M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1972. ÉVRŐL

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1972. ÉVI MUNKÁJA

A M. Áll. Földtani Intézet 1972. évben is jelentős erőt fordított az 1955. évi
Földtani Tanács-i határozatok alapján kibontakozott kutatási ciklus záró- és utó
munkálataira.
A tárgyév folyamán folytatódott az ország hálózatos rendszerű, 200 000-es földtani
térképsorozatának nyomdai úton történő közreadása. Az év során megjelent a Kaposvár
jelű térképlap, a Székesfehérvár és a Veszprém jelű lapok magyarázói. A nagyobb méret
arányú térképek közül megjelentek a Füzérradvány-Széphalom és Sárospatak 25 000-es,
valamint a Cserkút, Pusztamarót, Hird és Nagymányok jelű 10 000-es lapok. Térkép
magyarázó füzeteket adtunk ki a Cserkút, Füzérradvány-Széphalom, Pécs-ÉNy és Sárisáp
jelű lapokhoz.
Az év során kerültek közreadásra a MÁFI Évkönyv-sorozatában a „Dorogi-medence
eocén földtana” (LV. kötet 1. füzet), a „Dorogi-medence eocén molluszkái” (LV. kötet
2. füzet), valamint a „Negyedkori üledékképződés és éghajlattörténet az Alföld
medencéjében” (LVI. kötet 1. füzet) c. munkák.
Megjelent továbbá az Évi Jelentés sorozat 1970-es kötete és a Módszertani
Közlemények „Geokémia” c. füzete.
A Bakony hegység területéről 6 db 25 000-es fedett—fedetlen változatú, közös
magyarázójú térképlap nyomdai szerkesztésre kész kézirata készült el. Kiegészítő adat
gyűjtés és adatértékelő munka folyt a hegység pliocén képződményein. A hegység északi
részének előkutatása során 100 000-es eocén elterjedési és kifejlődési térképek, két
25 000-es prognózistérkép, valamint egy 10 000-es lap készült el kéziratban.
Elkészült a Kelet-Mecsek 21 lapból álló 10 000-es földtani térképsorozata és az
ennek alapján szerkesztett 25 000-es földtani térképe, kéziratos formában.
Lezártuk a Máira hegység földtani viszonyai c. monográfia kéziratát.
Tovább folytatódott a Tokaji-hegység földtanának monografikus összefoglalása és
a felderítő perlitkutatás.
Az Intézetnek az ország egészére kiterjedő vizsgálatai közül említést érdemel a
magyarországi paleozoikum áttekintő alapozó vizsgálata s az eredmények kéziratos
összefoglalása, valamint a mezozoikum és a pliocén átfogó vizsgálata.
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Az Intézet kibontakozóban levő vagy végrehajtás alatt álló feladatai szemléltetően
jelzik, hogy hazánknak a földtani előkutatással szemben támasztott igényei jelentősen
növekedtek, sokrétűekké váltak. Ma is a nyersanyagkutatási—bányászati tevékenység
igényei a legjelentősebbek. Ezen belül a korábbihoz képest növekedett az építőipari
nyersanyagkutatás tudományos megalapozása iránti igény részaránya. E mellett a mérnöki
előtervezési gyakorlat megerősödése, a környezetvédelmi problémák növekvő mértékű
jelentkezése fokozta az igényt az építésföldtani előkutatási munka, a Balaton környékén
és városaink területén kibontakozott építésföldtani térképezés termékei iránt. Növekvő
érdeklődés tapasztalható a regionális építési és mezőgazdasági tervezési gyakorlat részéről
az Alföld hálózatos rendszerben készülő, 100 000-es részletességű térképsorozatai iránt is.
Részletes építésföldtani térképeink - az Alföld-kutatás keretében készülő áttekintő
mérnökföldtani, agrogeológiai, vízföldtani célú térképváltozatok - a regionális tervezés
során legáltalánosabban használható adatok ábrázolása mellett, mintegy helyzetképét
adják a területen működő földtani folyamatok egyensúlyának. E térképek a helyzetkép
jellegéből adódóan megítélhetővé, esetenként mérhetővé teszik mind a természetes, mind
a mesterséges hatásokra bekövetkező változásokat. Munkánk így a környezetvédelmi
tevékenység földtani ismereti alapjainak előkészítését is jelenti.
