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Bevezető
Kedves Olvasó!
Ön a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) időszakos
kiadványát, 1. számú hírlevelét olvassa. E kiadvány arra törekszik, hogy a bányászattal, földtannal és geofizikával kapcsolatos híreket, eseményeket és eredményeket bemutassa e területek szakembereinek és a témakör iránt érdeklődőknek.
Bízunk abban, hogy kiadványunk elnyeri érdeklődését, és a jövőben rendszeres olvasóként üdvözölhetjük Önt!
Tisztelettel:
Dr. Fancsik Tamás MFGI igazgató és Veres Imre MBFH főosztályvezető

Koncessziós hírek
A koncessziós pályázati eljárások
eredményeiről
A bányászati koncesszió intézményének „újra bevezetése” 2010-ben kezdődött meg bizonyos, stratégiailag
fontos ásványi nyersanyagokra vonatkozóan a zárt területté
nyilvánítással (ezen a területen csak koncesszió keretében
lehet bányászati jogot szerezni). A Magyar Bányászati és

Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) elnöke 2010.
október 22-én a Hivatalos Értesítő 91. számában közzétett
közleményében zárttá nyilvánította a szénhidrogének, a
szén-dioxid, a széntelepekben lekötött metán, a feketeszén, az ércek (beleértve a bauxitot is), továbbá 2011.
július 22-én, a Hivatalos Értesítő 41. számában közzétett
közleményében a barnakőszén és a lignit vonatkozásában
is Magyarország egész területét.
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Eddig három alkalommal került sor koncessziós pályázat meghirdetésére a vállalkozói kezdeményezések figyelembevételével:
• 2013-ban hét területen, amelyből négy szénhidrogén ásványi nyersanyagra (Battonya-Pusztaföldvár észak és déli területek, valamint a Szegedi-medence délkeleti és nyugati területei), és három geotermikus energiára
(Ferencszállás, Kecskemét és Jászberény) vonatkozott,
• 2014-ben szintén hét területen, amelyből hat
szénhidrogén (Ebes, Nádudvar, Nagylengyel-nyugat, Okány
keleti és nyugat területei, valamint Újléta), és egy terület
geotermikus energiára (Battonya) vonatkozott, továbbá
• 2015-ben tíz területen, amelyből kilenc szénhidrogénre (Battonya-Pusztaföldvár észak, Berettyóújfalu,
Dány, Lakócsa. Mogyoród, Nagykáta, Ócsa, Püspökladány,
Sellye), valamint egy barnaszénre („Dubicsány I. – szén”
védnevű bányatelekre) került kiírásra.
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A pályázati eljárások első meghirdetett körének eredményeképpen 2014-ben a nemzeti fejlesztési miniszter
három koncessziós szerződést kötött meg (Battonya-Pusztaföldvár dél területre a Vermilion Exploration B.V-vel, a
Szegedi-medence nyugat területre a MOL Nyrt-vel, továbbá Jászberény területére a CEGE Zrt-vel).
A második kör lezárását követően 2015-ben egy terület
kivételével (Okány-nyugat, amelyre nem érkezett érvényes
pályázati ajánlat) minden meghirdetett területre koncessziós szerződést kötött az állam a nyertes pályázókkal
(Ebes területre – Vermilion Exploration B.V., Náduvdar,
