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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET MÛKÖDÉSI JELENTÉSE AZ 1994–1995. ÉVRÕL
GAÁL GÁBOR igazgató

BEVEZETÉS

A Magyar Állami Földtani Intézet projektekben végzi
kutatási munkáját, amelyek egy részében az ELGI együtt-
mûködik. A szolgáltató tevékenységet osztályok — labo-
ratóriumok, térinformatika és számítástechnika, könyvtár
és múzeum — látják el. A kutatás programokra tagolódik:

— Földtani térképezés,
— Vízföldtan,
— Környezetgeológia és földtani természetvédelem,
— Ásványvagyon-kutatás/értékelés,
— Alapkutatás,
— Geokémia,
— Laboratóriumok.
A programok élén 1994-tõl fõosztályvezetõk állnak, de

nem tért vissza a hierarchikus osztály/fõosztály rendszer.
A projektek továbbra is szakmailag önálló és önállóan
gazdálkodó egységek, amelyek az igazgatónak felelõsek.
A fõosztályvezetõk programjaik keretében tervezik és
koordinálják a kutatást és ellátják fõosztályaik egyes
személyzeti ügyeit is.

Kutatási tevékenységünk

Regionális adatok gyûjtése, elemzése, megjelenítése
és különbözõ szempontok szerinti értelmezése a MÁFI 
legfontosabb feladata. Ez a tevékenység 1995-ben a
térinformatikai módszerek fejlesztésével fellendült.
Számos földtani térképlap készült el tisztán számítás-
technikai módszerekkel. Külön említésre méltók Szent-
gotthárd (600), Zalaegerszeg (601), Szigetvár (903) te-
matikus geológiai térképváltozatok, Kiskunhalas (706)
agrogeológiai térképváltozatai és a DANREG térinfor-
matikai adatbázisa. Ezek az eredmények bizonyítják,
hogy a MÁFI térképprodukciója GIS-alapon beindult és
ez a MÁFI által gyûjtött geológiai adatok sokoldalú fel-
használását és értékesítését teszi lehetõvé.

A többi területen is jelentõs új eredmények születtek:
— Megteremtettük az országos vízmegfigyelõ hálózat

GIS alapját és az automatikus feldolgozás a jövõben egyre
gyorsabb, pontosabb szolgáltatásra, értékelésre képes.

— Felélénkült a koncessziós tevékenység, az Intézet
több adatcsomagot állított össze a MBH megrendelésére.

— Az Intézet jelentõs módszerfejlesztést végzett az
ásványkincsek valamint a szénhidrogén készletek elõre-
jelzésének és felbecsülésének területén. Ez a jövõben új-
szerû potenciáltérképek elkészítéséhez fog vezetni.

— Elkészült Magyarország áttekintõ jellegû geoké-
miai térképsorozata 25 elemre.

— Egészségügyi szempontból fontos Somogy és
Baranya megyék Ca–Mg-hidrokarbonátos vizeinek magas
nitrátkoncentrácóinak megállapítása. MÁFI az egyedüli
intézmény, amely ilyen jellegû adatbázissal rendelkezik és
ennek kiépítése a jövõben fontos.

— Elkészült az arzénes rétegvizek adatbázisa.
— Az Országos Földtani Múzeumunk, a 125 éves

évforduló alkalmából színvonalas új állandó kiállítást ren-
dezett, amelyet hetente átlagban a nagyközönség részérõl
150 személy tekintett meg.

— A laboratóriumok anyagvizsgálati munkája 1995-
ben 21%-al haladja meg a tavalyit.

Belföldi kapcsolataink

Belföldi kapcsolataink közül különösen említésre
méltó együttmûködésünk a Környezetvédelmi és Terü-
letfejlesztési Minisztérium szakmai képviselõivel, vala-
mint a Paksi Atomerõmû Rt.-vel, amely jelentõs meg-
bízási szerzõdéseket eredményezett. Kutatóink számos
eredményes pályázata az OTKA-nál, az OMFB-nél és a
Magyar–Amerikai Kutatási Alapnál ezeknek az intéz-
ményeknek irántunk érzett növekvõ bizalmát tükrözi.

