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Projekt koordinátor:  

Sapienza University of Rome, Earth Sciences Department, Olaszország 

Projekt tagok 

EFG - European Federation of Geologists és tagszervezetei, köztük az MFT 

(Magyarhoni Földtani Társulat) 

REDIAM - Environment and Water Agency of Andalusia, Spanyolország 

LPRC - La Palma Research Centre for Future Studies S.L., Spanyolország 

UM - University of Miskolc, Faculty of Earth Science and Engineering, Miskolci 

Egyetem, Magyarország 

GEUS - Geological Survey of Denmark and Greenland, Dánia 
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A felszín alatti vizek kutatásával és innovációval kapcsolatos 

gyakorlati és tudományos ismeretek szétszórtan jelennek meg 

Európa szerte. A KINDRA kifejleszt egy felszín alatti víz ismeretekre 

alapuló tudásleltárt az új Hidrogeológiai kutatások egységes 

osztályozási rendszere (HRC-SYS) alkalmazásával. Ez megköveteli 

a legfrissebb hidrogeológiai kutatások hatékony értékelését 

különböző földrajzi és földtani környezeti viszonyok között, 

elősegítve a közvetlen összehasonlítást és meghatározva az 

összefüggéseket a felszín alatti vizek kutatásában. 
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A projekt részeként létrehozandó Hidrogeológiai kutatások európai 

tudástára (European Inventory of Groundwater Research, EIGR) 

magába foglalja majd a kutatási eredmények, kutatási folyamatok, 

projekt és programok meta adatait, amelyek nélkülözhetetlenek a 

jövőbeli trendek, kritikus kihívások és kutatási hiányosságok 

meghatározásához. A cél az, hogy segítse a menedzsment 

ismereteit és a döntéshozatal folyamatát a felszínalatti víz készletek 

EU szintű összefüggéseiben a Víz keretirányelv (Water Framework 

Directive, WFD) és a Felszín alatti víz irányelv (Groundwater 

Directive, GWD) szerint. 

Az osztályozást követve, a tudásleltár egy nyilvánosan hozzáférhető 

szolgáltatást fog nyújtani az aktuálisan zajló hidrogeológiai 

kutatásoknak/ról. 
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A Hidrogeológiai kutatások európai tudástára (European Inventory 

of Groundwater Research, EIGR) gyűjtési szempontjai: 

 

• Angolul is publikált anyag 

 

• Interneten elérhető 

 

• 2000. év után jelent meg  
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1985-ben alakult, kezdetben a Közös Piac tagországaiból fogta össze a nem 

akadémiai és oktatási területen dolgozó geológusokat. Mára összeurópai szervezetté 

nőtt. A Magyarhoni Földtani Társulat 1998. óta tagja. 

 

Magyar szemmel nézve inkább kamarai feladatokat lát el. Az European Geologist 

(EurGeol) címmel már több mint 1200 geológus rendelkezik. Magyarországról 17. 

 

Együttműködés szerint az EurGeol cím elfogadott az USA-ban, Kanadában és 

Ausztráliában is, megfelel az ottani Professional Geologist, vagy Certified Geologist 

címnek, a legfontosabb tőzsdéknél a cím regisztrálva van. 

Néhány szó az European 

Federation of Geologists-ról 















A Magyarhoni Földtani Társulat és a projekt többi résztvevője nevében! 

Köszönöm a figyelmet! 


