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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1971. ÉVI MUNKÁJA

1971. év során az eredmények összefoglalásával és közreadásával jelentősen előre
haladt az Intézet elmúlt másfél évtizedében fő feladatot jelentő témák befejezése érdeké
ben végzett munka. Folytatódott az ország hálózatos rendszerű 200 000-es földtani 
térképsorozatának nyomdai úton történő közreadása. Az év során megjelentek a 
Kiskunhalas és Győr jelű lapok térképmagyarázói; a dörög-esztergomi barnakőszén- 
területről a Nagysáp jelű 10 000-es földtani térképmagyarázó füzete; a Tokaji-hegységből 
a Gönc, Erdőbénye, Olaszliszka jelű 25 000-es térképlapok. A Mecsek hegység területéről 
a Pécs-ÉNy jelű 10 000-es földtani térkép és „A Magyar Állami Földtani Intézet Év
könyve” LI. kötet 2. füzeteként „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete. Földtan” c. 
monografikus összefoglalás jelent meg.

Az év során került közreadásra a Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyv-soroza
tában az 1969. évi Mediterrán Júra Colloquium és az Eocén Rétegtani Colloquium 
előadásanyaga. Ugyancsak 1971-ben jelentek meg az „Évi Jelentés” sorozat 1968. és 
1969. évi kötetei.

A földtani előkutatás folytatódó és kibontakozóban lévő feladatai közül a 
Dunántúli-középhegység területén befejeződött a korábbi, Bakony hegységi földtani 
térképezés egységes alapelvek szerint történő kiegészítése. Kéziratosán elkészült — észlelési 
és földtani változatban — 16 db 25 000-es térképlap alapadatgyűjteménnyel és magyarázó 
füzettel. A gazdaságos nyersanyagkutatás fontos ismereti alapjait jelentő mezozóos 
szerkezetfejlődési és ősföldrajzi jellegek pontosabb megismerése érdekében, az ELTE 
Földtani- és Őslénytani Tanszékének közreműködésével, folytatódott a tatai mezozóos 
alaphegységrög alapszelvény jellegű és a bakonyi liász—dogger típusszelvények üledék
földtani, rétegtani, őslénytani vizsgálata. Jelentősen előrehaladt a Vértes hegység Ny-i 
előterében lévő kréta képződmények monografikus feldolgozása. Elkészült a Bakony 
hegység oligocén üledékeinek áttekintő földtani leírása és 100 000-es méretarányú 
elterjedési és vastagsági térképeinek kézirata.

A 100 000-es részletességű Alföld-kutatás során — az 1969-ben közreadott Szolnok 
atlaszt követően — 1971. év végéig a Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged, Heves jelű 
atlaszok kézirata készült el (földtani, építésföldtani, agrogeológiai, vízföldtani, mélyföld
tani térképek 16—21 térképváltozatban, magyarázóval, alapadat-gyűjteménnyel). Tovább
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növeltük a dinamikus artézi vízkészletek megbízható megismerése érdekében telepített 
artézi víz megfigyelő kutak számát. 1971-ben már 17 kútban, ill. kútcsoportban folyt 
rendszeres észlelés. Folytatódott az Alföld medencealjzatából kikerült mélyfúrási minta
anyag sokoldalú vizsgálata is.

Észak-Magyar ország területéről kéziratos formában elkészültek a Zagyva-árok 
földtani, ősföldrajzi és nyersanyag-prognózis térképei. Az előző években megkezdett 
módszertani és geofizikai előkészítést követően a Nógrád, Kismaros, Letkés jelű lapok 
területén 25 000-es, ezen belül a gazdaságüag jelentősebbnek ítélt területrészeken 
10 000-es részletességű földtani felvétellel, részletes és átfogó jellegű szerkezetföldtani, 
kőzetgenetikai, vulkanológiai, ásványtani, geokémiai alapszelvény-vizsgálatokra épített 
üledékföldtani, rétegtani vizsgálatok megindításával megkezdődött a Börzsöny hegység 
ércföldtani célú, komplex kutatása. A Tokaji-hegységben a földtani ismeretek monogra
fikus összefoglalása mellett eredményes felderítő perlitkutatást is végzett az Intézet.

10 000-es részletességű építésföldtani térképezést a Balaton környékén és Buda
pesten folytattunk. A Balaton környékén 1971. végéig elkészült a Balatonfüred Ny-K, 
Csopak, Balatonalmádi—Alsóörs, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya jelű 
építésföldtani atlaszok és magyarázók kézirata. Építésföldtani felvétel folyt a Keszthely- 
É, Gyenesdiás—Vonyarcvashegy, Balatonaliga jelű lapokon. A földtani felvétel előkészíté
sét végeztük el az Alsó-Bélatelep, Fonyód, Balatonszárszó—Balatonföldvár jelű térkép
lapok területén. — Budapesten részletes építésföldtani felvételt a János-hegy, Csillebérc és 
Cinkota jelű térképlapok területén folytattunk.

