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Az Észak-Magyarországi Osztály feladata 1971. évben a Mátra és Tokaji-hegységi 
átfogó vizsgálatok lezárása; a Börzsöny hegység komplex földtani kutatásának beindítása; 
a nógrád—cserháti terület prognózis-térképeinek megszerkesztése; továbbá szerződéses 
feladatként a Tokaji-hegységi perlit-prognózis; a dörög—lencsehegyi barnakőszén terület 
szerkezetföldtani vizsgálata és hat különböző szintű kutatás műszaki ellenőrzése volt.

Szerteágazó feladatainkból következően évi munkánk legfontosabb eredményének 
tartjuk, hogy sikerült a lezárásra kerülő témák és a Börzsöny hegységi nagyvolumenű 
koncentrált kutatások beindítása közötti átmenetet viszonylag zavartalanul biztosítani, 
ipari szerződéses feladataink egyidejű teljesítésével. A különböző fázisú és készültségi 
fokú kutatások levezetése mellett nem volt könnyű feladat az eltérő képzettségű, 
koncepciójú, munkabírású, hat munkaterületről összevont kutatói kollektíva munkáját 
összehangolni.

* * *

A M á t r a  h e  g y  s é g  átfogó földtani vizsgálatának és részletes földtani térképe
zésének lezárása a tervév során utolsó szakaszába jutott. Elkészült a monografikus össze
foglalás 15 fejezete 587 oldal terjedelemmel, 85 szövegközti ábrával, 188 fényképmellék
lettel és 134 táblázattal (Va r g a  Gy., Csilla g  Р.-n é , F é l e g y h á z i Zs .). Elhúzódott, 
ismételt tervmódosítások ellenére, a „helvéti vulkanizmus” és a „tortonai középső réteg
vulkáni sorozat” című fejezetek befejezése (Va r g á n é  Má t h é  K.). A hegység teljes 
területét bemutató l:10 000-es méretarányú földtani térképsorozat 28 térképlapjából 23 
elkészült (ebből 7 nyomtatásban is megjelent), 5 — részben külső szerzők által készített — 
térképlap szerkesztés közbeni egységesítése vált szükségessé. Ennek következtében a 
Mátra 1:50 000-es méretarányú áttekintő térképe is mintegy 80 %-os készültségi fokú.

A T o k a j i - h e g y s é g  átfogó földtani vizsgálatának és részletes földtani tér
képezésének befejezését 1971-ben nem sikerült megvalósítani. A szubjektív tényezők 
mellett ezt a következő okok indokolják: a tervezettnél nagyobb volumenű munkát 
jelentett a hegység egész területét bemutató 17 db 1:25 000-es méretarányú térképlap 
(melyből 11 már nyomtatásban is megjelent) szerzői javításainak elkészítése, továbbá a
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menetközbeni sürgős igényként felmerült Tokaji-hegy ségi perlit-prognózis munkálatai 
(Ilk eyn é  Perlaki E.).

Elkészült és három színnyomással, kéziszínezéssel közreadásra került a hegység 
l:50 000-es méretarányú áttekintő földtani térképe. A monográfia szöveges részének 
7 fejezetét kéziratban lezártuk (Gyarmati P., Pentelényi L. és részben Ilkeyné  
Perlaki E.). További 4 fejezet összeállítása („Gazdaságföldtan”, „Szerkezetföldtan”, 
„Fejlődéstörténet” és részben a „Riolit-vulkanizmus” című fejezetek) külső szerzők és 
Ilk eyn é  Perlaki E. munkájaként 1972-ben készül el. Az elkészült monográfiarészek 
terjedelme 637 oldal, 50 szövegközti ábrával, 136 fényképmelléklettel, 200 táblázattal és 
5 térképmelléklettel.

A B ö r z s ö n y  h e g y s é g  komplex kutatása során 1971-72. évekre a hegység 
D-i részének vizsgálatát kaptuk feladatul, a terület ércföldtani szempontból történő fel
derítő kutatási lehetőségeinek megítélése céljából.

