
informatikai feldolgozás folyamatban van.

14/2014. MBFH A hazai CO2-tárolás
lehetőségeinek vizsgálata, tárolási adatbázis

építése

Témavezető: FALUS György
A hazai szén-dioxidtárolásra 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.

A felülvizsgálat során figyelembe veendő szempontok a
már kialakult gyakorlat és az évek óta folytatott koncessziós
tevékenység szellemében olyan érzékenységi-terhelhetőségi
szempontrendszer alapján írják le a tárolásra alkalmasnak
mutatkozó objektumok felszíni és felszín alatti környezetét,
amely nagyban elősegíti mind az irányító hatóság, mind pedig
szakhatósági és döntési jogkörrel rendelkező egyéb intéz-
mények feladatát az engedélyezés, illetve azok feltételeinek
meghatározásában. Egyúttal segítséget, iránymutatást nyújt a
vállalkozóknak a hosszú távú biztonságos tárolás földtani,
műszaki és vonatkozó jogszabályi megvalósításában.

Elért eredmények: Elvégeztük a már kiválasztott, po-
tenciális szén-dioxidtároló területek archív dokumentáció-
jának és egyes kiválasztott fúrásainak feldolgozását.

Elkészült a tervezett 9 db vizsgálati terület egységes, a
kormányrendelet által előírt tartalmi és formai követelmé-
nyeinek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgá-
lata. Az érintett helyszínek: Babócsa, Domaszék, Fegyver-
nek, Harkakötöny, Kenderes, Nagykörű, Pusztamérges,
Szarvas, sós vizes mintaterület.

A már teljes egészében elkészült érzékenységi és terhel-
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hetőségi vizsgálatok alapján összeállítottunk egy adat-
hiány-, illetve prioritási listát amely alapján megkezdtük a
potenciális területek részletező újrafeldolgozását.

15/2014. MBFH, Az MBFH adattár geofizikai
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: 
— A geofizikai adatszolgáltatások ellenőrzésének el-

végzése a jelentéstári nyilvántartás alapján kiválogatott téte-
lekre megtörtént.

— Elkészült a floppy, CD, DVD, USB külső merevlemez
típusú adattárba beszolgáltatott adathordozók mentésének
összesítő nyilvántartása. A rendelkezésre álló jelentéstári nyil-
vántartás és szénhidrogén-kutató fúrás nyilvántartás szerint
ismert összes digitális adathordozó lementése elkészült.

— Az ország 3D feldolgozott tömbjének jelentős részét
megvizsgáltuk.

— 210 szeizmikus mérési vonal adatainak beolvasása
történt meg 758 db mágnesszalagról.

— A 2D szeizmikus dokumentumtárból az ügyfelek hét
alkalommal kölcsönöztek ki, összesen 718 db mérési dosz-
sziét, 523 db terítési vázlat tekercset és 511 db deltaTx
menetidő tekercset.

16/2014. 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: 
— 241 bánya Műszaki üzemi tervéhez tartozó digitális

térképet és mérési állományt vizsgáltunk, az ismételt be-
nyújtásokkal együtt összesen 361 esetben, minden vizsgá-
latról jelentést készítettünk.

— Az öt Bányakapitányság együttesen 776 bánya Bá-
nyaművelési térképének adatkészletét töltötte fel összesen
1136 esetben.

—Összesen 1497 esetben vizsgáltuk meg a beszolgáltatott
digitális térképet. Valamennyi vizsgálatról jelentés készült.

17/2014. MBFH, Külfejtéses bányák geodéziai
felmérése

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

nek elvégzése, a Bányakapitányságoktól kapott éves
terveknek megfelelően.

Elért eredmények:
— 55 bánya felmérése történt meg, ezekből szakértői te-

vékenységet 12 bányánál végeztünk. 

— A bányák mérése esetén a feladat a méréskori állapot
rögzítése, valamint a rendellenességek, szabálytalanságok
feltárása.

— A szakértői feladatok számos esetben további, anyag-
fajtánként való térfogatszámítási igényt is megfogalmaznak. 

— Minden felmérés és vizsgálat eredményéről részletes
Jelentést készült.

18/2014. MBFH, A kutatások során keletkezett
magminta-állomány kezelése

Témavezető: MAROS Gyula
A mélyfúrások magmintaraktárakban őrzött kőzetanyaga

az ország egyedülálló, pótolhatatlan földtani értéke. Gazda-
sági jelentőségük az ország földtani felépítéséhez kapcsolódó
jelenlegi és jövőbeni projektek kivitelezésében (pl. megújuló
energiaforrások kutatása, nyersanyag-prognózis és -bányá-
szat, mélységi vizek hasznosítása) meghatározó. A mag-
mintaraktárakban a lefolytatott fúrási magszemle, mintavéte-
lezési munkák, működtetési igények elvégzéséhez biztosítjuk
a szakmai felügyeletet.

Elért eredmények: 
— 9 magszemle valósult meg.
— A Szépvízéri mintaraktár anyagának tételes felül-

vizsgálata megtörtént: 15 707 magládát mértünk fel, minő-
sítettünk, fotóztunk le és láttunk el adatbázis bejegyzéssel,
ez 419 fúrás maganyagát érintette.

— A számítógépes adatbázis és térinformatikai rendszer
karbantartását folyamatosan végeztük.

— Leletmentés (60 láda), a menthetetlen anyagok
körültekintő selejtezése (109 db láda)

— 16 egyetemista gyakorlatát töltötte a projektben a
Pécsi Tudományegyetemről és az ELTE-ről.

— Bevételeztünk a MAL Zrt-től 810 mintazsáknyi, a
Wildhorse UCG Kft-től 581 db magládányi maganyagot és
Szépvízéren, illetve Szolnokon elhelyeztük.

19/2014. MBFH, Adatrendszerek fejlesztése és
metaadat-szolgáltatás

Témavezető: GULYÁS Ágnes
A célj a földtani adatvagyon hasznosulásának támogatá-

sa. Metaadat szintű áttekintést készítünk a közös intézményi
adatvagyonról. A folyamatban lévő állami és MBFH projek-
tek által termelt adatokat, illetve a vonatkozó metaadatokat
adatbázisba illesztjük, kiszolgáljuk a projektek igényeit. 

Elért eredmények:
— Az adatrendszer-nyilvántartás 119 új tétellel bővült.
— Az MFGI munkalapon a tételek Inspire irányelv

kötelezettség szerinti besorolása megtörtént.
— Ásványi előfordulások, energiaforrások esetében

mintaadatmodellek készültek. Tesztüzem indult a letöltési
szolgáltatásra.

— Természeti kockázati zónák aktuális/most érvényes
Inspire modelljének összevetése a meglévő adatmodellünk-
kel megtörtént.

— Kapcsolattartás nemzetközi szinten: Internetes kon-
zultáció az Inspire implementációt folyatató külföldi intéz-
ményekkel folyamatos.
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— Folyamatos az adatszolgáltatás a koncessziós kiírá-
sokhoz és a koncessziós térinformatikai állomány napra-
készen tartása.

— 2D, 3D reflexiós szeizmikus felmértség kiegészítése
(új adatok, üres adatmezők töltése) folyamatos.

20/2014. 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
rendszeres bővítése és szinkronizálása, különös tekintettel a
Geobank és az adattári fúrásnyilvántartási 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: 14 MBFH téma GIS igényeit szol-
gáltuk ki.

A fúrási adatvagyon kezelése az alábbi témakörökben:
— Budapesti mérnökgeológiai fúrások: 30 185 fúrás be-

töltése a GeoBankba.
— Szépvízéri adatok: offline adatbázis létrehozása majd

visszaszinkronizálása — 241 fúrás 980 adatsor.
— Kútadatbázis (kutkat) — rekordok azonosítása, prob-

lémák megjelölése, GeoBankba töltés előkészítése.
— OFGBA adatharmonizálás.
— 1833 megfeleltetés (két adatbázis rekordjainak egy-

máshoz rendelése) és 2071 új rekord került a GeoBankba.
— További adatfeldolgozások (termál adatok; pécs-

vasasi magraktárak adatainak felülvizsgálata és az adatok
rendezése; dunaújvárosi fúrások rétegsora; szarvasi kutak
átértékelése).

21/2014. 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 föld-
tani, szerkezetföldtani környezet-, táj- és természetvédelmi,
vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturálisörökség-védelmi,
termőföldvédelmi, közegészségügyi, nemzetvédelmi, tele-
pülésrendezési, közlekedési, valamint ásványvagyon-gaz-
dálkodási 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: 
— 10 vizsgálati jelentés összeállítása (ebből 7 szerkesz-

tése) (Mecsek-Nyugat, Monor, Ráckeve, Tisza, Békéscsaba,
Nagykanizsa-Nyugat, Zala, Győr, Ercsi, Dubicsány, kőszén).

— 2 jelentés tervezet elkészítése (ebből 1 szerkesztése)
(Igal szénhidrogén és Igal geotermia).

— 4 vizsgálati tanulmány összeállítása (ebből 3 szerkesz-
tése) (Jászberény, Mezőcsokonya, Bázakerettye, Fertőd).

22/2014. MBFH, Az MBFH hatósági
tevékenységéhez szükséges szakvélemények,

szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése

Témavezető: UJHÁZINÉ KERÉK Barbara
A projekt az előre nem tervezhető, évközi szakértői

munkák elvégzéséhez biztosít hátteret. 
Elért eredmények:Az évben 19 dokumentum készült a

beérkező megkeresésekre.

23/2014. MBFH, Digitális szeizmikus adatok
megtekinthetőségének biztosítása

Témavezető: KOVÁCS Attila Csaba
Az előző évben az adattári szolgáltatás kibővítése egy

olyan speciális munkaállomás kiépítésével történt meg,
amelyen megtekinthetők a digitális formában rendelkezésre
álló szeizmikus terepi felvételek és feldolgozott szelvények.
A munkaállomáson a szeizmikus szakemberek és az
érdeklődők megtekinthetik az elérhető anyagokat, amely
elősegíti a döntésüket az információk megrendeléséhez. 

Elért eredmények: 
— Telepítésre került a munkaállomásra a SEG-D állo-

mányok megtekintését lehetővé tevő program, a SegDSee.
Ennek működése teljes mértékben megegyezik a SeiSee
programmal.

— Sikerült megoldanunk a szeizmikus anyagok bizton-
ságos megtekinthetőségének kérdését.

— 50 db 2D feldolgozott szelvényt másoltunk fel a mun-
kaállomásra, amelyből 26 db szelvény terepi változata is
elérhető.

— További 299 darab 2D terepi szeizmikus szelvény
anyaga került fel a munkaállomásra, így jelenleg 462 darab
2D terepi szeizmikus anyag tekinthető meg.

— Kialakításra került egy világos, egyszerű és átlátható
tárolási struktúra, amelyben nem csak a szeizmikus adatok,
hanem a hozzájuk tartozó egyéb információk is elhelyez-
hetők.

24/2014. 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: 
— Elvégeztük az egyeztetést az MBFH és az MFGI

ásványvagyon témakörrel foglalkozó munkatársai között és
készítettünk egy 13 oldalas, táblázatokba rendezett fogalom-
tárat a jogszabály-módosítás előkészítéséhez.

— Előadást készítettünk, majd mutattunk be a genfi
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UNECE EGRC Munkaértekezleten (UNFC Workshop és az
Ásványvagyon-osztályozási Szakértői Csoport 5. ülése).

— A jelentésben összefoglaltuk az eredményeket az alábbi
témakörökben: UNFC, szilárd ásványi nyersanyagok, nukle-
áris energiaforrások, szénhidrogének, a jelenlegi magyar nyil-
vántartási rendszer és az UNFC keretrendszer közötti kap-
csolat vizsgálata, besajtolási projektek, megújuló energiafor-
rások, az EU ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos tevékeny-
sége röviden.

— A nemzetközi szabványoknak megfelelően ásvány-
vagyon- és készlet-átminősítéseket végeztünk (nemfémes
szilárd, szén, ércek és szénhidrogén vonatkozásában).

— „Koncepció az ásványvagyon-nyilvántartás és az annak
alapját adó ásványvagyon-osztályozás korszerűsítéséhez
(MFGI-MBFH projekt résztvevők)” címmel elkészült egy
dokumentum.

25/2014. MBFH, A 2006-2013. évek hiányzó
vízföldtani naplói másolatának beszerzése

Témavezető: KOZOCSAY Lajos
A cél a 2005 után készült és az MBFH adattárából hiányzó

Vízföldtani naplók pótlása. Ennek érdekében első lépésben
összeállítottuk a 2006–2013 között kiadott vízföldtani naplók
listáját a kataszteri szám alapján, amelyet összevetettünk az
MBFH adattárában meglévő vízföldtani naplók listájával. A
hiányzó naplók pótlása a Vízföldtani adattárból és a 2007 utáni
naplók esetében a Vízügyi Hatóságoktól lehetséges.

Elért eredmények: Az elkészült pontos felmérés alapján,
2006. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban
4221 db kút (illetve kútjavítás) került a kútkataszteri nyil-
vántartásba. Minden kút esetében elkészült a Vízföldtani
napló is. Az összevetéseket és felméréseket lezárva meg-
állapítottuk, hogy 1543 db Vízföldtani napló másolata
hiányzik az MBFH adattárából a felmért 2006-2013 közötti
időszakra vonatkozóan. Ebből 575 db adattárunkban már
megvan, 375 db Vízföldtani napló másolati példányt pedig
idén átadtunk az MBFH-nak.

A fennmaradó 968 db napló másolatának pótlását a
felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a víz-
kútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet előírásaira hivatkozva az illetékes
vízügyi hatóságoktól tételes lista alapján megkértük.

26/2014. MBFH, Nem konvencionális
szénhidrogén-tárolók 

bányászati potenciálvizsgálata

Témavezető: JOBBIK Anita
Nem konvencionális tárolók kutatásával és termelésbe

állításával kapcsolatok nemzetközi és hazai szakirodalom
áttekintése.

A nem konvencionális tárolók megismerésére és ter-
melésbe állítására alkalmazott hidraulikus rétegrepesztési
eljárás jelentőségének bemutatása, különös tekintettel a ter-
meltethetőség megítélésében és előre jelezhetőségében, illetve
az ipari vagyonra vonatkozó becslések elvégezhetőségében.

A hidraulikus rétegrepesztés hazai és nemzetközi szabá-
lyozásának, illetve vonatkozó szabványainak bemutatása, kü-

lönös tekintettel annak változó környezetére, folyamatosan a
negyedévek során.

A nem konvencionális tárolók agyagásványainak kiemelt
jelentőségű tulajdonságainak bemutatása és elemzése különös
tekintettel azok duzzadóképességére, porozitáscsökkentő tu-
lajdonságaikra és kation kicserélő képességükre, az infravörös
mérési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

A nem konvencionális tárolók kőzetfizikai sajátosságai-
nak vizsgálata, különös tekintettel a víz-gáz fluidumrend-
szerben mozgóképes gáz, vagyis a tároló termeltethetőségé-
nek tekintetében.

Elért eredmények: 
— Tanulmány készült a rendelkezésre álló, illetve a

2014. év során megszerzett információk birtokában, a nem
konvencionális szénhidrogén tárolók termeltethetőségéről.

— Jelentés készült a főbb tároló-tulajdonságokról, a
hidraulikus rétegrepesztés technológiájáról, a jellemzően
alkalmazott fluidumokról, illetve a mikroszeizmikus jelen-
ségekről, a nem konvencionális tárolók agyagásványainak
kiemelt jelentőségű tulajdonságairól, a hidraulikus réteg-
repesztés hazai és nemzetközi szabályozásáról.

— Szakmai workshopot rendeztünk a projekt résztve-
vői, akadémiai és ipari szereplők részvételével.

Pályázatok

Geo-DH A geotermális távfűtő rendszerek
elősegítése Európában

Témavezető: NÁDOR Annamária
Az „Intelligent Energy Europe” program keretében el-

nyert pályázat célja a geotermikus alapú távfűtés elősegítése
Európa 14 országában, különös tekintettel a közép-kelet-
európai térségre. A célcsoportok széleskörű tájékoztatása
(távhőszolgáltatásra alkalmas geotermikus potenciál, távfű-
tőrendszerek műszaki-technikai jellegei, szabáyozási és
pénzügyi környezet, a hűtést is magába foglaló kaszkád-
rendszerek teljes körű projektmenedzsmentje), ajánlások
kidolgozása mindezen témakörökben, komplex tréningek
tartása, amelyek hozzásegítik az országokat a megújulókra a
Nemzeti Cselekvési Terveikben (NREAP) megfogalmazott
célszámok eléréséhez.

Elért eredmények:
— A 4. munkacsomagban (Pénzügyi ösztönzők) a hazai

támogatási rendszer és néhány jelentősebb geotermikus
projekt finanszírozása (elsősorban KEOP) bemutatásával
járultunk hozzá az európai helyzetképet összesítő tanul-
mány elkészítéséhez.

— Jelentős feladatokat végeztünk az 5. munkacsomag-
ban (Legjobb gyakorlat és tréning), ahol az elkészített 70
oldalas oktatási anyag több fejezetét (elsősorban a geoter-
mikus energia földtani háttere, felhasználása, kitermelé-
sének környezeti hatásai) írtuk meg. Részletesen bemutat-
tuk 3 jelentős hazai projekt, mint itthoni legjobb gyakorlatok
(Hódmezővásárhely, Veresegyház, Mórahalom) részletes
földtani, műszaki, technikai, gazdasági paramétereit.

— Az eredmények elterjesztését tartalmazó 6. munka-
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csomag keretén belül részt vettünk a projekt brosúra össze-
állításában és elkészítettük annak magyar nyelvű változatát,
valamint a projektvideó magyar nyelvű változatát is.

— A projekt managementhez (1. munkacsomag) kap-
csolódva részt vettünk minden kötelező projekülésen, vala-
mint a projekt brüsszeli zárórendezvényén. Aktív szerepet
vállaltunk a projekt szakmai zárójelentésének összeállítá-
sában, elsősorban a vonatkozó szakmai részfejezetek meg-
írásában.

PLASMON

Témavezető: HEILIG Balázs
A projekt célja az űreszközöket fenyegető egyik kockázat, a

relativisztikus energiájú részecskék fluxusának előrejel-
zéséhez való hozzájárulás, földi mérésekre alapozott, valós
idejű plazmasűrűség-mérésekkel és egy, az adatokra épülő
valós időben futtatott plazmaszféra modellel. A projekten belül
az MFGI feladata (az olasz partnerrel közösen) az egyik földi
monitoringrendszer: a geomágneses erővonal-rezonanciák
megfigyelését végző magnetométer-hálózat kiépítése, illetve
az adatok feldolgozása, azaz az erővonal-rezonanciák auto-
matikus észlelése, inverziója, és a nyert adatok továbbítása a
folyamatosan futó modell-központnak (USA).

Elért eredmények: 
— Az EMMA magnetométer-hálózat valós idejű mód-

ra való átállítása.
— Az erővonal-rezonanciákat azonosító FLRID eljá-

rás továbbfejlesztése és tesztelése.
— Az erővonal-rezonanciák inverzióját megvalósító

kód fejlesztése és tesztelése.
— A plazmasűrűség-értékek kalibrálása in situ műhol-

das mérésekkel.
— Pályázati adminisztráció, zárójelentés elkészítése.

Geothermal ERA-NET

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

ramok célja a tagországok és társult országok kutatás-fej-
lesztési tevékenységének koordinálása és az együttműködés
elősegítése, a nemzeti és regionális kutatási programok
kiszélesítése. Az Energia Központ Nonprofit Kft., mint eredeti
magyar résztvevő partner a 2012 tavaszán induló, 48 hónap
futamidejű pályázatot az intézetnek átadta, a szerződés-
módosítás (amelyben az NFM igazolása alapján a MFGI az
ERA-NET program által megkívánt „Program manager”
kategóriába esik az Energiastratégia részeként készített Kész-
lethasznosítási Cselekvési Tervek kivitelezőjeként) 2013
tavaszán megtörtént. A pályázat célja a geotermikus ener-
giahasznosítással (közvetlen hőhasznosítás és áramtermelés)
kapcsolatos nemzeti programok összehasonlítása alapján pán-
európai programok kialakítása, a mobilitás és a képzés elő-
segítése, hozzájárulva ezzel a 2020-ra tettnemzeti vállalások
eléréshez.

Elért eredmények: 
— Az „Európai geotermikus adatbázis” munkacsomag

tartalma és koncepciója jelentősen módosult, helyébe az
„Európai geotermikus információs platform” (EGIP) került,

amelynek célja az előzetesen összeállított megvalósíthatósági
tanulmányban azonosított legfontosabb tematikák Inspire
kompatibilis metaadatbázis tábláinak elkészítése és az adatok
web-portálon való megjelenítésének elkészítése volt. Ez utób-
bi céljából Magyarország (Olaszország és Franciaország
mellett) elsődlegesen kiválasztott pilot terület volt. 

— Az 5-ös munkacsomagban a legjelentősebb magyar
geotermikus szereplők megadott táblázatban szereplő
összesítését és értékelését készítettük el, hozzájárulva az
ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentés elkészítéséhez.

— A 6. munkacsomagban a geotermikus képzést nyújtó
hazai felsőoktatási intézmények (ELTE, Miskolci Egyetem,
Szegedi Egyetem) megadott táblázatban szereplő össze-
sítését és értékelését készítettük el, hozzájárulva az ezzel
kapcsolatos összefoglaló jelentés elkészítéséhez.

— Részt vettünk a 2-es és 6-os munkacsomag záróje-
lentéseinek véglegesítésében is.

STORM – Solar system plasma Turbulence:
Observations, inteRmittency and Multifractals

Témavezető: KOVÁCS Péter
Az intermittens napszélturbulencia kvalitatív és kvantita-

tív vizsgálata a napfoltciklus különböző szakaszaiban az
Ulysses, Cluster és Venus Express műholdak regisztrátumai
alapján. Az intermittens turbulencia kvalitatív és kvantitatív
vizsgálata bolygók körüli plazmákban műholdak regisztrá-
tumai alapján. Önszerveződő kritikus dinamika vizsgálata a
napszél mágneses idősorai és a geomágneses tér idősorai
alapján.

Elért eredmények: 
— Műholdak adatai alapján elkészült egy válogatás

gyors és lassú napszélben végzett mágneses észlelésekről.
— A konzorcium elvégezte a bolygók különböző tar-

tományaiban napfoltmaximum és -minimum időszakában
regisztrált mágneses idősorok leválogatását.

— Elvégeztük a napszélidősorok energiasűrűség spekt-
rum és valószínűség-sűrűség függvény analíziseit. 

— Elvégeztük a bolygók különböző plazma tartomá-
nyaiban regisztrált idősorok energiasűrűség spektrum és
valószínűség-sűrűség függvény analíziseit.

— Elkészült a pályázatban végzett nem lineáris analízi-
sekre szolgáló szoftver béta változata.

SNAP-SEE: Fenntartható aggregátumtervezés
Délkelet-Európában

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A hazai és délkelet-európai aggregátum- (homok,

kavics, zúzott kő) tervezés jelenlegi helyzetének vizsgálata
az egyik alapja annak, hogy javaslatot lehessen tenni az
építőipari nyersanyagok ezen típusainak fenntartható,
illetve hatékonyabb tervezéséhez. A projektben 2013-ban
készített multiszektorális elemzésre (MSA) építve (vezette:
MFGI a WP5-ben), 2014-ben egy tervezést segítő útmutató
készítésében vettünk részt a Horvát Geológiai Szolgálat
társvezetésével (WP5), illetve egy közös jövőképet tartal-
mazó dokumentumot is készülünk előállítani. A 2013.
október 28-i Aggregátum Szakmai Konzultáció után 2014
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áprilisában is készülünk egy fórumot szervezni, ahol többek
között a tudományos, döntéshozói, nonprofit, vállalkozói,
szakértői oldal is bevonásra kerül. 

Elért eredmények: 
— A multiszektorális elemzés véglegesítése.
— Az Útmutató-kérdőív kitöltése Magyarországra vo-

natkozóan. 
— A Közös Jövőkép kialakítása.
— A WP5 kiadvány összeállítása.
— A projekt eredményeként megjelent Aggregátum-

tervezési Eszköztár fordítása (alvállalkozó), ellenőrzése,
megjelentetése.

— A 2. szakmai konzultáció megszervezése és lebo-
nyolítása.

MIN4EU — Mineral Intelligent 
Network for Europe

Témavezető: HORVÁTH Zoltán
A cél megfelelni a Nyersanyag-politikai Kezdeménye-

zésnek; kiépíteni egy uniós Ásványi Nyersanyag Információs
Hálózatot, ehhez internetes felületet létrehozni; az Európai
Ásványi Nyersanyagok Évkönyvét kiadni; előrejelzéseket
készíteni.

Elért eredmények: 
— Adatszolgáltatás a hazai nemfémes szilárd és érces

ásványi nyersanyagokra vonatkozóan, illetve a kapcsolódó
kérdőív kitöltése a WP4 keretein belül.

— Esettanulmány készítése a hazai bányászati hulladé-
kok, illetve a bányászati meddő nyilvántartás kapcsán a
WP6-on belül.

— Kérdőív kitöltése a WP6-ban a hazai ásványvagyon
szabályozás kapcsán.

— Metaadatrendszer felkészítése adatszolgáltatásra.

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási 
Térinformatikai Rendszer

Témavezető: MATTÁNYI Zsolt
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 célkitűzés
elérésére irányul. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-
dással kapcsolatos döntéseket kívánja támogatni egy olyan
multifunkcionális, felhasználóbarát geoinformációs rendszer
létrehozásával és működtetésével, mely más adatbázisokból
származó, feldolgozott adatokon alapul. Másodszor, az éghaj-
latváltozás hatáselemzését és az ehhez kapcsolódó adaptációs
módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés és
klímamodellezés módszertanát kívánja továbbfejleszteni. Har-
madszor, internetes alapú „mindent egy helyen üzlet” is lenni
kíván: információs csomópont minden érdeklődő érintett szá-
mára, ahol megbízható, objektív információhoz lehet hozzá-
jutni, továbbá származtatott és feldolgozott adatokhoz az ég-
hajlatváltozásról és más kapcsolódó szakpolitikai területekről. 

Elért eredmények: 
— A NATéR rendszerterv elkészült.
— A projekt közreműködött a NATéR működésének rész-

letes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) kormányrendelet és
a NATéR Üzemeltetési szabályzatának kidolgozásában.

— Az adatszolgáltató intézményekkel megindult az együtt-
működés.

— A NATéR informatikai hardver- és szoftverbeszerzés
lezajlott.

— A sekélyfúrási adatbázis adattisztítása, szűrése, a hi-
ányzó adatok pótlása, a hibák javítása megtörtént.

— A talajvíz adatréteg vízföldtani alapadatainak feldolgo-
zása megtörtént. 

— Az országos felszínalatti víztükörtérkép (adatréteg)
előállítása keretében elkészült a klímazónák meghatározása.

— A meteorológiai adatsorok és a klímaszcenáriók feldol-
gozásához szükséges módszertani előkészítő feladatok lezá-
rultak; e módszertan segítségével megkezdődött a klíma
adatbázisok feldolgozása, adatbázisba rendezése.

