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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE
AZ 1961. ÉVBEN
Intézetünk az elmúlt év során, a Földtani Tanács 1955. évi határo
zatainak megfelelően szervezte meg rendelkezésre álló erőit. A népgaz
daság szempontjából legfontosabb hegységek és medencék területén a
legfontosabb kérdésekre összpontosított, korszerű módszerekkel végzett*
sokoldalú földtani vizsgálat bontakozott ki.
Munkánk első időszakában — 1958— 1960 k özött— az egyes terüle
tek földtani irodalmának megismerését, a feltárások beható helyszíni ta
nulmányozását, a problematika tisztázását és a megfelelő módszerek kivá
lasztását kellett elvégezni. Röviden: megfelelő irodalmi és helyszíni tájé
kozottságra és tapasztalatokra kellett szert tenni. Bízvást mondhatjuk,
hogy ezt a feladatot megfelelő eredménnyel oldottuk meg. Minden egyes
vizsgálati területünkön hozzáértő, munkáját nagy áttekintéssel és hoz
záértéssel végző kutatócsoporttal rendelkezünk.
A munka második szakaszában — tehát jelenleg — a tervbevett
területek egészére kiterjed a földtani felvétel, amelynek egyveretűségét és
kiértékelhetőségét megfelelő előírások biztosítják. Közben ki kell mun
kálnunk a közreadás korszerű formai megoldásait: a részletes és áttekintő
földtani térképek mintalapjait, a munka részeredményeiről számot add
Évi Jelentés új szerkesztésmódját és a végső összefoglalást biztosító mono
gráfiák tervezetét.
A Mecsekhegység részletes földtani vizsgálatát 10 000-es méretarányú
földtani térképezés keretében végezzük. A folyamatban levő adatfelvétel
kiterjedt a K-i Mecsek egész területére. Az egyes rétegösszletek átfogd
vizsgálatával és az apátvarasdi térképlap végleges kidolgozásával az
összefoglalás munkája is megkezdődött.
A Bakonyhegység területén az É-i Bakony földtani képződményeinek
átfogó vizsgálatát végezzük. Elkészült az alsó-kréta és a miocén képződ
mények összefoglaló földtani leírása. Folyamatban van a felső-triász, az
egész j úra, a középső- és felső-kréta, valamint az eocén képződmények
átfogó földtani leírása. Ezzel kapcsolatban munkálkodunk a 100 év
óta gyűjtött ősmaradványanyag feldolgozásán és korszerű, új vizsgálati
módszereket vezetünk be a felsorolt képződmények tanulmányozására.
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Az É-i Bakony területéről 25 000-es részletességű földtani térképsorozatot
szerkesztünk.
A Dorogi-medence területén a részletes földtani adatfelvétel kiter
jedt a medence egész területére. Az egyes képződmények alapszelvényei
nek beható vizsgálata és a vizsgálati adatok átfogó értékelése is jelentő
sen előrehaladt. A dorogi bányászat területének 10 000-es méretarányú
földtani térképlapjait nyomdába adásra készítjük elő.
A Mátrahegységben végzett részletes ércföldtani vizsgálat a Gyöngyösoroszi környékén feltárt érc vagyon jelentős növekedését, új középső
mátrai ércterület feltárását és a kimerülőben levő recski ércbánya élet
tartamának meghosszabbítását eredményezte. Külön ki kell emelni az
ércbányászat illetékes szerveivel ezen a területen kialakult gyümölcsöző
együttműködést. A részletes ércföldtani vizsgálattal párhuzamosan
végzett 10 000-es részletességű földtani térképezés a hegység nagyobb
részére kiterjedt és elérkezettnek látjuk az időt az első térképlap nyomdai
úton való közreadásához.
A Tokaji-hegység 25 000-es részletességű földtani felvételét befejez
tük. A vizsgálati adatok összehasonlító kiértékelésével, a vulkáni fejlődéstörténet és üledékképződés kapcsolatának nyomozásával, valamint a
térképlapok nyomdába adásának előkészítésével folyamatban van a
munka összefoglalásának és lezárásának megvalósítása is.
