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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ADATTÁRA, 1961
ír t a : S z e b é n y i L ajos

Az Állami Földtani Intézet Adattáráról megalakulása óta csak pár
soros közlemények jelentek meg az Intézet Évi Jelentéseiben, 1952-vel
kezdődően. Adattárunk, a tervfeladatok végzése és a tudományos kutató
munka szempontjából, országos nyilvánosságú gyűjteményként szere
pel, ezért szükségesnek tartjuk, hogy a földtani kutatással foglalkozó
szakemberek részletesebben megismerkedjenek az A dattár által g y ű jtö tt
anyag természetével és az o tt folyó munkával. A dattárunk fontosságát
legjobban bizonyítja az évenként növekvő ügyfél-forgalom, melyben
mindinkább nagyobb számmal szerepelnek külső intézmények dolgozói.
Az 1961. évben betekintésre, vagy kölcsönzésre kiadott kéziratok száma
4850 db volt. Az ez évben érkezett és leltározott anyag 1968 db.
Az Adattár gyűjtőköre
Az A dattár gyűjti a nyom tatásban meg nem jelent földtani vonat
kozású jelentéseket, szakvéleményeket, fontosabb feltárások (fúrások,
aknák, munkagödrök stb.) alapdokumentációját, vizsgálati eredménye
ket, ezenkívül hasznosítható ásványi anyagokra, készletekre, lelőhelyek
re, feltárásokra vonatkozó összefoglaló jelentéseket. Gyűjtőköre kiter
jed a Földtani Intézet és a társintézetek működési jelentéseire és a reá
juk vonatkozó tudom ánytörténeti anyagra is.
Az A dattár gyűjtőköre országos, de a szűkreszabott anyagi és sze
mélyi lehetőségekre való tekintettel, teljességre csak az Intézetünk által
végzett munkánál, és egyes igen fontos gyűjtőköröknél (mint pl. a mély
fúrási dokumentációnál) törekszünk. K iterjesztettük a gyűjtést a hazai
földtani kutatás szempontjából fontos külföldi földtani anyagokra is.
Az eredeti anyag teljességének hiányát azzal tervezzük pótolni, hogy a
más intézményeknél meglevő és már meg nem kapható dokumentációs
anyagot is felvesszük katalógusainkba s így idővel A dattárunkban az
ország egész kéziratos földtani dokumentációjáról tájékoztatást nyer
hetnek a kutatók.
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A dattárunk szoros együttműködésben dolgozik az Intézet könyvtá
rával, de különösen Térképtárával, mely a katonai és nyomtatásban
megjelent térképeken kívül a kéziratos földtani térképeket is őrzi.
Az adattári nyilvántartás alapelvei
Bármilyen teljes és értékes egy gyűjtemény, ha nem rendelkezik
jól kezelhető, könnyen áttekinthető szakkatalógusokkal, holt anyagnak
tekinthetjük. A Földtani A dattár különleges kutatási célokat szolgál és
a könyvtári anyagtól eltérő természetű kéziratokat tartalm az, ezért a
katalógus készítésénél nem mindig lehetett a könyvtári szabályokat alkal
mazni. A ma kialakult rendszert több kísérlet előzte meg és még számos
megoldatlan problémánk és teendőnk van ezen a téren. Katalogizálás
szempontjából az alábbi négy főcsoportot különíthetjük el:
1.
2.
3.
4.

Kéziratok (jelentések, szakvélemények stb.)
Rajzok
Mélyfúrási dokumentáció
Laboratórium i vizsgálati eredmények, fényképek.

Eddig megoldottuk és végrehajtottuk a kéziratok katalogizálását,
befejeztük az ország dunántúli részére vonatkozó mélyfúrási dokumen
táció katalogizálását, de a rajzoknál még egészen a kezdetnél tartunk,
a laboratóriumi vizsgálati eredmények és fényképek területén pedig a
lyukkártyás nyilvántartási rendszer bevezetését tervezzük.
Gyűjteményünk jelenlegi állománya:
1. kéziratos jelentés, szakvélemény: 4266 db.
2. mélyfúrási dokumentáció (a Vízföldtani Osztályon tárolt
anyag nélkül): 18 846 db.
3. rajz: 6549 db.