Az Intézetnek az ország egészére kiterjedő átfogó feladatai közül a következők 
érdemelnek kiemelést:

— Magyarország 500 000-es paleozóos alaphegység térképének magyarázóval együtt 
történt kéziratos elkészítése,

— az ország dinamikus-vízkészlet adatainak az alapadatok regionális értékelésére 
támaszkodó pontosabbá tétele,

— a nem-karsztos hegyvidékek vízforgalmának megállapítása érdekében végzett 
munka.

Az intézeti tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló módszertani feladatok 
közül a matematikai és számítástechnikai módszereknek a földtani előkutatásban történő 
alkalmazását előkészítő és ösztönző tevékenység érdemel elsősorban említést. A leg
fontosabb 1971. évi feladatot jelentette a korszerű számítástechnikai módszerekkel 
gazdaságosan megoldható időszerű intézeti témák felmérése és a tevékenység kibontakoz
tatásához szükséges kollektíva létrehozása. Ugyancsak évek óta ösztönzött intézeti 
módszertani téma a légi-geológiai módszerek szükséges mérvű alkalmazásának biztosítása. 
A rendszeres és kiterjedt alkalmazás feltételei elsősorban a légifoto-interpretációhoz 
biztosítottak. A hatékony és intézményes alkalmazás a Zagyva-árok 25 000-es felvételei
nél, valamint a jelentős koncentrációval folyó Börzsöny hegységi kutatás során valósult 
meg. Az Intézet kifejezetten gyakorlati célú vizsgálati lehetőségeit gazdagítja a Pécs— 
Vasason létrehozott, üzemszerű munkára alkalmas kőzetfizikai laboratórium és a 
Geokémiai osztály geomikrobiológiai kutatásai.
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Az Intézet dokumentációs szolgáltatásai, az előző évekhez hasonlóan, egyre 
növekvő mértékben segítették a földtani kutatást végző és földtani kutatási eredményeket 
felhasználó intézmények, vállalatok munkáját. A Könyvtár olvasóterme 191 776 kötetet, 
kölcsönző szolgálata 4516 kötetet forgalmazott az év során. Éves gyarapodása, csere- 
kapcsolataink és vásárlás révén, 2902 kötet szakkönyv és 1788 kötet folyóirat volt. 
Földtani térképtárunk 703 új térképpel és 3593 db térképmagyarázóval gyarapodott. 
Adattárunk 24 754 db anyagot kölcsönzött. Múzeumi osztályunk gyűjteményeit jelentős 
számú hazai és külföldi szakember tekintette meg.

Dr . Ko n d a  J ó z s e f  
igazgató

ON THE WORK OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE IN 1971

With the compilation and publication of the results in 1971, the Institute’s 
15 years’ efforts fór completing work on the main research subjects resulted in a 
considerable progress. The publication of the national geological map series at 1:200 000 
scale was continued. During the year, the explanations to the map-sheets „Kiskunhalas” 
and „Győr”, to the 1:10 000 scale „Nagysáp” map-sheet of the Dorog-Esztergom 
Brown-Coal Basin and the „Gönc”, „Erdőbénye” and „Olaszliszka” map-sheets of the 
Tokaj Mountains were printed. From the territory of the Mecsek Mountains the 10 000- 
scale geological map „Pécs NW” and the monograph „Unterlias-Kohlenserie des Mecsek- 
Gebirges. Geologie” as Vol. Ll. Fasc. 2. of the „Annals of the Hungárián Geological 
Institute” were published.

The papers of the Colloquia on Mediterranean Jurassic Stratigraphy and on Eocéné 
Stratigraphy, Budapest 1969, were also published in the „Annals” series of the Hungárián 
Geological Institute. The 1968 and 1969 volumes of the „Annual Report” series 
appeared in 1971, too.

Of the continued and full-scale geological research projects, let us quote the 
complementing in 1971 of the earlier geological mapping of the Bakony Mountains. 
The manuscripts of 16 geological maps at 1:25 000 with a collection of data and 
explanations were completed. Fór a better understanding of Mesozoic tectogenesis and 
paleogeography, crucial fór economically feasible prospecting, the staff of the Institute 
continued — in collaboration with the Department of Geology and Paleontology of the 
L. Eötvös University -  the lithological, stratigraphical and paleontological investigations 
of the Tata mesozoic basement hörst, a standard Stratigraphie profile, and of the type 
sections of the Lias and Dogger in the Bakony Mountains. The monographic study of the 
Cretaceous formations occurring in the western foreland of the Vértes Mountains greatly 
advanced. The general geological deseription of the Oligocene of the Bakony Mountains
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and the manuscripts of the contour and isopach maps, scale 1:100 000, of that territory 
were completed.