Az Alföldön az elmúlt évben Bács-Kiskun és Heves megye területén,
jelenleg Pest megyében (a Duna által felhalmozott teraszkavics területen),
Szabolcs-Szatmár és Zemplén megyében (a Bodrog, Tisza és a Szamos
törmelékkúpjainak területén), valamint Békés megyében (a Maros és
a Körösök törmelékkúpjainak területén) került sor a talajvízből való
öntözés földtani lehetőségeinek megvizsgálására. Vízföldtani és sík
vidéki osztályunk tagjai kutatómunkájuk mellett megyei központok,
városok és falvak, állami gazdaságok és termelőszövetkezetek, valamint
ipari létesítmények részére vízföldtani kérdések megoldásával közvetlen
segítséget is nyújtottak.
Folyamatban van az egész ország 200 000-es méretarányú földtani térképsorozatának megszerkesztése. Nyomdába adás előtt áll az egri 200 000es méretarányú térképlap fedett, fedetlen, gazdaságföldtani és talajvíz
térképeket tartalmazó változatban. Tervbe vettük nagyobb földtani
egységek 100 000-es méretarányú földtani és gazdaságföldtani térkép
lapjainak megszerkesztését is.
Intézetünk adattára, könyvtára és földtani gyűjteménye a hazai
földtani vizsgálatok közhasznú kincsestára. Ezt bizonyítja az Adattár
674 és a Földtani Gyűjtemény 105 intézeten kívüli látogatója és igény
bevevője, valamint Könyvtárunk látogatottsága, melyet 6800 alkalom
mal vettek igénybe kutatóink az elmúlt év során. A földtani alapadatok,
az irodalom és a bizonyító anyag folyamatban levő rendezésével és fel
dolgozásával tovább nő ezeknek a részlegeknek a jelentősége.
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Laboratóriumaink specialistái és technikusai az említett intézeti
feladatok megoldásához korszerű és sokoldalú anyagvizsgálattal járul
tak hozzá.
Az Intézetre háruló feladatokat 38 kutatómunkát végző geológussal*
36 anyagvizsgáló specialistával, 10 dokumentációt végző dolgozóval*
összesen 40 tudományos segéderővel, 35 kisegítő munkát végző dolgozó
val, 16 adminisztratív beosztottal és a gondnokság 34 dolgozójával ol
dottuk meg.
Űj tényező az egész magyar tudományos kutatásban az országos
távlati tudományos kutatási terv kidolgozása, mely a tudományos
kutatás országos és nemzetközi összehangolására, nagyfokú munkameg
osztásra és együttműködésre nyújt lehetőséget.
Intézetünk a tudományos munka országos és nemzetközi szerveze
tében folyó munkából is kiveszi részét. Külföldön 14, itthon 45 tudományos
előadást tartottak szakembereink. Résztvettünk az IN QUA varsói,
a Kárpát-Balkán Asszociáció bukaresti és a Nemzetközi Vulkanológiai
Asszociáció ignimbrit-szimpoziumának cataniai ülésszakán.
A Magyar Állami Földtani Intézet tevékenységének áttekintésével
és az 1961. évi munkáról számot adó „ Beszámoló Ülések” megrendezé
sével úgyszólván munka közben kívántuk feltárni születőben levő
eredményeinket és a földtani kutatás feladatairól vallott nézeteinket.
Tájékoztatás ez és alkalom a vitára, egyes kérdések közös megbeszélé
sére. Az Intézet Évi Jelentésében pedig ettől az évtől kezdve haladék
nélkül közreadjuk a munka lezárható részeredményeit, hogy azok mi
előbbi felhasználását lehetővé tegyük. Ezzel is erősíteni kívánjuk a kap
csolatokat az Intézet és az ipar, az elmélet és a gyakorlat között.