A bizalom az Intézetnek fontos bevételi forrásokat nyi-
tott meg és bevételeket biztosított alaptevékenységünk
területén. 1995-ben az Intézet kutatói 17,6 MFt értékben
nyertek pályázatokat. Ezen kívül 74 külsõ szerzõdés
összesen 103 MFt bevételt hozott. Ebbõl 44 MFt saját
bevétel, amelyet visszaforgattunk a kutatásba, ezáltal
többszörösre növelve dologi kereteinket. 1995-ben a külsõ
forrásokból szerzett bevételünk már az összbevétel 34%-át
tette ki és a csökkenõ költségvetési támogatás ellensúlyo-
zásaképpen továbbra is növekvõ tendenciát mutat.
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Eredményesen együttmûködünk a Magyar Bányászati
Hívatallal (MBH), területi természetvédelmi és vízügyi
hatóságokkal, a Magyarhoni Földtani Társulattal és az
egyetemekkel. Továbbra is folytatjuk kapcsolataink kiépí-
tését a privát szektorral, amely növekvõ érdeklõdést mutat
az intézet tevékenysége iránt és az egyre több esetben
üzleti kapcsolathoz vezet.

Külföldi kapcsolataink

Külföldi kapcsolataink is tovább fejlõdnek. 1994-ben
közös projektjeink voltak a következõ szervezetekkel:

BRGM (Franciaország) — a számítógépes fejlesztés
területén,

GBA (Ausztria) GÚDŠ (Szlovákia) — a DANREG
projekt keretén belül,

Albán Földtani Intézet — környezetföldtani témában,
US Geological Survey(Egyesült Államok) — ásvány-

vagyonbecslés és környezetföldtani témákban.
A MÁFI igazgatója 1994-ben a FOREGS (Forum of

European Geological Surveys) háromtagú igazgatói
testületének tagja, 1995-ben annak elnöke lett.

Intézetünk igyekszik bekapcsolódni az EU-finan-
szírozás hálózatába, mind összintézeti, mind kutatói szin-
ten. 1995-ben EU-finanszírozással alvállalkozói kapcsolat
épült ki két EU-projekt keretében Franciaországgal
(Montpellieri egyetem) és Romániával. EU-projektjavas-
latokat készítettünk együttmûködésben Ausztriával, Gö-
rögországgal, Hollandiával, Németországgal, Romániával,
Szlovákiával. UNESCO-val együttmûködve környezet-
védelmi konferenciát rendeztünk Mátraházán.

Közös kutatási projektjeink futnak vagy indulnak
részben hazai, részben külföldi finanszírozással Albániá-
val, Ausztráliával, Ausztriával, Kazahsztánnal, Kirgizisz-
tánnal, Mexikóval, Szlovákiával és az USA-val együtt-
mûködve.

A költségvetési támogatás csökkenõ tendenciáját a külsõ
bevételek növekvõ tendenciája kíséri. A külsõ bevételekbõl
az intézet a pályázaton elnyert összegeket és az alaptevé-
kenység saját bevételeit használta fel szemben az alvállal-
kozói díjakkal és az ÁFÁ-val, amelyek kifizetésre kerültek.

A SZERVEZETI EGYSÉGEK MÛKÖDÉSI
JELENTÉSEI

Földtani térképezési fõosztály
Fõosztályvezetõ: CHIKÁN GÉZA

A Kisalföld, Vas és Zala komplex földtani térképezése
Projektvezetõ: SCHAREK PÉTER

BEVEZETÉS

A projekt célja az ország rendszeres földtani térképe-
zése programba illeszkedõen az ország nyugati terüle-

teinek 1:100 000 méretarányú komplex, földtani, kör-
nyezetföldtani térképezése, 13 db atlasz megszerkesztése
és nyomdai kiadásra való elõkészítése, regionális
összefoglalások készítése, numerikus és digitális térképi
adatbázisok és a Kisalföld Környezetföldtani Infor-
mációs Rendszer kialakítása. A projekt munkálatai 1982-
ben kezdõdtek. A tervezett befejezési határidõ: 1998.
Regionálisan eddig elkészült a kutatási területre tervezett
sekély- és kismélységû fúrások kivitelezése, a minták
laboratóriumi elemzése, a geofizikai kutatás és az adatok
számítógépre vitele.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

1:100 000 méretarányú atlaszok
— Befejeztük a 601 Zalaegerszeg jelû 1:100 000 mé-

retarányú lap terepi felvételét. Elkészült 8 db 1:25 000
méretarányú térképlap feltárásainak leírása, a légifotók
felhasználásával megkezdtük az elõzetes földtani térkép
összeállítását.

— Az 502 Pápa jelû atlasz térképváltozatai kéziratban
elkészültek, megkezdtük a térképlapok számítógépes fel-
dolgozását. Kéziratos formában összeállítottuk a térkép-
lapok magyarázóit.