A feladatot az 1. ábrán bemutatott módon 3 db 1:25 000-es méretarányú térképlap 
területén végeztük, ezen belül -a jelenlegi megítélésünk szerint gazdasági szempontból 
jelentősebb területnek 1:10 000-es méretarányú és részletességű térképezésével.

A tervév során elkészült a Szokolya (Pentelényi L.), Kóspallag (N agy  G.), 
Márianosztra (N agy  B.) jelű, 1:10 000-es méretarányú térképlapok, továbbá a Nógrád

1. ábra. Az Észak-Magyarországi Osztály térképezési tevékenysége a Börzsöny hegységben és a
nógrád-cserháti területen 1971 évben

1. Nógrád—cserháti terület 1:50 000-es ősföldrajzi- és prognózis-térképei, 2. a Börzsöny hegység 
1:25 000-es, 3. és 1:10000-es térképezése

Abb. L Kartierungstätigkeit der Abteilung Nordungarn im Börzsöny-Gebirge und im Nógrád-Cserhát-
Gebiet in 1971

1. Pal ä о ge о graphische und Prognosen-Karte des Nógrád—Cserhát-Gebietes im Maßstab 1:50 000. — 
Kartierung des Börzsöny-Gebirges im Maßstab 1:25 0 0 0 (2.) und 1:10 000 (3 .)
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(Czakó T. — Hámor G.), Kismaros (Csillag Р.-né) és Letkés (Jankovich I.) jelű 
1:25 000-es térképlapok földtani felvétele, észlelési térképe és alapadat-gyűjteménye. 
E munkához összeállítottuk a hegység irodalomkatalógusát és a felvételek részletességének 
megfelelő új jelkulcsot, kialakítottuk a felvételi munka módszertanát. Lemélyítettünk 800 
fm földtani alapfúrást (Nagy G.) és 4462 fm térképező sekélyfúrást (Forgó L.), az 
alábbi, területenkénti bontásban.

T e m a t i k u s  f e l a d a t o k .  Az 1972. év végére a területről elkészítendő érc
prognózis és a felderítő kutatási lehetőségek összegezése céljából az 1:10 000-es méret
arányú térképlapok területén komplex geokémiai—geofizikai térképezést végeztünk. Az 
1968—70. években kialakított módszertan (Nagy G.) alapján a geokémiai térképezést 
hálózatos rendszerű pH- és redoxpotenciál-mérésekkel hajtottuk végre. Az ehhez szüksé
ges elektrokémiai méréseket (294 db pH és 297 db redoxpotenciál) a Börzsönyi Kutató
állomás céllaboratóriumában végeztük. A geofizikai térképezést ugyanazon hálón a M. 
Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet elektromos ellenállás szelvényezéssel és a kritikus 
szakaszok GP szondázásával valósította meg. A Nagyirtáspuszta—Kis-Inóc—Kóspallag 
környékén kimutatott három anomáliaterület a különböző módszerű mérésekből szer
kesztett térképeken közelítőleg jól korrelálható. Az anomáliákat okozó hatók és a mérési 
eredmények értelmezése céljából 149,6 fm felszín alatti kutatólétesítményt hajtottunk ki, 
és 1443 m3 mesterséges feltárást létesítettünk mintavételi célra 97 ponton.

A kutatóvágatokkal hozzáférhetővé tett pirites teléragyag helyenként 180—200 
g/tonna Ag-t tartalmaz, másutt a tektonikusán roncsolt telérzárványok manganokalcit és 
rodokrozit-meddőbe ágyazott galenit-, szfalerit- (marmatit) és kalkopirit-zsinórokat 
tartalmaztak (Nagy G.).