Gránát szétesési reakciójában kialakult
szimplektitek képződési mechanizmusa,

mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége
(OTKA NN 79943)

Témavezető: TÖRÖK Kálmán
A projekt célja a gránát nyomáscsökkenés hatására

bekövetkező bomlásának vizsgálata természetes anyagokon
és kísérletileg előállított mintákon, különös tekintettel a
szerkezetileg kötött illetve „szabad” fluidumok szerepére a
reakciómechamizmusban és a mikroszerkezet-fejlődésben.
Ennek keretében vizsgáljuk a Bakony–Balaton-felvidék
vulkáni terület alsó kéreg eredetű bázisos gránát granulit
xenolitjaiban megjelenő „szabad” fluidumok (fluidum- és
olvadékzárványok, illetve intersticiális olvadékok) és a
névlegesen vízmentes ásványokban szerkezetileg kötött víz
mennyisége és a gránát nyomáscsökkenéses bomlása után
kialakuló mikroszerkezetek közötti összefüggést.

Elért eredmények: 
— A pályázat befejező évében különleges, szilikát-

olvadék-zárvány tartalmú mafikus gránát-granulit xenolito-
kat vizsgáltunk nyomelem geokémiai módszerrel a Bakony-
Balaton-felvidék vulkáni területről.

— Két mafikus gránát granulit xenolitban (Mi26 és
Sab38) kőzetalkotó zárványok és a szilikátolvadék-zárvá-
nyok, valamint az őket befogadó gazdaásványok nyomelem-
vizsgálatát végeztük el LA ICP-MS-sel.

Szerkezeti egységek nagyléptékű elmozdulásainak
és belső deformációinak időbeli viszonya

paleomágneses irányok, töréses szerkezetek és
mágneses szövet alapján (OTKA)

Témavezető: MÁRTONNÉ SZALAY Emőke
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.
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Elért eredmények: 
— Folyóiratcikkben számoltunk be a Dunántúli-közép-

hegység agyagos kőzetein végzett AMS és mikrotektonikai
vizsgálatokról.

— Megkezdtük a projekt folyamán fejlesztett új statisz-
tikai eljárás alkalmazását AMS és mesotektonikai eredmé-
nyek együttes kiértékelésére.

— A Gerecse, a Cserhát és a Bükk 15 mintavételi helyé-
nek több mint 200 mintáján végeztünk AMS vizsgálatokat.

— Elvégeztük a Pohorje AMS és mezotektonikai méré-
seinek összehasonlító értelmezését.

— Elkezdtük a Túróci-medence paleomágneses és AMS
vizsgálatát.

— AMS és AARM vizsgálatokat végeztünk a Dukla-
takaró oligocén kőzetein.

Maradvány terhére végzett feladatok

M-1/2013 Geofizikai adatszolgáltatások
előkészítése és teljesítése

Témavezető: LENDVAY Pál
A bányászati, vagy azt megelőző földtani kutatási tevé-

kenységet tervező, illetve végző vállalkozó a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivataltól kérheti az általa termelésbe vont,
kutatott, vagy perspektivikusnak ítélt terület korábbi kutatása
során létrejött földtani és geofizikai adatokat, adatszolgáltatási
díj fejében. Az előkészítésre és kiadásra kerülő konkrét
szelvények, valamint 3D adattömbök, egyéb adatállományok
a beérkező igények, megrendelések függvényében válnak
véglegessé. A projekt keretében az érdeklődők számára a
szeizmikus (2D és 3D) adatrendszerek előkészítése és átadása
az elvégzendő feladat. 

Az előzetes igényfelmérés, illetve a korábbi tapasztalatok
alapján az igényelt adatok elsősorban feldolgozott 2D szeiz-
mikus szelvények, 3D szeizmikus adattömbök, mélyfúrás-
geofizikai mérések, esetleg gravitációs térképek lehetnek.

Elért eredmények: 
— Az adatigénylések az ügyfelek érdeklődésének függ-

vényében folyamatosan érkeztek be az MBFH Földtani és
Adattári Főosztályához.

— Az MBFH adattárában kialakított adatszobát igénybe
vevő érdeklődők a megkutatottsági (felmértségi) adatok is-
meretében digitális formában kérték a bemutatott területeken
elvégzett geofizikai mérésekről készült másolatokat, több
esetben a megszokottnál rövidebb határidővel is. Az igényelt
adatok elsősorban feldolgozott 2D szeizmikus szelvények, 3D
szeizmikus adattömbök, mélyfúrás-geofizikai mérések vol-
tak.

— Az MFGI az igényelt geofizikai adatokat azok táro-
lási helyén azonosította, szakmai szempontok szerint ellen-
őrizte, előkészítette az átadásra, szükség esetén elvégezte az
összes felmerülő adatkonverziót, koordináta-transzfor-
mációt, az üzleti titkokat érintő adattörléseket, illetve a
törlések null-adatokkal való feltöltését. Ezután következett
az átadásra kerülő médiára történő felírás, majd a
minőségellenőrzés.

M-2/2013. A Nemzeti Atlasz kijelölt fejezeteinek
elkészítése

Témavezető: TURCZI Gábor
Magyarország Nemzeti Atlasza 3. kiadásában a földtudo-

mányi fejezetéhez közreműködésre az Akadémia az MBFH-t
kérte fel. Az atlaszkészítés folyamata földtudományi szak-
irányú és informatikai-technikai feladatok szervezéséből vala-
mint kivitelezéséből áll. 

Elért eredmények: Az atlaszban tervezett térképek felbon-
tása legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a jelenleg napi
gyakorlatban használatos térképeké. Ennek megfelelően az
adatbázisban, de elsősorban a vonalművön végre kellett haj-
tani a megfelelő generalizálási lépéseket. Ez általában nem
csak a vonalmű átszerkesztését, hanem a tartalom újrafogal-
mazását is jelentette. A tartalmi újrafogalmazás új kategóriák
bevezetésével, meglévő kategóriák összevonásával valamint a
levezetés-származtatás szabályainak újragondolásával volt
megoldható.

Az alábbi térképek készültek el:
— Földtan (M = 1:1 000 000),
— A prekainozoos medencealjzat mélyföldtani térképe

(M = 1:1 500 000),
— Energiahordozó ásványi nyersanyagok (M = 1:

1 500 000),
— Ércek, ásványbányászati és építőipari ásványi nyers-

anyagok (M = 1:1 500 000),
— Fő ivóvízadó képződmények (M = 1:1 500 000),
— Mérnökgeológia (M = 1:1 000 000),
— Geotermikus adottságok, hévizek (M = 1:1 500 000).

M-3/2013. Az MFGI archív nyomtatott és kéziratos
jelentéseinek harmonizálása az MBFH adattárának

állományával

Témavezető: PIROS Olga
Az Magyar Földtani és Geofizikai Intézet két jogelőd

intézményében MÁFI-ban és a MÁELGI-ben a tudományos
kutatások során számos kéziratos jelentés született. Mivel a
jelentések gyakran részletes vizsgálati eredményeket tartal-
maznak, sok esetben publikálásra sem kerültek, nagyon
értékesek. Az MFGI létrejöttekor nagy mennyiségű nyom-
tatott és kéziratos jelentés került elő, amiről nem tisztázott,
hogy a MÁFGBA-ban fellelhetők-e. Ezek egy része a Föld-
tani Szakkönyvtárba került, más része az MFGI szervezeti
egységeinél van. A projekt célja, hogy felderítse az MFGI
székházában az egyes szervezeti egységeknél jelenleg fel-
lelhető kéziratos jelentéseket és behasonlítsa a MÁFGBA
adatbázisa alapján. Az Adattárból hiányzóakat az Intézet a
MÁFGBA számára átadja.

Elért eredmények: A MÁFGBA számára átadandó anya-
gokat, részben állapotukra való tekintettel, részben a későbbi
adatbázisba történő építés miatt, célszerűnek találtuk elektro-
nikusan archiválni és ilyen módon is átadni az adattárnak. 

A fél éves munka során nyilvánvalóvá vált, hogy a
Stefánia úti telephelyen nagyszámú olyan földtani tárgyú
jelentés található, ami annak idején nem került a MÁFGBA
állományába. Ráadásul az eddigi tapasztalatok szerint ezek
nem túl régi, 1980-90-es évekbeli tanulmányok, nem egy-
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szer igen fontos földtani tárgyú kutatásra vonatkozóan. A
gyors és hatékony kereshetőség érdekében célszerű ezeket
elektronikusan archiválni, s a papír törzspéldány mellett egy

olyan adatbázist létrehozni, ami a hatékony keresést
lehetővé teszi. 
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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.

TURCZI GÁBOR, BALÁZS REGINA64



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.
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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.

Beszámoló a Magyar Állami Földtani Intézet 2015.  évi tevékenységéről 73



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-
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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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Introduction 

The bilateral scientific partnership between Mexico and
Hungary on solving engineering and environmental geo-
logical problems has a long history in the life of the Geo-
logical and Geophysical Institute of Hungary (MFGI). The
institutional cooperation started in the 1990s between the
Geological Institute of Hungary (MÁFI) and the Autono-
mous University of Mexico (UNAM). The main steps of the
bilateral partnership and the achieved results until 2010 were
summarized by BREZSNYÁNSZKY, SCHAREK (2010). Mean-
while the number of the participating organizations in-
creased making the range of the research activities wider:
with the entry of the Department of Hydrogeology of the
University of Miskolc (ME) the hydrogeological aspects of

the near surface problems came into focus, while the
participation of the Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) let the environ-
mental technologies be involved in the project. In the
followings the main activities and results of the bilateral
cooperation in the period of 2014–2016 will be presented.

Project objectives

The objective of the bilateral research and innovation
(R+I) activity was the multi-scale investigation of depos-
ition, accumulation and migration processes of subsurface
contaminants as well as the elaboration of innovative basic
and applied research for development of new methodology
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Development of New Technologies for Environmental Problems in Mexican–Hungarian
Scientific Cooperation

Technológiai fejlesztések környezetvédelmi problémák megoldására egy mexikói–magyar tudományos
együttműködés keretében

PLANK, ZSUZSANNA 1, BUSTOS, ERIKA 2
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Kulcsszavak: talajszennyezés, szénhidrogén szennyezés, geoelektromos mérés, elektrokinetikus talajtisztítás

Kivonat

A Felszín alatti szénhidrogén szennyeződések roncsolásmentes kimutatása és eltávolítása elektrokinetikus módszerrel című, magyar–mexikói
kutatási projekt során egy olyan komplex módszertan kidolgozására került sor, amely a szénhidrogénnel szennyezett talajok kezdeti, diagnosztikai
fázisától a kármentesítés validálásáig tart. Három tudományos szakterület: földtan–geofizika, hidrogeológia és vegyészet összefogásából egy olyan
módszertan jön létre, melynek alkalmazásával lehetőség nyílik a szennyezett talajok in situ, gazdaságos, ellenőrzött kármentesítésére.

Keywords: soil contamination, hydrocarbon contamination, geoelectrical survey, elektrokinetic soil remediation

Abstract

In the frames of the Hungarian–Mexican bilateral project titled Non Invasive Diagnostic and Electrokinetic Remediation Possibilities of Soils
Contaminated by Hydrocarbons an integrated methodology has been worked out that last from the initial diagnostic of the HC contaminated soil
till its remediation. With the cooperation of three scientific disciplines: geology–geophysics, hydrogeology and electrochemistry a new
methodology has been developed that gives possibilities to in situ, economical and controlled remediation of polluted soils. 



for the non-invasive diagnostics and cost effective remed-
iation of contaminated soils. The long term objective of the
research started in the current cooperation is to develop an
integrated technology that can be a new tool in remediation
of polluted soils involving a non-invasive diagnostic and
monitoring methodology. 

The project is to forge a firm link and strengthen syn-
ergies between several disciplines of earth and environ-
mental sciences. This link should be mainly implemented
by mutual visits of the project partners, executing coopera-
tive research activities, involving early stage researchers
and PhD students into the scientific work, joint seminars,
and visits to internal and external conferences.

Project activities

Research activity

The purpose of the research activity was to create the
scientific base of applying non-invasive geoelectrical methods
in characterization of hydrocarbon soil contamination. To
achieve this goal different scale of basic and applied research
activities have been executed. 

Theoretical research

The research activity started with the study of the
relevant literature. According to the standard geophysical
conception hydrocarbon contamination is indicated by high
resistive anomalies in the geoelectrical section. It is ex-
plained with the theory that contaminant displaces pore
water causing even 250–700 ohmm resistivity increment in
sandy environment (DERYCK et al. 1993). However some
published case histories (e.g. SAUCK et al. 1998) proved that

the presence of hydrocarbon may cause increased electrical
conductivity in the soil. Based on laboratory studies
ATEKWANA, ATEKWANA (2010) mind that the direction of the
electrical anomaly caused by the presence of hydrocarbon,
which depends on the degradation time of the contaminant.

At the next step theoretical 2D geoelectrical models
were calculated in order to define the most suitable elec-
trode arrays and other survey parameters for investigation of
polluted soils. The process and results of the theoretical
modelling is described by CORONA et al. (2016). 

Applied research

The aim of the applied research was to examine the effect
of hydrocarbon contamination on the electrical resistivity
measured by surface geophysical methods in order to
develop a suitable on-site methodology for non-invasive
diagnostic and monitoring purposes. The applied research
activities included field tests in two pilot areas.

The purpose of the investigations on Test site 1 was to
investigate the correlation between the degradation time of
the hydrocarbon contamination and electrical resistivity.
The research was carried out in 2014–2015. The site was
located in the area of an abandoned fuel storage area of an
operating military air base in Szolnok, Hungary. The upper
7 m of the Holocene–Pleistocene alluvial sedimentary
structure was contaminated with basically aromatic (BTEX
type) hydrocarbon because of the leakage of a subsurface
fuel pipeline. The depth of the water table was between
4.7–7.2 m and lay on thick clay bedrock providing vertical
isolation for the contamination spread (Figure 1). Both
primary (originating directly from the leaking pipeline) and
secondary (caused by the vertical variation of the contam-
inated ground water level) contaminations were investigated
with various geophysical methods like 2D and 3D surface
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Figure 1. Site layout with the contaminated zones in Test site 1
1. ábra. Szennyezett zónák elhelyezkedésének helyszínrajza az 1. mintaterületen



DC resistivity surveys and unconventional CPT (Cone
Penetration Tests with nuclear logs) measurements. The
detailed description of the test site and the research activities
are given by CORONA et al. (2016a) and PLANK et al. (2015). 

The activities in Test site 2 were carried out in 2015–
2016 for the purpose of developing a non-invasive tool for
monitoring the process of soil remediation. The pilot area
was located in Salamanca, Mexico in the deposition site of
contaminated soil in the territory of an oil refinery owned by
Petroleos Mexicanos (PEMEX), the Mexican oil company.
The area is situated on neogenic volcanic bedrock. The soil
thickness is about 60 cm that is heavily contaminated with
various types of aromatic and aliphatic hydrocarbons. A site
with the dimensions of 30×16 m was marked in the pilot area
for remediation. First an electrokinetic treatment was
executed that was followed by a phyto-remediation process.
In order to monitor the cleaning process and validate the
degree of hydrocarbon removal several types of examina-
tions were carried out before and after the treatments:
surface geoelectrical measurements for DC resistivity
values, chemical and edaphological analysis of soil samples

(Figure 3). The detailed description of the investigations in
Test site 2 is given by CORONA et al. (2016b).

Innovation activity

The purpose of innovation activity was to develop and
test a cost and time effective technology for on-site removal
of hydrocarbon from polluted soils. In general, contami-
nated soil treatments included physical, chemical, thermal
and biological techniques, offer solutions for most pol-
lutants. The electrokinetic remediation process (EKR) is a
physicochemical technology that is capable to remove
organic and inorganic pollutants by inducing direct electric
current in to the soil. 

Most of the conventional in situ methods have problems
in managing the remediation of fine-grained soils with high
water content, high organic matter content or high metal
concentration whereas electroremediation is still applicable
(SAICHEK, REDDY 2005). However, for successful applica-
tion of EKR method careful configuration of the process is
required that starts with the precise characterization of the
soil and the pollutant in order to define the most suitable
technological parameters such as composition and array of
electrodes, composition of supporting electrolyte, timing
etc.

The main steps of the innovation process in defining the
parameters of the EKR method were the followings:

— Selection of the material of the electrodes
Investigations were focusing on the tests of electrodes

with different compositions. The point of selection was to
find the material with greatest electro-active area.

— Selection of the composition of supporting electrolyte
Solutions of various types of salts with high ionic molar

electrical conductivity were prepared to examine the
capacities of hydrocarbon removal. Besides the required
treatment time was also taken into account at the selection of
the final solution.

— Selection of electrode array
Three electrode configurations (face to face with four

cathodes and eight anodes, alternating electrodes consisted
of six cathodes and six anodes and a circular configuration
with in a central cathode and six anodes around) were tested
in order to find the most suitable one for hydrocarbon
removal (Figure 4). 
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Figure 2. Soil samples in Test site 1
2. ábra. Fúrásminták az 1. mintaterületen

Figure 3. Geophysical survey and soil sampling in Test site 2
3. ábra. Geofizikai mérés és mintavételezés a 2. mintaterületen

Figure 4. Test of electrode configurations, where red alligators are the
anodes, and the black alligators are the cathodes
4. ábra. Az elktróda-elrendezések tesztje. A piros csipeszek az anódok,
a fekete csipeszek a katódok



— Test of remediation methods
The efficiency of three remediation methods (soil

washing, biological remediation and EKR) was compared in
laboratory tests. The qualifying parameters were the
operation time and the hydrocarbon removal rate. 

— Position depended depend efficiency tests
Laboratory scaled ex situ (on soil samples) and in situ tests

were carried out in order to define the rates of hydrocarbon
removal in various positions in the vicinity of the electrodes. 

The field test of the newly developed EKR method was
done in Test site 2 in 2016 (Figure 5). The electrokinetic
treatment took one week. For qualifying the efficiency of the
process 16 kinds of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and the
medium and heavy fractions of HC content (C12–C40) in soil
samples were examined. The removal rate varied from 11% to
94%. The implementation and the results of the innovation
activity are given in details by CORONA et al. (2016b).

The EKR process was followed by a phyto-remediation
activity when maize was planted on the remediated site
(Figure 6). 

Knowledge transfer activity

The knowledge transfer activity has been realized in
internal (among the project participants) and external
(public) levels. 

Knowledge sharing 
(internal)

Since the project participants represented different
disciplines (Figure 7) it was essential to share the specific
knowledge among the project participants in order to
strengthen the partners’ synergies and achieve the project
results. This transfer of knowledge activity was realized
through internal project meetings during the mutual visits of
the project experts. 

Training (internal and external)

The training activity on project level was applicable for
the early stage researchers and PhD student project
participants. They could acquire relevant new skills during
the mutual secondments at the partner institutions. 
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Figure 5. Elektrokinetic remediation in Test site 2 using circular
arrangement of electrodes
5. ábra. Elektrokinetikus talajjavítás a 2. mintaterületen körkörös
elektróda elrendezéssel

Figure 6. Maize plantation in contaminated and cleaned parts of Test site 2 after one month
of EKT
6. ábra. Kukorica ültetvény a 2. mintaterület tisztított és szennyezett részein 2 hónappal a
kezelés után

Figure 7. Scientific disciplines involved into the project from MFGI,
CIDETEQ, UNAM and ME
7. ábra. A projektrésztvevők (MFGI, CIDETEQ, UNAM, ME) által a
projektbe bevont tudományterületek



Public lectures for university students on all levels (from
BSc to postgrad) and other stakeholders were emphasized
programs of the visits of the project experts (details are in
Table 1). 

Dissemination of project results 
(external)

The project results have been continuously published
in domestic and international conferences, scientific
papers. 

Conclusions

The bilateral project was closed with success. The de-
signated project goals have been achieved in both levels of R+I

and transfer of knowledge activities. The international
scientific cooperation of the representatives of the industrial
and academic sectors made it possible to produce scientifically
based directly applicable results. The project partners have the

mutual intent to hold on to this fruitful partnership and continue
the cooperative R+I activities in the future.
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Bevezetés

Az echinodermaták a magyarországi középső-miocén
jellegzetes ősmaradványai. Legnagyobb tömegben a Lajtai
Mészkő Formációból kerültek elő. A Budapestről korábban
megismert (főként tengeri sünökből álló) echinodermata
együttes mind a faj- és egyedszám tekintetében, mind pedig
ismertsége miatt nagy jelentőségű a Középső-Paratethysben
(pl. MIHÁLY 1969, 1985, 1989; KROH 2005, 2010). 

Budapesten a 20. sz. első feléig két területről (Rákos és
Budafok-Tétény) gyűjtöttek be példányokat, majd az 1960-
as évektől a közelmúltig, új feltárásoknak köszönhetően, a
leletanyag időről-időre bővült. A MIHÁLY Sándor által vég-
zett gondos preparálási, leltározási és határozói munkának
köszönhetően a Magyar Állami Földtani Intézetben gazdag
gyűjtemény jött létre; emellett a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban is számos példányt őriznek ezekről a
lelőhelyekről. Az elmúlt közel 25 évben a hazai miocén
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A Budapesti felső-badeni „lajtamészkő” Echinodermata faunájának taxonómiai
újraértékelése 

Taxonomic revision of the echinoderm fauna of the Upper Badenian Leithakalk in Budapest, Hungary
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Kivonat

A budapesti Örs vezér tér – Rákos, valamint Budafok-Tétény lelőhelyekről előkerült echinodermata maradványok taxonómiai újravizsgálatát
végeztük el. Az összesen 506 példány nagy része közgyűjteményekből (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyar Természettudományi
Múzeum) származik. A részletes statisztikai vizsgálatokkal kiegészített morfológiai értékelés eredményeként megvalósult rendszertani revízió a
korábban leírt taxonok több mint 80%-át, a teljes példányszám több mint 90%-át érinttette, melynek eredményeként az alábbi 17 taxont
különítettünk el: Crinoidea: Antedon sp. indet.; Asteroidea: Astropecten sp.; Echinoidea: Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) (süntüskék); E. sp.
indet.; Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840); P. sp. indet.; Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861; C. sp.; Parascutella
gibercula (DE SERRES, 1829); Scutellidae sp. indet.; Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837); A. sp. indet.; Echinolampas hemisphaerica
(LAMARCK, 1816); Schizaster karreri LAUBE, 1869; S. sp. indet.; Spatangus sp. indet.; Echinocardium sp. indet.

Keywords: Echinoidea, Crinoidea, Asteroidea, morphometric analysis, Paratethys

Abstract

Upper Badenian echinoderm fauna was studied from two districts of Budapest, namely from the Örs vezér tér – Rákos area and from
Budafok-Tétény fossil sites. The majority of the material has been stored in collections of the Geological and Geophysical Institute of
Hungary and in the Hungarian Natural History Museum. Based on modern taxonomical revision the following taxa could have been
classified: Crinoidea: Antedon sp. indet.; Asteroidea: Astropecten sp.; Echinoidea: Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) (spines); E. sp.
indet.; Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840); P. sp. indet.; Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861; C. sp.;
Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829); Scutellidae sp. indet.; Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837); A. sp. indet.; Echinolampas
hemisphaerica (LAMARCK, 1816); Schizaster karreri LAUBE, 1869; S. sp. indet.; Spatangus sp. indet.; Echinocardium sp. indet..



echinodermaták kutatása tekintetében mindössze két szak-
dolgozat született (KÖHLER 1995, KÖHLER-EÖTVÖS 2011).

Az elmúlt két évtized recens biológiai és ökológiai
kutatásai rávilágítottak az echinodermaták tengeri öko-
szisztémákban betöltött kulcsfontosságú szerepére (pl.
KROH & NEBELSICK 2003, LAWRENCE 2007). Ennek hatására
megkezdődött a fosszilis leletek korszerű morfológiai és
statisztikai vizsgálata és ezekre alapozott revíziója (pl.
KROH & HARZHAUSER 1999; RADWAŃSKI & WYSOCKA 2001;
KROH 2003, 2005, 2007, 2010). Emiatt az újravizsgálatuk és
újraértékelésük aktuális és hiánypótló. Jelen munka célja,
hogy a budapesti lelőhelyek közül az Örs vezér tér, Gyakorló
utca, Kerepesi út, rákosi vasúti delta, valamint Budafok-
Tétény feltárásaiból előkerült felső-badeni echinodermata,
főként tengeri sün leletanyagához korszerű — a morfológiai
bélyegek értékelésén túl morfometriai vizsgálatokkal
kiegészített — részletes taxonómiai leírást adjunk, mely
alapja lehet a jövőbeli ökológiai értékeléseknek is. 

Kutatástörténet

A magyarországi miocén echinoideák kutatása egészen a
19. századig nyúlik vissza. Az 1870-es évek elején PÁVAY

VAJNA foglalkozott Kolozsvár környékének földtanával, és e
munka során a „felső-mediterrán” — mai értelemben a
badeni — echinodermatákat is vizsgálta (PÁVAY VAJNA 1873).
LAUBE 1871-ben a biai (Biatorbágy) lelőhelyről írta le a Schiz-
aster karrerit, valamint az Echinus hungaricust. Id. LÓCZY

1877-ben a Természetrajzi Füzetekben megjelent művében a
Fehér-Körös völgyének neogén echinoideáit ismertette.
KOCH 1887-es „Erdély felső tercziér üledékeinek Echinedjei”
c. monográfiájában részletes fajleírást adott. 1894-ben
HILBER a pinkafői leletanyagot dolgozta fel. A 20. században
elsőként VADÁSZ végzett kutatásokat a témában. 1906-os
tanulmányában a Rákos környéki „felső-mediterrán” faunát
írta le. Munkájának további fontos részét képezik azok a
szelvényrajzok, amelyek a további földtani kutatásokban is
nagy szerepet játszottak. Az 1914-es „Magyarország medi-
terrán tüskésbőrűi” c. monográfiája volt az első összefoglaló
munka a Kárpát-medence egészére kiterjedően. Ezt követően
1926-ban STRAUSZ Fótról írt le egy új echinoidea fajt. 1928-
ban KUTASSY Királd kőszénföldtanához kapcsolódó munká-
jában közölt adatokat tengeri sünökről, MEZNERICS (1941)
Nógrád megyei és kemencei echinoideákat vizsgált, majd az
1950-es években SZÖRÉNYI (1950, 1953) foglalkozott miocén
tengeri sünökkel, elsősorban mecseki előfordulásokból. 1953-
ig a korábbi szerzők által végzett gyűjtések és/vagy kutatások
eredményeként két budapesti területről kerültek elő felső-
badeni tüskésbőrű fosszíliák: a rákosi vasúti bevágásból,
valamint Budafok-Tétény térségéből. SOMOS, KÓKAY (1960) a
Mecsekből írtak le tengeri sünöket. KÓKAY (1966) a Herend-
márkói kőszéntelep földtani–őslénytani revíziója során
vizsgált echinodermatákat. 

Az 1960-as évek végétől egészen a ’90-es évek elejéig,
MIHÁLY tevékenysége jelentette a hazai echinodermaták,
ezen belül is főként a tengeri sünök kutatásának virágkorát.

E szűk harminc év alatt a fosszilis tüskésbőrűek legjelen-
tősebb hazai kutatójává vált. Az 1970-es években a főként
rákokkal foglalkozó MÜLLER gyűjtött nagyszámú echino-
dermatát, hatékonyan járulva hozzá MIHÁLY kutatásaihoz.
Leginkább a ’60-es évek második felétől a ’80-as évek vé-
géig MIHÁLY munkássága révén ma az MFGI Gyűjteményi
Főosztályán több mint 1500 példányt számláló gondos,
alapos munkával cédulázott és leltározott gyűjtemény állt
össze. A kutatást elősegítették az 1966–68 között a Kerepesi
úton folytatott csatornázási feltárások, a ’70-es években az
Örs vezér téren a Sugár Áruház építése, valamint a Gyakorló
utcában történt csatornázás. Ezekről a helyekről általános-
ságban jó megtartású példányok kerültek elő. Az említet-
teken kívül 1966–1980 között további budapesti felső-
badeni echinodermata példányokra bukkantak Budafok-
Tétény (főként Kamaraerdő), valamint a kőbányai „rákosi
vasúti bevágás” feltárásaiból. Az így létrejött budapesti gyűj-
temény méretéhez képest viszonylag kevés publikáció szüle-
tett (MIHÁLY 1969, 1985, 1989). Megemlítendő HALMAI

(1981) a Fóti Formáció makrofaunájának egy részét feldol-
gozó munkája is, melyben tengeri sünt is leírt.