— A 600 Szentgotthárd és a 601 Zalaegerszeg jelû
atlaszok mélyföldtani és hidrogeológiai térképváltozatai
elkészültek. Megkezdtük a térképlapok számítógépes fel-
dolgozását.

— Mind a térképszerkesztésben, mind a tisztázati raj-
zok elõállításánál kiterjedten alkalmaztuk a számí-
tástechnikai eszközöket, ezzel lehetõvé tettük a földtani
adatok térinformatikai feldolgozását, társintézmények
bevonásával a tervezett Kisalföldi Környezetföldtani
Információs Rendszer felállítását. Számítógépes adat-
bázisunk felhasználásával adatokat szolgáltattunk a
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Minisztérium,
a Külügyminisztérium, az MGSZ és a MÁFI projektjei
részére.

A Kisalföld monográfia összeállítása

A Pápa jelû atlasz térképlapjainak megszerkesztésével
elkészült a Kisalföldi kutatási terület földtani atlaszának
utolsó hiányzó szegmense. Kihasználva az Intézetben mû-
ködõ raszter plotter adta lehetõséget, megkezdtük a mono-
gráfia munkatérképeinek számítógépes elõállítását, a szín-
és jelkulcsi elemek egységesítését, mintalapok szerkesz-
tését. A geofizikai vizsgálatok kiértékelésével, valamint a
mélyfúrási adatok felhasználásával elkészültek az alábbi
térképváltozatok:

— negyedidõszaki képzõdmények vastagsága;

— a pannóniai medence aljzatának helyzete;

— a harmadidõszaki medence aljzatának helyzete;

— a talajvízszint helyzete a felszín alatt;

— topográfiai alap, mely tartalmazza a terület digitális
vízrajzát, síkrajzát és terepmodelljét;

— a projekt keretében készült fúrások helyszínrajza;

— mélyfúrások helyszínrajza.
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Somogy–Baranya földtani térképezése
Projektvezetõ: CHIKÁN GÉZA

BEVEZETÉS

A Földtani Intézet 1994–1995. évek terveiben a
Somogy–Baranya földtani térképezése címû projekt fela-
datai között az alábbi munkálatok elvégzését terveztük:

— a 903 jelû lapon az elsõ tematikus térképváltozatok
megszerkesztése,

— a 803 jelû lapon a tematikus térképváltozatok
megszerkesztése, egységes, atlasz-szintû összeszerkesztés,

— a 805 jelû térképlapon néhány elmaradt sekélyfúrás
lemélyítése, laborvizsgálatok,

— a területre vonatkozó földtani adatbázis tovább-
építése, a térképi rendszer térinformatikai módszerekkel
történõ feldolgozásának folytatása,

— 1995-ben e projekt kereteit terveztük felhasználni a
félbemaradt bükki térképezés konzerválási feladatainak
megkezdéséhez, amelynek elsõ lépése a Bükk hegység és
elõterei projekt keretében elkészült földtani felvételek
alapján a hegység földtani térképének összeszerkesztése, a
felvételi hiányok felmérése.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Az összintézeti egyeztetések, a szakmai feladatok
megoldása érdekében a tervezett dologi keret jelentõs
részét 1994–95-ben is a laboratóriumi vizsgálatokra
különítettük el. Az így megmaradt keretek felhasználásá-
val arra törekedtünk, hogy az utolsó éveiben járó, réges-
régen leírt (1979-ben gyártott alvázra 1981-ben szerelt)
fúrógépünk lehetõség szerinti minél jobb kihasználásával
a projekt eredetileg tervezett területén be tudjuk fejezni a
sekélyfúrási programot. Ez részben sikerült is, mivel a
további esztendõkre már csak a zavartalan mintavételek
maradtak, 1994 folyamán ugyanis lemélyítettünk a
kutatási terület K-i szélén a 805 és 905 jelû térképlapokon
90 db sekélyfúrást (10 m) majd 1995-ben a 905 jelû tér-
képlap területén lemélyítettünk és feldolgoztunk 60 db
sekélyfúrást (10 m-es), melyek feldolgozását, dokumen-
tálását és laboratóriumi vizsgálatokra történõ kigyûjtését
is elvégeztük. Ezek rétegsorának terepi dokumentálása
megtörtént, mintáikat a MÁFI Pécs–Somogyon lévõ rak-
tárába szállítottuk, a késõbbi laboratóriumi vizsgálatokig
tartó megõrzésre. Ezen kívül csekély terepi tevé-
kenységként be tudtuk még ütemezni a 903 jelû térképlap
tematikus reambulációját, amire a projekt személyzetének
átalakulása miatt volt szükség. 1994 január elsején a
dunaföldvári magaspart leomlásához elsõként érkezõ
szakembereink a késõbbi munkákban 107 fm fúrás doku-
mentálásával, valamint a partfal letisztítása után
keletkezett feltárás teljes, részletes dokumentálásával vet-
tek részt. Ezen kívül elsõdlegesen a kamerális feladatok
megoldása vált lehetõvé. Ennek következtében ered-
ményeink elsõsorban az adatbázis-építésben és a terepi
munkát nem igénylõ kartogramok elkészítésében szület-
tek. Ugyanakkor lényeges eredménynek tekintjük, hogy a
projekten elkészült az elsõ nyomtatott, késõbbi fel-
használásra is alkalmas földtani térkép, s szintén