A tervév során megkezdtük a vizsgálatokat a következő témákhoz:
— A Börzsöny hegység nagyszerkezeti viszonyai és szerkezetfejlődése. A feladat 

keretében a következő részfeladatokkal foglalkoztunk: a Börzsöny hegység 
aljzatának helyzete az alp-kárpáti nagyszerkezeti rendszerben (Nagy G.), a 
haránttörések szerepe a hegység szerkezeti képének kialakításában (Hámor G.), 
légifényképek tektonikai kiértékelése a szokolyai lap területén (Czakó T.), 
litoklázis mérések. Az áttekintő szerkezetföldtani térképezés keretében a 10 000- 
es lapok területén átlag 1000-1000 m-es szelvényhálóban komplex földtani- 
geofizikai—geokémiai szelvények készültek, összesen 28 km hosszban (Nagy G. 
MÁFI, Erkel A. — Király E. — Dudás J. MÁELGI). A szelvények a sekély- 
középmélységű (150—250 m) elektromos szondázás, a felszíni szerkezetföldtani
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mérési adatok, az elektrokémiai paraméterek változásai és az ellenőrző térképe
ző fúrások egybevetett eredményei alapján levont következtetéseket tartal
mazzák.
A feladat megoldására lemélyítettük a Nagybörzsöny 3. sz. fúrást, amely 
azonban a várakozással ellentétben 800,0 m-ig nem érte el az alaphegységet.

— Vulkanológiai fejlődéstörténet és kőzetgenetika. A feladatot a rétegtani szem
pontból értékelhető kulcsfeltárások és fúrások elsődleges kiértékelésével, a tér
képezett területtől É-ra levő Hideghegy-tömeg tájékoztató bejárásával (Gyár 
mati P.) és a kőzetgenetikai vizsgálatokhoz szükséges kőzetkémiai vizsgálatok
kal vittük előbbre.

— Az ércesedés ásványtani, geokémiai vizsgálata (Nagy B.). Megkezdődött a 
bezinai tárókból kikerült érces teléranyag ásványtani, ércmikroszkópi, geokémiai 
vizsgálata. Geokémiai vizsgálatokat végeztünk egyes régi bányavágatok kifolyó 
vizein és a környezetükben található növényeken is. Megkezdődött a kőzet- 
hasadékok ásvány társulásainak, valamint a kőzetzárványok ásványtani vizsgálata. 
Néhány tárógyanús vidéken talajmetallometriai szelvényezés is történt.

— Kulcsfontosságú feltárások, alapszelvények rétegtani, fáciesvizsgálata és értékelé
se. Tervév folyamán hat felszíni alapszelvény és négy térképező fúrásszelvény 
rétegtani vizsgálata kezdődött meg. A szelvények alapvetően meghatározzák a 
hegység üledékes aljzatának és környezetének rétegtanát és új felfogásban 
mutatják be a hegység vulkáni fejlődéstörténetét. Az új eredményekről az Évi 
Jelentés jelen kötetében számolunk be.

— A Börzsöny hegység vízföldtani viszonyainak tanulmányozása. A feladat első 
lépése az előző téma keretei közé tartozik. Ezen túlmenően 6 db vízminta 
kémiai vizsgálata készült el.

— Ásványbányászati anyagok minősítő vizsgálata. A témát a SZIKKTI-vel kötött 
alvállalkozói szerződés alapján megkezdtük. Feldolgoztunk 65 db mintát. 
A technológiai vizsgálatok alapján a szokolyai területen cementipari célra 
történő felderítő nyersanyagkutatást javasolunk.

A tematikus feladatok megoldása érdekében összesen 1434 m3 kutatóárkot léte
sítettünk.

A munka t u d o m á n y o s  e r e d m é n y e i  közül kiemelhetjük a hegység 
aljzatára vonatkozó ismereteink fejlődését. A kristályospala, diabáz, gránit, különböző 
mezozóos zárványok területi elterjedésének vizsgálata (Nagy B.) meggyőzött bennünket 
arról, hogy az idős aljzat felépítése az eddig feltételezett modelleknél bonyolultabb.