A 21. században az Árkád 1 bevásárlóközpont 2001–
2002-es, illetve az Árkád 2 üzletközpont 2012–13-as építési
munkálatai során az Örs vezér téren újra feltárták a badeni
rétegeket. Ekkor főként DUNAI Mihálynak köszönhetően
tovább bővült a miocén tengeri sün gyűjtemény, publikáció
azonban még nem készült. Magángyűjteménye kiváló meg-
tartású, gondosan preparált példányokat tartalmaz. Ezen új
leletanyag feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Továb-
bi hazai kutatási eredmények KÖHLER (1995) szakdol-
gozatában olvashatók négy mecseki miocén lelőhely echi-
noidea faunájának paleoökológiájáról, valamint KÖHLER-
EÖTVÖS (2011) MSc diplomamunkájában a fazekasbodai
homokbányából előkerült Clypeastererekről.

A taxonómiai és őskörnyezeti témájú munkáikban a
külföldi szerzők többen is (RADWAŃSKI & WYSOCKA 2001;
KROH 2003, 2005, 2007) hivatkozzák a magyarországi
leleteket, de a példányokat személyesen nem, vagy csak kis
számban vizsgálták. Külön megemlítendő KROH, a Bécsi
Természettudományi Múzeum kutatója, aki a 2000-es évek
elejétől máig számos, a Paratethys, illetve a Kárpát-meden-
ce miocén őskörnyezetét rekonstruáló tanulmányához hasz-
nált fel magyarországi lelőhelyekről származó echinoder-
mata kövületeket (KROH & HARZHAUSER 1999; KROH 2003,
2005, 2007, 2010).

A város középső-miocén földtanával SZABÓ (1879),
VADÁSZ (1906, 1914), HALAVÁTS (1910), LŐRENTHEY (1911),
STRAUSZ (1924), HORUSITZKY (1933), JÁMBOR et al. (1966)
munkái is foglalkoznak, az Örs vezér tér – Rákos, valamint a
Budafok-Tétény terület földtanáról SCHAFARZIK & VENDL

(1929), SCHAFARZIK et al. (1964) illetve CSONTOS in PALOTAI

szerk. (2010) munkájában olvashatunk még. Az Örs vezér
tér – Rákosmente térsége középső-miocén képződményei-
nek megismeréséhez jelentősen hozzájárultak BARTKÓ &
KÓKAY (1966), KÓKAY et al. (1984), KÓKAY (1985), KÓKAY

& MÜLLER (1988) tanulmányai. Megemlítendők KÓKAY

(1990), valamint MINDSZENTY (szerk. 2014) munkái is.
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A Lajtai Mészkő Formáció makrofaunájával Buda-
pesten VADÁSZ (1906, 1914), MIHÁLY (1969, 1985, 1989),
MÜLLER (1978, 1984), KÓKAY (1996) foglalkozott, mikro-
fosszíliákat pedig FRANZENAU (1881), majd ezt követően
SAINT MARTIN et al. (2000), valamint MOISSETTE et al.
(2007) vizsgáltak.

Földtani környezet

Általános ismertetés

A Középső-Paratethys badeni üledékképződésének ar-
culatát a sziliciklasztos és karbonátos üledékek vegyesen
határozzák meg. A medencékben és az azokat körülölelő,
általában kiemelt helyzetű szárazulatokon az Alpokból
származó törmelékes sziliciklasztos üledékek képződtek,
míg a terrigén anyagbehordástól mentes, sekélytengeri
térségben karbonátplatformok jöttek létre. Budapest mai
területét és környékét a késő-badeniben sekélyvízi, zátony
környezet jellemezte. A Pannon-medencében a sekély, neri-
tikus régiókban nagy kiterjedésben alakult ki a lajtamészkő
(Lajtai Mészkő Formáció), amelyben leginkább kagylók,
vörösalgák, tengeri sünök, foraminiferák és csigák jelennek
meg bőségesen (pl. HÁMOR 2001, GYALOG & BUDAI szerk.
2004). A lajtamészkő Magyarországon általában nem alkot
egybefüggő fáciesegységet, ezért két alegységre, alsó, vala-
mint felső lajtamészkőre osztották. 

Budapesten és környékén a késő-badeniben képződött,
ún. „felső lajtamészkő” különböző kifejlődései jelennek
meg. A korábban a Rákosi Mészkő Formációba sorolt
képződmények (BENCE & SELMECZI in CSÁSZÁR szerk.
1997), ma a Lajtai Mészkő Formáció Rákosi Mészkő
Tagozatába tartoznak (GYALOG & BUDAI szerk. 2004). A
tagozatot néhol konglomerátummal kezdődő lithotham-
niumos mészkő, molluscás kalkarenit, molluscás mészkő
képződményekből álló sekélytengeri zátony környezetben
lerakódott, makrofaunában és bentosz foraminiferában
gazdag kőzetek alkotják (BENCE & SELMECZI in CSÁSZÁR

szerk. 1997). 
A térség badeni képződményeiben a Cserhátban túl-

súlyban lévő vulkanitok aránya (neutrális-savanyú, savanyú
kiömlési kőzetektől a tufáig) a Tétényi-fennsík felé egyre
csökken a karbonátos képződmények javára. Mind az Örs
vezér tér és Rákosmente területeken, mind a Tétényi-fenn-
síkon a feküt a Tari Dácittufa Formációba („középső-
riolittufa”) sorolt kárpáti–kora-badeni (PÓKA et al. 2002)
korú dácittufa alkotja. A Tétényi-fennsíkon és a Pesti-sík-
ságon a „lajtamészkő” fedőjében közvetlenül csökkent sós
vizű környezetet jelző szarmata képződmények települnek.

A lelőhelyek ismertetése

A vizsgált anyag Örs vezér tér – Rákosmente térségéből
az alábbi feltárásokból került elő: rákosi vasúti delta, a
Kerepesi út és a Gyakorló utca térsége, illetve az Örs vezér

térről. Ezen kívül vizsgáltuk Buda-
fok-Tétény badeni korú Echinoder-
mata anyagát is.

Örs vezér tér – Rákosmente
térsége

A badeni képződmények Rákos
vasútállomástól csapásirány mentén
ÉNy-felé mintegy 2,5 km hosszan
követhetők. A rétegek feküképződmé-
nye a Tari Dácittufa, a fedő pedig jó-
részt üledékfolytonossággal települő
szarmata mészkő, meszes tufit, ame-
lyet KÓKAY & MÜLLER (1988) a kör-
nyék kulcsfeltárásában, a jelen munká-
ban is tanulmányozott, rákosi vasúti
delta szelvényén a Tinnyei Mészkő
Formációba sorolnak. Ahol a fedőréte-
gek lepusztultak, ott a badenit kvarter
kavics, illetve homok fedi (1. ábra).

A badeni tengeri összlet a vékony
bázistörmelék felett kb. 2 m vastag
tufás homokkővel kezdődik, helyen-
ként korall foltzátony betelepüléssel
(1–2. ábra).

A homokkőre kb. 2 m vastag,
faunagazdag homokos mészkő („alsó
mészkő”) települ (KÓKAY et al. 1984).

Az előbbiekre a mintegy 5 m vas-
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1. ábra. Az Örs vezér tér – Rákosmente (A) és Budafok-Tétény (B) térségek echinodermata
lelőhelyeinek középső-miocén rétegsora a fekü és fedőképződmények feltüntetésével (SCHAFARZIK

& VENDL 1929, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk. 2000 után módosítva)
Figure 1.. Stratigraphical column of the Echinoderm localities of Örs vezér tér–Rákosmente
(A), Budafok-Tétény (B) areas representing the underlying and overlying beds (modified after
SCHAFARZIK & VENDL 1929, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk. 2000)
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2. ábra. A Lajtai Mészkő Formáció litofáciesei és az egyes feltárások korrelációja az Örs vezér tér – Rákosmente
térségben
1 — „pectenes-scutellás” homok („főhomok”), 2 — Chlamysos mészkő („felső mészkő”), 3 — tufás, finomszemcsés laza homokkő; 4 —
molluscás-korallos mészkő; 5 — Cerithiumos homokkő; (KÓKAY et al. 1984 után módosítva)

Figure 2. Lithofacies distribution and the correlation of the localities of Leithakalk Formation in Örs vezér
tér–Rákosmente area
1 — „Pecten and Scutella bearing” sand; 2 — Chlamys-bearing limestone; 3 — tuffaceous, fine-grained weakly cemented sandstone; 4 —
Mollusk- and coral-bearing limestone; 5 — Cerithium-bearing sandstone (modified after KÓKAY et al. 1984)



tagságú, „pectenes–scutellás főhomok”-ként ismert, rosz-
szul rétegzett, ichnofosszíliás (Callianassa-járatos) homok–
homokkőösszlet települ. A képződmény szemcsemérete
ÉNy felé durvul. A rákosi deltában és a Kerepesi úton tufás,
míg az Örs vezér téren és a Gyakorló utcánál tufában
szegény (3. ábra). A kvarcon és vulkáni ásványtörmeléken
kívül viszonylag nagy arányban tartalmaz víztiszta kőzet-

üveget és horzsakövet is (KÓKAY et al. 1984). BALOGH et al.
(1980) biotitokon alapuló K-Ar kormeghatározása alapján a
„főhomok” 13,4 + 0,6 millió évvel ezelőtt rakódott le, ami a
késő-badeninek feleltethető meg (HARZHAUSER & PILLER.
2007). 

A homokkövet az Örs vezér tértől a rákosi vasúti bevágásig
minden feltárásban különböző fáciesű mészkő fedi, amely
terrigén és vulkáni eredetű szemcséket már alig tartalmaz. Az
Örs vezér térnél és a Kerepesi útnál vulkanit és terrigén
anyagtól mentes mészkő („felső mészkő”) települ. Anyaga az
alsó részén gyengén, a felső részén erősen cementált bioklasz-
tokból áll. Ősmaradvány-tartalmát tekintve alapvetően a na-
gyobb méretű és jobb megtartású vázak gyakoribbak, a mol-
luscák és echinodermaták mellett Lingula teknőket is leírtak
(KÓKAY et al. 1984). A képződési környezet KÓKAY (1985)
szerint normál sótartalmú, 30-40 m mélységű tenger volt,
amelyet az echinoideák, illetve Chlamys és Solenomya megje-
lenésével igazoltak. A következő réteg fél méter vastagságú,
laza, fehér, szivacstűs, és rossz megtartású, töredezett Chlamy-
sokat tartalmazó konszolidálatlan mésziszap. A közvetlenül

erre települő, legfiatalabb felső-badeni réteg itt a lepusz-
tulástól függően 30–80 cm vastag, jól cementált mészkő,
amely 5–7 cm-es rétegekből épül fel; általában tömör, csak
kisebb likacsok fordulnak elő benne, javarészt ooidos, kis
mértékben tufás. Meglehetősen kövületszegény, a feltárt ős-
maradványok alapján jelentős Keleti-Paratethys behatást
feltételeznek (KÓKAY et al. 1984).

A kis távolság ellenére a rákosi vasúti deltánál a főhomok
feletti képződmények fáciese és faunája eltérést mutat. Az
Ervilia illetve Cerithium megjelenése alapján ezek a meszes
üledékek csökkent sós vizű sekélytengerben rakódtak le (2.
ábra). A rétegek települése konkordáns (KÓKAY et al. 1984).

Budafok–Tétény térsége

Az alsó-miocén képződményekre (kárpáti kavics, illetve
dácittufa) települő Lajtai Mészkő Formáció (1. ábra) csak
foltokban található a felszínen. Lényegesebb feltárás a
Kamaraerdei út bevágása; innen, valamint a 7-es főútnál
(Balatoni út és a Szabadkai utca összefutásánál) lévő bevá-
gásból számos ősmaradvány került elő (4. ábra) (MÜLLER

1984). Ezen felül a Tétényi-fennsíkról, valamint Budafok-
Tétény kerület Promontor és Baross Gábor telep házépítései
során létesített alapgödrökből kerültek elő még echino-
dermaták kisebb számban.

A Lajtai Formáció 20–50 cm vastag piszkosfehér, szürke
színű, különböző cementáltságú és keménységű rétegek
valamint padok váltakozásából áll, ősmaradvány-váz töre-
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3. ábra. Az Örs vezér tér – Rákosmente térségének echinodermata lelőhelyei úthálózattal (KÓKAY et al. 1984 után)
Figure 3. Echinoderm localities of Örs vezér tér –Rákosmente area with road network (from KÓKAY et al. 1984)



dékes, illetve bekérgező vörösalgagumós mészkő, kavicsos
és homokos, helyenként agyagos közbetelepülésekkel. A
kagylók, csigák héjtöredékei jól felismerhetők az egyes
tömbökben. Bizonyos padokban lumasella is megfigyelhető
(CSONTOS in PALOTAI szerk. 2010). A mészkőben lévő
kavics anyaga főként közép- és durvaszemű, néhol jól
kerekített kvarcszemcsék (SCHAFARZIK & VENDL 1929,
CSONTOS in PALOTAI szerk. 2010).

A Tétényi-platón is a Lajtai Mészkő Formációra a
szarmata Tinnyei Formáció világosszürke színű mészkő
rétege települ (SCHAFARZIK & VENDL 1929).

A vizsgált anyag és a 
módszerek

A munka során, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Gyűjteményi Főosztályán (456 db – Ech. leltári számúak), a
Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen- és
Gerinces Paleontológiai Gyűjteményében (50 db – M. lel-
tári számúak) található felső-badeni tengerililiom, tengeri
csillag és tengeri sün kollekciókhoz kapcsolódó, összesen
506 egyed vizsgálata történt meg. A taxonómiai revíziót
adatfeltáró, leíró morfometriai vizsgálatok előzték meg,
aminek célja a vizsgált példányok általános morfológiai
variabilitásának megismerése volt. A morfometriai mérések
a váz alábbi dimenzióinak rögzítését tartalmazzák:

— hosszúság: irreguláris sünöknél az oralis oldal
legalsó helyzetű peremi pontjától az aboralis, legfelső
helyzetű peremének pontja közötti távolság (5. ábra);

— szélesség: irreguláris sünöknél a váz anteroposterior
hossztengelyével 90°-ot bezáró, a két szélső perem közötti
távolság (5. ábra);

— átmérő: reguláris sünöknél a váz egy tetszőleges
peremi pont és annak átellenes pereme közötti távolság;

— magasság: mindkét típus esetében az aboralis felszín
legalsó pontjától az apexig mért távolság (6. ábra);

— az ambulacralis mező 5 szirmának egyenkénti és
átlagos hosszát (7. ábra);

valamint az irreguláris sünök esetében
— a posterior peremtől a peristomáig, a peristomától az

anterior peremig lévő távolságok (5. ábra);
— a periproct hossza és szélessége (5. ábra);
— a peristoma hossza és szélessége (5. ábra).
A fényképek Panasonic Lumix DC FZ-35 és Nikon D90

fényképezőgéppel készültek.
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4. ábra. Budafok-Tétényi terület Echinodermata lelőhelyeinek földtani
térképe úthálózattal (FÖLDVÁRI 1929, SCHAFARZIK & VENDL 1929,
KISDINÉ BULLA & RAINCSÁKNÉ KOSÁRY 1984, CSONTOS in GARBÓCI et
al. szerk. 2000 után)
Figure 4. Echinoderm localities of district Budafok-Tétény with road
network (from FÖLDVÁRI 1929, SCHAFARZIK & VENDL 1929, KISDINÉ

BULLA & RAINCSÁKNÉ KOSÁRY 1984, CSONTOS in GARBÓCI et al. szerk.
2000)

5. ábra. Hosszúság (1), szélesség (2), valamint az irreguláris sünöknél
a posterior peremtől a peristomáig (1/a), valamint a peristomától az
anterior peremig (1/b) mért távolságok, továbbá a peristoma (3) és a
periproct (4) szélessége-hosszúsága (példány: Parascutella gibercula;
Ech. 388)
Figure 5. Length (1), width (2) and in case of irregular Echinoids
measured distances from the posterior margin to peristoma (1/a), from
the peristoma to anterior margin (1/b) and length and width of
peristoma (3) and periproct (4) (specimen: Parascutella gibercula; Ech.
388)

6. ábra. Magasság mérése (példány: Parascutella gibercula; Ech. 394)
Figure 6. Measuring of height (specimen: Parascutella gibercula; Ech.
394)



Rendszeres őslénytan

A taxonómiai besorolás a KROH & SMITH (2010) rend-
szer szerint történt. A „v.” a szerzők által látott példányokat
jelöli, ahol „MFGI, MTM coll.” példányok közül csak az
MFGI és az MTM gyűjteményébe tartozó leletanyag
megtekintését jelenti. Ebben az esetben a publikációban
feltüntetett, illetve a két gyűjteményben megtalálható
példányok leltári számát a „vizsgált anyag” résznél tüntetjük
fel. 

Phylum: Echinodermata BRUGUIÈRE, 1791 [ex KLEIN, 1734]
Subphylum: Crinozoa MATSUMOTO, 1929
Classis: Crinoidea MILLER, 1821
Subclassis: Articulata SIMMS, 1988
Ordo: Comatulida CLARK, 1908
Familia: Antedonidae NORMAN, 1865
Subfamilia: Antedoninae NORMAN, 1865
Genus: Antedon DE FRÉMINVILLE, 1811

Antedon sp. indet.

Vizsgált anyag: 43 db cirrus (Ech. 1436) került elő az
Örs vezér térről. 

Leírás: A cirrusok átmérői 0,5–15 mm közé esnek, tojás
alakúak, erősen koptatottak. Az egyik oldaluk sima, a
másikon sokszor megnyúlt háromszög alakú kiemelkedés
látható. Megjegyzés: Az Antedon nemzetségbe szabadon
úszó nyélnélküli kis kehellyel és 5 pár karral rendelkező

formák tartoznak. Az izolált vázelemek alapján a nemnél
pontosabb elkülönítés nem lehetséges.

Előfordulás: Budapest, Örs vezér tér: Lajtai Mészkő
Formáció (tömör, cementált mészkő) felső-badeni, Auszt-
ria: Leithakalk Formáció (tömör mészkő), badeni.

Subphylum: Asterozoa ZITTEL, 1895
Classis: Asteroidea DE BLAINVILLE, 1830
Ordo: Paxillosida PERRIER, 1884
Familia: Astropectinidae GRAY, 1840 
Genus: Astropecten GRAY, 1840

Astropecten sp.

v. 1984 Asteroidea sp. — KÓKAY et al., p. 290.

Vizsgált anyag: Ech. 370, 414, 429 (váztöredékek) Örs
vezér tér, Gyakorló utca. 

Leírás: a leírás az Ech. 370 számú lelet alapján készült:
több mint száz, a mm-estől 1 cm-ig terjedő vázelemtöredék.
Többségük koptatott, kisebb részük kerekített is. Uralkodó-
an a karokat összetevő vázelemek, az ambulacralis csatorna
elemei maradtak meg, ezek enyhe barázdált díszítettséget
mutatnak. Néhány ampulla vázelem is található, ezek göm-
bölyűek. Csak egyetlen tüske őrződött meg. A vázelemek
alapján csak genus szinten határozható.

Előfordulás: a középső-miocénből főként Dél-Európa
és a Paratethys térségéből került elő: Ausztria: Leithakalk
Formáció (tömör mészkő), badeni, Olaszország (meszes
homok) középső-miocén; Budapest, Gyakorló utca, Örs
vezér tér: Lajtai Mészkő Formáció (meszes homok) felső-
badeni.

Subphylum: Echinozoa
Classis: Echinoidea LESKE, 1778
Subclassis: Perischoechinoidea MCCOY, 1849
Ordo: Cidaroida CLAUS, 1880
Familia Cidaridae GRAY, 1825
Subfamilia Cidarinae (MORTENSEN, 1928a)
Genus: Eucidaris POMEL, 1883

Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842)
1842 Cidarites zea-mays mihi. — SISMONDA, 391.
1846 [Cidaris] Zea-Mays E. SISM. — AGASSIZ & DESOR, p. 336.
1858 [Cidaris] Zea-Mays E. SISM. — DESOR, p. 38.
1901 Cidaris zeamais (sic.) SISM. — AIRAGHI, p. 167–168, pl. 19,

Figures 49–57. 
1907 Cidaris zeamays SISM. — VADÁSZ, p. 370, 422.
V. 1914 Cidaris Desmoulinsi SISM. — VADÁSZ, p. 23, pl. 2. Figure

4.
v. 2005 Eucidaris zeamays (SISMONDA, 1842) — KROH, p. 5–8,

Figures 5–6; pl. 6, Figures 1–21; pl. 7, Figures 1–30. 

Vizsgált anyag: Ech. 1786 (süntüskék)
Leírás: primer tüskék: zömök, viszonylag rövid, közel

egyenes lefutású tüskék, melyeket apró szemcsék által hosz-
szanti sorok díszítenek. A tüske csúcsa felé a szemcsék
mérete fokozatosan csökken. Mivel a tüskék teteje letört,
ezért az acetabulum nem tanulmányozható.
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7. ábra. Ambulacralis szirmok (An) mérése; átlag = A/5 (példány:
Echinolampas hemisphaerica; Ech. 403)
Figure 7. Measuring of ambulacral petals (An) average = A/5
(specimen: Echinolampas hemisphaerica; Ech. 403)



Megjegyzés: a Cidaridae formák a tüske morfológiája
alapján különíthetők el, amely alapján megegyezik a
SISMONDA (1842) által leírtakkal.

Az Eucidaris desmoulinsi (SISMONDA, 1842) formától
eltér a tüske méretében, amely az E. zeamays (SISMONDA,
1842) esetében rendre kisebb, valamint a tüskék díszített-
sége az E. desmoulinsi formánál szabályosabb. 

Előfordulás: a faj az Eucidaris genus leggyakoribb
formája a badeni Paratethysben (KROH 2005): Kemence:
Lajtai Mészkő Formáció (meszes homok): alsó-badeni;
Ausztria: alsó–felső-badeni; Budapest, Budafok-Tétény:
Lajtai Mészkő Formáció (meszes homokkő): felső-badeni;
Románia: badeni.

Eucidaris sp. indet.
1914 Cidaris melitensis FORBES. — VADÁSZ, p. 22–23, pl. 2. Figure

6.

Vizsgált anyag: Ech. 1397 (2 db lemeztöredék)
Leírás: váztöredékek: a primer tüskeszemölcsök nagy-

méretűek, csomószerűen helyezkednek el. A petalodium
anizopórái enyhén ferde barázdával kapcsolódnak össze, a
szegélyen dudorsor található. Az areolákat körülvevő
scrobicula kerek, gyöngysorszerű. Egyéb morfológiai bé-
lyeg nem tanulmányozható.

Megjegyzés: az Eucidaris fajok elkülönítésének alapja
a tüske, azonban a vizsgált leletanyagból csak lemez-
töredékek állnak rendelkezésre, amik alapján csak genus
szinten határozható.

Előfordulás: Budapest, Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő
(meszes homokkő): felső-badeni.

Subclassis: Euechinoidea BRONN, 1860
Infraclassis: Carinacea KROH & SMITH, 2010
Superordo: Echinacea CLAUS, 1876
Ordo: Camarodonta JACKSON, 1912 
Infraordo: Temnopleuridea MORTENSEN, 1942
Familia: Parechinidae MORTENSEN, 1903b
Genus: Psammechinus AGASSIZ & DESOR, 1846

Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840)
1. tábla, 2. ábra

1840a Echinus DUBIUS Ag. — AGASSIZ, p. 84–85; pl. 22, Figures
4–6.

1840b [Echinometra] margaritifera NIC. — AGASSIZ, p. 12.
1875 Psammechinus dubius — LORIOL, 29–30; pl. 2, Figures 6,

6a–c, 7, 7a–b.
v. 1914 Psammechinus dubius AG. sp. — VADÁSZ, p. 27–28.
v. 1984 Psammechinus dubius (AG.) — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Psammechinus dubius (AGASSIZ, 1846) — MIHÁLY, p. 238,

pl. I, Figures 3–5.
2005 Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840) — KROH p.

25–26; pl. 14, Figures 1–4.
2006 Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ, 1840) — KROH &

MENKVELD-GFELLER, p. 3–4, Figures 3A–D, Figure 4.

Vizsgált anyag: Ech. 366, 419, 420, 421, 425 (összesen
45 db) Gyakorló utca (1 db), Örs vezér tér (44 db).

Méretek: átmérő: 2–10 mm; M: 1,5–6 mm

Leírás: a vizsgált példányok kör alakúak, az oralis fel-
szín lapos, az aboralis felszín enyhén félkörívesen domború.
Az oldalak lekerekítettek. Az apicalis régió egyik példány-
nál sem tanulmányozható. A peristoma mintegy 40–50%-a
a váz átmérőjének. Az ambulacralis mező az interambu-
lacralis mezővel szemben erősen összeszűkülő. Az ambu-
lacrumok jellegzetes trigeminid típusú lemezekből állnak.
A tüskedudorok jól láthatók: a primer és szekunder szemöl-
csök jól elkülönülnek. Az ambulacralis és interambulacralis
mezőkön 2–2 primer tüskesor található, számuk egy sorban
12 körüli. Az ambulacralis táblák egy-egy nem krenulált,
imperforált peremi tüskeszemölcsöket viselnek és kisebb
belső tüskeszemölcsöket. Az interambulacralis táblák mint-
egy másfélszer olyan szélesek, mint az ambulacralis táblák.
Mindegyik táblához egy nem krenulált, imperforált elsőd-
leges tüskeszemölcs tartozik. Mind az ambulacralis, mind
az interambulacralis mezőkön a szekunder tüskedudorok
egymáshoz közel (néhány tized mm távolságban) helyez-
kednek el, méretük változatos, alakjuk kerekded, számuk
10–12.

Megjegyzés: a kis méretekből adódóan valószínűleg
juvenilis példányok.

Előfordulás: általánosan elterjedt a Paratethys terü-
letén: Ausztria: mészhomokkő, felső-eggenburgi–badeni;
Svájc: molasz: eggenburgi–kárpáti; az alsó–középső-mio-
cénben (eggenburgi–felső-badeni) Drégely: Garábi Slír
Formáció (homok, aleurit): középső-miocén; Piliny: Szé-
csényi Slír Formáció (glaukonitos homokkő, slír): alsó-mio-
cén; Fót: Fóti Formáció (meszes homokkő): alsó-miocén;
Budapest, Örs vezér tér, Gyakorló utca: Lajtai Mészkő
Formáció (meszes homokkő, mészhomok): felső-badeni;
(MIHÁLY 1985; KROH 2005).

Psammechinus sp. indet.
1. tábla, 1. ábra

v. 1984 Arbacina monilis (DESMAR.) — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Arbacina monilis (DESMAREST, 1858) — MIHÁLY, p. 238,

pl. 1, Figures 1–2.

Vizsgált anyag: Ech. 417, 418 (összesen 3 db) Örs vezér
tér.