fontosnak tartjuk a projekt részvételét az I. Horvát
Földtani Kongresszuson.

A projekt kereteit felhasználva elkészült a Bükk
hegység fedetlen földtani térképének összeszerkesztett
változata.

Adatbázis-építésben a korábbi évek során felgyülem-
lett adatok felvitele, ellenõrzése, adatbázissá szervezése
folytatódott többek között az alábbi témakörökben:

— fúrási és feltárásazonosítók,
— sekélyfúrási törzsadatbázis,
— mélyfúrási adatbázis,
— grafikus térképi adatbázisok,
— szemcseösszetételi és mérnökgeológiai adatok,
— agrogeológiai adatbázis,
— talajvízmélységi adatbázis stb.
Térképszerkesztésben részben a fenti adatbázisok tér-

képi feldolgozásában jutottunk elõbbre. A földtani térkép-
változatok közül elkészült az észlelési, fúráspont, felszíni
földtani változatok a 803 jelû térképlapon, s a múlt év végi
nyomtatóbeszerzés eredményeként a Térinformatikai és
Számítástechnikai Osztályon üzembe helyezett színes A/0-
ás plotter segítségével ezeket nyomtatni is tudjuk. A
mélyföldtani változatok közül kinyomtatásra került a pan-
non és a neogén medencealjzat-térkép (figyelembe véve és
felhasználva az „Energiahordozó nyersanyagok..”. projekt
e témában korábban készített anyagait). A tematikus
térképek közül megszerkesztésre és a kisalföldi adat-
bázissal összedolgozásra került a talajvízszinttérkép, mind
a tengerszint feletti, mind a felszín alatti helyzetrõl készült
változatban. Elkészült és kinyomtatásra került a mérnök-
geológiai változatok közül „A sekélyfúrások oszlopdia-
gramjai” címû változat. Ezen kívül vízkémiai, mérnökgeo-
lógiai, agrogeológiai kartogramokat szerkesztettünk a
kutatási terület már megvizsgált részére, ezekbõl angol
nyelvû posztert készítettünk, s kiállítottuk a Horvát
Földtani Kongresszuson. A bükki földtani térképezés
újraélesztési kísérlete során elkészült, s az év második
felében próbanyomtatásra került a hegység fedetlen föld-
tani térképe.

DANREG
Projektvezetõ: CSÁSZÁR GÉZA

BEVEZETÉS

A háromoldalú, (osztrák, szlovák, magyar) Duna-menti
földtani együttmûködés 13 munkacsoportban 1990 óta
folyik, lezárása 1996-ban tervezett. A projekt célja a föld-
tan fontosabb ágait reprezentáló, egységes szemléletõ
térképsorozat és csatlakozó magyarázó, valamint néhány
tanulmány létrehozása abból a célból, hogy alapul szolgál-
janak a földtant is érintõ esetleges nemzetközi, országos,
vagy regionális tervek készítéséhez.

A Koordinációs Tanács az elmúlt évben is változó
székhellyel, negyedévenként ülésezett, amikor is áttekin-
tésre került a projekt általános helyzete és az egyes
munkacsoportokban folyó munka. A munkacsoportok
ugyancsak rotációs rendszerrel 1–3 közös megbeszélést
tartottak az aktuális feladatok összehangolása érdekében.



A három földtani társintézmény igazgatója külön
egyeztetõ megbeszélést tartott Bécsben, a döntésüket
igénylõ kérdések ügyében: mint az eredmények közre-
adásának módjai, a hulladéklerakók ábrázolásának
kérdése, a projekt nemzetközi zárórendezvénye stb.