A vizsgált területen a vulkáni sorozatok közvetlen feküjét sehol nem alkotják 
helvéti slírképződmények, hanem Ny-on (Márianosztra) rupéli — Nagy B.-né szerint 
Gavulinoides szabói tartalmú — rétegek, valamint katti (egeden?) slír és tarka agyag, 
K-en (Nógrád) pedig az egeden emeletbe tartozó „becskei összlet” (Hámor G.). 
Ehhez kapcsolódik Nagy G. azon korábbi megállapítása, mely szerint a területen bizo
nyítható a paleogén, részben interszedimentális jellegű vulkanizmus.
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Új eredmény a Szokolya—Szendehely közötti területen az ottnangien emeletbeli 
(helvét s. str.) üledékhiány kimutatása és a transzgresszív településű kárpátién („felső- 
helvét”) chlamyszos homokkő faunával történő bebizonyítása. Megtaláltuk Magyarkút 
mellett a hegységből ezidáig hiányzó „középső riolittufát” (biotitos dácittufát) és ennek 
alapján bizonyítottnak tekinthető a chlamyszos homokkő és a „középső riolittufa” 
között települő andezitláva, tufa és agglomerátum kárpátién (felsőhelvéti) kora (Hámor 
G.). Jelentősen előrehaladt a tortonai fedőhegység megismerése a szokolya—magyarkúti 
(Hámor G.), illetve letkési területen (Jankovich L).

A g y a k o r l a t i  v o n a t k o z á s ú  e r e d m é n y e k  az ércesedés korának, 
típusának, szerkezetföldtani kapcsolatainak és a Nagyirtás—Kóspallag közötti terület kuta
tási lehetőségeinek megállapítása köré csoportosulnak (Nagy G.). Az ércesedés ásvány
tani, ércteleptani vizsgálata (Nagy B.) sok tekintetben egészítette ki az eddig Nagybör
zsöny—Rózsa-hegy környékére szorítkozó hasonló ismereteinket. A felvételi munkával 
egyidőben végrehajtott technológiai minősítő vizsgálatok alapján (SZIKKTI) a szokolyai 
területen jó minőségű cementipari alapanyagok feltárását javasoljuk (Hámor G.).

* *

Mint minden nagyobb kutatás, a Börzsöny hegységi kutatási program is kezdeti 
nehézségekkel terhelt. Földtani alapfúrások és szerkezetkutató fúrások, továbbá legalább 
áttekintő szeizmikus mérések hiányában elképzelésünk nem fejlődhetett a hegység 
mezozóos és annál idősebb aljzatának kérdéseiben (kőzetfácies, települési mélység, 
szerkezeti viszonyok), bár erősödő meggyőződésünk szerint a kutatás célja ezt feltétlenül 
megkövetelné. Nem kaphattunk választ a hegység jelentősebb, ÉNy—DK irányú haránt
töréseinek (melyek közül a legfontosabb a Nagy szál—Királyrét közötti) és a hosszanti 
törésrendszerek találkozási pontjainak, valamint az ugyanitt felszínközeiben található 
mezozóos mészkő és andezittömegek érintkezési zónáinak az ércesedést meghatározó 
voltára vagy annak hiányára. Bizonytalanok ismereteink az egyes vulkáni összletek 
települési viszonyairól, a Ny-i hegységperem és az Ipoly-völgy szerkezetföldtani viszonyai
ról és néhány további részletkérdésben.

E hiányzó láncszemek pótlása a következő tervév(ek) feladata és elengedhetetlen 
feltétele a kutatás első fázisának lezárásához.

A n ó g r á d  — c s e r h á t i  kutatási terület prognózistérképeinek összeállításához 
a lehetőséget az 1969-70. években felvett és kidolgozott 8 db l:25 000-es méretarányú 
földtani térkép adta meg. Bár a térképezést — sürgősebb börzsönyi feladataink előtérbe 
kerülése miatt — nem volt módunk kiterjeszteni a tájegység természetes határáig, a 
tervezett 7 és terven felül elkészült 1 térképszelvény lehetővé tette, hogy a Mátra 
hegység ÉNy-i peremétől a Cserháton át a Galga-völgyig mintegy 750 km2 területről 
részletes információkat szerezzünk. A munka tudományos és gyakorlati eredményeiről, 
részben 1970. évi jelentésünkben, beszámoltunk.

A tervév során fő feladatunk volt a térképezés során nyert információk sokoldalú 
kiértékelése és annak módszertani kidolgozása, hogy az új rendszerű felvételek eredmé
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nyei (tehát a felvétellel azonos fázisban történő technológiai, gazdaságföldtani vizsgálatok 
felhasználása esetén) hogyan hasznosíthatók komplex formában.