Méretek: H: 14–18,5 mm; Sz: 14–18,5 mm; M: 9–9,5
mm

Leírás: kisméretű reguláris tengeri sün. A tüskedudorok
morfológiája megegyezik a fenn említett Psammechinus
dubius-éval. Az aboralis oldal mészhomokkal kitöltött, így
a szájadék nem látható. Az oralis oldal egyáltalán nem
látszódik, így sem az apicalis régió, sem a gonoporák nem
tanulmányozhatók.

Megjegyzés: Mindegyik lelet továbbnövéses kalcit-
réteggel bevontan fordul elő. A rossz megőrződés miatt a
faji szinten történő elkülönítésre lehetőséget adó alaki
bélyegek nem tanulmányozhatók, emiatt csak a genus szintű
besorolás lehetséges. A tüskeszemölcsök morfológiájából
adódóan a Psammechinus nemzetségbe sorolható, mert az
Arbacina genusnál a szekunder tüskedudorok egyveretűek,
nem ennyire különülnek el a primer tüskedudoroktól. A
másodlagos tüskeszemölcsök közel szabályos sorban köve-
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tik egymást, ami a Psammechinus nemzetségre jellemző.
Előfordulás: Budapest Örs vezér tér: Lajtai Mészkő

Formáció (meszes homok): felső-badeni.
Infraclassis: Irregularia LATREILLE, 1825
Superordo: Neognathostomata SMITH, 1981
Ordo: Clypeasteroidea AGASSIZ, 1873
Subordo: Clypeasterina AGASSIZ, 1872
Familia: Clypeasteridae AGASSIZ, 1835
Genus: Clypeaster LAMARCK, 1801

Clypeaster campanulatus (SCHLOTHEIM, 1820) 
forma partschii MICHELIN, 1861

1. tábla, 3–5. ábra
1861 Clypeaster Partschii, MICHELIN — MICHELIN, p. 127–128, pl.
17. Figure 3, pl. 30, Figures a–f.
1867 Clyp. Partschi MICH. — STACHE, p. 143.
1868 Clypeaster Partschi MICH. — KARRER, p. 570.
1869 Clypeaster Partschi MICHEL. — FUCHS, p. 194.
1869 Clyp. Partschi MICHELIN — LAUBE, p. 183.
1870 Clypeaster Partschi MICH. — LAUBE, p. 314.
1871 Clypeaster Partschi MICHELIN — LAUBE, p. 64.
v. 1906 Clypeaster Partschi, MICHELIN. — VADÁSZ, p. 331.
v. 1914 Clypeaster sardiniensis COTTEAU — VADÁSZ, p. 51, text-
Figures 29–30.
v. 1914 Clypeaster coronalis LAMBERT — VADÁSZ, p. 57, text-
Figure 35.
v. 1969 Clypeaster cf. acuminatus DESOR — MIHÁLY, p. 256.
v. 1969 Clypeaster coronalis LAMBERT — MIHÁLY, p. 256.
v. 1969 Clypeaster sardiniensis COTTEAU — MIHÁLY, p. 256.
v. 1984 Clypeaster cf. acuminatus — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Clypeaster coronalis LAMB. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Clypeaster sardiniensis COTT. — KÓKAY et al., p. 288.
2005 Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861
KROH, p. 55-57, pl. 23. Figures 1–2, pl. 26, Figures 1a–c. v. MFGI
coll: Ech. 72, 73, 91, 92, 1757, 1759.

Vizsgált anyag: Ech. 71, 72, 73, 74, 91, 92, 1757, 1759.
(összesen 10 db) Kerepesi út (8 db), Budafok-Tétény (2 db).

Méretek: H: 115–125 mm; Sz: 94,5–111,5 mm; M:
37,5–46,5 mm

Leírás: A leírásban szereplő példány (Ech. 72) korong
alakú, a mellső és hátulsó páros szirmoknál kismértékben
ívesen kiékelődő körvonallal. Az apicalis rendszer jelleg-
zetes ötszöges elhelyezkedésű, melyet az interambulacralis
lemezsoroknál gonoporák szegélyeznek (számuk 5). Az
ambulacralis szirmok az apicalis rendszertől indulva ívesen
egyre távolodnak a petalodium főtengelyétől, a peremtől
mintegy 1–1,5 cm-re érnek véget. Az anizopórák kismére-
tűek, közel párhuzamosan futnak, néhány milliméterre a
szirmoktól, mérettartók. Az oralis oldalon a szájbarázdák
közel a peremnél kezdődnek, fokozatosan, majd egyre
erősebben bemélyedők, a peremnél hirtelen érnek véget. A
peristoma szintén ötszög alakú (H=14, Sz=19 mm), az
infundibulum mélységét a peristomát részben kitöltő ce-
mentált üledék miatt nem lehetett lemérni. A periproct kör
alakú (átmérő= 6 mm), peremi helyzetű. A körvonal a peri-
proctnál a körvonal enyhe ívben, de határozott beöblösödést
mutat.

Megjegyzés: a Clypeaster sardiniensis COTTEAU 1895,
valamint a Clypeaster coronalis LAMBERT 1913 leírásai

megegyeznek a Clypeaster campanulatus forma partschii
MICHELIN, 1861 által közölt leírással, ezért a két később leírt
forma a C. campanulatus f. partschii junior szinonimája.

A MIHÁLY (1969) által közölt egyetlen Clypeaster cf.
acuminatus DESOR 1847 példányról (Ech. 71) morfológiai
leírás nem készült, sem ábrázolás. A példány újravizsgálata
és morfológiai értékelése alapján nincs lényegi eltérés a
vizsgált egyed értékelhető morfológiai tulajdonságai és a C.
campanulatus f. partschii leírása között.

Előfordulás: a badeni Paratethysben széles körben el-
terjedt: Alsótold, Biatorbágy, Budapest: Kerepesi út, Let-
kés, Kemence, Nagypall: Lajtai Mészkő Formáció (tömör,
cementált, molluscás mészkő, meszes homok, mészhomok-
kő): alsó-felső–badeni; Ausztria: (mészkő–mészhomokkő):
alsó-felső–badeni; Románia: felső-badeni (VADÁSZ 1914,
MIHÁLY 1969, KROH 2005).

Clypeaster sp.

Vizsgált anyag: Ech. 75, 1780, M.61.5639, M.69.232,
M.69.233 (összesen 13 db) Kerepesi út (11 db), Budafok-
Tétény (2 db).

Méretek: H: 64–132 mm; Sz: 69,5–112 mm; M: 14,5–32
mm 

Megjegyzés: A példányok töredékesek és/vagy rossz
megőrződésűek, így csak genus szinten határozhatók.

Előfordulás: Budapest, Kerepesi út, Budafok-Tétény:
Lajtai Mészkő Formáció (mészhomokkő): felső-badeni.

Subordo: Scutellina HAECKEL, 1896
Familia: Scutellidae GRAY, 1825 
Genus: Parascutella DURHAM, 1953

Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829)
2. tábla, 1. ábra

1829 Scutella gibercula — DE SERRES, p. 156.
1835 Sc. gibberula (sic.) M. de S. — AGASSIZ, p. 186.
1837 S. gibercula. M. DE SERRES — DES MOULINS, p. 80.
1841 Scutella gibbercula (sic.) DE MARCEL DE SERRES — AGASSIZ,

p. 86.
1869 Scutella Faujasii — FUCHS, p. 194.
1869 Scutella Vindobonensis LAUBE sp. ined. — FUCHS, p. 194.
1869 Scutella vindobonensis LAUBE. — LAUBE, p. 183, pl. 17,

Figure 1.
1871 Scutella Vindobonensis LAUBE. — LAUBE, p. 62, pl. 17, Figure

1.
v. 1877 Scutella vindobonensis LAUBE — LÓCZY, p. 43. 
v. 1887 Scutella pygmea nov. sp. — KOCH, p. 262–263, Figures

1a–c.
v. 1906 Scutella vindobonense LBE. — VADÁSZ, p. 261.
v. 1914 Scutellina hungarica nov. sp. — VADÁSZ, p. 30, pl. 4,

Figures 4–2.
v. 1914 Scutella vindobonensis LBE. — VADÁSZ, p. 32–34, Figures

12–13.
v. 1914 Scutella pygmea KOCH — VADÁSZ, p. 38, pl. 3, Figures

10–11.
v. 1953 Scutella vindobonensis LAUBE, 1871 — SZÖRÉNYI, pl. 1,

Figures 4 a–b.
1962 Scutella vindobonensis — SCHAFFER, pl.19, Figure 3.
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v. 1969 Scutellina hungarica VADÁSZ — MIHÁLY, p. 255–256, pl. 2,
Figures 2–3.

v. 1969 Scutellina szoerenyiae nov. sp. — MIHÁLY, p. 255, pl. 2,
Figure 1.

v. 1969 Scutella vindobonensis LAUBE — MIHÁLY, p. 254.
v. 1984 Scutella vindobonensis LAUBE — KÓKAY et al., p. 288, 290.
v. 1984 Scutella pygmea — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Scutella („Scutellina”) hungarica (VADÁSZ) — KÓKAY et

al., p. 288.
v. 1984 Scutella n. sp. 1. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1984 Scutella n. sp. 2. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Scutella hungarica (VADÁSZ, 1914) nov. comb. — MIHÁLY,

p. 239–240, pl. I., Figures 6–10.
v. 1985 Scutella muelleri n. sp. — MIHÁLY, p. 241, pl. 3, Figures

5–6, pl. 4, Figure 1.
v. 1985 Scutella pygmea KOCH, 1887 — MIHÁLY, p. 240, pl. 3,

Figures 1–4.
v. 1985 Scutella romani n. sp. — MIHÁLY, p. 240, pl. 2, Figures 4–6.
v. 1985 Scutella vindobonensis LAUBE, 1871 — MIHÁLY, p.

241–242.
v. 1989 Scutella vindobonensis altus n. ssp. — MIHÁLY, p.

237–238, 239–240; pl. 1, Figures 1–2; pl. 2, Figure 1.
2005 Parascutella gibbercula (DE SERRES, 1829) — KROH, p. 85,

Figures 36, 37; pl. 39, Figures 1a–b; pl. 40, Figures 1–2; pl.
41, Figures 1–3; pl. 42, Figures 1a–c. v: MFGI, MTM coll.

2010 Parascutella gibbercula (DE SERRES, 1829) — KROH, p. 297.

Vizsgált anyag: Ech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 98, 343, 344, 348, 349, 350, 351,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 371, 372, 373, 374, 376, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 397, 398, 399, 400, 401, 410, 415, 1769, 1770, 1771,
1773, 1776, 1777, 1785, 1788, 1803, 1804, 1807, 1817, 1822,
1823, 1825, 2004; M.60.5947, M.60.6078, M.60.5947,
M.60.5971, M.61.5693, M.61.6220, M.66.34 (összesen 236
db) Gyakorló utca (79 db), Örs vezér tér (56 db), Kerepesi út
(69 db), rákosi delta (6 db), Budafok-Tétény (25 db).

Méretek: H: 5–114 mm; Sz: 5,5–121 mm; M: 1–23 mm
Leírás: a jellemzés az Ech. 363-as leltári számú példá-

nya alapján történik: a test lapos, korong alakú, az apexnél
példányonként változatos alakú, alapvetően kúpszerű kidu-
dorodást mutat. Kissé kerekített peremű, az alsó részen
enyhén beöblösödik. Az aboralis felszínen az anizopórákkal
határolt ambulacralis szirmok vékonyak, két végüknél kis
mértékben elkeskenyedők. Az oralis oldal jól vizsgálható:
lapos, a szájnyílás központi helyzetű, kerek, a testmérethez
képest nagyméretű. A periproct szintén kerekded, a száj-
nyílásnál rendre 1,5–2-szer kisebb a váz hátsó végén peremi
helyzetben van. A peristoma peremi részénél kismértékű
beöblösödés észlelhető.

Megjegyzés: valamennyi a példány körvonala jórészt
megegyezik. Az egyes példányok közötti fő eltérés az apex és
az ambulacralis szirmok domborodásának mértékében van.

A Scutella és a Parascutella genusok közötti alapvető
különbség a periproct helyzetéből adódik (DURHAM 1953): a
Parascutella nemzetség esetében peremi, vagy ahhoz közeli

helyzetű, a Scutella nemzetségnél pedig a posterior perem
és a peristoma között hozzávetőlegesen félúton vagy a peri-
stomához közelebb található. A vizsgált példányok túl-
nyomó részében a periproct tanulmányozható volt, amelyek
peremi vagy ahhoz közeli helyzetűek, így a Parascutella
nemzetségbe sorolandók. 

A Parascutella gibercula (DE SERRES, 1829) és a Para-
scutella vindobonensis (LAUBE, 1871) közötti elkülönítés fő
alapja a méret volt. A kis és nagyméretű példányok közötti
különbségek az alábbiak: 

— kis méretű példányokon a corona apicalis kúposodása
jóval kisebb arányú, mint a nagy méretű egyedeken;

— a petalodium a juvenilis formákon a váz feléig ér el,
míg a kifejlett példányoknál a váz háromegyedéig, illetve
közel a peremig;

— a periproct beöblösödése a kis méretű formáknál U
alakú, míg a kifejlett példányoknál V alakú;

— a periproct vázpereme a juvenilis egyedeknél konvex,
míg a kifejlett példányoknál konkáv;

— a juvenilis és ivarérett példány közötti diagnosztikus
különbség a kifejlett egyednél a gonopora megléte, ellen-
kező esetben annak hiánya.

Mivel ezek nem faji diagnosztikus bélyegek, a két forma
között fajszintű elkülönülés nincsen, ezért a P. vindobo-
nensis a P. gibercula junior szinonimája.

A Scutella vindobonensis altus n. ssp. MIHÁLY által
(1989) közölt alfaj esetében sincs faji szintű különbség a P.
gibercula-hoz képest.

A korábban külön fajként leírt Scutella szoerenyiae
MIHÁLY, 1969 diagnosztikus bélyegeiben nem mutat különb-
séget a P. gibercula leírásához képest.

A legnagyobb egyedszámú (64 példány), korábban a
Scutella hungarica morfocsoportba sorolt formáknál
(Scutella hungarica (VADÁSZ, 1914), S. pygmea KOCH, 1887,
S. romani MIHÁLY, 1985 és S. muelleri MIHÁLY, 1985)
lehetőség volt 7 karakter (5–7. ábra) variabilitásának vizsgá-
latára. A hosszúság és szélesség aránya szignifikánsan nem
változik (8. ábra). Vizsgálataink is megerősítették KROH

(2005, 2010) véleményét, miszerint a fentebb említett fajok
P. gibercula juvenilis példányának tekinthetők, azaz a P.
gibercula junior szinonimái.
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8. ábra. A hosszúság és a szélesség aránya a korábban külön fajként
leírt Scutella példányoknál
Figure 8. Length/width ratios of taxa which formerly described as
Scutella and taxonomically separated specimens 



Diszkusszió: a forma első leírása — bár a latin nyelvtan
szabályai szerint helytelenül — S. gibercula, a nevezéktani
szabályok szerint annak első említése az irányadó. 

Előfordulás: a Paratethys badeni képződményeiben
általánosan elterjedt: Kemence, Biatorbágy, Egyházbér,
Érd, Fazekasboda, Harka, Himesháza, Hird, Hosszúhetény,
Mátraverebély, Sámsonháza, Sopron, Szatina, Zebegény,
Budapest: Budafok-Tétény, Örs vezér tér, Gyakorló utca,
Kerepesi út, rákosi delta: Lajtai Mészkő Formáció (laza
mészhomokkő): alsó-felső–badeni; Ausztria, Szlovákia,
Lengyelország, Franciaország, Ukrajna, Szerbia, Románia:
(mészkő, mészhomokkő): badeni (KOCH 1887; VADÁSZ

1914; MIHÁLY 1969, 1985, 1989; KROH 2005).

Scutellidae sp. indet.
2. tábla, 5. ábra

v. 1984 Clypeaster sp. — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Clypeaster sp. indet. — MIHÁLY, p. 238.

Vizsgált anyag: Ech. 99, 369, 416, 1768, 1802,
M.60.5971, M.60.6088, M.66.66, M.61.5640 (összesen 11
db) Örs vezér tér (1 db), Gyakorló utca (1 db), Kerepesi út (1
db), rákosi delta (3 db), Budafok-Tétény (5 db).

Méretek: H: 79–112 mm; Sz: 78–116,5 mm; M: 15–22,5
mm 

Leírás: a jellemzés az Ech. 416-os leltári számú példány
alapján készült. A rosszul megőrződött példány félbetört, az
oralis oldal erősen cementált, részben befoglaló kőzetbe ágya-
zott, néhány Pectenidae kagyló is helyet foglal rajta. Az ab-
oralis oldal jobban látható, a szirmok enyhén bemélyedőek,
leginkább a frontális (A-III) látszódik. Az anizopórák közel
egyenesek.

Megjegyzés: a vizsgált példány töredékes volta és az
aboralis oldal tanulmányozhatatlansága miatt a családnál
pontosabb meghatározás nem egyértelmű. A korábban Clype-
asterként történő leírások az ambulacralis szirmok jellegei
alapján nem helytállóak: a Clypeastereknél a szirmok beöblö-
södése markánsabb, körvonalaik szélesek, valamint a likacs-
párok a testmérethez képest vastagabbak a Scutellidae család
képviselőihez képest, de ennél a példánynál egyik ilyen tulaj-
donság sem jelentkezik. Mindezeket alátámasztják a mérések
(9. ábra), melyek azt mutatják, hogy a hosszúság és a magas-

ság arányában a térségben előforduló vizsgált Clypeasterek
és a Parascutella giberculak elkülönülnek, de mivel a
periproct nem őrződött meg, ezért a Parascutella genusba
egyértelműen nem sorolható be, vagy a Scutella vagy a Pa-
rascutella nembe tartozik, így csak család szinten határoz-
ható.

A többi példány esetében ugyancsak a rossz megtartási
állapot (mállott, erősen rácementált vagy töredékes váz-
felület) miatt nem lehetett tanulmányozni a két genus közötti
elkülönítő bélyegeket.

Előfordulás: Budapest: Örs vezér tér, Gyakorló utca,
Kerepesi út, rákosi delta, Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő
Formáció (meszes homok): felső-badeni.

Familia: Astriclypeidae STEFANINI, 1911
Genus: Amphiope AGASSIZ, 1840

Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837)
3. tábla, 1. ábra

1837 S. bioculata. Nob. — DES MOULINS, p. 72.
1847 [Lobophora (Amphiope)] bioculata AGASS. — AGASSIZ &

DESOR, p. 136.
1847 [Lobophora (Amphiope)] elliptica DESOR — AGASSIZ &

DESOR, p. 136.
1858 Amphiope bioculata AGASS. — DESOR, p. 236.
1858 [Amphiope] elliptica DESOR — DESOR, p. 236.
1869 Amphiope perspicillata AG. — LAUBE, p. 182. 
1869 Amphiope elliptica DESOR. — LAUBE, p. 182.
1870 Amphiope perspicillata AG. — LAUBE, p. 314.
1870 Amphiope elliptica AG. — LAUBE, p. 314.
1871 Amphiope perspicillata AGASSIZ — LAUBE, p. 61.
1871 Amphiope elliptica DESOR. — LAUBE, p. 61–62, pl. 16 Figure 5.
v. 1914 Amphiope bioculata DESMOUL. sp. — VADÁSZ, p. 159–160.

text-Figure 122.
v. 1984 Amphiope bioculata DESMAR. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Amphiope bioculata (DESMOULINS, 1837) — MIHÁLY, p.

242.
2001 Amphiope gr. bioculata — NÉRAUDEAU et al., p. 52, pl. 1.
2005 Amphiope bioculata (DES MOULINS, 1837) — KROH, p.

97–101, Figures 42a–b; pl. 46, Figures 5a–b; pl. 47, Figures 1
a–b; pl. 48, Figures 1–3. v: MFGI coll.

Vizsgált anyag: Ech. 312 (összesen 1 db) Budafok-
Tétény.

Méretek: H: 77 mm; Sz: 79,5 mm; M: 14,5 mm
Leírás: majdnem kör alakú, közepesen lapított forma. A

vázat áttörő két lunula a perem és a petalodium között a
posterior helyzetben foglal helyet, ovális alakú, egymáshoz
képest szimmetrikusan, az ambulacralis táblasor folyta-
tásában vannak (méreteik: H: 8,5 mm, Sz: 7,5–8,5 mm).
Közöttük a peremtől 3 mm-re található a periproct, amely
kisméretű, kerekded (átmérő: 1,5 mm). Az ambulacralis
szirmok enyhén domborúak, rövidek, vaskosak, lekerekí-
tettek. A frontális szirom (A-III) a leghosszabb, ezt követi az
elülső szirmompár, a legrövidebbek a hátulsó szirmok. Az
anizopórák kifelé nőnek. Az apicalis mező közelítőleg a vár
közepén helyezkedik el. A gonoporák száma 4, az ocellaris
pórusok a triviumnál látszódnak, közel egy sorban vannak.
Az oralis oldal enyhén homorú. A szájbarázdák jól elkü-
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9. ábra. A vizsgált területen előforduló, a kérdéses taxon méreteivel
hasonló Parascutella egyedek és Clypeaster egyedek hosszúság/
magasság aránya
Figure 9. Height/width ratios of Parascutella and Clypeaster species
which represent similar size of the problematic specimen



lönülnek, a peristoma után erősen bemélyednek, de a váz
peremét nem érik el. Az oralis oldalon interambulacralisan
ovális mélyedés található a peristomatól mintegy 1 cm-en
keresztül. Ennek elvégződésétől ambulacralisan egy másik
mélyedés kezdődik a perem felé szélesedve. A váz posterior
pereme lenyesett, beöblösödés, ívelt alak nincs.

Előfordulás: a Paratethys badeni képződményeinek
ritka formája: Ausztria: (mészhomokkő): kárpáti–badeni;
Budapest: Budafok-Tétény: Lajtai Mészkő Formáció
(mészhomokkő), felső-badeni (VADÁSZ 1914, KROH 2005).

Amphiope sp. indet.
3. tábla, 2. ábra

v. 1984 Amphiope ludovici LAMB. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Amphiope ludovici LAMBERT, 1915 — MIHÁLY, p. 242–243,

pl. IV, Figures 7–8.
v. 1984 Echinoidea n. gen. és n. sp. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Kieria semseyana n. sp. — MIHÁLY, p. 243, pl. IV, Figures

2–6.

Vizsgált anyag: Ech 352, 355, 356, 357 (4 db.) Gyakorló
utca.

Méretek: H: 13–38,5 mm; Sz: 14–40 mm; M: 1,5–3,5
mm

Leírás: a jellemzés az Ech. 352 sz. lelet alapján készült:
a körvonal kerekded, a váz hátsó része félkör alakban
legömbölyített. A perem vékony, éles. Az aboralis oldal
lapos, rajta a peristoma (átmérő: 2 mm) kör alakú,
közelítőleg központi helyzetben van. A vázat áttörő két
lunula kör alakú, közel, szimmetrikus helyzetben vannak
(méreteik: H: 3,5 mm, Sz: 3,25–3,5 mm), közöttük a
peremtől 2 mm-re van a periproct, mely igen kisméretű
(0,75 mm), kerek. A váz szélessége előre haladva csökken.
Az aboralis felszínen a petalodium és az apicalis rendszer a
befoglaló kőzetbe ágyazottság miatt nem tanulmányozható.

Megjegyzés: LAMBERT (1912) leírásában ábrázolt
Amphiope ludovici közel kerek lunulájához hasonlít jobban
(pl. XVI, Figures 14, 16). KROH (2005) szerint az A. ludovici
és A. bioculata fajok leírása és ábrázolása megegyezik ezért
nómenklatúra prioritásoknak megfelelően a formát A.
bioculata (DES MOULINS, 1837) fajnak kell nevezni. A két
forma közötti morfológiai különbség, hogy míg az A.
bioculata közel kör alakú, posterior része lecsapott, egyenes
körvonalú, addig az A. ludovici posterior irányban növő
szélességű, valamint ívelt. Az A. ludovici oralis oldala tel-
jesen sima, nem található az A. bioculatara jellemző
bemélyedés sem az interambulacralis, sem az ambulacralis
zónában. Azonban ezek önmagában nem használhatók faj-
szintű elkülönítésre. Mivel az aboralis oldal nem tanulmá-
nyozható, ezért a biztos fajhatározás önmagában kétséges,
így csak genus szinten írható le.

A Kieria semseyana MIHÁLY, 1985 (holotypus: Ech.
355) szerint a beöblösödés a szirmoknak megfelelően „U”
alakú, azonban a viszonyítást adó szirmok csak az egyik
példánynál (Ech. 356), látszódnak, ám ennek biztos eldön-
tésére itt sem alkalmas a megtartás. Maga a forma kismé-
retű, posterior részén két szimmetrikus beöblösödéssel. A
két oldalsó nagyobb beöblösödés között a sarkok lekere-

kítettek, a peremrész ívszerű domborúságot mutat. Lunula
egyik példányon sem látható. KROH (2005, 2010) többször
említette, hogy a faj az Amphiope bioculata (DES MOULINS,
1837) juvenilis alakja a körvonal hasonlósága alapján. A
Kieria semseyana és az A. bioculata között a különbség: 

— az A. bioculata esetében a kör alakú végbélnyílás a
peremtől néhány mm-rel beljebb a szájadék felé található, míg
a K. semseyananál legyező alakú és teljesen peremi helyzetű;

— a K. semseyana esetében a lunulák hiányoznak, míg
az A. bioculatanál a periproct környéki ívszerű domborulat
nem található meg, így az eltérő körvonalakból adódó;

Mindezek azonban nem elégségesek fajszintű elkülöní-
tésre (pl. KROH 2005). Így a Kieria semseyana MIHÁLY, 1985
az Amphiope nemzetségbe sorolható, mint juvenilis forma.
Fajszintű határozása a példányoknak nem volt lehetséges.

Előfordulás: Budapest, Gyakorló utca: Lajtai Mészkő
Formáció (laza mészhomokkő): felső-badeni.

Ordo: Cassiduloida CLAUS, 1880
Familia: Echinolampadidae GRAY, 1851
Genus: Echinolampas GRAY, 1825

Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816)
3. tábla, 4–5. ábra

1816 Clypeaster hemisphaericus n. sp. — LAMARCK, p. 293.
1835 E.[chinolampas] hemisphćricus AG. (Clypeaster hemisph.

LAM.) — AGASSIZ, p. 187.
1847 [Echinolampas] hemisphćricus AGASS. — AGASSIZ & DESOR,

p. 165.
1847 [Echinolampas] Linkii AGASS. — AGASSIZ & DESOR, p. 166.
1858 [Echinolampas] Linkii AGASS. — DESOR, p. 309.
1869 Echinolampas hemisphćricus LAMARCK (Clypeaster) — DES

MOULINS, p. 315.
1869 Echinolampas hemisphaericus Lam. var. Linki GOLDF. —

FUCHS, p. 194.
1869 Echinolampas hemisphaericus Lamarck sp. Varietas Linkii

GOLDFUSS. — LAUBE, p. 183.
1870 Echinolampas hemisphaericus var. Linki GOLDF. — LAUBE,

p. 314.
1871 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK. Varietas Linkii

GOLDFUSS. — LAUBE, p. 65, 66; pl. 18, Figure 3.
1871 Echinolampas hemisphaericus LMK. var. Linkii, GLDFS. —

LAUBE, pl. 18, Figure 2.
1877 Echinolampas hemisphaericus LAM. Varietas Linkii GOLDF.

— LÓCZY, p. 63.
v. 1906 Echinolampas hemisphaericus LAM. var. LINKII, GOLDFS.