F ü l ö p Jó z s e f

igazgató

ACTIVITÉ DE L ’INSTITUT GÉOLOGIQUE DE HONGRIE EN 1961
Au cours de l’année passée notre Institut a disposé ses forces actives
conformément aux décisions prises par le Conseil Géologique en 1955.
Dans les régions des montagnes et des bassins les plus importants pour
l’économie nationale se développaient des recherches géologiques coordonnées, exécutées par les méthodes les plus modernes, et concentrées
sur les questions les plus importantes.
Notre travail a commencé, entre 1958—1960, par une étude bibliographique de chaque région suivie de l’observation approfondie des affleurements; et de l’éclaircissement des problemes et ensuite du choix des
méthodes les plus convenables. En bref: on a dü obtenir des expériences
speciales concernant les terrains respectifs. Nous pouvons constater ä bon
droit, que nous avons accompli cette täche avec succés. Pour chaque régi-
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on étudiée nous possédons un groupe de chercheurs qui font leur travail
avec grandes clairvoyance et compétence.
Dans la deuxiéme étape du travail — c’est á dire, actuellement —
les levés géologiques dönt l’homogénéité et l’interprétabilité sont
assurées par des instructions appropriées, embrassent la totalité des
territoires envisagés par le plan de recherche. Cependant nous devons
aussi mettre au point l’élaboration des formes plus avancées de la pub
lication; des feuilles modeles des cartes géologiques détaillées et synoptiques; de la nouvelle méthodique de rédaction du Rapport An
nuel qui rend compte des résultats partiels et du projet d’édition des
monographies lesquelles feront la synthése finale des résultats obtenus.
L ’examen géologique détaillé de la Montagne Mecsek est effectué dans
le cadre des levés géologiques au 10 000е . Le lévé en cours s’étend sur
tout le territoire de la Mecsek Orientale. Gräce а Гехатеп approfondi
de chaque complexe et á la mise au point de la feuille d’Apátvarasd, les
premiers résultats de la synthése se manifestent également.
Sur le territoire de la Montagne Bakony on exécute Гехатеп synoptique des formations géologiques de la Montagne Bakony Septentrionale.
La description synthétique des formations crétacées inférieures et miocénes
est achevée. La description synthétique des formations du Triasique
supérieur, du Jurassique entier, du Crétacé moyen et supérieur, ainsi
que de ГЕосёпе est actuellement en cours. Sous ce rapport, on s’efforce
d ’elaborer le matériel paléontologique récolté pendant une centaine d’années et on introduit des méthodes d’examen nouvelles et modernes pour
Г étude des formations qui viennent d’étre énumérées. Pour le terri
toire de la Montagne Bakony Septentrionale c’est une série de cartes
géologiques au 25 000е qui sera rédigée.
Dans la région du bassin huillier de Dorog les levés affectérent la
totalité de la superficie du bassin. L ’examen approfondi des profils
fondamentaux des formations particuliéres et le dépouillement d’ensemble des données obtenues marquent également un progrés appréciable.
Les feuilles de la carte géologique au 10 000e de la région miniére de Dorog
sont préparées pour la publication.
Les prospections détaillées pour les minerals de métaux non ferreux,
exécutées dans la Montagne Mátra, ont eú pour résultat l’augmentation
considérable des reserves en minerals de plomb et zinc aux environs de
Gyöngyösoroszi, la découverte d’un nouveaux district métallifére dans
la partié centrale de la Montagne Mátra et la prolongation de la durée
d ’exploitation de la miniére de minerals de cuivre de Recsk qui était
déjá au point d’étre épuisée. II faut particuliérement souligner l’importance de la collaboration fructueuse avec les organes compétents de l’industrie minérale qui s’est développée dans ce domaine. Le lévé géolo
gique au 10 000e effectué parallélement aux prospections détaillées pour
les minerals, a embrassé la partié majeure de la montagne et nous sommes

A M . Áll. Földtani Int. tevékenysége az 1961. évben

7

d ’avis que le temps est venu pour la publication de la premiere feuille
de la carte.
Le lévé géologique de la Montagne Tokaj au 25 000e est terminé.