illetve Újléta területre – O&GD Central Kft., Nagylengyelnyugat területre – HHE Group Kft., Okány-kelet területre
– MOL Nyrt., Battonya területre – EU-FIRE Hungary Kft.).
A harmadik koncessziós pályázati eljárás, amelyet 2015
áprilisában hirdetett meg a nemzeti fejlesztési miniszter,
jelenleg is folyamatban van. A pályázatok benyújtására
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2015. szeptember 23-án és 24-én volt lehetőségük az
érdeklődőknek. A felhívásokra határidőben beérkező
összesen 17 pályázat mindegyike formailag érvényesnek
minősült.
A nemzeti fejlesztési miniszter 2015. november
25-én nyilvánosan is eredményt hirdetett (a döntés
megtekinthető a http://www.kormany.hu/hu/nemzetifejlesztesi-miniszterium/energiaugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-nyolc-szenhidrogen-koncesszionyerteserol-szuletett-dontes linken).
A miniszter döntése értelmében az O&GD Central Kft.
négy (Berettyóújfalu, Mogyoród, Nagykáta és Ócsa), a MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. két (Battonya-Pusztaföldvár
észak és Dány) területre, a HHE GROUP Kft. (Lakócsa) és a
hazai koncessziós tenderen első alkalommal résztvevő, a
régióban aktív kanadai Bankers Petroleum többségi tulaj-
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donában álló Panbridge Hungary Zrt. (Püspökladány) egyegy területen nyert jogosultságot koncessziós szerződés
megkötésére.
Sellye szénhidrogén területre és Dubicsány szén területre nem érkezett ajánlat, ezért a miniszter e területek tekintetében a koncessziós pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította. A koncessziós szerződések megkötésére
az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül majd
sor, amely határidő egyszer 60 nappal meghosszabbítható
indokolt esetben.
Várhatóan 2016-ban meghirdetésre kerülhet a negyedik körös koncessziós pályázati eljárás, amelyhez az
MBFH megkezdte a vállalkozók megkeresését a tekintetben, hogy mely területeket javasolnák meghirdetésre.
A Bt. 9 § (2) szerint koncessziós pályázat kiírásának
feltétele érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat
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elvégzése, amelyet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi
és terhelhetőségi vizsgálatáról szabályoz. Az MBFH és
az MFGI ez idáig 23 szénhidrogénes, 17 geotermális és
1 szenes terület vizsgálatáról készített jelentést, ezek
megtekinthetőek itt:
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&
sid=0&hkl=538&lng=1
Ugyanitt bemutatunk két térképet azokról a terüle-
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tekről, amelyek rendelkeznek lezárt vizsgálati jelentéssel, és koncessziós eljárásban nem érintettek. A vállalkozók közülük közvetlenül pályáztatásra javasolhatnak
területeket, de természetesen más területek előkészítését
is indítványozhatják. Jelenleg további 9 vizsgálat van
folyamatban, ezek elkészültéről a Hírlevélben később beszámolunk.