Az Intézet n y e r s a n y a g k u t a t á s i célú munkái közül a jelentős erő
koncentrációval Végzett Börzsöny hegységi kutatómunkát említjük első helyen. A hegység
1:50 000 méretarányú földtani ismeretességi és a megelőző kutatási adatokra alapozott
fedetlen földtani térképének elkészültét követően mintegy 270 km2 terület részletes
földtani felvétele, sekély mélységű feltárása és anyagvizsgálata készült el. Kéziratos
formában lezártuk a Letkés, Kismaros, Szokolya jelű 25 000-es, valamint a Szokolya,
Kóspallag, Márianosztra jelű 10 000-es térképlapok és magyarázóik kéziratát. A felvett
térképlapok területén megoldottuk a paleogén, helvéti, tortónai vulkáni működés termé
keinek megbízható térképi elhatárolását. Felderítő kutatást előkészítő vizsgálatokat
folytattunk a paleogén vulkanizmus felvételi területen megismert ércindikációin. Ércindikációkat ismertünk meg a fiatalabb vulkáni működés mezozóos képződményekkel
érintkező területrészein. Bővült a hegységre vonatkozó szerkezeti, ősföldrajzi adatok köre.
A hegység paleozóos—mezozóos aljzatára vonatkozó és általában a mélyebb szinti
ércesedés lehetőségeinek tisztázásához szükséges ismeretek kellő bővülése azonban csak a
geofizikai vizsgálatok értékelése, értelmezése után lemélyíteni tervezett mélyfúrásoktól
várható.
Megkezdtük a Recsk-Rudabánya közötti szerkezeti öv kutatási programjának
összeállításához szükséges előkészítő munkálatokat. Geokémiai vizsgálatokat végeztünk a
régebben mélyített rudabányai fúrások anyagán. A vizsgálati eredményeket a földtani
kifejlődési-szerkezeti ismeretekkel egybevetve igazoltuk az ércesedés rétegtani szinthez
kötött jellegét, kimutattuk a telepképződés szerkezetföldtani feltételeit. A Bükk hegység
ÉNy-i részén szerkezethez kötött kovás metaszomatikus ércindikációt ismertünk fel.
Az Aggteleki-hegységben geokémiai prospekciós módszerrel polimetallikus ércesedés
lehetőségére utaló, kisebb méretű anomáliát mutattunk ki Szinpetri környékén.
Az, A l f ö l d - k u t a t á s keretében az év során kéziratosán elkészült a 19 lap
változatot tartalmazó Tiszafüred jelű 100 000-es térképsorozat. Befejeződött az anyag
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vizsgáló tevékeny ség, az Eger és Mezőkövesd jelű lapokon. Elvégeztük a Hajdúnánás jelű
lap sekélymélységű feltárómunkálatait.
A Balaton környék é p í t é s f ö l d t a n i f e l v é t e l e keretében elkészültek a
Balatonaliga, a Keszthely-É, a Gyenesdiás—Vonyarcvashegy jelű 10 000-es térképsoroza
tok. Eőkészítő felvételi munka folyt azonos méretarányban a Balatonvilágos, Balaton
szárszó—Balatonföldvár, Fonyód jelű lapok területén.
Budapest területéről elkészültek a 10 000-es méretarányú János-hegy, Csillebérc,
Cinkota jelű lapsorozatok. Előkészítő felvételi tevékenység folyt a Rákosliget és Pestlőrinc
jelű lapokon.
Az ország nagyobb részére vagy egészére kiterjedő munkálatok közül legjelentősebb
a f e l s z í n a l a t t i d i n a m i k u s v í z k é s z l e t e k becslésére, majd számításá
ra irányuló munka. Az elvégzett vizsgálatok arra utalnak, hogy bár artézi édesvizeink
utánpótlódnak, a nagy vízkivételi helyeken jelentős víznívócsökkenés tapasztalható.