— VADÁSZ, p. 254–255.
v. 1914 Echinolampas hemisphaericus LAM. sp. — VADÁSZ,

p.117–120, text-Figure 92.
1962 Echinolampas hemisphaericus — SCHAFFER, pl. 19, Figure 3.
v. 1969 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK — MIHÁLY, p.

256.
v. 1969 Echinolampas hemisphaericus var. depressa LAMBERT —

MIHÁLY, p. 256.
v. 1984 Echinolampas hemisphaericus LAMK. var. depressa LAMB.

— KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Echinolampas hemisphaericus LAMARCK, 1816 — MIHÁLY,

p. 244.
2001 Echinolampas hemisphaerica — NÉRAUDEAU et al., p. 52, pl. 1.
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2005 Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816) — KROH, p.
110–113, Figures 43.2, 44, 45; pl. 51, Figure 1–2. v: MFGI,
MTM coll.

Vizsgált anyag: Ech. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 88, 89, 90, 100, 364, 365, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1772, 1774, 1775, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784,
1787, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799, 1800, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812,
1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821; M.60.5745,
M.60.5758, M.60.5759, M.60.5771, M.60.5772, M.60.5916,
M.60.5919, M.60.6087, M.61.5641, M.61.5642, M.61.5643,
M.61.5652, M.61.5653 M.69.235 (összesen 113 db),
Gyakorló utca (4 db), Örs vezér tér (8 db), Kerepesi út (17
db), rákosi delta (1 db), Budafok-Tétény (79 db).

Méretek: H: 55,5–125 mm; Sz: 49–111 mm; M: 27–37
mm 

Megjegyzés: A példány jó egyezést mutat a LAMARCK

(1816) által leírt formákkal. Az Ech. 404-es példányon a
homlokszirom és a jobb oldali mellső szirom kidudorodó,
amely feltehetően patologikus elváltozás.

A MIHÁLY (1969) Echinolampas hemisphaericus LAMK.
var. depressa LAMBERT, taxonként elkülönített „három erő-
sen sérült példány”-t alacsony termetük és lekerekített kör-
vonaluk alapján. Az Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK,
1816) magasság/testhossz aránya 40–60% között mozog. A
három kérdéses példány bár leltári szám szerint nincs
megadva, de a megadott lelőhelyre szűkítve az elvégzett
mérések után beazonosíthatók voltak. Mindhárom példány
esetében az arány 41–44%, így a faj további példányainak
adataihoz képest érdemi eltérés nincsen. A körvonal nem
fajszintű elkülönítő bélyeg, ez a rossz megtartás miatt
egyébként sem értékelhető kellően. 

Előfordulás: Magyarországon és a Paratethysben igen
gyakori faj főként a felső-badeniből: Biatorbágy, Érd,
Kemence, Letkés: Lajtai Mészkő Formáció (mészhomok,
mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Ausztria, Románia:
(mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Budapest, Gyakorló
utca, Kerepesi út, Örs vezér tér, rákosi delta, Budafok-
Tétény: Lajtai Mészkő Formáció, (laza mészhomokkő):
felső-badeni (VADÁSZ 1914, MIHÁLY 1985, KROH 2005).

Superordo: Atelostomata VON ZITTEL, 1879
Ordo: Spatangoida AGASSIZ, 1840
Familia: Schizasteridae LAMBERT, 1905 
Genus: Schizaster AGASSIZ, 1836

Schizaster karreri LAUBE, 1869
4. tábla, 1. ábra

1869 Schiz. Karreri LAUBE. — LAUBE, p. 184.
1869 Schiz. Parkinsoni DEFR. — LAUBE, p. 183.
1869 Schizaster Karreri LAUBE sp. ined. — FUCHS, p. 194.
1869 Schizaster Parkinsoni DEFR. — FUCHS, p. 194.
1870 Schizaster Karreri LBE. — LAUBE, p. 314.
1870 Schizaster Parkinsoni DEFR. — LAUBE, p. 314.
1871 Schizaster Parkinsoni DEFRANCE sp. — LAUBE, p. 70.
1871 Schizaster Karreri LAUBE. — LAUBE, p. 70–71; pl. 16, Figure 6.

v. 1906 Schizaster Karreri LBE var. hungaricus, nov. var. —
VADÁSZ, p. 267–269, pl. 10, Figure 3 a–b.

v. 1906 Schizaster Lovisatoi COTTEAU var. rákosiensis nov. var. —
VADÁSZ, p. 267–269, pl. 10, Figure 4 a–b.

v. 1914 Schizaster rakosiensis VAD. — VADÁSZ, p. 127–128, text-
Figure 101–103; pl. 4, Figure 7.

v. 1914 Schizaster hungaricus VAD. — VADÁSZ, p. 128, text-Figure
104; pl. 4. Figure 8. 

v. 1953 Schizaster sardiniensis COTTEAU, 1895 — SZÖRÉNYI, pl. 42,
94, pl. 2. Figures 6, 6a.

v. 1984 Schizaster hungaricus VADÁSZ — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1984 Schizaster rákosiensis VADÁSZ — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1985 Schizaster hungaricus VADÁSZ, 1906 — MIHÁLY, p. 244, pl.

5, Figures 1–2.
v. 1985 Schizaster rákosiensis VADÁSZ, 1906 — MIHÁLY, p. 244.
2005 Schizaster (S.) karreri LAUBE, 1869 — KROH, p. 148–153,

Figures 64–65; pl. 65, Figures 1–7. v: MÁFI, MTM coll.

Vizsgált anyag: Ech. 103, 104, 105, 106, 107,108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 139, 140, 141, 142, 422, 424,
M.60.247, M.60.5603, M.60.5972, M.60.5974 (összesen 33
db) Örs vezér tér (5 db), rákosi delta (28 db).

Méretek: H: 39–61 mm; Sz: 29–57 mm; M: 27–37 mm
Leírás: A leírás az Ech. 422 példány alapján: kerek

körvonalú, hátrafelé kissé összeszűkülő. Felső része
domború. Az apex posterior helyzetű, maga a váz előre lejtő.
A rácementált üledék miatt az petalodium frontális szirma
(A-III) egyáltalán nem, a bal oldali csak részben figyelhető
meg. Az anterior szirompár jobb oldali tagja (A-II) látható,
amely erősen bemélyedő, a hátulsó szirmokhoz képest mar-
káns hosszkülönbség figyelhető meg. A hátulsó szirompár
szintén bemélyedő. Az anizopórák leginkább a hátulsó
szirompáron láthatók, közel párhuzamosak. Az egész oralis
felszínt és a periproctot a befoglaló kőzet elfedi, így nem
tanulmányozható, ahogyan az apicalis rendszer sem.

Megjegyzés: A Schizaster rakosiensisnek és a S. hun-
garicusnak fajszintű elkülönítő bélyegük nincsen. Leírásuk
megegyezik LAUBE (1871) által közölt Schizaster karrerivel,
így a nevezéktani prioritások alapján a S. karreri junior
szinonimái.

Előfordulás: a mediterrán és a Paratethys térségében
ismert a badeniből: Ausztria: alsó-badeni, badeni; Biator-
bágy, Kemence, Kisinóc, Sóskút, Zebegény: Lajtai Mészkő
Formáció (laza mészhomokkő): alsó–felső-badeni; Buda-
pest, Lajtai Mészkő Formáció: Örs vezér tér (mészho-
mokkő), rákosi delta (laza mészhomokkő): felső-badeni;
Olaszország, Spanyolország: (mészkő-mészhomokkő):
badeni (VADÁSZ 1906, 1914; MIHÁLY 1985; KROH 2005).

Schizaster sp. indet.

v. 1969 Schizaster sp. — MIHÁLY, p. 255–257.

Vizsgált anyag: Ech. 116, M.66.26 (összesen 21 db) Örs
vezér tér (18 db), Kerepesi út (3 db).

Leírás: Megegyezik a MIHÁLY által (1969) közöltetekkel.
Megjegyzés: MIHÁLY (1969) csak egy töredékes pél-

dányt említ, azonban két másik, cementáltan a befoglaló
kőzetbe ágyazott példány is van a gyűjteményben ugyan-
azon leltári számon. Egyik váz sem értékelhető fajszinten.
Ezen felül további Mihály által leltározott, de nem publikált
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Schizaster került elő az MFGI gyűjteményéből az Örs vezér
térről, de rossz megtartásuk, töredékes megőrződésük miatt
ezeknél a példányoknál sem lehetett fajszinten határozni.

Előfordulás: Budapest, Örs vezér tér, Kerepesi út:
Lajtai Mészkő Formáció (mészhomokkő): felső-badeni
(MIHÁLY, 1969).

Familia: Spatangidae GRAY, 1825 
Genus: Spatangus GRAY, 1825

Spatangus sp. indet.
4. tábla, 2. ábra

v. 1969 Prospatangus sp. — MIHÁLY, p. 257. 
v. 1984 Prospatangus sp. — KÓKAY et al., p. 288.
2005 Spatangus sp. indet. — KROH, p. 185. v: Ech. 70, 101, 102,

412, 413 M.66.26.

Vizsgált anyag: Ech. 70, 101, 102, 412, 413 M.66.26.
(összesen 6 db) Örs vezér tér (3 db), Kerepesi út (1 db),
rákosi delta (2 db).

Méretek: H: 37,5 mm; Sz: 29,5; M: 20,5 mm 
Leírás: A példány (Ech. 413) tojásdad alakú. A rossz

megtartás miatt a mérések nem voltak elvégezhetők. Az oralis
oldal nem látható (így a szubanális fasciolák sem) a ráce-
mentálódott befoglaló kőzet miatt, az aboralis oldalon a szir-
mok bemélyedőek, mintegy 8–9 mm hosszúak, a rácementá-
lódott kőzetanyag miatt a likacspárok nem tanulmányozhatók.
A fajszintű meghatározásra alkalmas apicalis rész és a peripe-
talis fasciolák nem láthatók, mert a váz egy része hiányzik.

Megjegyzés: két töredék (Ech. 412), egy nagyon hiányos
és két kb. 4/5 részben ép (Ech. 101, 413) valamint néhány
egyéb (pl. Ech. 102) töredék egyike sem elegendő a faj-
szintű meghatározáshoz. A korábbi magyar irodalmak szer-
zői is így jártak el, viszont nemzetségnévnek a Prospa-
tangust adták, amelyről azóta megállapították (pl. KROH

2005), hogy a Spatangus genus junior szinonimája.
Előfordulás: Budapest, Lajtai Mészkő Formáció: Örs

vezér tér: (tömör mészhomokkő), Kerepesi úti (laza mész-
homokkő): felső-badeni.

Familia: Loveniidae Lambert, 1905
Genus: Echinocardium GRAY, 1825

Echinocardium sp. indet.
4. tábla, 3. ábra

v. 1914 Echinocardium nov. sp. ind. — VADÁSZ, p. 141, text-Figures
117–118.

v. 1969 Echinocardium intermedium LÓCZY — MIHÁLY, p. 257, pl.
2. Figures 4–5.

v. 1984 Echinocardium cf. deikei DES. — KÓKAY et al., p. 290.
v. 1984 Echinocardium n. sp. — KÓKAY et al., p. 288.
v. 1985 Echinocardium intermedium LÓCZY, 1877 — MIHÁLY, p.

244–245, pl. 5, Figures 7–8.
v. 1985 Echinocardium cf. deikei DESOR, 1858 — MIHÁLY, p. 245,

pl. 5, Figure 6.
v. 1985 Echinocardium biaense n. sp. — MIHÁLY, p. 245, pl. V,

Figures 3–5.
Vizsgált anyag: Ech. 69, 129, 367, 426, 427, 428,

M.61.5625, (összesen 11 db) Gyakorló utca (4 db) Örs vezér
tér (3 db), Kerepesi út (1 db), rákosi delta (2 db).

Méretek: H: 25–32,5 mm; Sz: 20,5–29 mm; M:
11,5–20,5 mm 

Leírás: A váz hozzávetőlegesen szív alakú. Az egyik
példánynál (Ech. 426) csak az aboralis oldal ép, amely tüs-
kedudorokkal sűrűn borított. A peristoma nagy, megnyúlt
vese alakú. A másik példánynál (Ech. 367) az aboralis oldal
ép, de a rácementálódott mészhomok miatt nehezen tanul-
mányozható. Az apicalis rész enyhén ovális, közel központi
helyzetű, a hátsó részhez található közelebb. A faji szintű
elkülönítő bélyegek közül sem az ambulacralis szirmok,
sem a fasciolák nem vizsgálhatók. A periproct egyik fenn
említett példánynál sem látható.

Az Ech. 427 lelt. sz. példány zömök, szív alakú. Az oralis
oldal lapos, tüskeszemölcsökkel hálózott, a peristoma le van
törve, a periproct nem látható. Csak az aboralis felszín
tanulmányozható megfelelő mértékben, amely a posterior
irányban kiemelkedő. Az ambulacralis szirmok bemélyedők,
a frontális szirom keskeny, egyben a leghosszabb, a mellső és
hátsó páratlan szirmok szélesebbek és rövidebbek és kevésbé
épek a párosakhoz képest. A likacspárok, szintén bemélyedők,
összekötődnek, számuk 10–12. A váz oldalát szintén beborít-
ják a tüskeszemölcsök. A periproct sérült, kerek alakú.

Megjegyzés: A korábban Echinocardium cf. deikei
DESOR, 1858 (KÓKAY et al. 1984, MIHÁLY 1985) formaként
leírt egyedek töredékesek és/vagy mállottak. A faji szintű
határozó bélyegek nem látszódnak, mindössze genus szintű
besorolás lehetséges.

Ugyanez vonatkozik az Echinocardium intermedium
LÓCZY, 1877 fajra is.

Az Echinocardium biaense (MIHÁLY, 1985) példányain
a rossz megőrződés miatt mérést nem lehetett végezni.
Mivel a kellő számú morfológiai bélyeg nem vizsgálható,
így csak genus szinten sorolható be.

RADWAŃSKI & WYSOCKA (2001), valamint (KROH 2005)
az egyedeket az Echinocardium peroni COTTEAU, 1877 fajba
sorolják, azonban a tanulmányozható morfológiai bélyegek
alapján ez nem dönthető el.

Diszkusszió: a szinonimlistában lévő formák a tanul-
mányozható közös morfológiai bélyegek alapján valószí-
nűleg egy fajba tartoznak, azonban ennek kiléte kétséget
kizárólag nem dönthető el, így indokolt az Echinocardium
sp. indet megnevezés. 

Előfordulás: Budapest: Lajtai Mészkő Formáció: Örs
vezér tér (tömör mészkő), Gyakorló utca (mészhomokkő),
Kerepesi út (laza mészhomokkő), rákosi delta (mészho-
mokkő): felső-badeni.

Következtetések és összefoglalás

Jelen munka az MFGI Gyűjteményi Főosztályán talál-
ható 456 db és az MTM Gerinctelen- és Gerinces Paleon-
tológiai Gyűjteményében lévő 50 db felső-badeni korú,
túlnyomó részt echinoidea lelet mellett néhány crinoidea és
asteroidea vizsgálata történt meg. Néhány esetben a pél-

POLONKAI B. et al.120



dányok rossz megőrződése, mállott, töredékes megtartása
nehezítette mind a karakterek lemérését, mind a morfomet-
riai és taxonómiai értékelést. Több taxonnál statisztikai
módszereket is alkalmaztunk a pontos rendszertani besoro-
láshoz. A példányokról fotódokumentáció készült.

Munkánk eredményeként a korábban leírt 28 taxonból
23 sorolódott be másik taxonómiai egységbe. Az 1800-as
évektől az 1987-ig összegyűjtött 506 példányt számláló
Budapest badeni tüskésbőrű leletanyagából 1 taxon 11
példányát család szinten, 9 taxon 57 példányát genus és 7
taxon 438 példányát fajszinten lehetett meghatározni. A
revízió a fosszíliák több mint 90%-át (460 példányt) érintett.
A változtatásokat és annak okait az 1. táblázat mutatja
részletesen. Tizenhárom korábban leírt faj másik fajba,
további öt fajt más nemzetségbe soroltunk át. A részletes
morfológiai elemzés segítségével egy korábban család
szinten leírt formát genus szinten lehetett azonosítani. Sok
esetben a fosszíliák rossz megőrződése miatt számos
rendszertani bélyeg nem volt értékelhető, emiatt korában 7
külön fajként leírt taxont csak genus szinten, egy korábban

nemzetség szinten meghatározott példányt csak család
szinten leírni lehetett besorolni.

Az általunk vizsgált felső-badeni lelőhelyeken a revízió
után a fajok közül az Echinolampas hemisphaerica
(LAMARCK) eddig ugyancsak a felső-badeniből került elő; az
Eucidaris zeamays (SISMONDA), a Clypeaster campanulatus
(SCHLOTHEIM) forma partschii MICHELIN, a Parascutella
gibercula (DE SERRES) és a Schizaster karreri LAUBE pedig
az egész badeniből ismert. Ennél szélesebb rétegtani elter-
jedésű a Psammechinus dubius dubius (AGASSIZ) (eggen-
burgi–felső-badeni) és az Amphiope bioculata (DES MOULINS)
(kárpáti–badeni). A fajok többsége Paratethys előfordulású,
ez alól kivételt képez a a Psammechinus dubius dubius
(AGASSIZ), a Parascutella gibercula (DE SERRES) és a
Schizaster karreri LAUBE, és amelyek a Mediterráneumban
is megjelennek.

Az eredményeink igazolják a gyűjteményi anyagok
újrafeldolgozásának értékességét, mind taxonómiai, mind
ősföldrajzi, mind biosztratigráfiai szempontból.
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1. táblázat. Egyes taxonok elnevezése a korábbi határozásokhoz képest (mb = morfológiai bélyegek; mp = mért paraméterek; tx = jelenlegi
rendszertan alapján; np = nevezéktani prioritások alapján; ng = névadási szabályok alapján)
Table 1. New names/classification of taxa formerly determined by other authors/collectors/ based on morphological characteristics (mc =
morphological characteristics; mp = measured parameters; tx = current taxonomy; np =nomenclature priority ng = name giving rules)
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I. tábla — Plate I

1. Psammechinus sp. indet. — Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/ groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 418)
2. Psammechinus dubius dubius AGASSIZ, 1840 — Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 421)
3. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 071)
4. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 072)
5. Clypeaster campanulatus forma partschii MICHELIN, 1861 — aboralis oldal/aboral side, Kerepesi úti csatornázás/channelling of Kerepesi út

(Ech. 074)
Méretarány/scale: 1 cm

II. tábla — Plate II

1. Parascutella gibercula, (DE SERRES, 1829) — juvenilis forma/ juvenile form – oral side, Gyakorló utcai csatornázás/ canalization of
Gyakorló utca (Ech. 351)

2, 3, 4. Parascutella gibercula, (DE SERRES, 1829) — kifejlett forma/mature form: 2. oralis oldal/oral side, 3. aboralis oldal/aboral side, 4.
oldalsó nézet/side view: Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 391)

5. Sctuellidae sp. — aboralis oldal, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 416)

Méretarány/scale: 1 cm

III. tábla — Plate III

1. Amphiope bioculata, (DES MOULINS, 1837) — oralis oldal/oral side, Budafok-Tétény térség/district of Budafok-Tétény (Ech. 312)
2. Amphiope sp. indet. — aboralis oldal, Gyakorló utcai csatornázás/canalization of Gyakorló utca (Ech. 352)
3. Amphiope sp. indet. — oralis oldal/oral side, Gyakorló utcai csatornázás/canalization of Gyakorló utca (Ech. 355)
4, 5. Echinolampas hemisphaerica (LAMARCK, 1816) — 4. oralis oldal/oral side, 5. aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház

alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech. 406)

Méretarány/scale: 1 cm

IV. tábla — Plate IV

1. Schizaster karreri LAUBE, 1869 — aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs
vezér tér (Ech. 422)

2. Spatangus sp. indet. — aboralis oldal/aboral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér (Ech.
412) 

3. Echinocardium sp. indet. — oralis oldal/oral side, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér
(Ech. 426)

4. Echinocardium biaense sp. indet. aboralis oldal, Örs vezér tér, Sugár Áruház alapozása/groundwork of Sugár Mall, Örs vezér tér
(Ech. 427)

Méretarány/scale: 1 cm
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Az Amphora Búvár Klub kutatásai a Hévízi-tóban
(PLÓZER István kutatóbúvár emlékére)

Research works of the Amphora Diver Club in the Hévíz-Lake
(for the memory of PLÓZER István research diver) 

SOLT PÉTER

soltpeter@freemail.hu 

Keywords:  PLÓZER István, Hévíz thermal lake, Amphora spring cave, Pannonian, Congeria, Limnocardium, pyrite minerals,
underwater archeology, Neolithic, roman period, animal bones

Abstract 

SW from the Balaton lake, at the foot of the Keszthely Mountains the Hévíz thermal spring lake is world famous by the balneotherapy. At the
beginning of the years 1970 the depression, caused by the bauxite mining activity 40 km NE from Héviz in the Bakony mountain, reached the area
of the complex water system in connection with the Hévíz thermal lake. Forty years ago,10 February 1975 PLÓZER István and CSÁVOSI Lajos divers
of the Amphora Diver Club discovered the spring cave of the Héviz Lake. Plózer István (1948–1977) was the most famous Hungarian cave diver,
he studied the Cave Lake in Tapolca and the Molnár János underwater cave-system in Budapest, but most of his works are in connection with the
Hévíz Lake. The cave was formed in Pannonian sandstone rich in pyrite-marcasite aggregate layers. The Amphora-cave is 16 m in diameter, in the
eastern side (43 m depth) are the 17,2 °C cold water springs and in the western side of the cave (46 m deep) are the 41,6 °C warm water springs.
38,8 °C mixed water entered into the spring-crater of the lake. At the request of the VITUKI (Research Institute for Water Resources), the divers
of the Amphora Diver Club collected water samples for analyses. The cold water is 8000 years old, and the warm water is 12 000 years old. 

As the continuous depression of the warm water amount was detected, the VITUKI suggested the water temperature protecting of the lake.
The spring-crater and the spring-cave were systematically cleaned by the divers, temperature and water discharge measuring system was fixed into
the cold and warm springs. The Amphora divers worked between 1975–1977, and 1979–1994 in extreme hard situation for the water protecting of
the Hévíz thermal lake. In 1999 the CMAS, the UNESCO and the Oceanographic Comitee of the IUCN donated the Great Medal (found for
important underwater environmental and nature conservation research-works), for the Amphora Diving Club.

Important geological samples, pyrite aggregats, Pannonian mollusca (Congeria, Limnocardium, Viviparus) and plant fossils, etc. were collected
for the Museum Department of the Geological and Geophysical Institute of Hungary. The Amphora divers by systematic underwater
archeological excavation collected lot of samples from different ages for the Archaeological Collection of the Balaton Museum in Keszthely. The
collection is rich in Neolithic choppers, some ceramics from the Celtic Age, high amount of potteries, coins, etc. from the Roman Age (1–2
century AD) and some founds from the 16–19 century. On the Hévíz Lake archeological and geological exhibition opened on the World Water
Day 23. march 2016.

Tárgyszavak: Plózer István, Hévízi-tó, Amphora-forrásbarlang, pannóniai, Congeria, Limnocardium, pirit konkréciók, víz alatti régészet,
neolitikum, római kor, állatcsontok.

Kivonat

Plózer István a hazai barlangi búvárkodás kiemelkedő személyisége volt. A hetvenes évek elejétől a bakonyi karsztvízszint süllyesztéses
mélyszinti bauxitbányászat következtében a Hévízi-tó vizének folyamatos hűlése volt érzékelhető, ezért a VITUKI 1972-ben fölkérte az ABKSZ
hivatásos búvárait a forráskráter kutatására. Negyven évvel ezelőtt, 1975. február 10-én az Amphora Búvár Könnyűbúvár Sport Klub két búvára,
PLÓZER István és CSÁVOSI Lajos fölfedezte a Hévízi-tó forrásbarlangját. Ezt követően az Amphora búvárai fölmérték a forrástermet, majd a
vízhőfokvédelmi búvármunkák keretében megkezdték a tó kráterének és a barlangon belül a forrásoknak a megtisztítását. A meleg és a hideg vizű
források hozamának és hőmérsékletének folyamatos mérésére mérőrendszert telepítettek, a csökkenő hőmérséklet ellensúlyozására a
forrásszájtól a központi fürdőépület alá csővezetéket építettek ki. A mélyszinti bauxitbányászat leállítását követően a kilencvenes évek közepétől



Kutatástörténet

PLÓZER István

A tavasbarlangjáról híres Tapolcán született PLÓZER

István (1948–1977) még iskolás gyerek volt, mikor az udva-
rukon lévő kútból fölhúzott vödörben, a Malomtóból már
ismert, fickándozó fürge cselék rögvest fölébresztették az
érdeklődését a barlangkutatás és a búvárkodás iránt. 1964-
ben a Lóczy Lajos csoportban barlangászott, majd a Tapol-
cai Kutató Bizottságnak lelkes és tevékeny (PLÓZER 1975c)
tagja. 1971-ben már az Országos Vízügyi Hivatal Árvíz és
Belvízvédelmi Készenléti Szervezetének hivatásos búvára
(1. ábra) lett. 1973-ban belép a Ferencvárosi Testnevelési és
Sport Klub, Delfin Könnyűbúvár Szakosztályba és aktívan
részt vesz a Molnár János-barlang (PLÓZER 1972c, 1974c,
1975b) kutatásában. 1973-ban már az Amphora Könnyű-
búvár Sport Klub tagjaként kutatta a Hévízi-tó kráterét és
1975. február 10-én búvártársával CSÁVOSI Lajossal együtt
fölfedezte a Hévízi-tó forrásbarlangját, az Amphora-
forrástermet. 

Precíz dokumentációs munkásságát őrzi a Karszt és Bar-
lang 1974. évi II. száma, az ún. „búvárszám” (PLÓZER 1974d, e,
f, g), társszerzőként elsőként fogalmazza meg a barlangi
búvármunkák (MOZSÁRY, PLÓZER 1975) gyakorlatát. Kima-
gasló tevékenységét elismerve 1976-től a Magyar Karszt és
Barlangkutató Társulat Vízalatti Barlangkutató Szakbi-
zottság vezetőjévé választották. Az 1976-os kongresszusi

számban összefoglalja a hazai búvárkodás (PLÓZER 1976d)
történetét, több cikkével (PLÓZER 1973, 1977a) is jelentősen
növeli a magyar víz alatti barlangkutatás nemzetközi elis-
mertségét. A hazai víz alatti fényképezés egyik legjelesebb
hazai képviselője volt, lenyűgözve ámultunk felvételein.
Rendkívüli aktivitásának elismeréseként búvártársai már
életében róla nevezték el a Hévízi-forráskráter egyik jelleg-
zetes képződményét „István padkának”. Két nagyreményű
búvár élete tört tragikusa hirtelenséggel ketté 1977. október
30-án, amikor 29 éves korában hivatásos búvártársával, PÁLI

Ferenccel együtt kutatás közben életüket vesztették (EMBER

1977a, b. SZÉKELY 1978) a Hévízi-tó forrásbarlangjában.
Emlékére a Molnár János-barlang Lóhere-ágát „István-te-
rem”-nek nevezték el és a Hévízi-tó forrásbarlangját, az Am-
phora-forrásbarlangot, Plózer István teremnek is hívják.
Kimagasló kutatói tevékenysége előtt posztumusz Vass Imre-
éremmel tisztelgett a hazai barlangász társadalom. Kiemel-
kedő kutatásairól az Érdi Földrajzi Múzeum és a Tapolcai
Tavasbarlang kiállításán is méltón megemlékeznek.