Utasiné Dr. Győri Andrea, Dr. Ó. Kovács Lajos

Jogszabályfigyelő

védelmét. Emellett a hazai bányászatban tevékenykedő
vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére
irányuló módosítások, illetve az ásványvagyon gazdálkodási célokat szolgáló bányászati technológiai módszerek
(pl. rétegrepesztés) engedélyezésével kapcsolatos egyértelmű jogértelmezést elősegítő módosítások ösztönzik
az ásványi nyersanyagvagyon hatékonyabb kitermelését,
hazánk energiafüggőségének csökkentését.
A teljesség igénye nélkül az alábbi változásokról beszélhetünk:
• Szigorodott a bányafelügyelet által adható
engedélyezés általános feltétele a törvény szerint megál-

A 2015-ben bekövetkezett bányászatot
érintő jogszabály-változásokról röviden
2015-ben a bányászati jogszabályokat érintő változásokat két fő csoportra lehet osztani. Egyrészt beszélhetünk szakmai szempontú módosításról, amelynek célja
olyan rendelkezések megalkotása volt, amelyek elősegítik
a jogalkalmazók jogértelmezését, a hatóságok eljárását, és
amelyek segítségével világossá és egyértelművé tehetők
a jogszabályi rendelkezések. Másrészt beszélhetünk a
2015. április 1-jétől bekövetkezett területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjával összefüggő módosításokról, amely szinte valamennyi bányafelügyeleti
hatáskörbe tartozó jogszabály módosítását jelentette.
A szakmai szempontú módosítás, amely a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) és
végrehajtási rendeletei módosítását érintette, nagyobb
részt 2015. január 11-én lépett hatályba.
A bekövetkezett módosítás jelentős terjedelmű, részben a régi rendelkezések felülvizsgálatát, részben új szabályok megalkotását tartalmazza. A pontosítás mellett
számos olyan figyelemre méltó téma is megtalálható a
módosításban, amelyek vagy új területek szabályozásával,
vagy meglévő tevékenységeket hiányosan szabályozó
rendelkezések kiegészítésével teszik lehetővé a műszakibiztonsági követelmények betartását, az emberi élet, az
egészség, a környezet és az ásványvagyon fokozottabb
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lapított fizetési kötelezettséggel összefüggő tartozás mellett a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettség
nem teljesítése az engedély kérelem elutasításához vezet.
• Új szabályként jelent meg a bányatörvényben,
hogy az első feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv
jóváhagyását követően a bányavállalkozónak a bányabezárás (mezőfelhagyás), illetve tájrendezés bányafelügyeleti
elfogadásáig folyamatosan rendelkeznie kell hatályos kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási vagy tájrendezési
műszaki üzemi tervvel.
• A bányatörvény üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezése is pontosításra került, oly módon, hogy konkrét időtartamok meghatározásával mondja ki az egyes a
bányavállalkozók által szolgáltatott földtani adatok tekintetében, hogy meddig kell azokat üzleti titokként kezelni. Ennek megfelelően, üzleti titokként kell kezelni a bányavállalkozó által a kutatás során szolgáltatott adatokat
a kutatási jog megszűnéséig, de legkésőbb a bányatelek
megállapítására irányuló kérelem jogerős elbírálásáig, illetve a bányatelken belül a bányavállalkozó által szolgáltatott földtani adatokat a bányászati jog megszűnéséig, de
legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség időpontjától
számított három évig.
• A meglévő rendelkezések kiegészítéséhez kapcsolódik a bányászati jog pályáztatás útján történő új
jogosítottjának kijelölését követően, az erre az esetre
a törvényben meghatározott kitermelés megkezdésére
vonatkozó határidő kimondása, illetve a határidő hosszabbításának lehetősége.
• Pontosításra került a törvényben az együttes kitermelés intézménye is. Két esetkört különíthetünk el a
specialitásoknak megfelelően, az egyik a szénhidrogén
kitermeléssel, a másik pedig a szilárd ásványi nyersanyag
bányászattal van összefüggésben. A módosítás a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében a hiányos, gyakorlatban
nehezen kezelhető szabályokat pontosította, amelynek
értelmében a bányavállalkozóknak feltárási és kitermelési
tevékenységüket össze kell hangolniuk.
• Megszűnt a bányafelügyelet diszkrecionális jog-
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köre is a szüneteltetés esetén kieső bányajáradék pótlására
fizetendő díj mértékének megállapítása tekintetében.
Ez azt jelenti, hogy a fizetendő díj mértéke a szünetelést
megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben az utolsó
évre jóváhagyott kitermelés mennyiség-értéke után a bányatörvényben meghatározott bányajáradék mértékének
30 %-a.
• Változtak a biztosítékadással kapcsolatos törvényi
és végrehajtási szabályok is, amely a biztosítékadási
kötelezettség határidőre nem teljesítésének szankciójával,
a biztosítékadás módjainak változásával, a biztosíték
hatóság általi igénybevételével, stb. van összefüggésben.
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerinti eltérést
engedő rendelkezések alapján új eljárási szabályok is bekerültek a bányatörvénybe a módosítással.
Mindezek mellett a Bt-t az idei évben még két szakmai
módosítás érintette:
• 2015. május 9-től: az egyes energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi LIII. törvény,
amely kisebb jellegű pontosításokat eszközölt,
• 2015. július 3-tól: a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvény,
amely a vezetékjog, illetve használati jog alapításával kapcsolatos előírásokat egészítette ki.
A területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjával összefüggésben 2015. április 1-jétől mind
törvényi, mind az eljárási jogszabályok szintjén módosítás
lépett hatályba, amely a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal területi szerveinek, a bányakapitányságoknak a
megyei kormányhivatalokba olvasztásához kapcsolódóan
szükséges érintett jogszabályi rendelkezések, illetve eljárások átalakítását tette szükségessé.