FELSZÍNI FÖLDTANI TÉRKÉP

1994-ben elkészült az alábbi térképszelvények
1:100 000-es méretarányú tisztázati változata: Bratislava,
Sopron, Mosonmagyaróvár és Gyõr. 1995-ben az aljzat-
térképpel való összehangolása és jelentõs mérvû korrek-
ciók megtétele után digitalizálásra került a Komárom, a
Budapest és a Balassagyarmat nevû 1:100 000-es térkép-
szelvény felszíni földtani változata. Jelenleg a DANREG
magyar területének számítógépes elõkészítése folyik. A
térképlap magyarázójának elsõ kézirati változata el-
készült.

KVARTER GENETIKAI ÉS VASTAGSÁG TÉRKÉP

A felszíni földtani térképhez hasonlóan 1994-ben
elkészült a Bratislava, Sopron, Mosonmagyaróvár és Gyõr
jelû térképszelvények 1:100 000-es méretarányú kvarter
térképeinek tisztázati változata is. 1995-ben a Komárom, a
Budapest és a Balassagyarmat nevû térképlapokon a
negyedrendszerbeli képzõdmények genetikai minõsítésé-
nek és vastagságának átértékelése, a szelvénylapok menti
egyeztetése és a felszíni földtani térképpel összehangolt
javítása befejezõdött. Jelenleg a térképek digitalizálása
folyik. A térképmagyarázó készítése folyamatban van.

PANNÓNIAI ÉS PLIOCÉN LITOFÁCIES ÉS VASTAGSÁG TÉRKÉP

A pannóniai képzõdmények elterjedési vonalát össz-
hangba hoztuk a felszíni földtani térképen kirajzolódó
képzõdményelterjedéssel és a korrigált elterjedési vonal a
digitalizált változaton is átvezetésre került.

PRE-TERCIER ALJZATTÉRKÉP

Megtörtént a teljes hazai DANREG terület aljzat-
térképének a felszíni földtani térképpel való egyeztetése,
amely esetenként jelentõs mérvû változtatásokat vont
maga után. A legjelentõsebb változások a Gerecsében és a
Budai-hegységben történtek. Az elõbbi esetben az üledék-
hézagos és üledékfolytonos jura csoportosítást vezettük
be, illetve a Fõdolomit és a Dachsteini Mészkõ közötti
átmenet került átértékelésre, míg az utóbbi esetben a plat-
form és a medence fáciesû triász kifejlõdést különböztet-
tük meg 1:100 000-es méretarányú térképen. A térkép-
magyarázónak kb. a fele készült el.

TEKTONIKAI TÉRKÉP

Elvégeztük a szükséges és lehetséges mértékû szerke-
zetegyeztetést az aljzattérképpel és a képzõdménye-
gyeztetést a felszíni földtani térképpel valamennyi térkép-
szelvényen, majd ezt követõen megkezdõdött a térkép di-
gitalizálása. Elsõ kézirati változatban megszületett a
térkép magyarázója is.

NEOTEKTONIKAI TÉRKÉP

A szlovák partner által észrevételezetteknek meg-
felelõen elmélyültebb kvartergeológiai ismeretek figye-
lembevételével kiegészítésre került a térkép, ami egyúttal
biztosítja a két térkép megbízhatóbb egybevethetõségét is.
Elkészült a térkép digitális vonalmû rendszere, valamint a
magyarázó elsõ kézirati változata.

HIDROGEOLÓGIAI TÉRKÉP

A felszíni földtani térkép véglegesítését követõen vala-
mennyi térképszelvényen megszerkesztésre került a hidro-
geológiai térkép kézirati változata és folyamatban van a
térkép digitalizálása. A térkép magyarázójának készítése
befejezés elõtt áll.

MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉP

1994-ben elsõ változatban elkészültek az alábbi tér-
képszelvények mérnökgeológiai térképének kéziratai:
Mosonmagyaróvár, Gyõr, Bratislava. 1995-ben elkészült a
három keleti térképszelvény (Komárom, Budapest és
Balassagyarmat) mérnökgeológiai térképe és folyamatban
van a digitalizálásuk. A térképhez tartozó magyarázó elsõ,
kézirati változata ugyancsak megszületett.