A továbbiakban a két legfontosabb csoport, a kéziratok és a mély
fúrási dokumentáció nyilvántartási rendszerét ismertetjük.
Kéziratok katalogizálása
Nyilvántartási szempontból a kéziratok állanak legközelebb a könyv
tárak anyagához, ezért ezek katalogizálásánál a könyvtári gyakorlatból
indultunk ki. A katalogizálás három szempont szerint történik:
a) szerzők szerint
b) tárgy szerint
c) földrajzi helyzet szerint.

Szerzők szerint teljesen a könyvtári gyakorlatot követtük. A tárgy
szerinti, vagy szakkatalógusnál első kísérletként a decimális rendszert
kezdtük el, azonban a gyakorlat különleges kívánalmai m iatt ez nehe
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zen áttekinthető lett volna, ezért áttértünk a sokkal egyszerűbb tárgy
szó katalógusra.
A geológus részére legfontosabb a földrajzi katalógus. I tt nem
követhettük a könyvtárakban szokásos rendszereket, hanem egy olyan
rendszert építettünk ki, mely kimondottan a kutató geológus munkájá
hoz igazodik. Földrajzi katalógusunk egymást szorosan kiegészítő három
részből áll:
a) községek szerint
b) földtani tájak szerint
c) katonai térképlapok szerinl.

A kisebb, legfeljebb öt község területéről szóló anyag a betűren
des, községek szerinti katalógusba kerül. A nagyobb területről szólók a
földtani tájkatalógusba nyernek besorolást. A tájak at egyéni tizedes
beosztással jelöltük meg, mivel az egyetemes tizedes osztályozásban
(ETO) földtani tájak nem szerepelnek. (A külföldi anyagnál az egyete
mes tizedes osztályozást használjuk.) A földtani tájbeosztást a gyakor
lat figyelembe vételével magunk alakítottuk ki (1. ábra). Magyarország
földtani tájait az alábbiak szerint osztottuk be a tizedes rendszerbe.

1. ábra. Magyarország földtani tájai tizedes beosztásban
Fig. 1. Régions géologiques de la Hongrie en systéme décimal
Puc. 1. Геологическое районирование Венгрии, по децимальной системе
6
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1.

Dunántúl

11. ÉSZAK-DUNÁNTÜL
111 Ny-i kristályospala-vidék
111.1 Soproni hegyek
111.2 Kőszeg —Felsőcsatár környéke
112 Kisalföld
113 Nyugat-Vasmegye
114 Középhegység ÉNy-i előtere
114.1 Kemeneshát környéke
114.2 Sukoróhát környéke
12. DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG
121 Balaton É-i partvidéke
121.1 Keszthelyi-hegység
121.2 Balatoni bazaltvidék
121.3 Balatonfelvidék
122 Bakonyhegység
122.1 Déli-Bakony
122.2 Északi-Bakony
123 Vérteshegység
124 Gerecsehegység
125 Dorogi-medence
126 Vértes DK-i előtere
126.1 Zámolyi-medence környéke
126.2 Bicskei-medence
127 Velencei-hegység
128 Buda—Pilisi hegyek
129 V isegrádi-hegység
13.

14.

DÉL-DUNÁNTúTLI DOMBVIDÉK
131 Zala-vidék
132 Belső-Somogy
133 Külső-Somogy
134 Mezőföld
135 Zseliz
136 Hegyhát—Völgység
137 Drávavölgy

BABANYAI SZIGETHEGYSÉG
141 Mecsekhegység
141.1 Nyugati-Mecsek
141.2 Keleti-Mecsek
142 Gránitvidék
143 Baranyai dombvidék
144 Villányi-hegység

2. Észak-Magyarország
21. BÖRZSÖNY
22. NÓGRÁD
2 2 1 Nyugat-Nógrád
222 Kelet-Nógrád
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23.
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25.
26.
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SALGÓTARJÁNI-MEDENCE
MÁTRA
BÜKKHEGYSÉG
BORSODI-MEDENCE
261 Ózdi-medence
262 Sajóvölgyi-medence

27. ÉSZAK-BORSOD
271 Aggtelek—Rudabdinyai-hegy ség
272 Szendrői-hegység
273 Cserhát
28. H E R N Á D -T IS Z A KÖZE
281 Tokaji-hegység
282 Taktaköz
283 Bodrogköz
29. ÉSZAKI HEGYSÉGPEREM
291 Pesí környék
292 Aszód —Ceglédi dombvidék
293 Jászság
294 Mezőség
3. Duna—Tisza köze

31. DUNAVÖLGY
32. D U N A -T IS Z A KÖZI HÁTSÁG
321 Kiskunság
322 Bácska
4. Tiszántúl

41.
42.
43.
44.
45.
46.