Békéscsaba környékén a nívócsökkenés értéke az elmúlt 10 esztendő alatt 1,5—2,0
méternek adódott.
Hasonlóképpen nagy fontosságú hazánk földtani tájegységei 100 000-es részletes
ségű, i s m e r e t e s s é g i h e l y z e t k é p jellegű földtani térképeinek készítésében
történő részvételünk. Ennek keretében elkészült a Dunántúli-középhegység É-i részének
földtani térképe, a Bakony hegység földtani, bauxitföldtani és megkutatottsági térképe,
valamint Észak-Magyarország Ny-i részének (Börzsöny, Cserhát—Nógrád—Mátra, NyugatBorsod) fedetlen földtani, fúráspont, mélyföldtani-szerkezeti, kőszénföldtani, földtani
ismeretességi térképe. Elkészült továbbá a Dél-Dunántúl megkutatottsági térképe.
A módszertani feladatok közül első helyen említendő a l é g i k u t a t á s
alkalmazása a Börzsöny hegység komplex földtani térképezésénél (fotogeológiai és fototektonikai kiértékelés). Az i n f o r m a t i k a i (geomatematikai) módszerek alkalmazása
terén automatikus térképrajzolással, a terepi anyagleírás algoritmizálásával, valamint a
röntgen rutinfelvételek automatikus értékelésének megvalósításával foglalkoztak Intéze
tünkben. Folytatódott a számítógépi programtár fejlesztése. Megkezdődtek a mélyfúrási
adatok gépi tárolásának, visszakeresésének, számítógépre vitelének előkészítő munkálatai.
Eredményes gazdaságföldtani munka folyt az ország legfontosabb hasznosítható ásványi
nyersanyagai alapvető adatainak számítógépre vitele terén (kőszén, bauxit).
Folytatódott az országos agyagásvány-kataszter készítése.
A g e o m i k r o b i o l ó g i a i munkák a tárgyévben három irányban folytak:
a magmás kőzetek mállasztása, kísérletek a réz bakteriális kinyerésére karbonátos réz
ércekből és üveghomok bakteriális vastalanítása. Ez utóbbi téma lényegében befejeződött
és félüzemi kísérletek végzésére az iparágnak átadtuk.

Területi
földtani
s z o l g á l a t a i n k közül folyamatosan fejlődve
változatos tevékenységet fejtett ki az észak-magyarországi, a közép-dunántúli és a dél
dunántúli; újonnan alakult meg a Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálat. Legjelentősebb
munkáikat az építőanyagipari nyersanyagkutatás, a felszínmozgásos területek kataszteré-
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пек készítése, mérnökföldtani, környezetvédelmi—természetvédelmi témakörökben vé
gezték.
Az Intézet d o k u m e n t á c i ó s szolgáltatásai a megszokott mederben folytak.
A Könyvtár olvasóterme mintegy másfélszázezer kötetet, kölcsönző szolgálata 5123 köte
tet forgalmazott. Éves gyarapodása 1994 mű és 1722 kötet folyóirat, valamint 70 mű
mikrofilmen. Összesen 805 cserésünk van. Földtani térképtárunk 609 db térképpel és
1399 db térképmagyarázóval gyarapodott; 2818 térképet, ill. magyarázót kölcsönzött.
Adattárunk 804 db új jelentéssel, 811 fúrási dokumentációval gyarapodott és 13 191 db
dokumentációt kölcsönzött. Múzeumunk a gyűjtemények kiegészítése és rendezése mellett
igen jelentős tudománytörténeti és hagyaték-feldolgozási munkát is végzett.
Intézetünk n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i r a az 1972. évben az alábbi
adatok jellemzőek: 10 országból 59 vendéget fogadtunk. Tudományos konferencián,
értekezleten 23 munkatársunk vett részt, 7 szocialista és 6 kapitalista országban.
Tanulmányúton 47 munkatársunk volt, 7 szocialista és 2 kapitalista országban.