Utasiné Dr. Győri Andrea
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Pályázatok
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kijelölésre: „Tardos I. B/M. - díszítő mészkő”, „Isztimér I.
(Guttamási dolomitbánya) - dolomit”, „Lepsény I. - homok”,
„Vilonya II. - dolomit”, „Erdőbénye V. - andezit”, „Rozsály I.
- kavics”, „Magyaralmás I. (Tóhely dűlő) - dolomit”.
2015. március 26-án, a Hivatalos Értesítő 2015. évi 14.
számában megjelent pályázati hirdetmény közzétételével
első ízben 11 db, és másodszor további 20 db, azaz összesen
31 db bányatelekben megnyilvánuló törölt bányászati jog
került meghirdetésre. A pályázatok benyújtási határideje
2015. április 20. napja volt. A pályázat során 7 bányatelek
esetében vásároltak összesen 11 pályázati dokumentációt,
és 6 bányatelek bányászati jogára nyújtottak be összesen
7 pályázatot. Az MBFH a pályázatok elbírálására vonatkozó
eredményhirdetés alapján érvényes és eredményes pályázatot benyújtó pályázókat, a bányászati jog ellenértékeként
felajánlott összeg igazolt megfizetését követően az alábbi
3 bányatelek esetében a bányászati jog új jogosítottjaként
jelölte ki: „Királyszentistván II. (Litéri dolomitbánya) - dolomit, mészkő”, „Fertőrákos III. - kavics”, „Fertőrákos IV. kavics”.
2015. szeptember 18-án, a Hivatalos Értesítő 2015.
évi 47. számában meghirdetett pályázat során első ízben
került meghirdetésre 15 db, és másodszor került meghirdetésre további 8 db, azaz összesen 23 db bányatelekben
megnyilvánuló törölt bányászati jog. A pályázati eljárás jelenleg folyamatban van, a pályázatok benyújtási határideje
2015. október 22.
A meghirdetett bányatelkek részletes adatait és a pályázati eljárás szabályait tartalmazó pályázati kiírások,
valamint az egyes pályázatok lezárásáról szóló, bővebb
információt tartalmazó hirdetmények az MBFH honlapján
megtalálhatóak:

Tájékoztatás az MBFH által 2015 évben lefolytatott törölt bányászati jog pályáztatási
eljárásokról
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. §
(6)-(7) bekezdése, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12/B. § alapján
rendszeresen pályázatot hirdet a törölt bányászati jogok új
jogosítottjának kijelölése érdekében.
2014. október 31-én, a Hivatalos Értesítő 2014. évi 54.
számában közzétett pályázat során első ízben került meghirdetésre 24 db, másodszor további 15 db, azaz összesen
39 db bányatelekben megnyilvánuló törölt bányászati jog
került meghirdetésre. A pályázatok benyújtási határideje
2015. január 16. napja volt. A pályázat során 11 bányatelek esetében vásároltak összesen 33 pályázati dokumentációt, és 7 bányatelek bányászati jogára nyújtottak be
összesen 16 pályázatot. Az MBFH a pályázatok elbírálására
vonatkozó eredményhirdetés alapján érvényes és eredményes pályázatot benyújtó pályázókat, a bányászati jog
ellenértékeként felajánlott összeg igazolt megfizetését
követően a bányatelkekben megnyilvánuló bányászati jog
új jogosítottjaként jelölte ki. A pályázat eredményeként
az alábbi 7 bányatelek tekintetében került új jogosított