A Hévízi-tó kutatástörténete 1974-ig

A Hévízi-tó (2. ábra) búvárokkal végzett vizsgálatait
PLÓZER István (1974a, b) tekintette át részletesen. 1864–
1869 közt HENCZ Antal keszthelyi építész mérte föl a tavat,
és 43 m mélységet állapított meg. JORDÁN Károly 1907-ben
a tó több száz pontján végzett méréseket. A Földrajzi Intézet
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lassan elkezdődött a vízutánpótló rétegek fokozatos visszatöltődése. A nemzetközi szinten is kiemelkedő természetvédelmi víz alatti kutatások és
környezetvédelmi munkák elismeréseként a CMAS (Víz alatti tevékenységek Világszövetsége) a Hévízi-tóban extrém körülmények közt végzett
munkáért 1999-ben a Nemzetközi Nagydíjat az Amphora Búvár Klubnak adományozta. A kutatás során gyűjtött ásványtani és őslénytani minták
a Magyar Állami Földtani Intézet Gyűjteményi Osztályán nyertek elhelyezést. A fürdőépületek felújításához kapcsolódó medertisztítási
munkákkal párhuzamosan, a búvárok által végzett víz alatti leletmentésnek köszönhetően, élénk római fürdőéletről tanúskodó régészeti leletek
kerültek a keszthelyi Balaton Múzeumba. A Hévízi-tó kutatásáról, a geológiai és régészeti leletekből, valamint a környék geológiájáról 2016.
március 23-án a Víz Világnapjához kapcsolódó rendezvények keretében, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház rendezésében kiállítás
nyílt a Tófürdő folyosóján. 

1. ábra. PLÓZER István könnyűbúvár felszerelésben
Figure 1. István PLÓZER skin diver

2. ábra. A Hévízi-tó (SOLT Péter felvétele 2012)
Figure 2. Hévíz thermal lake (Photo: Péter SOLT 2012)



igazgatója id. LÓCZY Lajos kérésére, 1908-ban a Magyar
Királyi Tengerészet fiumei nehézbúvárai 22 m mélységig
merültek le a tóban és 12 m mélyen több repedésből és üreg-
ből kiáramló vizet (WESZELSZKY 1911) észleltek. A harmin-
cas évek közepén (SCHMIDT ELIGIUS 1937) Hévízen, az
Attila utca egyik telkén 0,8 m mély gödörből 10 liter/perc
hozammal még 24 fokos víz tört elő.

PANTÓ Gábor (1947) 60 helyen mérte a vízfelszín hőmér-
sékletét (felszínen min. 32,2 °C, 0,4–1,5m közt: 32,3 –34 °C,
2–8,5m közt: 33–33,9 °C), a forrástó hozamát 540 l/sec-ban
határozta meg. Megfigyelte, hogy a tóból nagy erővel kiá-
ramló víz miatt a talajvíz mindenütt alacsonyabb helyzetben
van és a melegítő hatás a környező mocsárban és talajban 50
méteres körzetben érvényesül. Sekélyfúrásokkal megállapí-
totta, hogy a tó által termelt tőzeg déli irányban jóval
kiterjedtebb és vastagabb (6 méter), észak és kelet felé vi-
szont hamar kivékonyodik. Az Országos Balneológiai Inté-
zet Hidrogeológiai Osztálya részére 1953-ban a Központi
Hídfenntartó Vállalat nehézbúvárai UGRAY Károly, KISS

Gyula és POLCZ István végeztek vizsgálatokat (UGRAY

1953) a tóban. A kráter nyugati oldalában pannóniai homok-
kőben, 9–11 m mélyen nyíló hasadékokból ekkor már alig
volt észlelhető (CZIRÁKY 1961) a korábban tapasztalt vízbe-
áramlás. A világhírű Y. I. COUSTEAU és D. GAGNAN francia
kutató búvárok által kifejlesztett könnyűbúvár technika
elterjedésének köszönhetően 1958-ban már az MHT Víz-
alatti Kutató könnyűbúvárai (BÁSTA Rezső, BORSODI Ferenc,
CSEKŐ Árpád) merültek a kráterben. A 9–12 m mélyen nyíló
hasadékbarlangokat 1967-ben NÁSFAY Béla búvár (Ferenc-
városi Természetbarátok Sportkör, Delfin Könnyűbúvár
Szakosztály) fölmérte és lerajzolta. 

A hetvenes évek elején a Hévízi-tó vizének érezhető hő-
mérséklet-csökkenése és a Nyirádi Bauxitbányák karsztvíz-
szint kiemelése közti összefüggésekre figyeltek föl (KÁDÁR

1972, BÖCKER 1975, HORÁNYI, SUGÁR 1975) a hidrogeo-
lógusok. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felkéré-
sére az OVH Árvíz- és Belvízvédelmi Központ búvárai,
PLÓZER István és KOVÁCS György 1972. február 7–11 között
és február 28. március 31. közt felderítő merüléseket és
felméréseket végeztek (PLÓZER 1972a, b, 1974a, b) a tóban.
A forráskráter alján –38 m mélységben a tófürdő korábbi
építkezéseiből behullott tekintélyes mennyiségű faanyag
közül nagy erővel tört elő a 38,8 °C-os víz. A búvárok
napokon át „termelték ki” a fatörmeléket, hogy elérjék a
vízfeltörés forrásszáját, de a meredek kráterfalról mindig
újabb adag csúszott le az iszappal együtt. Végül csak elérték
a forrásszáj törmelékkel eltorlaszolt 3–4 m széles, 0,6–0,8 m
magas bejárati nyílását (PLÓZER 1972a, b, 1974 a, b), melybe
be is préselődtek, de a veszélyesen szűkülő folyosó eltűnt a
sötétben. A szakemberek a forrást eltömő törmelék kiter-
melését biztonsági okokból leállították, így a búvárok a TV
kamerát a barlang kiömlő nyílása előtt rögzítették. A
felderítő munkák során a kráter nyugati oldalában –9 m
mélységben 3 különböző méretű (25 m, 17 m, és 15 m
hosszú), csőszerű barlangjárat első szakaszába úsztak be,
melyek alját finomszemcsés iszap borította, itt 26 °C-os
vizet mértek.

A forrásbarlang felfedezése

A Hévízi-tó kráterének alján rejtőző forrásbarlangot
negyven évvel ezelőtt 1975. február 10-én PLÓZER István
kutatóbúvár, barátjával és búvártársával CSÁVOSI Lajossal
együtt fedezte föl (PLÓZER 1975a, 1977b, PÁLFI 1993, EMBER

2010b,). Két nappal később, 1975. február 12-én PLÓZER

István így ír erről kéziratában: 
„1975. február 3-tól 7-ig egy újabb munka kapcsán pon-

tosan felmértük a kráter meredek falát. Közben megvizs-
gáltuk a 38 méter mély forrás állapotát, mely időközben
teljesen átrendeződött, így arra az elhatározásra jutottunk,
hogy megpróbálunk áthatolni a nyíláson. Az 1972-es vizs-
gálatok során megfigyeltük, hogy a homokkőben álló bar-
lang bemeneti nyílása 3 méter széles, 0,6–0,8 m magas volt,
amely beljebb megemelkedik és kissé összeszűkült. A jelen-
legi állapotban a törmelék között két egymás melletti 50×60
cm átmérőjű nyíláson át áramlik ki a víz. … 

1975. február 10-én reggel 9 órakor CSÁVOSI Lajos bará-
tommal együtt merültünk le a forráshoz.… Az előző heti
méréseknél használt lesúlyozott kötélhez kötöttük az orsóra
tekert zsinór végét. Az előre megbeszélt terv szerint 3 perc
lassú úszás után visszafordulunk még akkor is, ha nem érünk
a zsinór végére. … Némi ügyeskedéssel bemásztam a szűk
nyíláson, majd a folyosó bal oldalára húzódtam. Mivel a
nyílást itt teljesen elzárta a fa- és kőtörmelék, így vízmozgást
nem tapasztaltam. Ezután Lajos barátom beadta az orsót és
beúszott mellém. Lassan kezdtünk előre úszni, miközben
minden porcikánkkal figyeltünk. A bejárattól 5 méterre a
járat hirtelen kitágult és eltűnt a semmiben. 

A megdöbbenéstől hirtelen nem értettem meg, hogy hol
vagyok, de lassan lámpáink fényében felderengett egy a-
gyagnyereg, melynek két oldalán egy-egy tölcsér alakú
nyílás sötétlett. Később jobban odafigyelve észrevettem,
hogy a túloldal és a mennyezet is látszik egészen halványan.
A 40 méter mélységben nyíló járatban hasalva figyeltük a
termet. … A sötétszürke agyagról nagyon kevés fény verődik
vissza, így a korábbi merüléseim tapasztalatait felhasználva
30–40% -kal kisebb értékeket vettem a terem méreteinek
meghatározásához. Így a terem nagyságát 15×15 méterre
becsültem. Feltehetően a víz két tölcsér alakú nyílásból tör
elő, ezek becsült mélysége (ameddig el lehet látni benne)
7–10 m volt…. A hatodik perc leteltével kiúsztunk a nyílás-
ból, s a merülés 20. percéig a forrásnyílás környezetét
vizsgáltuk, majd a zsinórt lekötve a felszínre úsztunk.” 

A felfedezés tényét bejelentette (PLÓZER 1976 d, e), majd
röviden (PLÓZER 1977 b) publikálta is.

A forrás felmérése, tisztítása, mérőrendszer,
vízhőfokvédelem

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 1975
nyarán BÖCKER Tibor, HOGFFMANN Ottmár és KOCSIS Árpád
hidrogeológusok alkotta kutatócsoport vezetésével, meg-
bízta a különféle ipari búvármunkákban gyakorlott és a víz
alatti barlangkutatásban jártas búvárokkal rendelkező buda-
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pesti Amphora Könnyűbúvár Sport Klubot a forrásbarlang
teljes felmérésével. A szűk folyosón behatolva (3., 4. ábra),
a barlangtermet (5., 6. ábra) először 1975 szeptember 19–21

közt úszták végig (EMBER 2010 b) az Amphora búvárai
(CSÁVOSI Lajos, EMBER Sándor, IRSAI Sándor, KÖVES Béla,
NAGY Antal, NAGY János, PLÓZER István, SURÁNYI Csaba,
SZILÁGYI András, SZILÁGYI Károly), valamint KOVÁCS

György az ABKSZ búvára. 
Ezzel az Amphora búvárai megkezdték a forrásbarlang

részletes és szisztematikus feltárását (7., 8. ábra) és kutatá-
sát (EMBER 1975, 1980, 2010a, b, c). A forráskráter legmé-
lyebb pontján 36,5 m mélyen nyílt a 2,5–3 m széles 0,35 m
„magas” forrásszáj, mely a 25–30°-os lejtésű, 4 m hosszú
folyosón át 40 mm mélységben az Amphora-forrásbar-
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3. ábra. PLÓZER István a szűk forrásfolyosóban (NAGY János felvétele
1975)
Figure 3. István PLÓZER in the narrow mouth of the spring-corridor

4. ábra. Az Amphora búvárai a bejárati folyosóban (EMBER Sándor
felvétele, 1976)
Figure 4. Divers of the Amphora group in the spring-corridor (Photo:
Sándor EMBER, 1976)

5. ábra. Az Amphora búvárai a forrásteremben (PLÓZER István felvé-
tele, 1975)
Figure 5. Divers of the Amphora group in the spring-cave (Photo:
István PLÓZER, 1975)

6. ábra. PLÓZER István az Amphora forrásteremben (NAGY János fel-
vétele, 1975)
Figure 6. István PLÓZER in the Amphora spring-cave (Photo: János
NAGY, 1975)



langba torkollik. A forrásbarlang (9. ábra) 17 m átmérőjű,
magassága 14 m, falai mindenütt íveltek. A gömbfülke alját
40–41 m mélyen iszapnyereg osztotta ketté, keleti oldalán
43 m mélyen fakadt az akkor 17,2 °C-os hideg vizű forrás
(mely a nyolcvanas évek második felében eltűnt), a nyugati
oldalán 45–46 m mélyen a 41,3 °C-os meleg vizes források,
a forrásszájon át a tóba kilépő („kevert”) víz hőmérséklete
38,8 °C-os volt. Dolomitkavicsok jelzik a pannóniai
agyagos homokkőben képződött forrásbarlang alatt néhány
méterre található nori dolomitot, melyet 1952-ben mélyített
Hévíz B–7 fúrás 52, 8 m-ben ért el és az 1976-ban mélyített
fúrások (Hévíz–2, –3, –4, –5) is harántoltak. Japán kutatók
a melegvíz korát 12–14 ezer évesnek, a hideg vízét 7–8 ezer
évesnek mérték. A búvárok 1976. január 3-án találták meg a

meleg vizű forrásokat, az apróbb lyukakat markazitos
kiválások borítják. A barlangban az extrém körülményeket
kedvelő különféle melegkedvelő sugárgomba-félék (Acti-
nomyces) élnek és édesvízi szivacsok telepei tenyésznek, a
barlang kupolájában 40–50 cm gázréteg van, a víz felszínén
fehér algatelep úszik. Megkezdődtek a rendszeres hőmér-
sékletmérések, 1976 februárjában elhelyezték a vízminta-
vevő csöveket, 1977 júniusában a VITUKI megbízásából 3
db hőmérő szondát rögzítettek a forrásbarlangban, bizton-
ságossá tették a bejáratot, majd megtörtént a forrásbarlang
részletes föltérképezése (EMBER 1980). 1982-ben átmene-
tileg a Ferencvárosi Természetjáró Sportkör Delfin Köny-
nyűbúvár Szakosztályának búvárai, a Hídépítő Vállalat és a
Szolnoki Vízügyi Igazgatóság MHSZ búvárai is segítettek
(TAKÁTS 1982) a Hévízi-tó kráterében fölhalmozódott hatal-
mas mennyiségű kőtörmelék és fa kitermelésében.

A szakemberek már a hetvenes évek közepén figyelmez-
tettek (MÜLLER P. 1975, BÖCKER 1975a, b, 1979; HEGYESSY

1976; LORBERER 1979) a nyirádi bauxitbányáknál történő
vízkiemelésnek a Hévízi-tó vízutánpótló rendszerét károsan
befolyásoló hatásaira. Az Amphora búvárai által is meg-
figyelt és a Hévízi-tavat veszélyeztető összefüggések nyil-
vánosságra hozatalát a Magyar–Szovjet Alumíniumipari
Egyezményre való hivatkozással politikai okokból letiltot-
ták. A forrásbarlangban 1983-ban kiépített folyamatos
mérőrendszer is kimutatta, hogy a forrás hozama és hőmér-
séklete fokozatosan csökkent, mégis több mint egy évtizedet
kellett várni a hathatós intézkedésekig. A térségben üze-
melő 7 db hévíz kút 2500 m3/nap vízmennyiséget termelt
csúcsidőszakban, ugyanakkor a tó vízhozama 40–50 000 m3/
nap (KISS 1976), így hatásuk a tó vízhozamára elenyésző
volt. A központi bányakáralapból állami keretből a hévízi
kórház által megrendelt vízhőfok védelmi munkák (LIEBE

1985, SZILÁGYI 1990, PÁLFI 1993) során a csökkenő hőmér-
séklet ellensúlyozására, a komplex gyógyhatás megőrzése
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7. ábra. A Hévízi-tó forráskrátere és az Amphora-barlang térképe
(Amphora Búvár Klub, 1976)
Figure 7. Map of the spring-crater and Amphora spring-cave (Amphora
Divers Group, 1976)

8. ábra. A Hévízi-tó és az Amphora-forrásbarlang metszete (Amphora
Búvár Klub, 1976)
Figure 8. Section of Hévíz Lake and Amphora spring cave (Amphora
Divers Group, 1976)

9. ábra. Búvár vizsgálja az Amphora-forrásbarlang falát (ÁBEL László
felvétele)
Figure 9. Diver observing the wall of the Amphora spring cave (Photo:
László ÁBEL)



érdekében, és a fürdőzők komfortérzetét javítandó a forrás-
szájból a központi fürdőépület alá a Budapesti Műszaki
Egyetem Vízépítő Tanszéke által tervezett és a termoszifon
elvén működő csővezetéket (HASZPRA et al. 1985) építettek
ki a búvárok. A munkák eredményességéről légi termoví-
ziós felvételek is készültek (LIEBE, RÁDAI 1984). A Hévízi-
tó védelme érdekében számos szakember és intézmény által
végzett erőfeszítések közül külön elismerés illeti VANCSURA

Miklóst, a Hévíz Állami Gyógyfürdőkórház egykori igaz-
gatóját. A forrásterem 25×25 cm-es raszterű geometriai
felmérése alapján BÍRÓ Pál matematikus, a klub búvára
1987-ben elkészítette az Amphora-terem számítógépes
modelljét, mely akkoriban egyedülálló munka volt. A
továbbra is folyamatos nyirádi karsztvízkiemelések miatt a
nyolcvanas évek közepére a tó vízhozama az 1975-ös 600
liter/sec-ről 300 l/s alá (!) csökkent, (LIEBE 1985, BÖCKER,
LIEBE, HŐRISZT 1986) és ezzel komoly veszélybe került az
évezredes múltra visszatekintő gyógyvíz további sorsa.

Amikor a Tapolcai-tavasbarlang csónakázó részéből pár
nap alatt eltűnt a víz, az összefüggések (RÁBAI 1994, CSEPREGI

2007) mindenki számára egyértelműek lettek. A Magyar
Tudományos Akadémia, a Szociális és Egészségügyi-, az
Ipari-, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium, valamint a Magyar Alumíniumipari Tröszt jelentését
követően a Minisztertanács 1989. április 20-án meghozott
3112/1989. sz. határozatában kimondta a nyirádi mélyszinti
bauxitbányászat leállítását 1990. június 30-ával. A búvárok
rendszeresen ellenőrizték (SZILÁGYI 1990, 1991, 1992) a
forrásokat és a kiépített technikát, KOVÁCS György 1992-ben
50 m mélyre jutott (PÁLFI 1993) a forrásbarlangban. 

Az Amphora búvárai által 1975 óta végzett feltáró kuta-
tásoknak és a víz alatti kivitelezési munkáknak (SZILÁGYI

1982, 1985, 1990, 1991, 1992) nagy nemzetközi visszhangja
lett. A Duna természeti értékeit 1992-ben végigjáró Y. I.
COUSTEAU kapitány búvár csapata két hétig merült és filme-
zett Hévízen az Amphora búváraival és nagy elismeréssel
nyilatkoztak (KOVÁCS 1999) az ott látottakról. A kiemelkedő
természetvédelmi víz alatti kutatások és környezetvédelmi
munkák elismerésére a CMAS (Víz alatti tevékenységek
Világszövetsége), az UNESCO, az UICN (Természetvédel-
mi Világunió) és az ENSZ Óceanográfiai Bizottsága 1992-
ben Nemzetközi Nagydíjat alapított. A Hévízi-tó meg-
mentése érdekében az extrém körülmények között végzett
kutatómunkák elismeréseként 1999-ben a Nemzetközi
Nagydíjat az Amphora Búvár Klubnak adományozták
(EMBER 2010), melyet Achille FERRERO, a CMAS elnöke és
Ben ALI, Tunézia elnöke adott át PÁLFI ZOLTÁNnak, a klub
elnökének.

A kilencvenes évek közepétől lassan elkezdődött
(JOCHÁNÉ-EDELÉNYI 1995, VIZY, HŐRISZT 2005) a vízután-
pótló rétegek fokozatos visszatöltődése. 2000-ben 420 l/sec
volt (LIEBE 2006) a Hévízi-forrástó hozama, de 2014-ben is
még csak 434 l/sec és a forrásszájból a tóba kilépő „kevert”
víz hőmérséklete 2013–14 között 37,2 és 37,6 °C között
váltakozott. A meleg és hideg vizes források hőmérséklet-
és nyomásadatait a rendszeresen fejlesztett mérőrendszer
közvetíti, a kiépített monitoringhálózat (TÓTH 2015) segít-

ségével állandóan folyamatos szakmai kontroll alatt van a tó
és környezete. A tó védőidomának újabb kijelölésével
(TÓTH 2009) biztosítva lett a közvetlen hidrogeológiai
környezet védelme is. Ám a meleg víz után pótló ágát
Hévízen kívül több helyütt is (Kehidakustány, Vasvár,
Hévíz, Alsópáhok, Zalaszentgrót) a növekvő igények mel-
lett megcsapolják, így a Hévízi-források helyzete most sem
igazán megnyugtató!

Ásványok és ősmaradványok 
a forrásbarlangból

Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub 1982-ben meg-
küldte a Magyar Állami Földtani Intézetnek „A Hévízi-tóban
végzett víz alatti kutatások összefoglalása (1975–1980)” című
jelentését (EMBER 1980) és a kutatási program tervezetét,
egyben fölvette a kapcsolatot a Vízföldtani Osztállyal. Ezt
követően 1982. augusztus 30-án DUDICH Endre a MÁFI
igazgatóhelyettese által SZILÁGYI Károlynak, a klub elnö-
kének írt levelével megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel
is.  

A vízhőfokvédelmi munkák során, a felső-pannóniai al-
emelet Congeria ungula caprae szintjében képződött ho-
mokos agyagban formálódott Amphora- (Plózer István-)
terem tisztításakor rendkívül érdekes és változatos ásvány-
tani képződmények és ősmaradványok kerültek elő, melye-
ket a búvárok a Magyar Állami Földtani Intézet
Gyűjteményi Osztályának adtak át. A pannóniai homok-
köves, agyagos összletben képződött barlang falában, a
szulfidos képződmények (PESTI 1976, KOCH 985, SZAKÁLL,
GATTER 1993) rétegeket alkotnak. Ezekből mosódtak ki és
hullottak le a barlang aljára a különféle lemezes és gömbök-
ből összenőtt aggregátumok, ágas-bogas pirit–markazit-
kiválások (10. ábra), jellegzetes „dárdakovandok” (11.
ábra), öklömnyinél is nagyobb piritkonkréciók (12. ábra).
A változatos aggregátumok és konkréciók felületét
esetenként az áramló víz által sodort kvarchomok fényesre
polírozta. Az Amphora Búvár Klub elnöke SZILÁGYI Károly,
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10. ábra. Pirit-markazit aggregátum az Amphora forrásbarlangból
(18×28 cm)
Figure 10. Pyrite-marcasite agregat from Amphora spring canve (18×28
cm)



a forrásbarlangban gyűjtött markazitot és vízmintákat adott
át a tó vizét vizsgáló Keszthelyi Agrártudományi Kar Ké-
miai Tanszékének elemzésre. A vizsgálatok nyomán meg-
állapítható volt (KERESZTES et al. 1982), hogy a forráskrá-
terből előtörő víz kén-hidrogénjéből a hidegebb oxigén-
tartalmú vízzel keveredve elemi kén keletkezik, mely az
egyik fontos gyógyító komponens (GYIMÓTHY 1994) és
fehéres pelyhekben ki is válik a tóban. A Keszthelyi-hegy-
ség területén már korábban ismertek voltak pirit- (ERDÉLYI

1953, DARNAY, MOLNÁR 1953) és markazit- (VENDL 1922,
VICZIÁN et al. 1986) előfordulások. A felső-pannóniai mol-
luszkákon (Congeria ungula caprae, Limnocardium, Vivi-
parus) túl (SOLT 1982 c), melyeket sokszor markazit hintés
borított (13., 14. ábra), egy nagyobb markazitos fatörzs (15.
ábra) is előkerült. A kisebb-nagyobb konkréciókat szétütve
a pannóniai flóra (16. ábra) levélmaradványait és tobozait is
sikerült begyűjteni. Balatonszentgyörgy egykori téglagyára
híres volt pannóniai növénymaradványairól, a Karmacs
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11. ábra. „Dárdakovand” kristálycsoport a Hévízi-tó forrásbarlang-
jából (7×10 cm)
Figure 11. Marcasite from the spring cave of Hévíz thermal lake (7×10
cm)

13. ábra. Congeria ungula caprae markazitos konkrécióban (5 cm
széles)
Figure 13. Congeria ungula caprae in marcasite concretion (5 cm wide)

12. ábra. Pirit–markazit gömb az Amphora forrásbarlangból (átmérő:
14 cm)
Figure 12. Pyrite-marcasite sphere from Amphora spring cave (14 cm
in diameter)

14. ábra. Limnocardium (5 cm)
Figure 14. Limnocardium (5 cm)

15. ábra. Markazitos fatörzs (12×20 cm)
Figure 15. Marcasite tree trunk (12×20 cm)



körüli homokkőfejtők is gazdagok (HABLY 2013) flóraele-
mekben. 

A fürdőépületek felújításához kapcsolódó medertisztí-
tási munkák során a tőzeges iszapból számos állatcsont
került elő. A több mint 160 csontmaradványból az emlő-

söket és hüllőket VÖRÖS István (2015) archeozoológus
(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya), a mada-
rakat GÁL Erika archeozoológus (Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézete) határozta meg. A lelet-
anyagban a gímszarvas, juh és sertés dominál.

Vadonélő emlősök:
Alces alces jávorszarvas
Cervus elaphus gímszarvas
Capreolus capreolus őz
Lutra lutra vidra
Lepus europaeus mezei nyúl
Arvicola terrestris vízi pocok 
Háziállatok:
Equus caballus ló
Bos taurus szarvasmarha 
Ovis aries juh
Capra hircus kecske 
Sus domesticus sertés 

Hüllők:
Emys orbicularis mocsári teknős

Halak:
Silurus galnis harcsa

Madarak:
Anser sp. lúd
Anas platyrhynchos tőkésréce
Anas domesticus háziréce
Gallus domesticus házityúk
Aves indet madár féle

A szubrecens (1–8 ezer éves) csontok közt vadállatok
(jávorszarvas, gímszarvas, őz, mezei nyúl, vidra, vízi po-
cok, tőkés réce, mocsári teknős, harcsa) és háziállatok (ló,
szarvasmarha, sertés, juh, kecske, házityúk, liba) egyaránt
megtalálhatók. A vadállatok jó része természetes úton ke-
rülhetett ide, ám némelyikük a tóparton egykor lesben álló
vadászok zsákmánya lehetett, különösen az állatcsont anyag
több mint 30%-át kitevő gímszarvasok. A háziállatok több-
sége egykor a tóban gyógyulást kereső betegek, vagy fürdő-
zők hajdani lakomáinak maradványai. A nagyobb végtag-
csontokon jól látszanak a különféle eszközöktől származó
vágásnyomok (17. ábra) is, melyek az erős inak szabdalása
során keletkeztek. Egy gímszarvas bika koponyájáról (18.
ábra) az agancsokat is letörték.

