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A földtani intézményrendszer rövid története 

• Magyarország földtani kutatását a 18. században kezdték 
meg hazai és külföldi szakemberek. A földtani térképezést 
a 19. század közepétől az 1849-ben megalapított bécsi 
földtani intézet (K. K. Geologische Reichsanstalt) 
geológusai végezték. 

 
• 1868-ban Gorove István miniszter a Földmívelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériumban létrehozta a Magyar 
Királyi Földtani Osztályt, majd, ugyancsak az ő 
felterjesztésére I. Ferenc József uralkodó 1869. június 18-
án jóváhagyta a Magyar Állami Földtani Intézet 
megalapítását.  

 





A földtani intézményrendszer rövid története 

 

Eötvös Lóránd professzor kutatásait annyira fontosnak 
tartották, hogy vezetésével 1907-ben a Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem Kísérleti Fizikai Intézet falai között 
megalakulhatott a Geofizikai Intézet.  
 
Eötvös gravitációs és földmágneses kutatásait évi 60.000 
koronával támogatta költségvetés. 



A földtani intézményrendszer rövid története 

• A rendszerváltást követőe  132/1993. (IX.29.) kormányrendelettel 
megalakult a Magyar Geológiai Szolgálat és az ELGI - t és a MÁFI –t is újra 
statuálták. Az MGSZ hatósági feladatellátással és középirányítóként vett 
részt a földtani intézményrendszer űködtetésé e .  

 
• 2007 – ben az MGSZ beolvadt az MBH – ba és megalakult a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal, keretében az ELGI és a MÁFI változatlan 
státuszban űködött tovább. 

 
• MFGI: 2012 áprilisában hozta létre Magyarország kormánya a Magyar 

Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
egyesítésével a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetet (Vonatkozó 
Kormányrendelet: 320/2011. (XII.27.)). Az intézmény a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium irányítása alatt űködött, középirányító szerve a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal.  
 

• MBFSZ: Az 1009/2017. (I. 11.) Kormányhatározat, valamint a 161/2017. 
(VI. 28.) Kormányrendelet alapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
2017. július 1-vel beolvadt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba, az új 
szervezet neve Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ). 
 



  2014. 2015. 2016. 

Engedélyezett létszám 169 fő 
Statisztikai 

létszám: 1  fő, 
össz: 1  fő 

Statisztikai 

létszám: 188 fő, 
össz: 1  fő 

Kutatók 

(tudományos munkakör és   

műszaki fejlesztőmérnök) 

112 fő 
1 1 fő,  

ebből  fő 
passzív 

3  fő,  

ebből  fő 
passzív 

PhD. és tudományos 

fokozat 
55 fő  fő 

 

 fő+1 fő 

 

Megbízási szerződések 
53 db intézményi, 

 7 db pályázati 

szerződés 

22 db intézeti,  

6 db pályázati 

szerződés 

22 db intézeti,  

6 db pályázati 

szerződés 

 

MFGI létszámstatisztika 



MFGI publikációk 

 

 

 

Tétel 2012 2013 2014 2015 2016 

Szakcikkek, könyv, könyvfejezet 
száma összesen 

113 142 156 255 240 

E ől impakt faktoros 35 39 25 32 27 

 
Tudo á yos előadások összese  

 
145 

 
186 

 
167 

 
177 

 
185 

Összesen: 258 328 323 432 425 



A földtani intézményrendszer rövid története 

• A MÁFI és az ELGI i tézetek  feladatai a kezdetektől hazá k földta i 
környezetének megismerése volt. 

• Az ELGI a világ első alkal azott geofizikai kutatói tézete, a MÁFI 
hazá k elsőké t alapított kutatói tézete volt. 

• Egyik kiemelt céljuk a hazai ásványi nyersanyagkészlet (mint állami 
vagyon  egis erése, feltárása és az azzal törté ő gazdálkodás 
tá ogatása volt, így a á yászati ágazat fejlődésé ek, 
fejlesztésének alappillérei voltak. 

• A földtani környezet megismerése nem csak az ásványi 

nyersanyagok kutatását jelentette, hanem a környezetvédelmi, 

felszí alatti vízkészlet, földta i veszélyforrások, ezőgazdasági és 
épített környezet geológiai vizsgálatait is felölelte. A magyar 

álla  földta i feladatai tehát e  kötőd ek kizárólag a 
bányászati szakpolitikához és szakigazgatáshoz. 