A munka eredményeit a nógrád—cserháti terület földtani, ősföldrajzi, prognózis és 
mérnökgeológiai atlaszában foglaltuk össze. Az atlasz 18 db, egységesen 1:50 000-es 
méretarányú, redukált domborzatú és síkrajzú, nyűt használatú alaplapra készült 
térképváltozatot tartalmaz.

Az 1. változat, a terület fedetlen f ö l d t a n i  t é r k é p e ,  a pleisztocén és 
annál fiatalabb képződmények elhagyásával készült. Az 1:25 000-es eredeti felvétel 
nyomdai úton redukált 1:50 000-es változatát Czakó T., Jankovich L, Siposs Z., 
Szentes Gy., Forgó L. és saját felvételei alapján egységesítette és szerkesztette 
Hámor G.

A 2. változat a terület f ú r á s p o n t  t é r k é p e  (Forgó L.), az összes tér
képező és sekélyszerkezet kutató fúrások, felszíni mesterséges feltárások, bányaüzemek 
alapvágatai, és azon nyersanyagkutató fúrások feltüntetésével, melyek kiértékelhetők 
voltak, továbbá melyeknek mennyiségét egyes területeken a térkép méretaránya elbírta.

A 3—10. változatok az egerien, eggenburgien, ottnangien, kárpátién, bádenien 
(2 lapon), szarmata és pannon ő s f ö l d r a j z i  és f á c i e s t é r k é p e i t  mutatják 
be. A 3. és 7. változatokon az értelmezéshez szükséges geofizikai adatokat is feltüntettük. 
A 3 -8 . és 10. változatokat Hámor G., a 9. változatot Jankovich I. szerkesztette. A 3., 
5., 7. változatok egyben összefoglalják a szénhidrogén- és barnakőszén-prognózis leg
fontosabb adatait.

A 11 — 14. változatok a többi hasznosítható ásványi nyersanyag p r o g n ó z i s a i t  
mutatják be. A 11. változat a bentonit és durvakerámiai agyagok, a 12. változat a vulkáni 
tufák, a 13. változat a kőbányászati, a 14. változat a homokok prognózistérképe. A 
11—13. változatokat Hámor G. szerkesztette Forgó L. közreműködésével, a 14. válto
zatot Jankovich I.

Az atlasz 15., 16., 17. változatai a terület m é r n ö k g e o l ó g i a i  áttekintő 
prognózistérképeit ábrázolják. A változatokat Czakó T. szerkesztette. A 15. változat 
mérnökgeológiai nomenklatúra szerint összeállított litológiai térkép, a 16. változat a 
terület nyomószilárdsági térképe (laboratóriumi vizsgálatok alapján beállított és egyes 
képződményekre kőzettani interpolációs módszerrel kiterjesztett jellemző szigma-érté- 
kekkel), a 17. változat a terület quarter-földtarti térképe, vastagsági izohipszákkal.

A 18. változat a terület h i d r o g e o l ó g i a i  térképe, melyet Natarajan , M. 
adatai alapján Hámor G. — Czakó T. állított össze. Az atlasz mellékletét képező 
magyarázó szöveg az alapadatokat és az egyes változatok elkészítéséhez használt vizsgálati 
eredményeket tartalmazza, változatonként bontásban.

A munka t u d o m á n y o s  e r e d m é n y e i  közül kiemelkedőnek tartjuk az 
ősföldrajzi és fáciestérképek szerkesztése során kialakított módszertant, amely a nagy- 
szerkezeti egységek által meghatározott tektogenetikus fáciesek kimutatásával a réteg- 
tani—Ősföldrajzi problémák tisztázásán túlmenően, gyakorlati következtetések levonására 
is alkalmassá tette térképeinket.

A g y a k o r l a t i  e r e d m é n y e k  sorából legfontosabbaknak azokat ítéljük,
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melyek megerősítették a terület szénhidrogén szempontú perspektivitását. A perspekti
vikus területet a Béri-árok területén jelölhetjük ki.