Comme on a déjá procédé ä l’évaluation comparative des données obtenues, á l’analyse du rapport entre Involution du volcanisme et de la
sédimentation, ainsi qu’á la préparation des feuilles de carte pour la
publication, c’est ainsi qu’aussi la synthése et l’achevement du travail
sont déjá en cours d’étre réalisés.
Quant á la Grande Plaine Hongroise l’année passée on a étudié les
possibilités géologiques d’irrigation par des eaux souterraines sur les
territoires des départements Bács-Kiskun et Heves, tandis que cette année
des études analogiques ont été poursuivies dans le département Pest
(aire des graviers de terrasse accumulés par le Danube), sur le territoire
des départements Szabolcs-Szatmár et Zemplén (aire des cones alluviaux
de Bodrog, Tisza et Szamos) et dans le comitat Békés (aire des cőnes
alluviaux de Maros et Körös).
Les collaborateurs de la section hydrogéologique et de la section de
recherche des plaines, en outre de leurs travaux scientifiques, ont également prété leur concours direct á la solution des problémes hydrogéologiques qui se présentaient dans des chefs-lieux des départements,
dans des villes et villages, ainsi qu’á des fermes d’état, á des coopératives
agricoles et á des entreprises industrielles.
Une série de cartes géologiques au 200 000е se trouve á présent en
état de rédaction. Nous allons publier sous peu la feuille d’Eger de la
carte au 200 000e, rédigée en variantes: carte avec la couverture quaternaire, carte sans couverture quaternaire, carte des gisements minéraux
et carte des eaux souterraines. II est également envisagé de préparer
les feuilles de la carte géologique et de la carte des gisements minéraux
au 100 000e pour les unités géologiques majeures.
Les Archives de documentation géologique et la Collection géologique
de notre Institut représentent des trésors d’utilité publique des recherches
géologiques en Hongrie. Cela est prouvé par le fait qu’au cours de l’année
passée les collaborateurs des Archives ont re?u et servi 674 visiteurs;
que la Collection géologique a été utilisée par 105 visiteurs et que la Bibliothéque était fréquentée 6800 fois par nos chercheurs pendant l’année
passée. Gráce á la mise en ordre et á l’élaboration des données géologiques
fondamentales, qui se trouvent maintenant en voie de réalisation, les
sections susdites acquerront de plus en plus grande importance.
Les spécialistes de nos laboratoires ont prété leur concours á la
réalisation des objectifs mentionnés de l’Institut, en exécutant l’analyse
moderne et multiple du matériel pétrographique et paléontologique récolté.
Les táches qui incombaient á lTnstitut ont été résolues par 38 géologues de terrain, 36 spécialistes de l’examen des matériaux, 10 employés
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chargés de la documentation, 40 aides-géologues, 35 membres du person
nel de renfort, 16 employés administratifs et 34 employés de l’économat.
Un facteur nouveau de toute l’activité scientifique de la Hongrie
est la mise en oeuvre du plan prespectif national des recherches scientifiques qui permet de coordonner les recherches scientifiques en échelles
nationale et internationale et de réaliser une division de travail et une
collaboration intenses.
Notre Institut prend sa part aussi des travaux effectués dans le cadre
de l’organisation nationale et internationale de l’activité scientifique.
Nos spécialistes ont présenté 14 communications á l’étrangere et 45 com
munications en Hongrie. On a participé á la session de VIN QUA á Varsovie, á celle de Г Association Carpatho-Balcanique á Bucarest, ainsi qu’au
Symposium de ГAssociation Volcanologique Internationale sur les ignimbrites tenu á Catane.