KÖRNYEZET-VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉP

Az erõfeszítések ellenére sem sikerült egyetértésre
jutni a végcélnak tekinthetõ térkép tartalmát illetõen. A
legnagyobb mérvû szemléleti különbség a hulladékle-
rakóhelyek ábrázolhatósága tekintetében van. Mindezek
ellenére elkészült a magyar felfogás szerinti környezet-
veszélyeztetettségi térkép a Sopron, a Bratislava, a
Mosonmagyaróvár és a Gyõr nevû térképszelvényeken
1:100 000-es méretarányban. Daridáné Tichy M. hosszas
és egyre súlyosbodó betegsége, majd halála miatt a három
keleti térképszelvényt illetõen a munka az adatösszesítés
szintjén rekedt.

GEOLÓGIAI ÉS GEOFIZIKAI SZELVÉNYEK

A szeizmikus és magnetotellurikus szelvénnyel meg-
alapozott Rajka–Kisbér közötti szelvény egy korábbi vál-
tozata a geofizikus kollégákkal közösen átértékelésre és az
ausztriai szelvénnyel összedolgozásra került. A közelmúlt-
ban a szelvény ausztriai szakaszán végzett magnetotel-
lurikus mérések eredményeinek figyelembe vétele azon-
ban még nem történhetett meg. A másik két szelvény
véglegesítése a szlovákiai szelvényszakaszok elkészítése
hiányában elmaradt.

VÍZMINÕSÉG TANULMÁNY

A tanulmány elsõ kézirati változata elkészült.

GEOTERMÁLIS ENERGIA TANULMÁNY

A tanulmány mellett lezárásra került a tengerszint alat-
ti 1500 m-es szintet ábrázoló geotermikus térkép.
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TÉRINFORMATIKA

A nemzetközi térképek összedolgozását elõsegítendõ a
térinformatikai munkacsoport elkészített egy rövid digita-
lizálási útmutatót a külföldi partnerek számára is.

Egységes Országos Földtani Térképrendszer (EOFT)
Projektvezetõ: SÍKHEGYI FERENC

BEVEZETÉS

A projekt célja Magyarország felszíni földtani térképei-
nek egységes jelkulcs szerinti összeállítása a hegy- és síkvi-
dékek 1:25 000-es illetve 1:100 000-es méretarányú ábrázo-
lásával; a felvételi, szerkesztési és kiadási munkák egysé-
gesítési tervének és koncepciójának kidolgozása, koordi-
nálása. Ezen kívül folyamatosan végezzük az 1:200 000-es
térképsorozat digitális formára történõ átültetését. A projekt
kezdetének éve 1992; tervezett befejezése átnyúlik a
következõ évtizedbe. Eddig elkészült az egységesítés alap-
jául szolgáló jelkulcs, amely a jelenleg ismert pleisztocén-
nél idõsebb képzõdményeket a litosztratigráfiai osztályozás
elvi alapján sorolja be, a negyedidõszakiakat pedig gene-
tikai alapon osztályozza. Szerkezete lehetõvé teszi rugalmas
alkalmazását új formációk vagy képzõdménycsoportok
esetében is. A hegy- és síkvidékek térképezésére egysé-
gesített módszertant állítottunk össze. Elkészült három táj-
egység típuslapjainak egységesített szerkesztése, s meg-
kezdõdött a tapasztalatok alapján a további lapok feldolgo-
zása. Elkészült Magyarország 1:200 000-es földtani térkép-
sorozatának 7 db lapján a földtani alap digitalizálása.

HEGYVIDÉKI TERÜLETEK REAMBULÁLÁSA

Ez évben elkezdtük a Balaton-felvidék 1:50 000-es mé-
retarányú fedett földtani térképének EOFT átszerkesztését.

A munka során elsõsorban a negyedidõszaki képzõd-
mények egységes szemléletû átértékelésére helyeztük a
hangsúlyt. A rendelkezésre álló színes és fekete-fehér légi-
fotók kiértékelése eddig elsõsorban a Balaton keleti
sávjában történt meg. A feladat itt a fiatal tavi üledékek és
a fölöttük emelkedõ, holocén–pleisztocén korú, deluviális-
proluviális képzõdmények elhatárolása volt. Az augusztus
hónapban elvégzett terepbejárások tapasztalatait fel-
használva sikerült több nagy hordalékkúp-rendszer eltérõ
korú hordalékkúpjait elkülöníteni egymástól. Ezek egy-
máshoz viszonyított relatív kora is meghatározható.

A negyedidõszaki képzõdmények átértékelése során
sok területen jelentõsen lecsökkentettük az általános
értelmû lejtõtörmelékek elterjedését. Ezek rovására a
Balaton-felvidéken az idõsebb, elsõsorban paleozoos–me-
zozoos képzõdmények felszíni elterjedését növeltük meg,
míg a Balatonfõ környékén a pannóniai üledékeket és az
azokat körülvevõ lejtõüledékeket azonosítottuk a koráb-
ban ábrázolt löszös üledékek helyén.