Az 1970. évi jelentésünkben közölteket kiegészítve megemlítjük, hogy a geofizikai 
adatokból szerkesztett alaphegység mélység -3500 m alatti értékei a Béri-árok területén 
jelentkeznek, a 3000 m alatti értékek pedig a sóshartyán—szentkúti törésvonaltól DK-re. 
Az ősföldrajzi, kép a szénhidrogénkutatás szempontjából a fentieken túlmenően új adato
kat szolgáltatott: a sóshartyán—szentkúti törésrendszer mentén jelentkeznek az ismert és 
eddig a vulkáni működéssel kapcsolatba hozott (C02-os) csevicék (Tar, Hasznos, Mátra- 
verebély, Kisterenye), bitumen-nyomok (Nagybátony, Sulyom-tető), metán-szivárgás 
(Kotyháza), jódos vizek (Sóshartyán, Kishartyán).

A badenien vulkanizmus felszíni és felszín alatti elterjedése (légimágneses felvételek 
adatai) megerősítette azt a felfogásunkat, hogy a Béri-árok és Zagyva-árok találkozásánál 
levő területrészen a vulkanizmus alárendelt és így a szénhidrogénkutatás szempontjából 
nem hat zavaró tényezőként.

Az ottnangien emelet ősföldrajzi és fáciestérképe alapján lezártnak tekinthető a 
terület barnakőszénprognózisa, a továbbkutatási lehetőségek (egy esetleges későbbi 
szén-konjunktúra esetén is) Ny felé lehatároltak. Ezt a Nógrádi-medence általános föld
tani, szerkezetföldtani képe, a meddő- és fedőképződmények fáciesviszonyai és a szén
telepek vastagsági, illetve minőségi viszonyai támasztják alá.

A prognózistérképek az alapadatokon túl bentonitra 3, agyagra 8, tufára 7, kő- 
bányászati célokat szolgáló andezitre 9, homokra 19 prognosztikus terület felderítő 
kutatására vonatkozó javaslatot foglalnak magukban.

Ezek jelentőségét általában az építőipari alapanyagok hiánya, ezen belül а IV. ötéves 
terv kiemelt beruházását jelentő kisterenyei durvakerámia gyár alapanyagellátása, vagy a 
könnyűszerkezetes építési módok kiemelt fontossága (vulkáni habsalak, ásványi üvegszál, 
stb.) húzza alá.

T o k a j i  p e r l i t k u t a t á s .  A KFH Intézetünk javaslatára elrendelte a Tokaji
hegység perlit-prognózisának elkészítését. A tervév során március 31.-ig e nagy kutatási 
program részeként elkészítettük a Telkibánya—Kőgát-i terület felderítő kutatási tervét, 
majd levezettük a jóváhagyott kutatást (Ilkeyné Perlaki E.). A feltárt mintegy 70 m 
vastag perlittest eltérő kifejlődésű képződményekből áll. A technológiai vizsgálatok 
elkészülte után ennek egy része ipari szempontból minősített készletként fog megjelenni.

D o r o g i  s z e r k e z e t k u t a t á s .  A feltárás alatt levő esztergom—lencse
hegyi területen, közvetlen ipari megbízásból, szerkezetföldtani elemzéseket végeztünk 
(Nagy G.). A vizsgálatok eredményeiről készült összefoglalás és szerkezeti térkép a 
bányászati tevékenység tervezési és kiviteli munkáit segíti elő.

Az Észak-Magyarországi Osztály munkájának jelentős részét képezte a Központi 
Mintaanyagraktár felállítása Rákóczi-bányatelepen (Forgó L.). Ennek során felszámol
tuk a befejeződött tokaji, cserehátí, borsodi, mátrai, cserháti kutatások során létesített 
12 ideiglenes mintaraktárt és anyagukat rendezve, szabványosított tárolási formában az új
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raktárban helyeztük el. Az itt tárolt anyagok mennyisége jelenleg: 342 db fúrás (ebből 18 
földtani alapfúrás) mintegy 35 000 fm-ben. A korszerű tárolás kezelhetővé és mindenki 
által hozzáférhetővé tette a hozzávetőlegesen 100 millió forint értékű fúró mag, illetve 
dokumentációs anyagot.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG 
NORDUNGARN IM JAHRE 1971