Csigafauna

A tóban, a központi fürdőépülettől a kifolyó csatorna felé,
egy jól körülhatárolható, mintegy 200 m2 kiterjedésű
területen, maximum 10–15 cm vastagságban fekete, humu-
szos tőzegiszappal kevert, laza szerkezetű mésztufalepel
(SOLT 1982d) húzódik az aljzaton, mintegy 1,6–1,8 m
vízmélységben. A mésztufa az egykori nádszárak üregeit is
megőrizte. A rétegből gyűjtött csigafaunát a Magyar Állami
Földtani Intézet Múzeumi Osztályának néhai malakológusa,
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16. ábra. Növénymaradványok (Salix balra, Pinus jobbra) a Hévízi-tó
Amphora-forrásbarlangjából (SOLT Péter 1982)
Figure 16. Plant fossils (Salix left, Pinus right) from the Amphora
spring cave (Péter SOLT 1982)

17. ábra. Vágásnyom egy gímszarvas combcsontján
Figure 17. Cutting ressure on the femur of a stag

18. ábra. A gímszarvas koponyáról letörték az agancsokat
Figure 18. The scalup of the stag without horns



az iskolateremtő KROLOPP Endre (1983) határozta meg:
Víziek: Pisidium sp., Valvata cristata Müll., Bythynia tenta-
culata Müll., Stagnicola palustris (Müll.), Planorbarius
corneus (Linné), Planorbis planorbis (Linné), Anisus vorti-
culus (Trosch.). Szárazföldiek: Succinea cf. elegans Risso,
Vertigo pygmea (Drap), Vertigo antivertigo (Drap), Aego-
pinella reismanni (West), Perforatella bidentata (Gmel).

Jelenleg nem tapasztalható a tóban mésztufa-kiválás, így
egy átmeneti időszakra egykor jelentős változások is lehettek.
Képződése egy olyan periódusra tehető, melyben a mainál
alacsonyabb lehetett a vízszint, erősebb volt a déli irányba el-
folyó víz áramlása és ezen a területen közelebb volt a termé-
szetes partvonal. A tó kétszáz esztendővel ezelőtt (BABOTSAY

1795) észak–dél irányban elnyúlt szilvamag alakú volt.
A tó partját szegélyező deszkaperem 2012-es felújítása

során a tőzegből 0,5–1,5 méterről csigafaunát (Melanoides
tuberculatus, Bythinia tentaculata, Viviparus contectus,
Lymnaea stagnalis, Stagnicola palustris, Haitia (Physella)
acuta, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Oxylo-
ma elegans, Cochilopa lubrica, Oxychilus draparnaudi,
Pseudotrichia rubiginosa, Perforatella bidentata, Ceapea
vindobonensis) gyűjtöttünk, melyet MAJOROS Gábor parazi-
tológus, malakológus (Szent István Egyetem, Állatorvosi
Tanszék) határozott meg. A recens és szubrecens kevert
faunában a tóban már kihalt, a parton élő és behurcolt
taxonok is előfordulnak. A maláj tornyoscsiga (Melanoides
tuberculata) rendkívül elszaporodott, a gyorsan terjedő
trópusi, szubtrópusi eredetű invazív fajt a hatvanas években
akvaristák hurcolták be Európába, az összes botanikus kert
és a meleg vizű tavak is tele vannak vele.

Az árokból egy 2,3 cm magas földközi-tengeri kúpcsiga
(Conus mediterraneus) is előkerült (19. ábra, bal). Külön-
féle kis méretű tengeri csigákat gyakran találni római kori
gyereksírok mellékleteként. A római korban gyerekeknek
bajelhárító céllal adtak nyakláncra, karláncra, fülkarikára
fűzve kisebb tengeri csigákat, kagylókat. A szerbiai Vise
Grobalja-ban, a római Viminarium nekropoliszának
gyermeksírjaiból írtak le (MILANOVIC 2016) tengeri csiga
láncokat, Aquincumban ugyancsak találtak (HABLE,
MÁRTON 2001) gyermeksírban tengeri csigát.

A búvárok által begyűjtött őslénytani és ásványtani
anyag a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Gyűjteményi
Főosztályán nyert elhelyezést.

Régészeti leletek a Hévízi-tóból

Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub búváraival,
1982–83-ban a tóban álló „E, F” fürdőépületek tömbjeinek
medertisztítási munkálatai során (SZILÁGYI 1983) régészeti
leletekre (SOLT 1982a, b) is bukkantunk. Azonnal értesítet-
tük a területileg illetékes Keszthelyi Balaton Múzeum
régészeit, akik nagy érdeklődéssel tekintették meg a hely-
színt. A négyzethálós dokumentációval végzett víz alatti
leletmentés (mely az egyik első víz alatti régészeti feltárás
volt hazánkban, a hetvenes évek közepén a Budai Vár
középkori kútjainak ZOLNAY László vezette feltárásain túl.

Ő alkalmazott először búvárokat a régészeti kutatásban.)
során előkerült leleteket átadtuk a múzeum szakemberei-
nek, akik az anyagot feldolgozva, számos darabot be is
mutattak a későbbi kiállításokon. A legidősebb leletek neo-
lit kőpengék (T. BIRÓ 1984), anyaguk a Keszthelyi-hegység
triász korú szaruköve és a bakonyi Tevel-hegy felső-kréta
korú fekete kovája. Egy ovális vakarót  és egy kétlapú pengét
(19. ábra, jobb) a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára
őriz. Találtunk kelta kerámiatöredékeket is, ám a régészeti
leletek túlnyomó többsége a római korból való. A kora
császárkori, Claudiustól (Kr. u. 41–57) Antonninus Piusig
(Kr. u. 138– 161) érmékkel datált kora római anyag a nagy-
mennyiségű kerámiatöredéken túl mécseseket (20. ábra),
fibulákat és jó pár érmét is tartalmaz. A kórház mögött
magasodó egykori kőfejtő pannóniai káli homokkövéből
hasított járólapok (21 ábra), melyek a tóban hevernek, élénk
római kori fürdőéletről tanúskodnak. Néhány középkori és
pár XVI–XVIII. századi lelet is előkerült. 

A tó gyógyhatású vize mindig is vonzotta az embert,
Hévízről és környékéről számos újkőkori, koravaskori, kel-
ta, római, népvándorláskori és Árpád-kori lelet (GÖRGÉNYI

et al. 1957) és lelőhely ismert. 1328-as oklevél „locus
vulgarites Hewyz dictus”-ként említi, a középkorban
Szentandráspáh lakói jórészt bőrcserzéssel foglalatoskod-
tak. A víz gyógyhatásáról számos régi történet kering,
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19. ábra. Balra: Conus mediterraneus. Jobbra: a Tevel-hegy késő-
kréta fekete radiolaritjából pattintott neolit penge használat közben
(SOLT Péter 1982)
Figure 19. Left: Conus mediterraneus. Right: Neolite chopper made
from black radiolarite of Tevel Hill (Péter SOLT 1982)

20. ábra. Római mécses a Hévízi-tóból
Figure 20. Candle from Roman age found in the Hévíz Lake



hosszabb-rövidebb időre kisebb gyógyházak is épültek, a
Rákóczi-féle szabadságharc legendás kuruc kapitánya,
Béri Balogh Ádám is itt gyógyíttatta köszvényét. A tavat
övező mocsaras, lápos terület miatt a víztükör egyre nehe-
zebben volt megközelíthető, ezért gróf Festetics György
kiásatta a levezető csatornát és 1795-ben „Feredőházat”
építtet a tó partján. 1911. április 27-én belügyminiszteri
rendelettel hivatalos gyógyfürdő lett. A trianoni békedik-
tátum következtében elveszettük a nagyhírű felvidéki,
erdélyi fürdőhelyeinket is, így a múlt század húszas éveire
Hévízszentandrás jelentősége megnőtt és kiemelkedő
fejlesztések kezdődtek. 1946-ban Hévízszentandrás és
Egregy egyesítésével létrejött Hévíz városa, több szanató-
rium és szálloda épült, egyre több lett a külföldi vendég, a
nyolcvanas évekre ugrásszerűen megnőtt a gyógy-idegen-
forgalom.

Az egregyi városrészben, 2004-ben MÜLLER Róbert
régész által feltárt római villa (MÜLLER R. 2004) környékét
2011-ben felújították és a 2015 őszén megnyitott Római Kori
Romkert és Múzeumban (SZARKA 2015) láthatók az
Amphora búvárai által a tóban talált Kr. u. I–II. századi
római érmék is. A Jupiternek szentelt oltárkő, melyet a XIX.
században a tó partján találtak, jelenleg a Szent András
Gyógyfürdő és Reumakórházban van kiállítva. 

Kiállítás a Hévízi-tavon

2015 tavaszán SZEDERKÉNYI Róbert, az Amphora Köny-
nyűbúvár Sport Klub egykori búvára, a még nála őrzött

leleteket egy ajándékozó levél kíséretében átadta a Keszt-
helyi Balaton Múzeum igazgatójának HAVASI Bálintnak,
azzal a kérésünkkel, hogy a Hévízen talált leletekből a
múzeum kölcsönözzön a Tófürdőn tervezett kiállításhoz,
melyet az igazgató örömmel vállalt. KVARDA Attila, a
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház igazgatója
támogatásáról biztosította kezdeményezésünket, PUGNER

Ilona művelődésszervező örömmel vállalta a kiállítás
megszervezését. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Gyűjteményi Főosztálya a kiválasztott kőzettani, ásványtani
és őslénytani anyagot hivatalosan kikölcsönzte a készülő
kiállításra. A régészeti anyagot MÜLLER Róbert a Keszthelyi
Balaton Múzeum nyugalmazott igazgatója rendezte be.
2016. március 23-án a „Víz Világnapja” rendezvényekhez
kapcsolódva, a Hévíz tófürdő központi fürdőépületébe ve-
zető folyosón megnyílt a régóta várt kiállítás a forrás
kutatásáról, a tóban talált leletekből és a környék geoló-
giájáról (SOLT 2016).

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm TÓTH György hidrogeológus (Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet, Vízföldtani Főosztály)
értékes lektori javaslatait. Ezúton is köszönöm TAKÁCSNÉ

BIRÓ Katalin régész (Magyar Nemzeti Múzeum, Régé-
szeti Tára), VÖRÖS István archeozoológus (Magyar Nem-
zeti Múzeum, Régészeti Osztály), GÁL Erika archeo-
zoológus (Magyar Tudományos Akadémia Régészeti
Intézete), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézetből PALOTÁS Klára főosztályvezető, BODOR Emese,
PÉTERDI Bálint, MAKÁDI László (Gyűjteményi Főosz-
tály), SELMECZI Ildikó, MARSI István, CSILLAG Gábor
(Földtani Kutatási Főosztály) szakmai segítségét a hévízi
kiállítás előkészítésében.

Külön köszönöm „Amphorás” búvár barátaim (BÍRÓ

Pál, BRANKOVITS István, KISS Gábor, KOCSIS Sándor,
KŐSZEGVÁRI Gábor, MÓCZA Miklós, NAGY Antal, NAGY

János, PÁLFI Zoltán, PÁSZTOR András, POLACSKÓ István,
SÁNDOR Mihály, SZEDERKÉNYI Róbert, TASCHERER Irén,
ZELE Ferenc) inspiráló együttműködését és SZÉKELY

Kinga (Barlangtani Intézet) értékes javaslatait. Egyben
szeretettel és tisztelettel adózom az Amphora Búvár Klub
egykori elnöke, néhai SZILÁGYI Károly (1945–2003)
emlékének, aki a rendkívüli körülmények között végzett
hévízi búvármunkákat a megbízók méltó elismerésére, a
búvártársai megelégedésére és elsősorban a Hévízi-tó
javára 1981 és 1992 közt sikeresen és eredményesen
vezette. 
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21. ábra. Római korú járólap káli homokkőből (30×40 cm)
Figure 21. Till from the Roman age made from Pannonian Kálla
Sandstone (30×40 cm)
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Bevezetés

A Magyar Állami Földtani Intézet 1999-ben adta ki a
Balaton-felvidék 1:50 000 méretarányú földtani térképét és
a hozzá tartozó magyarázót (BUDAI et al. 1999a, b). A kiad-
ványokkal idősebb LÓCZY Lajos előtt kívántak tisztelegni,
születésének 150. évfordulója alkalmából. 

Idősebb LÓCZY Lajos (1849–1920) tanulmányai befeje-
zése után a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány- és Őslénytá-
rában kapott munkát, majd ázsiai expedíciókon vett részt.
Nemcsak geológiával, ásványtannal, hanem növénytannal,
állattannal is foglalkozott. Később felhagyott a külföldi
expedíciókkal, és a Balaton tudományos kutatására fordíto-
tta idejét. 1892-től haláláig kutatta a területet. 

A Magyar Földrajzi Társaság választmánya 1891. már-
cius 7-i rendes ülésén az elnök indítványára elhatározta,

hogy Magyarország egyes vidékeinek földrajzi tanulmá-
nyozását a Balaton kutatásával kezdi el. A feladatot egy
bizottságra kívánta ruházni, így alakult meg az ország neves
szakembereiből a Balaton Bizottság. 

Az óriási munka „A Balaton tudományos tanulmányo-
zásának eredményei” című 33 kötetes monográfia formájában
húsz év leforgása során jelent meg. Az első kötet 1898-ban, az
utolsó pedig 1918-ban került nyomdába. Ezt a Balaton mono-
gráfiájának lehet tekinteni, mivel a víz összetételétől kezdve a
balatoni hajózáson át egészen a tó állat- és növényvilágáig
minden lehetséges témakörrel foglalkozik. Lóczy legjelen-
tősebb műve 1913-ban jelent meg „A Balaton környékének
geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepe-
dése” címmel. Ezt követően szerkesztette meg 1:75 000 méret-
arányú földtani térképét (1. ábra), ami 1920-ban jelent meg: „A
Balaton tó környékének részletes geológiai térképe.”
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A Balaton-felvidék földtani térképének (1:50 000) térinformatikai átdolgozása
GIS reworking of the Geological Map of the Balaton Highland (1: 50 000)

VIKOR ZSUZSANNA

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 1143 Budapest Stefánia út 14.

Tárgyszavak: földtani térkép, Balaton-felvidék, GIS, ArcGIS, kartográfia, id. LÓCZY Lajos

Kivonat

A Magyar Állami Földtani Intézet által 1999-ben kiadott „A Balaton-felvidék földtani térképe” (Budai et al. 1999a) tiszteletadás volt idősebb
Lóczy Lajos munkássága előtt, akinek egyik legjelentősebb műve a Balaton és környékének tudományos kutatása keretében 1920-ban kiadott „A
Balaton-tó környékének részletes geológiai térképe” volt. 2015-ben felmerült az 1999-es térkép megjelenésének aktualizálása, átdolgozása a
modern térinformatikai technológiák segítségével ArcGIS környezetben.

Keywords: geological map, Balaton-Highland, GIS, ArcGIS, cartography, Lajos LÓCZY sen.

Abstract

The “Geological map of the Balaton Highland” (BUDAI et al. 1999a) was published by the Geological Institute of Hungary to commemorate
the works of Lajos Lóczy sen. One of his most important work was the “Detailed Geological Map of the Lake Balaton area” (puplished in 1920).

In 2015 the idea arose to update the geological map (published in 1999), adapted using modern GIS technology with GIS solutions in ArcGIS.
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1. ábra. A Balaton-tó környékének részletes geológiai térképe, M=1:57 000 (LÓCZY 1920)
Figure 1. Detailed Geological Map of the Lake Balaton area on the scale of 1:75 000 (LÓCZY 1920)
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A Balaton-felvidék földtani térképe 
(BUDAI et al. 1999a)

Ilyen előzmények után Intézetünk számára nagy kihívást
jelentett a Balaton-felvidék újratérképezését célul tűző prog-
ram megindítása 1981-ben. A tudomány egyes területein
bekövetkezett szemléletváltozás, a vizsgálati módszerek kor-
szerűsödése, egyes részterületek és nyersanyagok (bauxit,
urán, építőanyagok, víz) kutatása, a Balaton környékének épí-
tésföldtani térképezése számos új földtani ismeretet hoztak és
indokolttá tették egy minden korábbinál részletesebb, 1:10 000
méretarányú földtani felvételezés megindítását. A program
mintegy 10 év alatt a térképek és a magyarázó kéziratának
elkészültéig jutott el (BREZSNYÁNSZKY, in BUDAI et al. 1999b).

A Bakony földtani felvételének befejeztével a Központi
Földtani Hivatal csak hosszas mérlegelés után adta hozzá-
járulását a Balaton-felvidék földtani újrafelvételéhez. En-
nek okául azok a vélemények szolgáltattak alapot, amelyek

szerint a Lóczy-monográfiában leírtakhoz és a Lóczy-féle
térképen ábrázoltakhoz a mai generáció érdemben nem tud
mit hozzátenni. Végül mégis úgy ítélték meg a helyzetet,
hogy az azóta eltelt hét évtized folyamán a rétegtan, a szedi-
mentológia és a tektonika területén jelentős szemléletválto-
zás, és — a technikai fejlődésnek is köszönhetően — olyan
módszer- és eszközváltás történt (a modern anyagvizsgálati
módszerektől a távérzékelésig), amely talán lehetővé teszi a
korát messze meghaladó mű továbbfejlesztését. Ezt támasz-
totta alá id. Lóczy Lajos véleménye is, melyet a monográfia
geológiai kötetének bevezetőjében fogalmazott meg:

„Kétségtelen, hogy nincs hazánknak még egy nagyobb
vidéke, amelyről annyi derék geológiai mű szólna, mint a
Balaton környékéről... A jelen munka bizonyíthatja azon-
ban, hogy még oly tökéletes geológiai munka is a tudo-
mányos tapasztalatok szaporulata, új topográfiai térképek
megjelenése után és a gazdasági igények növekedésével új
meg új átdolgozásra és bővítésre szorul. Ezzel azt is állítom,
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2. ábra. A Balaton-felvidék földtani térképe (BUDAI et al. 1999)
Figure 2. Geological Map of the Balaton Highland (BUDAI et al. 1999)

3. ábra. Földtani képződmények Microstation DGN állományban
Figure 3. Geological units in Microstation DGN file



hogy a jelen munka sem meríti ki a még várható ismere-
teket...”. (BUDAI et al. 1999b).

1996-ban főleg anyagi és létszám okok miatt átalakí-
tották a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) térkép-
kiadási stratégiáját, így a korábbi tervekkel ellentétben csak
az 1:50 000 méretarányú tájegységi térkép (2. ábra) és
magyarázójának közreadása valósulhatott meg. 

1999-ben a térkép Bentley/Microstation (CAD szoftver;
vektoros rajz program) technológiával készült (3. ábra),
feldolgozása pedig az akkor egyik piacvezető szoftverrel, az
Intergraph MGE (Modular GIS Environment) segítségével
történt az Informatikai Főosztályon. A térkép végső nyom-
dai előkészítését MGE Map Finisher technológiával végez-
ték.

Technológiai áttérés az ESRI ArcGIS
környezetre

A MÁFI-ban 2005–2006 környékén gyökeres techno-
lógiai- és szemléletváltás történt. Dönteni kellett arról, hogy
az intézeti térinformatika az Intergraph által fejlesztett tér-
informatikai szoftverre, a „Geomedia”-ra térjen-e át, vagy
az „ESRI – ArcGIS Desktop” vonalat kövesse. Az intézeti
céloknak az ESRI–ArcGIS felelt meg jobban, hiszen a
nemzetközi és hazai szakmai környezet is ezt használja.

A régi állományokat, a korábban lezárult projektek vég-
termékeit integrálni kellett az új technológiába. Az 1999-
ben készült Balaton-felvidék digitális földtani térképe is át-
került ArcGIS környezetbe. Átgondolt újraosztályozás után
az egyes rajzi rétegek „feature classok”-ként, adatbázisba
szervezve érhetők el. 

A térinformatikai szoftverek alkalmazása megkönnyíti a
térképkészítés menetét, hiszen sok automatikus funkció el-
érhető, ami könnyebbé teszi a tematikus térképek elő-
állítását. Az adatbázisban található adatokból rövid idő alatt

lehet generálni különböző tematikus térképeket, automa-
tikus jelkulccsal, automatikus szövegmegírással, azaz cím-
kézéssel (label). Ezek szakmai célra tökéletesen meg-
felelnek, nyomdai szintű kartografálásuk felesleges.

A térinformatikai szoftverekkel előállított, egyszerűbb
megjelenítési formájú térképek és az automatikusan gene-
rált „munkatérképek” miatt alakult ki az a tévhit, ami még
most is sok emberben él: térinformatikai szoftverrel nem
lehet szép térképet előállítani. Pedig bátran lehet kísér-
letezni a megjelenítési formákkal, különböző jelkulcsokkal,
akár látványelemekkel is. Számos, előre definiált színpa-
letta és sraffkészlet áll rendelkezésre, de akár saját magunk
is elkészíthetjük a célunknak leginkább megfelelőt. Az
eredmény azonnal látható, igény szerint változtatható. Az
ArcGIS szoftver eszközkészlete kifejezetten alkalmas a
fejlett képi megjelenítésre, a Maplex funkció segítségével
pedig az automatikus szövegelhelyezés is finomítható kü-
lönböző szabályok előre definiálásával. Például defini-
álhatjuk, hogy egy felirat a polygon legszélesebb részébe
kerüljön, nagyobb folt esetében ismétlődjön, keresztezhet-e
határvonalat vagy sem stb.

A térkép külső megjelenésének átalakítása
ArcGIS környezetben

2015-ben, idősebb LÓCZY Lajos halálának 95. évfordu-
lóján felmerült a gondolat az 1999-ben kiadott térkép aktu-
alizálására, átdolgozására, újra kartografálására. Az átdol-
gozás nem a geológiai tartalom szempontjai szerint történt;
a cél az ArcGIS-ben rejlő lehetőségek kipróbálása volt egy
másfajta megjelenés kialakítása érdekében.

A Balaton-felvidék földtani térképe némiképp túlnyúlik a
tájegység földrajzi határain. Magában foglalja a Keszthelyi-
hegység teljes tömegét, a Zalaszántó–Várvölgyi-medencét,
nyugat felé a Zalai-dombvidék keleti peremét. Északkeleten
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4. ábra. Az 1999-es földtani térkép
Figure 4. Geological map published in 1999

5. ábra. Az 2015-ös földtani térkép
Figure 5. Geological map created in 2015



— Veszprém környékén — a Déli-Bakony keskeny sávját,
keleten pedig a Mezőföld legnyugatibb csatlakozó részét.
Az ábrázolt terület tehát nem szorítkozik a Balaton-felvi-
dékre, földtani tartalma szigettérképként került ábrázolásra.
Ezen a túl merev, szabályos kereten próbáltam változtatni a
határmenti földtani képződmények kiegészítésével. Ez
kétféleképpen történt: ahol csak kisebb mértékben nyúlt át a
határon a földtani képződmény, ott átvettem az egész
kontúrt, ahol nagyobb mértékben (például allúviumnál), ott
pedig szaggatott vonallal ábrázoltam, hogy a képződmény
még folytatódik (4., 5. ábra). Ettől a megoldástól kicsivel
dinamikusabb lett a lehatárolás, oldódott a keret geometriai
merevsége. A képződmények kiegészítése, egyeztetése a
100 000-es méretarányú „Magyarország fedett földtani
térképe” (6. ábra) alapján történt (sorozatszerkesztő:
GYALOG, SÍKHEGYI 2005).

Az 1999-es térképen a Balaton megjelenítése egyszínű
világoskékkel történt. A 2015-ös változaton szerettem volna
ábrázolni a tó mélységi viszonyait. Erre volt már korábbi
példa, id. LÓCZY Lajos 1902-ben készült térképén is (7. ábra). 

A vízmélység ábrázolását színezéssel oldottam meg. A
szintvonalas ábrázolást elvetettem, hiszen a térképen a föld-
tan a hangsúlyozott tematika, a Balaton mélységviszonyai
inkább látvány-elemként jelennek meg. A Balaton mélység
izovonalaiból (8. ábra) egy mélység rasztert (9. ábra) inter-
poláltam az ArcGIS 3D Analist/Raster Interpolation/Topot
to Raster eszközzel. Előtte az 1999-es térkép Balaton part-
vonalát egyeztetni kellett a rendelkezésre álló izovonalas
állomány partvonalával. A létrejött raszter színezésével,
paraméterezésével értem el a plasztikus hatást.

A domborzati viszonyokat ArcGIS-ben létrehozott
domborzatárnyékolással érzékeltettem (10. ábra). Ez a
szintvonalak mellett inkább háttér-információt hordoz. A

VIKOR ZSUZSANNA148

6. ábra. 1:100 000 méretarányú fedett földtani térkép
Figure 6. 1:100 000 covered geological map

7. ábra. A Balaton tónak és környékének részletes térképe (LÓCZY 1902)
Figure 7. Detailed Map of the vicinity of the Lake Balaton area (LÓCZY 1902)

8. ábra. A Balaton mélység vonalai
Figure 8. Isobaths of Lake Balaton

9. ábra. A Balaton felület modellje
Figure 9. Surface model of Lake Balaton



már meglévő domborzatmodellből Spatial Analyst/Surface/
Hillshade eszközzel állítottam elő a kellő árnyékhatást. Ezt
követően átlátszóvá tettem a földtan réteget, hogy láthatóvá
váljon az árnyékolás. Emiatt sötétebb tónusú lett a földtani
képződmények megjelenése; ez kedvező volt a régies hatás
elérése miatt is. A LÓCZY-féle térkép jóval sötétebb tónu-
sokat használt, mint az 1999-es változat. Emiatt is érdemes
volt foglalkozni a színezéssel, egyes képződményeknél pe-
dig plusz raszteres felületi jel hozzáadásával.

Külön problémát jelentett a földtani indexek kartogra-
fálása. Az 1999-es térképen a földtani indexek — akárcsak a
LÓCZY-féle térképen — alsó-felső indexes megoldással kerül-
tek ábrázolásra. Kartografálásuk egyenként történt, sok he-
lyen indexpálcikák segítségével. Az adatbázisba integrált
földtan „feature class” „tudja magáról”, hogy milyen földtani
képződmény, ez attribútum táblázatában szerepel, úgyneve-

zett kiterített indexként. Ha csak „munkatérképnek” használ-
juk, elegendő az automatikus feliratozás, ami egyenként nem
szerkeszthető. Nyomtatásra szánt térképnél ez nem ad szép
megoldást, a legtöbb esetben keresztezi a képződményhatá-
rokat és megnehezíti az azonosításukat. Köztes megoldásként
felmerült a kisebb helyigényű számozás, illetve a rövid in-
dexek használata. Az 1999-es térkép főszerkesztője, BUDAI

Tamás a rövid indexet választotta. A földtani foltokból centroi-
dokat képeztem, amik hordozták a rövid index információt.
„Maplex Label Engine” eszköz segítségével automatikus
címke („label”) készült, ebből pedig szöveges „feature class”,
annotáció, ami már igény szerint egyenként kartografálható.
Térinformatikai szűréssel megkerestem azokat a helyeket,
ahol a túl kicsi foltból kilógott még a rövid index is, hogy
csak ezekkel kelljen foglalkozni,de ezzel még így is sok
manuális munka adódott (11. ábra).
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10. ábra. A felszín földtani felépítésének ábrázolása domborzatárnyékolással
Figure 10. Geological units with "hillshade" effect

11. ábra. A földtani térkép részlete a képződményeket azonosító indexek feltüntetésével
Figure 11. Geological map with indexes of geological units



Összefoglalás

Összefoglalva elmondható, hogy a jelenlegi térinforma-
tikai lehetőségek tág teret adnak a régebbi térképek, kiad-
ványok adatbázisba integrálására, átdolgozására is. 