Eddig elkészültek 1:50 000-es méretarányban a Tótvá-
zsony, a Balatonszepezd és a Balatonudvari jelû szelvények,
a Tihanyi-félsziget és a Balatonfõ vidéke. Ez utóbbi helyeken
megtörtént az interpretált képzõdmények digitalizálása is.

1994-ben a 1:25 000-es térképlapok közül elkészült a
Csabdi és a Sáska jelû szelvények vonalmûvének digita-

lizálása és a vonalmûvek tisztítása. A Monostorapáti jelû
lap EOFT jelkulcsnak megfelelõ átszerkesztése kéziratban
lezárult.

Az Észak-magyarországi régióban egyfelõl befejeztük
az Aggtelek–Rudabányai-hegység Magyarországra esõ
részén a fedetlen földtani térkép digitalizálását és
megkezdtük ugyanezt a fedetlen földtani térkép esetében,
másfelõl a bükki területen átültettük az összeszerkesztett
földtani térkép jelkulcsát az EOFT-nek megfelelõ formára
és kisebb reambulálások történtek a Kis-fennsíkon.

SÍKVIDÉKI TERÜLETEK EOFT SZERINTI DIGITALIZÁLÁSA

A síkvidéki területeken a terv szerint 1994-ben digita-
lizáltuk a Szolnok, a Szekszárd és a  Budapest jelû lapok
vonalmûvét, 1995-ben a Mórahalom, a Nyíregyháza, a
Debrecen és a Sárospatak jelû szelvényeket. A mezõ-
kövesdi lap esetében a jelkulcs átalakítása nehézségekbe
ütközött, és a lap igen egyenetlen minõségû volt, ezért a
Dunaújváros és Ráckeve D jelû szelvények digitális
vonalmûvét készítettük el.

KIADVÁNYELÕKÉSZÍTÉSEK

A kiadványszerkesztési munkák közül teljesen lezár-
tuk és elkészítettük nyomtatásra az egységes jelkulcsot,
formációleírásokat és rétegtani táblázatokat. A kiadás
egyelõre várat magára.

A számítástechnikai osztállyal együttmûködve részt
vettünk a földtani térképek digitalizálási szabványelõké-
szítésében, elsõsorban a színkulcsok összeállításában és a
térképeken használható magyar karakterkészletek le-
gyártásában.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Önálló projekt híján e projekt részvevõi dolgoztak a
légi geofizikai feladatok ellátásában. Ide tartozott egyes
megrendelt anyagok elõkészítése, magyar és angol nyelvû
projektjavaslatok, mellékletek és kalkulációk összeál-
lítása, az OMFB-vel és a WGC-vel közösen munka-
találkozó szervezése, metaadatbázis felállítás elõkészítése.

Szerveztük és részben végeztük az Integrated Basin
Studies keretében kötött megbízás (Magyarország jelenleg
emelkedõ és süllyedõ területeinek meghatározása)
munkáit.

Az Évi Jelentések számára jelentõs számú rajzos mel-
lékletet készítettünk el.

Vízföldtani Fõosztály
Fõosztályvezetõ: TÓTH GYÖRGY

Veszélyeztetett vízbázisok hidrogeológiai értékelése 
az É-Alföld határmenti területein

Projektvezetõ: TÓTH GYÖRGY

BEVEZETÉS

Az 1994-ben indult projekt azt a célt tûzte ki, hogy az
Alföld szlovák, ukrán és román határok menti területein a
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hidrogeológiai adatok összegyûjtésével és értékelésével
elõkészítse a szomszédos országokkal közös vízminõség-
védelmi és vízkészlet-gazdálkodási feladatok kialakítását.
Az 1997. évi tervezett befejezési határidõig elvégzendõ
feladat az országhatárokkal osztott, 500 m-nél sekélyebb
vízadó képzõdmények („középmélységû rétegvíztárolók”)
hidrogeológiai értékelése a rendelkezésre álló határon túli
adatok figyelembevételével.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

Az 1995. év legfontosabb feladata a hidrogeológiai
adatok összegyûjtése és elõkészítése volt a következõ évre
tervezett áramlási- és transzportmodellezés számára.
Ebben az évben ezért elkészült:

— a hidrogeológiailag egységesen kezelhetõ összletek
térbeli lehatárolása,

— a szivárgási tényezõ és a potenciálértékek meg-
határozása és térképi megfogalmazása a 0–50, az 50–100,
a 100–200, a 200–300 és a 300–500 m-es mélységinter-
vallumokra,

— az utánpótlódási és a megcsapolási viszonyok
meghatározása (a potenciálviszonyok, a talajvízháztartási
adatok és az alföldi térképezés talajvízszint-adatai
alapján),

—a vízminõségi adatok feldolgozása, térképi ábrá-
zolással.