von
G. H á m or

Die Abteilung Nordungarn hatte in 1971 zur Aufgabe die komplexe Untersuchung 
des Mátra- und Tokaj-Gebirges abzuschliessen; die komplexe geologische Erforschung des 
Börzsöny-Gebirges anzufangen; die Prognosenkarten des Nógrád—Cserhát-Gebietes an
zufertigen; ferner, auf Vertragsbasis für externe Klienten, die Perlitprognose des Tokaj- 
Gebirges, die tektonische Untersuchung der Braunkohlenlagerstätte von Dorog-Lencse- 
hegy und die technische Kontrolle von sechs Prospektionsarbeiten in verschiedenen Er
kundungsphasen durchzuführen.

Das Abschliessen der komplexen geologischen Untersuchungen und detaillierten 
geologischen Kartierung des Mátra-Gebirges geriet im Berichtsjahr in die letzte Phase.

Es ist nicht gelungen, die komplexe geologische Untersuchung und detaillierte 
geologische Kartierung des Tokaj-Gebirges in 1971 zu vollenden. Neben subjektiven 
Faktoren ist diese Tatsache auf folgende Ursachen zurückzuführen: die Korrektur durch 
die Autoren der das ganze Territorium des Gebirges umfassenden 17 Kartenblätter im 
Maßstab 1:25 000 (davon 11 bereits gedruckt), erforderte eine grössere Menge von Arbeit, 
als vorgesehen; ferner, inzwischen tauchte aus dringendem Anlass die Notwendigkeit der 
Erarbeitung der Perlitprognosen des Tokaj-Gebirges (durch E. Ilk ey-  Perlaki) auf.

Die geologische Übersichtskarte des Gebirges im Maßstab 1:50 000 wurde in Drei
farbendruck angefertigt und herausgegeben. 7 Kapitel der einschlägigen, textlichen, 
monographischen Arbeit wurden manuskriptlich vollendet.

Im Rahmen der komplexen Erforschung.des Börzsöny-Gebirges wurde die Abteilung 
beauftragt, den Südteil des Gebirges zur Beurteilung der Möglichkeiten für Erzprospektio
nen zu erkunden.

Die Aufgabe wurde auf drei Kartenblättern im Maßstab 1:25 000 — welche den 
ganzen Südraum umfassen — durchgeführt (siehe Abb. 1.). In diesem Raum wurde dabei 
das Gebietteil von augenblicklich grösster Höffigkeit für die Volkswirtschaft an Hand von 
3 Kartenblättern im Maßstab 1:10 000 kartiert.

Von den wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeit dürfte vor allem die Entwick
lung der Kentnisse über den Untergrund des Gebirges hervorgehoben werden. Das Studium 
der räumlichen Verbreitung von kristallinen Schiefern, Diabasen, Graniten, verschiedenen 
mesozoischen Xenolithen führte zur Überzeugung, dass der Bau des alten Grundgebirges
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komplizierter ist, als die bisher vorausgesetzten Modelle. Im Untersuchungsgebiet besteht 
das Liegende der vulkanischen Serien nirgends aus helvetischen Schlierformationen, 
sondern im W (Márianosztra) aus rupeüschen — nach Á. Na g y - G ella i Clavulinoides 
szabói-führenden — Ablagerungen, sowie chattischem (Egeden?) Schlier und buntem 
Ton, im О (Nógrád) dagegen aus Ablagerungen des zum Egerien gehörenden „Komplex 
von Becske” (G. Há m o r ). Damit im Zusammenhang steht die frühere Feststellung von 
G. Na g y , dass in diesem Raum das Vorhandensein von paläogenem, z. T. intersedimentä
rem Vulkanismus beweisbar ist.