Par le moyen de Tanalyse de l’activité de l’Institut Géologique de
Hongrie et par Гorganisation des „Séances de rapport” on a voulu présenter, quasi en plein milieu du travail, nos résultats en naissance et nos
vues sur les objectifs des recherches géologiques. Les séances de cette
nature fournissent des informations et offrent, á la fois une occasion
de discuter en commun certaines questions. En ce qui concerne le Rapport
Annuel de l’Institut Géologique de Hongrie, á partir de l’année courante les
fascicules de cette publication, présentant les résultats partiels murs
de notre travail, seront édités chaque année sans délai, afin de rendre
possible leur prompte utilisation. C’est aussi de cette maniére que nous
voulons consolider les rapports entre l’Institut et l’industrie, c'est á
dire, entre la théorie et la pratique.
J. F ülöp
Directeur

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В 1961 Г.
В течение прошлого года наш Институт распределил свои силы и
ресурсы соответственно резолюциям, принятым Геологическим Советом
в 1955 г. В областях важнейших для народного хозяйства горных массивов
и бассейнов развернулись разносторинние геологические исследования,
проведенные по современным методам и сосредоточенные на изучение
важнейших вопросов.
В первом этапе нашей работы — с 1958 по 1960 гг. — нужно было озна
комиться с геологической литературой отдельных районов, выполнять тща
тельное изучение обнажений на поле, выяснение проблематики и выбор под
ходящих методов. Короче говоря: приходилось добиться соответствующей
осведомленности по литературе и по полевым условиями приобрести соот
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ветствующий опыт. Можем уверенно сказать,что эту задачу мы выполнили ус
пешно. Для каждой изучаемой области мы имеем исследовательскую группу,
которая с большим умением и осмотрительностью ведет свою работу..
Во втором этапе работы — то есть в настоящее время — геологическая
съемка охватывает предусмотренные планом территории в целом, причем
однородность и интерпретируемость съемочных работ в некоторых отно
шениях обеспечиваются специальными инструкциями. При этом мы долж
ны также разработать современные формы печатания геологической карты;
образцовые листы детальных и обзорных геологических карт; новую
методику редактирования Годового Отчета, отчитывающегося в частичных
результатах проводимых работ и проект издания монографий, обеспечи
вающих окончательное обобщение полученных результатов.
Детальное геологическое исследование гор Мечек выполняется в рам
ках геологического картирования масштаба 1:10 000. Проводимая в нас
тоящее время съемка распространяемся на всю территорию Восточного
Мечека. Благодаря комплексному изучению отдельных свит пластов
и окончательному оформлению листа карты для района с. Апатварашд,.
началась и работа обобщения.
В области гор Баконь проводится комплексное изучение геологических
образований Северной Бакони. Закончено сводное геологическое описа
ние нижнемеловых и миоценовых отложений. В настоящее выполняется
всеобъемлющее геологическое описание образований верхнего триаса,
всей юрской системы, среднего и верхнего мела, а также эоцена. В связи
с этим ведется разработка палеонтологического материала, собранного
в течение ста лет и внедряются новые, современные методы по изучению
перечисленных образований. Для территории Северной Бакони состав
ляется серия геологических карт масштаба 1:25 000.
В области Дорогского бассейна детальные геологосъемочные работы
были распространены на всю территорию бассейна. Тщательное изучение
опорных разрезов отдельных образований и всеобъемлющая оценка по
лученных данных тоже значительно продвинулись. Листы геологической
карты масштаба 1:10 000 для дорогского горнопромышленного района
подготавливаются к печати.
Детальные геологоразведочные работы на полиметаллические руды
в горах Матра привели к значительному увеличению разведанных в райо
не с. Дьёндьёшороси запасов руд, открытию нового рудоносного района
в центральной части гор Матра и удлинению срока эксплуатации исто
щающегося рудника в с. Речк. Особенно следует подчеркнуть значение пло
дотворного сотрудничества с компетентными органами горнорудного дела в
этой области. Геологическое картирование масштаба 1:10000, проведенное
параллельно с детальными геологоразведочными работами на полиметалли
ческие руды, охватывало большую часть гор Матра и мы считаем, что
наступило время для опечатания и публикации первого листа данной
карты.
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Закончена геологическая съемка Токайских гор в масштабе 1:25 000.