Kereskedelmi úton szakértőként 3 munkatársunk járt (Iránban, Líbiában, ill.
Marokkóban). Nigériában 2, Guineában, Maliban és Guyanában pedig 1—1 szakértőnk
dolgozott.
Hangsúlyozott kiemelést érdemel Intézetünk e x p e d í c i ó s tevékenysége. 13 fős
III. mongóliai földtani térképező expedíciónk befejezte terepi munkáit és megkezdte az
összesen 6 db 100 000-es térképlapra vonatkozó zárójelentés összeállítását. A tárgyévben
kezdte meg működését 5 tagú kubai expedíciónk, amely Oriente tartomány 250 000-es
földtani térképezését végzi. Első munkaévüket eredményesen zárták.
D r . Ko n d a Jó z s e f
igazgató

ON THE WORK OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE
( MÁ F I) IN 1972
In 1972 the Hungárián Geological Institute kept on devoting considerable efforts
to terminate the research project that had been launched with the 1955 decision óf the
Geological Council of Hungary.
During the year being reported the printing of the 1:200 000-scale geological map
series of the country was continued. The map of the quadrangle „Kaposvár”, the
explanatory booklets to the maps of the „Székesfehárvár” and „Veszprém” quadrangles
were issued. Of the maps of larger scale, the maps of the 1:25 000-scale quadrangles
„Füzérradvány-Széphalom” and „Sárospatak” and of the 1:10 000-scale quadrangles
„Cserkút”, „Pusztamarót”, „Hird” and „Nagymányok” were printed. In addition,
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explanatory booklets fór the quadrangles „Cserkút”, „Füzérradvány-Széphalom”, „Pécs
NW” and „Sárisáp” were published.
The year 1972 could witness the publication of the monographs „L’Éocéne de la
region de Dorog” (Vol. LV, fase. 1), „Die eozäne Molluskenfauna des Doroger Beckens”
(Vol. LV, fase. 2) and „Quartärsedimentation und Klimageschichte im Becken der
Ungarischen Tiefebene (Alföld)” (Vol. LVI, fase. 1) in the Annals serial of MÁFI.
In addition to the above, the volume 1970 of the Arnual Report serial and
the fascicle „Geokémia” (Geochemistry) of the serial Módszertani Közlemények
(Methodological Communications) were issued.
For the territory of the Bakony Mountains, the manuscripts of 6 quadrangles of
the 1:25 000-scale geological map were got ready for editing in two versions: drift (with
the Quaternary inclusive) and solid (with the Quaternary peeled off), with a common
explanatory booklet. Supplementary data sampling and interpretation work was
conducted in Connection with the Pliocene formations of the area. Düring the surveying
of the northern part of the mountains the manuscripts of maps showing the distribution
and facies of the Eocéné formations, scale 1:100 000, of two prognostic maps at 1:25 000
and of one geological map at 1:10 000 were compiled.
For the Mecsek Mountains, a complete 1:10 000 series of the geological map of the
eastern mountain sector consisting of 21 quadrangles and the resultant 1:25 000-scale
geological map of the area were completed, in form of manuscript.
The manuscript of a monograph on the geology of the Mátra Mountains was
finished.
The monographic Compilation of the geology of the Tokaj Mountains and searches
for perlite were continued.
Out of the nationwide investigations of the Institute, the all-round fundamental
studying of the Hungárián Paleozoic and the Compilation of the results in manuscript and
the integrated investigations of the Mesozoic and Pliocene are worth mentioning.