Viszonylag rövid idő alatt, a modern technológiák
felhasználásával egy régebbi térképből konvertálni lehet egy

adatbázis szinten is napra kész, és megjelenésében is eszté-
tikus térképet. Megfelelő mennyiségű és minőségű alapadat
esetén könnyen készíthetünk az alaptematikán kívül más
levezetett tematikájú térképet is. Így például a Balaton-

felvidék földtani térképéből elő lehet állítani fácies térképet is
(12. ábra), mivel az adatbázis tartalmazza a földtani kép-
ződményre jellemző GEO_ID azonosítót, aminek segítsé-
gével relációba hozható a képződmények fácies besoro-
lása.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét fejezi ki BUDAI Tamásnak és TURCZI

Gábornak szakmai észrevételeikért.
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12. ábra. Fácies térkép
Figure 12. Facies map
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Bevezetés

Az NFE 4. sz. csoportjában magyar geológusok (Magyar
Állami Földtani Intézet) és geofizikusok (Magyar Állami
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) együtt dolgoztak mongol
és alkalmanként kubai szakemberekkel és mongol segédsze-
mélyzettel. A korábban önálló egységekként működő magyar
geológus és geofizikus csoport összevonása komplex csoport-
tá az expedíciónak a Góbiból Hentej-megyébe való vissza-
települése után történt 1983-ban. A csoport tábora és fő

munkaterülete a fővárostól keletre 300 km-re, Ömnödelger
község közelében volt (1. ábra). 

Ez a beszámoló a magyar csoportnak az expedíció utolsó 5
éves időszakában végzett munkájáról szól (földtani térképe-
zés, nyersanyagkutatás, fúrás, árkolás, geofizikai kutatás).
Geofizikusaink más csoportok munkaterületein is dolgoztak,
ellátva az egész expedíció geofizikai szolgálatát. Munkájukról
önálló cikkekben számoltak be (KOVÁCSVÖLGYI et al. 1990,
KOVÁCSVÖLGYI 1997, KOVÁCSVÖLGYI, ZSILLE 2002).

Végezetül röviden összefoglaltuk az expedíció 15 éves
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A Mongóliai Nemzetközi Földtani Expedíció (NFE) 4. sz. csoportjának tevékenysége
(1985–1990)

The work of the International Geological Expedition in Mongolia, No 4 team from 1985 to1990

ZSÁMBOK ISTVÁN

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet H–1143Budapest Stefánia 14. 

Tárgyszavak: expedíció, földtani térképezés, nyersanyagkutatás, érckészlet, devon, karbon, Mongólia 

Kivonat

A Nemzetközi Földtani Expedíció komplex geológus–geofizikus csoportja 380 km2 -es területen végzett 1:50 000 méretarányú térképezés
során molibdén–wolfrám elemdúsulást mutatott ki. A Cagan Csulutnak nevezett területen végzett többéves részletes kutatás a molibdén  prog-
nosztikus készlet-meghatározását eredményezte. A Mogoj Csulut-i terület kutatása szintén a ritkaföldfém-koncetráció prognosztikus készlet-
megadásával zárult. 

Ezeken kívül a csoport vizsgált és értékelt minden a tágabb körzetben ismert ércindikációt, ásványlelőhelyet és reménybeli szerkezeti elemet.
Újabb területek vizsgálatának megelőző kutatását, előkészítését is elvégezte.

A geofizikus szakemberek amellett, hogy a csoport kutatási feladataiban részt vettek, más csoportok geofizikai szolgálatát is ellátták.

Keywords: expedition, geological mapping, mineral exploration, ore reserve, Devonian, Carboniferous, Mongolia

Abstract

The geologist-geophysicist group of the International Geological Expedition discovered molibdenum-wolfram enrichment during its 1:50 000-
scale mapping conducted over a 380 km2 large area. The multiannual detailed research program on the area known as Cagan Csulut resulted in
the determination of the prognostic reserve of the molybdenum. The exploration of the Mogoj Csulut ended also with the prognostic reserve
calculation of the rare earth mineral concentration.

Beyond these, the scientific group also examined and interpreted all known ore indications, mineral resources and prognostic structural
elements of the wider area. It also conducted pre-exploration and preparation work concerning research of new areas.

The geophysicists participated not only in the research tasks of the group, but they also assisted other groups as well.



működésének fontosabb magyar vonatkozású kutatási ered-
ményeit is.

A Gobi-sivatagi program kimerítette az expedíció egyre
szűkülő anyagi forrásait, és emiatt elvetették a kutatási terület
Ny-i irányba való kiterjesztését Előtérbe került az Öndör-
Cagan körzete, ahol voltak területek, amelyek kimaradtak az
M=1:50 000-es térképezésből, valamint voltak már ismert
kisebb indikációk, amelyek ellenőrzése eddig elmaradt. 

Szakmai munka

Az Öndör Cagan-i ritkafém és polimetallikus ércelő-
fordulás felfedezése után (NFE 1. cs. 1977.) a devon Keru-
leni-széria minden kis blokkja, minden a területen észlelt
tektonikai elem, kisebb szóródási udvar, ásványosodási pont
jelentősége felértékelődött ebben a térségben.

1985–90-es időszakban a Tulan-Obo, Csandagan-Obo,
Cagan-Obo, Tubud, Mogoj-Csulut, Cagan-Csulut (M=
1:10 000) és Urda-Dzotlag-Tologoj-i (M=1:50 000), munka-
területeken dolgozott a csoport, melyek a Tubud és Mogoj-
Csulut kivételével, a devon térszínhez tartoznak (1. táblázat,
2. ábra)

1985. év feladata volt Tulan-Obo-i terület térképezése
(M=1:10 000) és nyersanyagkutatása.

A kutatás célja a devon pásztát É–D-i irányban átszelő,
tektonikus zóna indikációinak ellenőrizése volt (2. ábra). Itt
1978-ban az NFE 6. csoport a fluoritos, kvarcos, breccsás
vetőzónát kísérő, pirit-, kalkopirit- és galenit-előfordulást
jelzett alacsony elemkoncentrációval. A terepi munka során 31
km2 földtani térképezés, hálózatos metallometriai mintázás,
geofizikai térképezés (hálózatos GP és mágneses mérés,
szelvényezés) mellett, a tervteljesítési őrületben, szakmailag
indokolatlanul nagy mennyiségű árkolási és fúrási munkát
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1. ábra. Az NFE 4. csoport működési területének elhelyezkedése
Figure 1. Research area of IGE Group 4

1. táblázat. Az NFE 4. csoport főbb munkái és azok ütemezése
Table 1. Major tasks and timeline of IGE Group 4



osztottak a csoportra (árok: 1095 fm; 6 db magfúrás, összesen:
913 fm, 21 db térképező fúrás, összesen: 504 fm). Október–
november folyamán, már téli hidegben, kellett fúrásokat állan-
dó ügyeletben művezetni, dokumentálni és mintákat meg-
szedni. Ennek egyetlen haszna volt, hogy először adódott
lehetőség minden egyes geofizikai anomáliát (GP) fúrással és
árkolással ellenőrizni. Az anomáliák többségét a devon pala
grafit- és pirittartalma, kisebb hányadát gyenge hidrotermális
pirit okozta, így a nyersanyageredmény nem volt pozitív. 

A részletes térképezésnek és nyersanyagkutatásnak to-
vábbi földtani és tudományos eredménye a devon Keruleni-
széria ciklusainak minden eddiginél kisebb egységekre tör-
tént továbbosztása és egy új, antimonitos ásvány-előfor-
dulás kimutatása volt, amely azonban jelentéktelen készlete
miatt gazdasági értékkel nem rendelkezett. A jelentésből a
másolatkészítést a földtani osztály megtiltotta, így az igazán
szép földtani térképünket nem tudjuk bemutatni.

A terület perspektivikusságát a breccsás zónákhoz köt-
hető, kisebb volfrám, molibdén, cink, ólom, réz elemdúsu-
lások jelentették. Legfigyelemreméltóbb a 4 sz. fúrás 188.
méterében feltárt kvarc–karbonáttelér volt galenit–szfalerit–
pirit ásványtársulással.(Zn=0,2–0,3 %; Ag=1–3 g/t; Au=
0,05–0,1 g/t). A bizonytalanságok és még mindig nyitott
kérdések miatt (lehet, hogy mégis van ott valami) a területet
további kutatásra javasoltuk. 

A Tulan-Obo második kutatási stádiumára 1987-ben
került sor, melyben újabb feltárások (árok: 1450 fm, fú-
rás:1187 fm) és mintázások, valamint geofizikai térképezés
(GP) is történtek. A jelentős méretű és reményteljes Tulan
Obo-i tektonikus zóna geokémiai és GP anomáliáinak na-
gyon részletes vizsgálatával sem sikerült ipari értékű elem-
dúsulást kimutatni.

Az 1985. évben többletfeladatként elkezdtük a 32. sz. ma-
gyar csoport által jelzett Mogoj-Csulut-i ritkaföldfém-indi-
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2. ábra. Az NFE 4. csoport munkaterületei 1985–90 időszakban, és a korábbi magyar csoportok
működési területei 
A tábor tűzvédelmi sávja űrfotón: É=47°50’32.31” K=110°03’31.64” koordinátán jelzett helyen ma is látható

Figure 2. Research areas of IGE Group 4 between 1985 and 1990 and research areas or previous
Hungarian expert groups
The fire safety zone of the camp is still observable (N=47°50'32.31" E=110°03'31.64")



káció részletes kutatását az alaptábortól 60 km-re. Ez a kutatás
folytatódott a következő években is árkolással, fúrással.

Az 1985 júniusában az expedíció 10 éves történetében
először látogatta meg a Központi Földtani Hivatal (KFH)
elnöke, Dr. DANK Viktor személyében, a magyar csoport
terepi táborát.

1986-ban az Urda Dzotlag Tologoj 1:50 000 méretará-
nyú térképezése folyt, amely a 6. és 13. sz. magyar csoportok
közötti térképezésből kimaradt 380 km2 –es terület volt. 

A terület geológiája a korábbi munkáinkból már ismert
volt. A földtani felépítésben a Keruleni depresszió alsó de-
von metamorf, és gabbroid intrúziókkal együtt is defor-
málódott üledékei, valamint a középső–felső-karbon gránit-
intrúzió és a permi időszak terrigén–vulkanogén üledékei a
legjelentősebb képződmények. A karbon intrúzió fő fázisa
granodiorit, melyet a harmadik fázisban gránitporfírok és
mikrodioritok jártak át. 

A térképező, menetvonalazási munkák már a terepi sze-
zon végén reményteljes nyersanyag-kutatási eredményt hoz-
tak. A karbon korú gránitban és kvarctelérekben kimutatott
ásványtársulások: molibdenit, scheelit és szulfidásványok
árkolással történt feltárása még a terepi szezonban megtör-
tént. Majd a szezon hivatalos befejezését követően, október
végén (hóban, fagyban) kihajtott és megmintázott 1000 fm
árok laboratóriumi eredményei egy molibdénes, stockwerk
típusú ércesedésre utaltak. Ezt rögtön igazolta és a találat
méretét is előrevetítette 1987-ben az első fúrás, amely 350 m
mélységig stockwerk típusú ércet tárt fel. A hálós–eres meg-
jelenésű ércanyagban molibdenit, scheelit, fluorit, pirit,
kalkopirit ásványtársulás volt. Ezzel ismertté vált a Cagan-
Csulut-i ritkafémes előfordulás, amelynek részletes kutatása
csoportunk fő feladata volt egészen 1990-ig. 

A Cagan-Csulut földtani és geokémiai térképét az 1987-es
munka eredményeként szerkesztett térkép egy részletével
tudom bemutatni, mivel a később készült és hazamentett
térképek minősége nem megfelelő. Az ércbefogadó kőzet
anyaga karbon gránit, mely ezen a területen már a főfázis
kihűlését követően is erősen tektonizált volt. Erre utal a
harmadik fázis sűrű telérhálózata, mely a nagyon markáns
Tulán-Obo-i törés D-i végén keletkezett K–Ny-i és haránt-
törések metszéspontjában, gyűrűs szerkezetet formázva. Ez a
meggyengült szerkezet és kiújuló törésrendszer alkalmas volt
a mezozoikumban az érces oldatok befogadására (3. ábra).

Cagan-Csulut-i lelőhelyen 4 terepi szezon alatt elvégzett
munkamennyiség érzékeltetésére álljon itt néhány adat: kutató
árok: 10 565 fm; akna: 445 fm, nyersanyagkutató fúrás: 3901
fm, térképező fúrás: 369 fm. Továbbá menetvonalazások,
mintázás, fúrásleírás és ami ezzel jár. Geofizikusaink minden
lehetséges módszert bevetettek, ami szakmailag elképzelhető

volt és hasznos módszertani tapasztalatokat szereztek, amiről
külön beszámoltak (KOVÁCSVÖLGYI et al. 1990)

A Cagan-Csulut nyersanyagkutatási munkái 1990-ben
lelőhellyé minősítéssel zárultak. Az ércesedés egy 0,52 km2

méretű, bonyolult belső felépítésű, nagyon változékony elem-
eloszlású, eres–hintett molibdénérces stockwerk. Prog-
nosztikus érckészlete: (P1+P2 kat.) 154,62 millió tonna,
molibdéntartalma 0,084% közepes molibdén-koncentráció-
val számolva: 129,88 ezer tonna.

A központi stockwerken kívül a ritkafémes anomáliamező
szárnyain további kisebb szulfidos elemdúsulású területek
váltak ismertté, amelyek részletes kutatását is elkezdte a cso-
port. A Cagan Csulut elemtársulása, zónássága nagy hason-
lóságot mutat az Öndör Cagánnal, amelynek polimetallikus,
ezüstös szárnyához hasonlót kimutattunk a Cagan Csuluton is.
Ezek perspektivitása a stockwerk sorsától függ.

A 1987–90 időszakban vizsgált Csandagan Obo az NFE
13. cs. térképezési területe volt, amelyen az alsó-devon Ke-
ruleni-széria térszínén jelentkező kis koncentrációjú, poli-
metallikus anomáliákat ellenőriztük: menetvonalazás, metal-
lometria, magnetometria, GP, feltárások (árok, akna) kontroll
minták gyűjtése. Munkamennyiségek: térképezés = 36 km2,
árok = 624 fm, akna: 500 fm magnetometria, GP térképezés.
Ez a terület egészen 1990-ig évente jelentett munkát a
csoportnak. A kutatás 8 komplex geokémiai-geofizikai ano-
máliát (polimetallikus Zn, Pb, Ag) (Au) eredményezett. Az
anomáliák bizonyos zonalitást is mutattak, mindenütt meg-
csillant az arany. A terület kutatása célirányos aranykutatási
javaslattal zárult 1990-ben. 

Az 1985–90 időszakban Mogoj-Csulut-i ritkaföldfém-
indikáció vizsgálata folyamatos munkát adott a csoportnak. Ez
az előző, NFE 32. sz. magyar csoport felfedezése volt 1984-
ben (PEREGI Zsolt találata). Az alsó-paleozoos alkáli gránit
pegmatitos telérfázisai mentén keletkezett ritkaföldeket hor-
dozó ásványtársulásban a cirkon, bastnezit, torianit, ittrium-
niobátok, kszenotim, ortit volt kimutatható. A területen részle-
tes földtani, radiometria térképezést, szelvényezést, metallo-
metriai mintázást, árkolási: 612,5 fm, fúrási: 867 fm mun-
kákat végzett a csoport. A tábortól délkeletre, légvonalban 50
km-re lévő terület kutatása 1985–1989 években nagy
többletterhelést jelentett a csoportnak. A kutatás végeredmé-
nyeként számított prognosztikus (P2 kat) készlet 19000 tonna
trícium volt, 0,155% átlagos minőséggel. Az objektum a kicsi,
nagy változékonyságú lelőhelyek kategóriájába tartozik, ame-
lyet továbbkutatásra javasoltunk.

A Tubudi aranyelőfordulás —1986–90—ellenőrzését és
kutatását mások korábbi elhibázott értékelése után bízták a
csoportra. A terepi tábortól északra, légvonalban 45 km-re
lévő 7,3 km2 méretű munkaterület komplex kutatása a déli
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3. ábra. → Cagan-Csulut terepi földtani térképe (részlet). Szerk: ZSARGALSZAJHAN, TUNGLI et al. 1987
Jelmagyarázat: 1 — Negyedkori üledékek: delúvium, prolúvium — 2 — Középső–felső-karbon cerhingoli komplexum, második fázis: középszemcsés biotitos gránit-
granodiorit 3 — Harmadik fázis: gránitporfir, mikrogránit — 4 — Dioritporfír, mikrodiorit 5 — Kvarctelér 6 — Kovásodott zóna 7 — Törésvonalak: a)elsőrendű valós
és feltételezett, b) másodrendű valós és feltételezett 8 — Fúrás és száma 9 — Kutatóárok és száma
Figure 3. →  Geological map of Cagan-Csulut(detail). Eds: ZSARGALSZAJHAN, TUNGLI et al. 1987
Legend: 1 — Quaternary sediments: diluvium, proluvium — 2 — Middle-Upper Carboniferous Cerhingolian Complex, second phase: medium-grained biotitic granite-
granodiorite 3 — Third phase: granite porphyry, microgranite — 4 — Diorite porphyry, microdiorite 5 — Quartz dyke 6 — Silicified zone 7 — Fault lines: a) primary
real and hypothetical, b) secondary real and hypothetical 8 — Drilling and number 9 — Trench and number
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4. ábra. Cagan-Csulut geokémiai térképe(részlet) Szerk.: ZSÁMBOK I. 1987. 
Jelmagyarázat: Litokémiai anomáliák 1 — wolfrám %, 2 — molibdén %, 3 — ón %, 4 — cink%, 5 — réz %, Ásványosodási pontok: 6 — malachit, 7 — fluorit 8 — hematit,
9 — pirit, 10 — Pontminták elemzési eredményei, 11 — Fúrás helye és száma, 12 — Kutatóárok és száma

Figure 4. Geochemical map of Cagan-Csulut(detail) Ed.: ZSÁMBOK, I. 1987. 
Legend: Lithochemical anomalies: 1 — wolfram %, 2 — molybdenum %, 3 — tin %, 4 — zinc %, 5 — copper %, Mineralization points: 6 — malachite, 7 — fluorite 8 —
hematite, 9 — pyrite, 10 — Analytics of individual samples, 11 — Drilling location and number, 12 — Trench and number



irányba 50 km-re fekvő Mogoj Csulut mellett szintén jelen-
tős többletmunka volt.

Munkamennyiségek: menetvonalazás: 70 km, hálózatos
metallometriai minta: 3000 db, mágneses mérés: 3500 pont
és GP 1400 pont, fúrás. 532 fm). 

Munkánk eredményeként bizonyítást nyert, hogy a kvarc-
telérek aranytartalma: 1–5 g/t, megjelenése: termésarany. Az
előforduláson az aranyos telérek mellett kimutattunk komplex
ritkafémes ásványosodást is 30–62 g/t ezüst valamint arzén és
bizmut dúsulást is. További részletes kutatómunkák elvég-
zését javasoltuk.

Cagan Obo-i terület vizsgálatát az NFE 5. sz. bolgár
csoportjának jelentése alapján rendelték el. Egy felderítő
menetvonalazás során 1986-ban a karbon gránitmasszívu-
mot áttörő fluoritos kvarcteléreket jelentettek. Az alig 3,8
km2-es területen nagy mennyiségű komplex kutatási mun-
kát végeztettek a csoporttal: nyersanyagkutató menetvona-
lazás: 57 km, árok:898 fm, fúrás: 543 fm. Ehhez járult még
a geofizikai munka: mágneses és GP térképezés és szelvé-
nyezés stb. A vizsgálat eredménye az volt, hogy a 2,8 km
hosszú kvarc–fluoritos–szulfidos telérrendszer és mellék-
kőzeteiből álló ásvány-előfordulás az alacsony koncentrá-
ciók miatt nem érdemes továbbkutatásra .

Mandalin Hure-i területen a Tulan oboi tektonikus zóna

északi végének ellenőrzését kellett végrehajtani. A 7 árok-
kal és 3 fúrással elvégzett kutatás nem mutatott ki sem-
milyen ipari értékű elemdúsulást sem.

A csoportot még 1989-ben a megszűnés előtt is haj-
szolták a vágyott NFE folytatás munkaterületeinek előké-
szítésére. Harhorin Dava-i munkaterületen M= 1:50 000-es
térképezés 308 km2 –en még elkészült. Megtörtént továbbá
a Cargijn-Gol folyó alsó folyásánál 1989-ben 633 km2 –en
(M=1:50 000) végzett előzetes litokémiai kutatás (talaj-
metallometria, torlat) eredményeinek grafikus kiértékelése,
amit 2. csoportnak átadtunk. Az előkutatást követően 1990-
ben elvégzett M= 1:50 000 földtani térképezés eredményeit
nem ismerjük.

Élet- és munkakörülmények

A csoport (2. táblázat) alaptáborát 1985 tavaszán
Hentej-megyében, Ömnödelger községtől 2 km-re keletre a
Herlen és Onon folyók vízválasztójának herleni oldalán
építettük fel és itt működött 5 évig. A tábor helye ma is jól
látható a műholdképeken. Kihelyezett táborok voltak a
Tubudon, ill. az utolsó évben a Cagan-Csuluton (1., 2. ábra). 

Egy munkaév két részre oszlott. Őszi–tavaszi idő-
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2. táblázat. A Mongóliai Nemzetközi Földtani Expedíciónál 1985–1990 közötti időszakban dolgozó 4 sz. földtani–geofizikai csoport és a
központi adminisztrációnál dolgozó magyar munkatársak névsora
Table 2. List of persons working in the geological-geophysical Group 4 and the central administration body of the Mongolian International
Geological Expedition between 1985 and 1990



szakban Ulanbatorban dolgoztunk az NFE irodaházában és
a szakértők számára épült 10 emeletes panelházban laktunk.
A házat szovjetek építették, és az expedíció csehszlovák
bútorokkal rendezte be. Ebben az európai mércével jó-
átlagos, ottani mércével luxus komfortú lakásokban nagyon
jó életkörülmények között éltünk. Ellátásunkról a csoport
szakácsa gondoskodott, míg az egyéni igényeit mindenki az
orosz boltokban, a magyar boltban, a szakértői magazinban
és a mongol boltokban elégíthette ki. Az expedíció heti két
alkalommal szervezett autóbuszos bevásárló körutakat.
Hétvégéken gyakran szerveztek kirándulást a közeli lát-
ványos helyekre: Tereldzs, Dzunmód, Handagáj. Szervez-
tek hosszabb több napos túrákat is, Harhorin–Cecerleg–
Orhon vízesés stb. 

A téli időszakban dolgoztuk fel az előző terepi szezon
labor és térképezési adatait és készült a következő évi terv.
Terepi tábor építése, ill. beüzemelése áprilisban kezdődött
és május elsejével a terepi szakmai munka is beindult, az
időjárástól függően. A csoport önellátó volt. Tábori körül-
mények között a fő étkezést a csoport szakácsa biztosította.
Beszerzés Berh bányatelep és a Csandagan brigád orosz
boltjaiból hetente és a fővárosból szükség szerint történt.
Húsellátást a fővárosból és részben a környékbeli pászto-
roktól sikerült megoldani. Többen otthoni vetőmaggal kis
konyhakertet kerítettek a jurtájuk mellett, ami otthonosabbá
tette a környezetet és vitaminpótlást is jelentett.

A táborban konyhavagon étkezővel, egyéni sütés–főzés
céljából konyhajurta és fürdővagon állt rendelkezésünkre.
Kikapcsolódásként együtt ünnepeltük a mongolokkal  mind-
két nép nemzeti ünnepeit és családi rendezvények is gyakran
voltak. Egy klubnak kinevezett vagonban az akkor újdon-

ságnak számító videomagnó is üzemelt, amit minden hazul-
ról jövő szorgalmasan ellátott néznivalóval. Hétvégeken
gyakran szerveztünk kirándulásokat a kedvenc helyekre: a
horgászok az Onon folyóhoz (Batsiret–Binder) mások a
tóhoz Hangalin-Núr, kolostorhoz–Bereven Híd.

A terepi tábor az uláni központtal és a többi terepi cso-
porttal napi kétszer lépett rádión kapcsolatba. A tábor
villamos energia szükségletét egy aggregátor biztosította. 

Zárószó

A magyar geológus és geofizikus szakemberek az NFE
4. csoport jelentésének elkészítésével és megvédésével,
1990-ben befejezték munkájukat Mongóliában a Nem-
zetközi Földtani Expedícióban és ezzel az expedíció is meg-
szűnt létezni. 1976–1990 közti időszakban a magyar geoló-
gus csoportokhoz fűződik az expedíció 4 legjelentősebb
nyersanyageredménye:

1. Az Öndör-Cagan-i wolfrám-molibdén lelőhely
(ZSÁMBOK 1977. NFE 1.), valamint ennek polimetallikus
szárnyán.

2. A Möngön Öndör cink-ólom-ezüst lelőhely (metallo-
metria 1978. NFE 6.).

3. A Mogoj Csulut-i ritkaföldfém-lelőhely (PEREGI

1984, NFE 32.).
4. A Cagan Csulut-i molibdén lelőhely (ZSARGALSZAJHAN,

GÁLOSFAI 1986, NFE 4). 
E találatok jelentőségét fokozza, hogy az előzetes szov-

jet szakértői átvizsgálás eredményeit mi nem ismerhettük,
pedig ezekben a torlateredmények már jelezték a primer
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* †Vad Ferenc 1989 őszén, a terepi táborból történt felköltözés során, autóbalesetben vesztette életét.
* †Ferenc Vad died in car crash in Autumn 1989, during moving from the field camp.

2. táblázat. folytatás
Table 2. Continuation



előfordulás — az Öndör-Cagan — létezésére, amelyet egy
térképező menetvonalazás során mi megtaláltunk. (Ezt előt-
tünk egy szovjet térképező és egy csehszlovák torlatkutató
expedíció is elhibázta.) Az Öndör-Cagan részletes kutatá-
sának következménye volt a lelőhely déli szárnyán, szintén a
magyar kutatók által kimutatott, cink–ólom–ezüst polime-
tallikus érctelep, a Möngön-Öndör (1978 NFE 6.). A két
összefüggő lelőhely részletes kutatását és bányászati feltárását
a bolgár csoport végezte, mivel a magyar fél nem tudta vállalni
a bányászati kutatás többletköltségeit. A magyar geofizikusok
mindkét területen szakmailag érdekes és hasznos munkát
végeztek egészen az expedíció 1990-es bezárásáig. 

A Cagan-Csulut-i ércelőfordulást semmiféle korábbi
kutatás nem jelezte így ez teljes mértékben a csoport sikere
A Cagan-Csulut részletes kutatásával a prognosztikus
készletbecslés stádiumáig sikerült a csoportnak eljutnia.

A Mining Journal (vol. 328 no.8418 1997. február 28.) e

három lelőhelyet így értékelte: „Az Ondor Tsagan-i egyike a
legígéretesebb wolfrám–molibdén lelőhelyeknek…a stock-
werk érctest mérete 1600×500–700 m, …az ásványosodás
legnagyobb feltárt mélysége 550 m. Becsült készlete 186 Mt,
0,17% WO3 és 0,2% Mo plussz kiegészítő fémek. A tungstenit
ásványosodás a nyugati szárnyon számottevőbb, míg a ke-
leti részre a molibdenit magasabb koncentrációja jellemző,
mely a mélység felé növekszik. Egy tervjavaslat szerint
célszerű a kitermelést a Möngön Öndör ezüst-polimetal-
likus készletével (az Öndör Cagan déli szárnya) és a Cagan-
Csulut molibdén készletével együtt előirányozni.” A Mön-
gön Öndörön az ezüst átlagos koncentrációja 70 g/t, Sn
0,09%, Pb 1,09 %, Zn 0,85 %. Becsült fémkészlet Pb
280 000 t, Zn 230 000 t, Sn 24000 t.

A fentiek alapján megállja a helyét KOVÁCSVÖLGYI

Sándor kollégám találó megfogalmazása: „Nem hiába jár-
tunk ott….”
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