Приступили к оценке путем сопоставления полученных данных, к исследо
ванию взаимосвязи между историей вулканического развития и осадконакоплением, а также к подготовке листов карты к печати, значит — уже
ведутся работы по осуществлению обобщения и завершения этого дела.
Что касается области Большой Венгерской Низменности, в прошлом
году было проведено изучение геологических возможностей орошения
грунтовыми водами на территории комитатов Бач-Кишкун и Хевеш;
в этом же году такие работы велись в комитате Пешт (в области распро
странения накопленных Дунаем террасовых галек), в комитатах СабольчСатмар и Земплен (в области конусов выноса рек Бодрог, Тисса и Самош),
а также в комитате Бекеш (в области конусов выноса рек Марош и Кёрёш).
Сотрудники гидрогеологического отдела и отдела по изучению равнинных
областей, кроме своей научно-исследовательской работы, оказывали не
посредственную помощь комитатным центрам, городам, селам, госхозам
и сельскохозяйственным кооперативам, а также промышленным пред
приятиям путем решения гидрогеологических вопросов.
Осуществляется составление серии геологической карты масштаба
1:200 000 для всей территории страны. Предстоит сдаче к печати лист
геологической карты масштаба 1:200 000 для района г. Эгерь, оформлен
ный в вариантах покрытой и непокрытой карты, карты полезных иско
паемых и карты грунтовых вод. Предусмотрено также составление листов
геологической карты и карты полезных ископаемых масштаба 1:100 000 для
крупных геологических единиц.
Геологический фодн, библиотека и геологическая коллекция нашего
Института представляют собой общеполезную сокровищницу венгерских
геологических исследований. Это доказывается фактом, что в прошлом
году Геофонд обслуживал 674 лиц кроме сотрудников Института, что
Геологической коллекцией пользовалось 105 лиц вне Института; а также
доказывается это большой посещаемостью нашей Библиотеки, которой
наши исследователи пользовались 6800 раз. Благодаря осуществляемой
теперь систематизации и разработке основных геологических данных,
литературы и доказывающего материала, эти отделы будут приобретать
еще больше значения.
Специалисты и техники наших лабораторий внесли свой вклад
в дело решения указанных задач Института путем проведения разносто
ронние, современных анализов собранного петрографического и палеон
тологического материала.
Возложенные на Институт задачи были решены при участии 38 съемоч
ных геологов, 36 специалистов — палеонтологов, петрографов и химиков,
10 работников, занятых оформлением документаций, 40 младших научных
сотрудников и техников, 35 подсобных работников, 16 административных
работников и 34 работников попечительства.
Новым фактором во всей научно-исследовательской деятельности
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Венгрии является разработка общегосударственного перспективного
плана научных исследований, который предоставляет возможность для
согласования научных исследований в национальном и международном
масштабах, для интенсивного разделения труда и широкого сотрудни
чества.
Наш Институт принимает участие также в работах, ведущихся в рам
ках национальной и международной организаций научной деятельности.
Наши специалисты прочитали за границей 14 научных докладов, в пределах
же нашей родины —45 докладов. Мы участвовали на сессиях IN Q U А в Вар
шаве, Карпато-Балканской Ассоциации в Бухаресте и на Симпозиуме Меж
дународной Вулканологической Ассоциации по игнимбритам в Катании.
Путем обзора деятельности Венгерского Геологического Института и ор
ганизации
„Отчетных заседаний”, отчитывающих в работе Института за 1
г. мы хотели показать, как бы на ходу, свои рождающиеся результаты и свои
взгляды на задачи геологического исследования. Такие отчетные заседа
ния служат для информации и одновременно предоставляют возможность
для дискуссии и для совместного обсуждения некоторых вопросов. Что
же касается выпусков Годового Отчета Института, в них начиная с текуще
го года ежегодно, без замедления, будут опубликованы завершаемые
частичные результаты идущей работы, чтобы обеспечить их немедленное ши рокое использование. Вот и таким образом мы хотим крепить связи между
Институтом и промышленностью, то есть между теорией и практикой.
Директор
Й. ФЮЛЁП
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