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&
sid=0&hkl=860&lng=1

Papp Zoltán Andor, Horeczky Veronika
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osztható:
1. Jelentések (kutatási, módszertani, terepi mérési,
térképezési és egyéb jelentések, vizsgálati eredmények),
amelyek nagy számban tartalmaznak térképeket,
szelvényeket és egyéb grafikus mellékleteket is.
2. Fúrási dokumentációk (fúrási naplók, fúrásleírások, kútkönyvek, vízföldtani naplók stb.).
Nyilvántartásunkban jelenleg több mint 160 000 jelentés és közel 190 000 fúrási dokumentáció szerepel.
Az Adattár által kezelt adatok hozzáférhetőség szempontjából közérdekűek és nyilvánosak. Ez alól kivételt
képeznek a döntéselőkészítő adattá minősített, valamint az üzleti titokkörbe tartozó adatok. A Bányatörvény
25. §-ának 2015. január 11. óta hatályos rendelkezése
szerint a kutatás során nyert adatokat a kutatási jog
megszűnéséig (ill. legkésőbb a bányatelek megállapítására

A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és
Bányászati Adattár bemutatása
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
keretében működő Magyar Állami Földtani, Geofizikai és
Bányászati Adattár feladatai körébe tartozik a földtani,
geofizikai és bányászati kutatások során keletkezett dokumentumok, adatok gyűjtése, megőrzése, feldolgozása és
megfelelően szabályozott, korszerű szolgáltatása, valamint
a magraktárak üzemeltetése. Az Adattár és jogelődei által
végzett, több évtizedes folyamatos gyűjtőmunka, a jogszabályok által előírt kötelező adatszolgáltatás, valamint
az 1990-es években megszűnt állami vállalatok adattári
állományának átvétele eredményeként kialakult az ország
legnagyobb földtani-bányászati adategyüttese.
Az Adattár dokumentumállománya két nagy részre
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irányuló kérelem jogerős elbírálásáig) kell üzleti titokként
kezelni, míg a bányatelken belül nyert adatokat a bányászati jog megszűnéséig, de legkésőbb az adatszolgáltatási
kötelezettség időpontjától számított három évig. Az ilyen
korlátozott hozzáférésű adatok is megismerhetők, amenynyiben az adatgazda erre engedélyt ad.
Az adattári olvasóteremben hagyományos és
számítógépes katalógusrendszerek (nyilvántartási adatbázisok) segítik a gyűjteményben való tájékozódást. A
tanulmányozásra kiadott dokumentumok ingyenesen
tanulmányozhatók, kijegyzetelhetők az olvasóteremben.
Az adatokról papír és digitális másolatok kérhetők térítési díj ellenében, valamint arra is lehetőség van, hogy az
MBFH Adattári és Információs Osztálya a felhasználó által
megadott szempontok alapján lekeresést, leválogatást,
adatösszeállítást végezzen.

HÍRLEVÉL

Magyar Földtani és Geoﬁzikai Intézet

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján
az MBFH mélyfúrási magminta gyűjteményt működtet.
A magminta gyűjtemény 2012. január 1-jétől az Adattár
részeként működik.
Az adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos,
felszámítható költségtérítés mértékéről szóló 1/15/2007.
sz. MBFH elnöki utasítás a honlapról letölthető*. Ugyanitt
megtalálható az MBFH elnökének 3/2012. sz. utasítása a
magmintagyűjtemény kezeléséről.
* (http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1
&sid=0&hkl=68&lng=1) letölthető