MÁFI’s working projects under development or execution show eloquently that
the Nation’s need for geological surveying and reconnaissance work have considerably
increased and become diversified. It is the needs of the prospecting and mining industries
that are still the most significant. In this connection the importance of the need for scientific
research work of quarrying Orientation has relatively increased. In addition, the intensification of civil engineering designing activities and the problems faced increasingly in
environmental control have urged for large-scale engineering geological studies and for
having the products of the engineering geological mapping launched in the surroundings
of Lake Balaton and the municipal areas of the cities. A growing concem of regional
planners of engineering and agricultural projects has been experienced in respect of the
1:100 000-scale map series of the Alföld (Great Hungárián Piain) being prepared in а
regulär System of quadrangles. Our detailed engineering geological maps - the small-scale
geotechnical, agrogeological and hydrogeological map variants being compiled under the
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Alföld Project —do not only record the data most widely utilizable fór regional planning,
bút they also give a kind of portrayal of the equilibrium of the geological processes
active in the mapped area. Given this portrayal function, these maps allow the users to
forecast and, occasionally, even to assess the potential consequences of both the natural
processes and artificial interventions. Accordingly, our work represents the preliminary
assessment of the geological fundamentals of environmental control.
O f t h e p r o s p e c t i n g-oriented activities of MÁFI, let us mention in the first
place the Börzsöny Mountains Project being developed with a considerable concentration
of efforts. After the completion of a map recording the state of geological knowledge at
1:50 000 and of a geological map (solid) compiled on the basis of earlier résülts, the
detailed geological field-mapping, shallow drilling, trenching and sample processing of an
area of about 270 km2 were completed. The manuscripts of the maps and explanatories
of the quadrangies „Letkés”, „Kismaros” and „Szokolya” at 1:25 000 as well as those of
the quadrangies „Szokolya”, „Kóspallag” and „Márianosztra” at 1:10 000, were finished.
In the mapped quadrangies the products of Paleogene, Helvetian and Tortonian volcanism
could be reliably delimited on the maps, Preparations to reconnaissance work were
undertaken on the őre indications that had been discovered in the mapped area of
Paleogene volcanism. Őre indications were discovered in zones where Tertiary volcanism
is in contact with Mesozoic formations. The gamme of tectonic and paleogeographic data
on the mountains was widened. An amplification of the knowledge concerning the
Paleozoic-Mesozoic basement of the mountains and allowing the exploration of potential
őre mineralization at deeper levels cannot be expected until the deep boreholes to be
sunk after the Interpretation of the geophysical results are available.
The preparatory work necessary fór the development of the research programme of
the Recsk-Rudabánya Structural Zone was commenced. Geochemical investigations of
materials from earlier boreholes of Rudabánya were carried out. By comparing the results
with geological and structural evidence, we managed to verify the Stratigraphie control of
the őre mineralization and to explore the tectonic conditions of őre deposition. In the
northwestem part o f the Bükk Mountains a structure-controlled siliceous, metasomatic
őre indication was recognized. Geochemical prospecting in the vicinity of Szinpetri
viliágé on the Aggtelek Karst allowed us to detect a minor anomaly suggesting the
potential availability of polymetallic őre minerialization.
Under the A l f ö l d P r o j e c t the manuseript of the map of the quadrangle
„Tiszafüred” at 1:100 000, consisting of 19 map-sheet variants, was finished during the
year. The processing of materials from the quadrangies „Eger” and „Mezőkövesd” was
completed. In the quadrangle „Hajdúnánás” shallow drilling and trenching were carried
out.
In the framework o f t h e e n g i n e e r i n g g e o l o g i c a l m a p p i n g o f t h e
Lake Balaton region the map series of the quadrangies „Balatonaliga”, „Keszthely N” and
„Gyenesdiás-Vonyarcvashegy” at 1:10 000, were finished. Preliminary field-mapping
work of the same scale was conducted in the quadrangies „Balatonvilágos” , „Balatonszárszó-Balatonföldvár” and „Fonyód”.
Fór the municipal area оf Budapest, the map-sheet series of the 1:10 000-scale

A M Á F I1972. évi munkája

13

quadrangles „János-hegy”, „Csillebérc” and „Cinkota” were completed. Preliminary fleld
mapping was conducted in the quadrangles „Rákosliget” and „Pestlőrinc”.
Of the activities covering the major part or the whole of the country’s territory, the
work aiming at the estimation and calculation o f t h e d y n a m i c U n d e r g r o u n d
w a t e r r e s o u r c e s i s most significant. As suggested by the available results, despite
the recharge of the country’s artesian freshwater resources, a considerable depression of
the ground-water table can be observed in places of major water production. Fór instance,
in the vicinity of Békéscsaba this figure was found to have attained 1.5 to 2.0 m during
10 years.