SZATMÁRI SÍKSÁG
NYÍRSÉG
HAJDÚSÁG
NAGYKUNSÁG
KÖRÖS-KÖZ
DÉL-TISZÁNTÜL

A községek és tájak szerinti katalógusba minden olyan anyag be
kerül, melynek területi vonatkozása van. Azok az anyagok, melyek egy
teljes térképlap területével foglalkoznak, ezen felül még a katonai
térképlapok szerinti katalógusba is bekerülnek.
Mélyfúrási kataszter
Ötéves tervünk szerint az A dattár legfontosabb feladata az orszá
gos mélyfúrási kataszter elkészítése. Az országban évente lefúrt fúrólyu
kak hossza meghaladja a százezer métert. A kihozott anyagminták száma
teh át szintén százezrekre rúg évente. Népgazdaságunk évente több m int
6*
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100 millió forintot fordít fúrási tevékenységre, s e nagy anyagi befekte
téssel létrehozott eredmények, tapasztalatok megőrzése és minden irány
ban való hasznosítása nincs teljesen biztosítva. A fúrások változó, nem
megbízható nyilvántartása m iatt számos fúrás dokumentációja elkalló
dott, vagy az összekevert fúrási számok m iatt értéktelenné vált. Sok
esetben térképen nem rögzítették a fúrás helyét, vagy a térképek elkallód
tak, s így gyakran előfordult, hogy ugyanazon a helyen újabb fúrást kel
lett mélyíteni. Az országos mélyfúrási kataszterrel — egységes rendszerbe
gyűjtve a mélyfúrások legfontosabb adatait — ezt a hiányosságot akarjuk
felszámolni és lehetővé kívánjuk tenni az adatok minden irányú felhasz
nálását. Ennek érdekében készülnek a mélyfúrási nyilvántartási karto
nok és a fúrópont-térképek.
A mélyfúrási nyilvántartási kartonok a fúrások legfontosabb törté
neti, műszaki és földtani adatait tüntetik fel, valamint azt, hogy a vonat
kozó dokumentáció hol található meg. A nyilvántartási lapokat községek
szerint, betűrendes sorrendben helyezzük el.
A fú ró p o n t-té rk é p e k szerkesztése igen nagy m u n k á t je le n te tt, m ert
az vo lt a célunk, hogy a készülő fú ró p o n t-té rk é p e k a d a ta i az új G auss —
K rüger rendszerű térké

2. ábra.

Az 1961-ig elkészült G a u s s —K r ü g e r
szel vény ezésű fúrópont-térképek
Fig. 2. Cartes des points de forage á projection
de G a u s s — K r ü g e r , rédigées jusqu'a 1961
Рас. 2. Составленные до 1961 г. карты буровых точек
с проекцией ГАУСС-КРЮГЕРА

pekre is felrakhatóak le
gyenek, ezért a régebbi
sztereografikus és hengervetületű rendszereket öszsze kellett egyeztetnünk a
G auss — K rü g er térképek
sarokpont j aival. F eltün
tettü k a térképeken a bá
nyák által használt helyi
rendszereket is. így térké
peink adatait minden át
számítás nélkül át lehet
tenni mind a régi, mind az
új katonai térképekre, va
lamint a régi bányatérké
pekre is. Ez a térképso
rozat a fúrópont átraká
sán kívül segítséget nyújt
hat a geológusoknak más
átszerkesztési problémák
hoz is (pl. amikor föld
tani adatokat kell egyik
térképről a másikra át
vinni).
E térképek kerete a
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G a u ss — K rü g er szelvényezés; a fúrási pontok sűrűségétől