 

 

 

Vízföldta i Főosztály 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) 

+ Mennyiségi állapotértékelés 



 

 

 

Földfizikai Főosztály 

MagNetE 2015 Workshop megrendezése 

STORM EU FP7 pályázat 

Paleomágneses OTKA témavezetése 

ESA SWARM pályázat elindítása 

Régészeti célú mágneses felmérés 
Felsőörsön 

Obszervatóriumi módszerfejlesztések a 

Geodinamikai Obszervatóriumban 

 

 
 
 
 



MBFSZ szervezeti kérdései a 
kutatási feladatok szempontjából 



Az állam földtani, geofizikai és klímapolitikai 
kutatási feladatai az MBFSZ szervezetén belül 

• A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2017. július 1-vel beolvadt a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba és megalakult a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat. 

 

• Az MBFSZ statútum rendeletében az állam földtani, geofizikai és 
klímapolitikai kutatási feladatai explicite megjelennek, a korábbiakkal 
azonos, olykor többlettartalommal, az előzőekhez képest egyértel ű  és 
világosabb tagolásban. 

 

• Ugyanakkor a korábban közalkalmazottként, kutatói besorolásban dolgozó 
munkatársak kor á ytisztviselőkké sorolódtak át, ezzel egszű t a 
kutatói életpályamodell. Az e ől fakadó problémák megoldása jelenleg 
folyamatban van, csak kompromisszumos eredményt lehet elő  – utóbb 
elérni.  

 



Statútum szerinti kutatási feladatok 

• 1. a földta i erőforrásokkal törté ő gazdálkodás, és azok hasz osítását 
megalapozó tevékenységek végzése: 

 a) az ásványi nyersanyagok, valamint a geotermikus  energiaforrások 
 megismeréséhez, kitermeléséhez és hasznosításához kapcsolódó 
 kutatás, 

 b) koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó kutatás, 

 c) ásványvagyon- és geotermikus energiavagyon-gazdálkodással 
 kapcsolatos kutatás; 

• 2. földtani közeg igénybevételéhez kapcsolódó kutatások: 

 a) az ipari eredetű szé -dioxid föld alatti elhelyezésével kapcsolatos 
 kutatás, tárolókapacitás-felmérés, 

 b) föld alatti gáztárolással összefüggő kutatás, 
 c) a földtani közeg egyéb célú igénybevételével kapcsolatos kutatás; 

 



• 3. földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó kutatások: 
 a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az 
 ismeretesség növelésére irányuló kutatás, 
 b) az ország földi erőterei ek folya atos érése, 
 c) a gravimetriai és mágneses alaphálózat, valamint az MBFSZ 
 kezelésé e  lévő, a felszí  alatti vizek vizsgálatá ak egyes 
 szabályairól szóló rendeletben meghatározott felszín alatti vízszint 
 egfigyelő hálózat üze eltetése, 
 d) települési, ipari, bányászati és radioaktív hulladékok 
 elhelyezéséhez szükséges földtani védelem követelményeinek 
 meghatározása, telephelytípusok definiálása, 
 e) országos, regionális és eseti környezetföldtani, vízföldtani és 
 építésföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok, valamint 
 közre űködés a földtudo á yi ter észetvédel i értékkataszter 
 gondozásában, 
  

 



 f) az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani 
 térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának 
 készítése, közreadása, 

 g) o szervatóriu ok, érőhálózatok és la oratóriu ok 
 fenntartása, 

 h) földtani, geofizikai adatok és információk gyűjtésére irá yuló 
 kutatások végzése, 

 i) földtani, geofizikai és bányászati téradat infrastruktúra  építése  és 
 fejlesztése; 

 



• 4. földtani veszélyforrások kutatása: 
 a) a földtani veszélyforrások országos nyilvántartásának fejlesztése, 
 karbantartása, kiegészítése, a nyilvántartott területek helyszíni 
 reambulációja, 
 b) ezárt á yászati hulladékkezelő létesít é yek fel érése, 
 környezeti kockázati besorolása, 
 c) a á yászati hulladék i ősítésé ek és képződött e yiségé ek 
 vizsgálata akkreditált  laboratóriumi és terepi mérések 
 alkalmazásával, 
 d) a föld alatti bányászattal és hatásaival érintett területek 
 felmérése, nyilvántartása, kockázati besorolása, 
 e) Az Országos területre dezési Tervről szóló törvé y szeri t az 
 országos és regionális, valamint helyi területrendezési tervek 
 földtani  veszélyforrás övezeteinek kijelölésében, és az adatok 
 közzétételében való közre űködés, 
 f) földrengés-veszélyeztetettségi terület besorolások aktualizálása és 
 települési szi tű kataszteré ek szolgáltatása; 