Dr. Kovács Gábor, Varga Anett

A Magmintaraktárak megújulása
A
mélyfúrások
magminta-raktárakban
őrzött
kőzetanyagának gyűjteménye az ország egyedülálló,
megőrzendő földtani értéke. Jelenleg négy helyen működik
állami fúrási magminta-raktár, ezek: Szépvízér (Oroszlány),
Pécs-Somogy, Rákóczitelep és Szolnok.
A fúrási magminták első említése a Magyar Királyi Földtani Intézet 1886-os évről szóló működési jelentésében
olvasható, azóta a földtani kutatás virágzó és kevésbé
prosperáló időszakai rajtahagyták nyomaikat a raktárak
infrastruktúráján és a gyűjteményi anyag mennyiségén
egyaránt. A magminta-raktárakat 2012. január 1-jétől a
Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár
részeként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
üzemelteti. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)
szakmai felügyeletet lát el, különösen a magszemlék során,
és részt vesz a magminta-raktárak működtetésében. Ezen
kívül felméri a magminta-raktárak mintakészletét, karbantartja azok nyilvántartási adatbázisait, szükség szerint
leletmentést végez. Ennek a munkának az eredményeiről
most általánosságban, majd előrehaladásáról a következő

számokban adunk hírt.
A Mintaraktárak működése három fő tevékenységi
körre osztható: mintaanyagok bevételezése (1), a meglevő
mintaanyagok leltározása és adatbázisának karbantartása
(2) és magszemlék szolgáltatása (3).
1. Magminták bevételezésére a Bányatörvény és a
magminta-gyűjtemény kezeléséről szóló 3/2012. sz.
MBFH elnöki utasítás értelmében akkor van lehetőség,
ha egy kutatás, kitermelés stb. lezárultával a kutatást
vezető cég átadja a kutatás során vett magmintákat, vagy
a kutatás folyamán ezekből selejtezést hajt végre. 2012től kezdődően, szakértői felülvizsgálat után a következő
cégektől vettünk át magmintákat: RHK Kft., MAL Zrt., HUMEX Kft., Wildhorse Kft., Nitrokémia Zrt.
2. A mintaanyagok leltározása tevékenység a
magládában tárolt anyagok tételes felülvizsgálatát, esetenként leletmentést és az azonosíthatatlan, tönkrement
mintaanyag selejtezést is jelenti. Ennek a munkának a
keretében évente mintegy 10-12 ezer magládát mozgatunk meg, fotózunk, újítunk fel. E munka keretében létre-
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hoztuk és karbantartjuk az MFGI mélyfúrási adatbázisával
(Geobank) összekapcsolt magminta-raktárak adatbázisát.
Ennek adatmodelljét illusztráljuk első ábránkkal. Az adatmodell három pilléren nyugszik: a mintaraktárakban tárolt
mag és egyéb minták tételes adatbázisa, a minták helyét
leíró térinformatikai GIS adatbázis, az MFGI fúrási adatbázisa, amely a rétegsorokat, koordinátákat, egyéb adatokat tartalmazza.

HÍRLEVÉL

Magyar Földtani és Geoﬁzikai Intézet

3. A gyűjtemény anyagát elsősorban a szakközönség számára, igényelt Magszemlék keretében tesszük
hozzáférhetővé. Ennek során az igényelt fúrások maganyagát kiterítjük és szakértői megtekintésre vagy szabályozott keretek közti mintázásra ezzel korszerű vizsgálatok
elvégzésére is lehetőséget biztosítunk. Ennek módját és
díjait az MBFH elnökének 3/2012. sz. utasítása valamint az
MBFH elnökének 1/15/2007. sz. utasításának melléklete
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tartalmazza. Évente mintegy 5-15 magszemle szolgáltatást
bonyolítottunk le az utóbbi 4 évben.
A szolgáltatás igénybevételét a Magminta-raktár Portál
biztosítja a külvilág felé*. Az igénylők fúráspont-térképen
és a Geobank adatbázis** felületén választhatják ki a megtekinteni, mintázni szándékozott fúrásokat, magmintákat.
A magszemle igények tervezésében segítenek a mintákról

HÍRLEVÉL

Magyar Földtani és Geoﬁzikai Intézet

készült ládafotók. Online intézhető a Magszemle-igénylő
lap kitöltése, és megtalálhatók a működést szabályozó dokumentumok is.
* https://www.mfgi.hu/magmintaraktar
**https://www.mfgi.hu/hu/adatbazisok

Dr. Maros Gyula
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