Ein neues Ergebnis im Zwischenraum von Szokolya und Szendehely ist der 
Nachweis einer Sedimentationslücke im Ottnangien (Helvet s. str.) und der Beweis an 
Hand von Fossilien des transgressiv lagernden Chlamys-Sandsteins des Karpatiens 
(„oberes Helvet”). Bei Magyarküt wurde der „mittlere Rhyoüthtuff” (biotitführender 
Dazittuff) — der im Gebirge bisher unbekannt war — gefunden und auf dieser Grundlage 
kann das Karpatien-Alter (oberes Helvet) der Andesitlava und Andesittuffe, die zwischen 
den Chlamys-Sandstein und dem „mittleren Rhyolithtuff ’ eingeschaltet sind, als bewiesen 
betrachtet werden (G. H á m o r ). Die Erkennung des tortonischen Deckgebirges hat im 
Raume von Szokolya—Magyarküt (G. Há m o r ) bzw. von Letkés (I. J a n k o v ic h ) 
wesentlich fortgeschritten.

Die Ergebnisse von praktischer Bedeutung betreffen das Alter, den Typ und die 
tektonischen Beziehungen der Vererzung sowie die Feststellung der Möglichkeiten für 
Sucharbeiten im Raume von Nagyirtás—Kóspallag (G. Na g y ). Die mineralogische und 
erzlagerstättenkundliche Untersuchung der Vererzung (B. Na g y ) hat unsere diesbezüg
liche Kenntnisse, die bisher auf die Umgebung von Nagybörzsöny—Rózsa-hegy beschränkt 
waren, in vieler Hinsicht erweitert.

Die Möglichkeit zur Anfertigung der Prognosenkarten des Untersuchungsgebietes 
von Nógrád—Cserhát wurde durch die 1969-70 aufgenommenen und angefertigten acht 
Blättern der geologischen Karte im Maßstab 1:25 000 gewährleistet.

Die Ergebnisse der Arbeit wurden im Atlas des Nógrád—Cserhát-Gebietes zusam
mengefasst, der aus geologischen Karten, paläogeographischen Prognosenkarten und 
ingenieurgeologischen Karten besteht. Das Kartenwerk beinhaltet 18 Varianten, die 
einheitlich im Maßstab 1:50 000, mit reduzierter Topographie usw., für allgemeinen 
Vertrieb und Gebrauch herausgegeben wurden.

Variante 1 ist die geologische Karte mit abgedeckten pleistozänen und jüngeren 
Ablagerungen.

Variante 2 ist die Faktenkarte (mit Darstellung der Bohrpunkten) des Gebietes.
Varianten 3—10 stellen paläogeographische und Fazieskarten des Egerien, Eggen

burgien, Ottnangien, Kárpátién, Badenien (auf 2 Blättern), Sarmat und Pannon dar. 
Varianten 3, 5 und 7 geben zugleich eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben für 
Kohlenwasserstoff- und Braunkohlen-Prognosen an.

Varianten 11 — 14 geben Prognosen für andere nutzbaren Bodenschätze an. 
Variante 11 ist die Prognosenkarte von Bentoniten und grobkeramischen Rohstoffen, 
Variante 12 die von vulkanischen Tuffen, Variante 13 die von Steinbrüchen und Variante 
14 die von Sanden.
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Auf den Varianten 15, 16 und 17 des Atlasses sind die ingenieurgeologischen 
Übersichtsprognosen des Gebietes dargestellt.

Variante 18 ist die hydrogeologische Karte des Gebietes.
Von den wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeit wird der bei der Anfertigung 

der paläogeographischen und Fazieskarten erarbeiteten Methodik ausschlaggebende 
Bedeutung beigemessen, denn diese hat ermöglicht — mit den Nachweis von durch 
grosstektonische Einheiten bestimmten tektogenetischen Fazies — über die Klärung von 
stratigraphischen—paläogeographischen Problemen hinaus, auch praktische Schlussfolge
rungen aus unseren Karten zu ziehen.

Von den praktischen Ergebnissen werden jene für wichtigste gehalten, welche die 
Erdöl- und Erdgashöffigkeit des Gebietes bekräftigt haben. Der perspektivische Raum 
entspricht dem Gebiet des Grabens von Bér.