 



• 5. az Európai Unió jogából és más nemzetközi együtt űködés ől 
következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint a felszín 
alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átültetéséhez, ezek 
végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok végzése, azokban 
törté ő közre űködés; 

 

• 6. az éghajlatváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal 
kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai 
kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ keretében részvétel a klímapolitikát 
szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák 
elkészítésében; 

 



• 7. az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó feladatok: 

 a) a hazai éghajlatváltozást kiváltó folyamatok kutatása, ideértve 
 a természeti és antropogén okok feltárását, 

 b) a hazai éghajlatváltozás természeti és társadalmi környezetre 
 gyakorolt hatásainak kutatása, 

 c) az éghajlatváltozási stratégiai tervezés tudományos 
 hátterének biztosítása; 

• 8. a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 
űködtetésével és fejlesztésével kap solatos kutatási feladatok 

ellátása. 



MBFSZ szervezeti felépítése  

 

 

 

 

 

Elnök 

Ter észeti Erőforrások 
Elnökhelyettes 
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Kutatási elnökhelyettesség szervezeti felépítése  

 

 

 

Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ Főo. 

Földtani Kutatási Főo. 

Hidrogeológiai és 
Geokémiai Főo. 

Geoinformatikai Főo. 

Geofizikai Kutatási Főo. 

Vizsgálólaboratórium 
Főo. 

Kutatási 
elnökhelyettes 



Az állam földtani, geofizikai és klímapolitikai 
kutatási feladatai az MBFSZ szervezetén belül 

• Az MFGI állománya és korábbi feladatainak nagyobb hányada az 
MBFSZ Kutatási Elnökhelyettességének keretében összpontosul. 

 

• Új szervezeti egységek alakultak főosztályok, osztályok , a elyek 
funkcionálisan támogatják a feladat-végrehajtást.  

 

• Tová ra is egvalósul a horizo tális, projektre dszerű 
u kavégzés, a i lehetőséget ad a folya atosság és hatéko yság 

megtartására. 

 

• 2017 – ben a korá i évek e  egkezdett és az első félév e  is 
végzett kutatási feladatok folytatódtak (95 % - os költségvetési 
szinten). 



Az állam földtani, geofizikai és klímapolitikai 
kutatási feladatai az MBFSZ szervezetén belül 

• Az MBFSZ kereté  elül végze dő kutatási feladatok 
jogi és szervezeti eágyazottsága kedvező a kutatási 
tevékenység szempontjából. 
 

• Az MBFSZ – ben a kutatási profil önálló megjelenése és 
a szervezet felépítése elő yös a kutatási feladatok 
folyamatos végzéséhez.  
 

• A kutatói életpályamodell és a kutatóintézetek 
űködését sza ályozó jogsza ály eltű ése 

szá ottevőe  ro tja a kutatási tevéke ység végzését 
(demotiváló hatás). 



Nyitott kérdések, amelyek alapjaiban 
határozzák eg a kutatás jövőjét a 

jelenleg kiforratlan intézményi 
helyzetben 



Nyitott kérdések 

• A beilleszkedés érdekében a volt MFGI dolgozók támogatása a 
kor á ytisztviselői léttel járó sajátosságok elfogadása érdeké e . A 
kutatók munkakörülményeinek, biztonságérzetének és erkölcsi és 
egzisztenciális megbecsülésének végleges megoldása. 

• A hatósági és kutatási tevékenységek közötti értékrendi egyensúly a 
szervezeten belül: egymástól távol álló gondolkodásmódot és 
tevéke ységeket képviselő kollégák együtt űködése és 
összeha golódása e  zökke ő e tes, a közös élok felis erése 
és tudatosítása kulcsfontosságú. 

• A hatósági és piaci, vállalkozói tevékenység összehangolása, a 
hatósági környezet és a piaci elvárások összeigazítása. 

• Gazdasági és pénzügyi finanszírozás: a rendszer financiális 
sajátossága az MFGI – től „ egörökölt” alulfi a szírozottság, e ek 
tükrében a kutatási tevékenységek támogatása, a színvonal és a 
tradíciók megtartása.  
 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET 
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