Of similarly great importance is our participation in the preparation of the
1:100 000-scale geological maps of Hungary’s regional geological units portraying
t h e s t a t e o f k n o w l e d g e o f t h e respective areas. In this connection the geolo
gical map of the northern part of the Transdanubian Central Mountains as well as the
geological and bauxite-geological maps and the map of the state of exploration of the
Bakony Mountains were finished. Fór the western part o f North Hungary (Börzsöny,
Cserhát-Nógrád-Mátra and West Borsod), the following types of maps were prepared:
geological (solid), borehole map, subsurface geological and coal-geological map and map of
the state of geological knowledge. In addition, the map of the state of geological
exploration of Southern Transdanubia was finished.
Of the methodological tasksr; the application of a e r i a 1 m e t h о d s to the
integrated geological mapping of the Börzsöny Mountains (photogeological and phototectonic interpretations) should be mentioned in the first place. In the domain of the
application of m a t h e m a t i c a l g e o l o g y , several problems like the automation
of map. plotting, the algorithmization of describing field materials and the automation of
the interpretation of routine X-ray diffractometric data, were studied. The development
of the bank of computer programs was continued. Preliminary work on the computerization of the storage and re*trival of deep drilling information has been started. Fruitful
economic geological activities were conducted in the domain of developing computer
Systems fór the storage of the basic data of the country’s most important mineral
resources (coal, bauxite).
The preparation of the national c a d a s t r e o f c l a y m i n e r a l s was
continued.
G e o m i c r o b i o l o g i c a l activities were conducted in three directions:
artificial weathering of magmatic rocks; experiments fór the bacterial recovery of copper
from carbonate copper ores; bacterial deferrification of glass sands. The last-mentioned
project was essentially completed and given over to the industry to carry on testing at
semi-industrial level.
*

Under continuous development, three of our t e r r i t o r i a l g e o l o g i c a l
S e r v i c e s , those of North Hungary, Central Transdanubia and Southern Transdanubia,
conducted diversified activities. In addition, the South Alföld Geological Service was
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established. The Services were active mainly in exploring raw materials fór housing and
engineering structures; preparing a cadastre of the areas of unstable ground; other
engineering geological subjects; environmental control and natúré conservation.
The d o c u m e n t a t i o n S e r v i c e s of MÁFI acted in conventional channels.
The Reading Room of the Library attained a turnover of about 150 000 items. The stock
of the Library was increased by 1994 books and 1722 fascicles of periodicals and 70
papers recorded on microfilms. The number of exchange partners attained a total of 805.
The Geological Map Depository was complemented with 609 maps and 1399 explanatory
booklets; 2818 maps, resp. explanatories were lent out to clients. MÁFI’s Data Bank was
complemented with 804 new reports and 811 items of borehole documentation, and
13 191 items of manuscripts were lent out. In the Museum, besi.de complementing and
systematizing the collections, the staff carried out valuable work on the history of
Science and legacy processing.
MÁFI’s i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s in 1972 can be characterized by the
following data: 59 visitors were received from 10 countries. 23 MÁFI collaborators
attended scientific meetings in 7 socialist and 6 capitalist countries. 47 staff scientists
made study-tours to 7 socialist and 2 capitalist countries. 3 of our collaborators were on
commercial missions (Iran, Lybia and Morocco). Two staff scientists of MÁFI worked in
Nigeria, one in Guinea, one in Mali and one in Guyana.
Particular emphasis should be placed on MÁFFs e x p e d i t i o n a c t i v i t i e s .
In Mongólia our IIIrd Geological Mapping Expedition (a team of 13 persons) flnished its
fíeldwork and began to draft its final report conceming a total of 6 quadrangles of the
1:100 000-scale geological map.
1972 was the year when our Cuban Expedition (5 persons) started the geological
mapping of Oriente province at 1:250 000. They completed their first year’s programme
with satisfactory results.
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