
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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