Under the Alföld Research Project, scale 1:100 000, the Szolnok Atlas of 1969 was 
followed at the end of 1971 by the completion of the manuscripts of the atlases 
„Csongrád”, „Hódmezővásárhely”, „Szeged” and „Heves” (geological, engineering- 
geological, agrogeological, hydrogeological and subsurface-geological maps in 16 to 21 
versions, with explanations and documentation). The number of thfc so-called „observation 
wells” devoted to the reliable understanding of the dynamic artesian water reserves was 
further increased. In 1971, regulär observations were run in a total of 17 wells and well- 
groups. The many-sided analyses of samples recovered from deep boreholes from the 
pre-Tertiary basement of the Alföld (Great Hungárián Piain) were also continued.

The manuscripts fór the paleogeographical and prognostic economic-geological 
maps of the Zagyva Graben in North Hungary were drawn. After the methodological 
and geophysical preparations undertaken in the preceding years the complex investigations 
of ore-geological orientation of the Börzsöny Mountains were commenced: with geological 
surveying of the areas of the „Nógrád”, „Kismaros” and „Letkés” map-sheets at 
1:25 000 including a 1:10 000-scale surveying of the areas considered to be of economic 
importance; with detailed and general tectonical, petrogenetical, volcanological, 
mineralogical and geochemical investigations of standard Stratigraphie profiles and with 
lithological and Stratigraphie research based thereupon. In the Tokaj Mountains, beside 
the monographic compilation of the available geological evidence, the Institute carried 
out a fruitful prospecting fór perlite.

Engineering-geological mapping of 1:10 000 scale was continued in the Lake 
Balaton region and Budapest. The manuscripts of the engineering-geological atlases and 
explanations fór the areas „Balatonfüred W -E”, „Csopak”, „Balatonalmádi—Alsóörs”, 
„Balatonfüzfő”, „Balatonkenese” and „Balatonakarattya” in the Balaton region were 
completed by the end of 1971. Engineering-geological surveying was conducted in the 
„Keszthely N”, „Gyenesdiás—Vonyarcvashegy” and „Balatonaliga” map-sheet areas. 
In the areas of the „Alsó-Bélatelep”, „Fonyód” and „Balatonszárszó-Balatonföldvár” 
map-sheets preparations fór geological surveying were undertaken. — In Budapest 
detailed engineering-geological surveying on the „János-hegy”, „Csillebérc” and „Cinkota” 
map-sheets was conducted.

Of the nation wide projects undertaken by the Institute, the following is worth 
mentioning:

— preparation of the manuscripts of the map of Hungary’s Paleozoic basement, 
scale 1:500 000, and of the relevant explanations,

— assessment of the country’s dynamic water resources of the basis of the regional 
evaluation of basic informations,

— determination of the water budget in non-karstic areas.

Of the methodological tasks aimed at increasing the efflciency of the Institute’s 
work, it is the preparations and stimulations fór applying mathematical and computing 
techniques in geological surveying that are worth of being mentioned in the first place.
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The assessment of the research subjects economically approachable by up-to-date 
computing techniques and the effórts fór developing the staff necessary fór these 
projects were most important of all tasks of the Institute in 1971. The efforts fór 
ensuring the widest possible application of aerial-geological methods in the Institute ’s 
work have been stimulated fór many years. The conditions fór regulär and wide 
applications are granted primarily in the case of the interpretation of aerial photographs. 
The method was introduced officially and efficiently, in the 1:25 000-scale surveying of 
the Zagyva Graben and in the large-scale investigations of the Börzsöny Mountains. The 
Institute’s possibilities fór explicitely practical investigations have been widened by the 
setting up of a se mi-in dustrial petrophysical laboratory at Pécs—Vasas and the geo- 
microbiological investigations undertaken by the Institute’s Geochemical Laboratory 
in Budapest.

Like in the preceding years, the Institute’s documentation Services supported the 
work of the organizations engaged or interested in geological research. The Reading 
Room of the Institute’s Library attained a turnover of 191 776 items, its Lending Service 
4516 volumes. The stock of the Library was increased by 2902 books and 1788 fascicles 
of periodicals acquired through exchange and purchase during the year. The Geological 
Map Library was complemented with 703 new maps and 3593 explanatory fascicles. The 
Institute’s Data Bank lended out 24 754 items of manuscripts. The collections of our 
Museum were consulted by a considerable number of specialists, both Hungárián 
and foreign.

D r . J ó z se f  Ko n d a

Director