függően
l:25000-es, l:5000-es és l:1000-es léptékben készülnek. Eddig a 2. ábrán
feltüntetett területekről készült fúrópont-térkép. Kivitelezésük szerint
ezek vaktérképek, melyek a hálózaton kívül csak a fúrópontokat tü n 
tetik fel a fúrás betű- és számjelével, s ezenkívül megadják a fúrás fő
célját (betűjelöléssel) és dokumentáltságának mértékét.
A fúrások térképi pontjaira és rétegsorára vonatkozó adatokat kriti
kával vettük át. Minden esetben a bányáknál, vagy kutató vállalatoknál
levő eredeti felmérési jegyzőkönyvekből, eredeti rétegleírásokból és tér
képekből indultunk ki. A vízkutató fúrások adatait azonban az Országos
Vízkutató és Fúró Vállalat kataszteréből vettük át, mivel azok már átes
tek a megfelelő adategyeztetésen.
* ❖ *
Az Állami Földtani Intézetben felállított Földtani A dattár tíz éves
fennállása alatt fokozatosan fejlődött. Kezdetben több helyen ellenzésre ta 
lált a központi adatgyűjtés gondolata, de ma már m indenütt a legnagyobb
megértéssel találkozunk. Az Állami Földtani Intézet, valamint az egész
geológus munkaközösség nevében e helyt is köszönetét mondunk mind
azoknak a hatóságoknak, kutató és feltáró vállalatoknak, intézeteknek,
ahol adatgyűjtés céljából jelentkeztünk, mert m indenütt a legnagyobb
segítő készséggel találkoztunk. A külső intézmények tám ogatását az
A dattár nyilvántartási rendszerének állandó tökéletesítésével és fejlesz
tésével igyekszünk viszonozni.

L ’ARCHIVE DE L’INSTITUT GÉOLOGIQUE DE HONGRIE, 1961
par

L.

SzEBÉN YI

Ä rin s titu t Géologique de Hongrie l’archive des documents géologiques inédites a été établi il у a dix ans. Cette mesure avait pour but
que les comptes rendus et les expertises inédites, ainsi que les donnés
des ouvertures et forages plus im portants ne se perdent pas et soient
accessibles aux géologues. L ’archive de l’Institut Géologique de Hongrie
rassemble le matériel de documentation géologique á l’échelle nationale,
mais il ne s’efforce de réaliser une intégrité que dans la tenue des registres, c’est á dire il enregistre dans son catalogue mérne les matériels
géologiques inédites, accessibles dans les archives d ’autres organisations.
Le matériel consistant en 67 661 items qui s’étaient accumulés pen
dant dix années a éxigé l’établissement des catalogues faciles á s’y reconnaitre. Les comptes rendus et les expertises sont insérés dans un
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catalogue alphabétique d’auteurs, un catalogue géographique et un cata
logue de sujet. Les documentations des forages profonds sont inscrites
sur des registres ordonnés par communes et, en outre de cela, on rédige
des cartes indiquant la localisation exacte des forages. Pour l’arrangement des résultats des examens de laboratoire on envisage d ’introduire le systéme des fichiers perforés.

ГЕОФОНД ВЕНГЕРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА, 1961 г.
Л. СЕБЕНЬИ

В Венгерском Геологическом Институте коллекция рукописных гео
логических документаций была создана десять лет тому назад. Это ме
роприятие преследовало цель, чтобы неопубликованные отчеты, эксперти
зы, а также данные важнейших обнажений и буровых скважин не затеря
лись и были доступными для геологов. Геофонд Венгерскоро Геологиче
ского Института собирает геологический документационный материал в
общегосударственных масштабах, но полноты он добивается лишь в ведении
учета, то етсь Геофондом регистрируются в каталоге также неопубликован
ные геологические материалы, хранящиеся в других учреждениях и ор
ганизациях Венргии.
Собранный в течение десяти лет материал, состоящий из 67 661 статьи,
позволил составить легко обозримые каталоги. Отчеты и экспертизы
были внесены в альфавитный каталог авторов, а также в предметный
и географический каталоги. О докуметнациях глубоких бурений состав
ляются учетные карточки, распределенные по населенным пунктам и
карты буровых точек. Для регистрирования результатов лабораторных
анализов предусматривается внедрение системы перфорированных учетных
карточек.