A Dunántúli-középhegység karsztvízföldtani vizsgálata1

Projektvezetõ: JOCHÁNÉ EDELÉNYI EMÕKE

BEVEZETÉS

A Dunántúli-középhegység karbonátos képzõdményei
az ország legkiterjedtebb karsztvíztároló összletét alkotják.
Az itt tárolt karsztvíz nagy fontosságú, de igen sérülékeny
ivóvízbázisaink egyike, amely a nagyméretû bányászati víz-
kiemelés hatására közismerten kritikus helyzetbe került. Is-
mert, hogy az utóbbi néhány évben a bányászati célú vízki-
emelés igen jelentõs mértékben csökkent, illetve megszûnt,
s megindult a térség több évtizedig tartó rehabilitációja. Az
eredeti állapot teljes helyreállása nem várható, mivel idõ-
közben kiépült a karsztvízre alapozott ivóvízhálózat.

A rehabilitációs folyamat nem pontosan az elõre-
jelzéseknek megfelelõen alakult, felhíva a figyelmet arra,
hogy ismereteink még nem elegendõek egy, részleteiben is
pontos vízföldtani modell készítéséhez.

A projekt célja a térségben több évtizeden keresztül
folytatott kutatások eredményeinek célirányos kiértéke-
lése alapján a korábbiaknál pontosabb vízföldtani modell
megalapozása. A témát a karsztvíz-rehabilitációs folyama-
tok térben és idõben egyedülálló volta, a csak itt és most
megtehetõ karsztvízföldtani elemzések elvégzésének
kötelezettsége teszi különösen indokolttá.

A téma önálló projektként 1993-ban indult, s 1994–
1995-ben is a téma három feladatán az induláskor kialakí-
tott koncepció alapján dolgoztunk.

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KARSZTVÍZFÖLDTANI TÉRKÉP-
SOROZATA

A térség karsztvízföldtani szempontból egységesnek
tekinthetõ, víztartó, illetve vízzáró kõzetösszleteinek tér-
képsorozatát 1:100 000-es méretarányban szerkesztjük,
digitalizáljuk. A térképek elkészítését az teszi lehetõvé,
hogy a területen igen nagy mennyiségû adat halmozódott
fel. A MÁFI több évtizeden keresztül folytatott itt
térképezést, a térségrõl több rétegtani és szerkezetföldtani
összefoglalás készült, s egyes részterületeket igen ala-
posan megismerhettünk az ott folytatott nyersanyagku-
tatás során végzett mélyfúrási és geofizikai tevékenység
eredményeként. A térképsorozat elkészülte után kijelöl-
hetõk lesznek a vízföldtani szempontból egységesnek te-
kinthetõ tömbök, melyeket mélyfúrási szelvényekkel kon-
krétan jellemezhetünk, s pontosan definiálhatjuk határaik
vízföldtani jellegét.

Korábban elkészítettük a térség tektonikai munkatér-
képét, amely a térképsorozat valamennyi változatának
egységes alapjául szolgál. Digitalizáltuk a mezozoos kép-
zõdmények kibúvásainak térképét, amely fedettségük
mértékét is bemutatja négyes bontásban (teljesen fedetlen,
saját törmelékével borított, vékony talajtakaróval, illetve
vékony negyedidõszaki képzõdménnyel fedett kate-
góriákat alkalmazva). E térkép a beszivárgás számítása
szempontjából ad igen lényeges információkat, amelyeket
a VITUKI fel is használt vízföldtani modelljének pon-
tosításához, és digitalizáltuk a mezozoos felszín kifej-
lõdését bemutató térkép egy korábbi változatát, melynél
azonban ma már az újabb kutatások alapján pontosabb
térkép készíthetõ.

1995-ben az 1994-ben kéziratban megszerkesztett
térképeket (a fõkarsztvíztároló összlet felszínének kifej-
lõdési térképe, a felsõ-kréta függõkarsztvíz-tároló Ugodi
Mészkõ elterjedési térképe, a középsõ-kréta függõ-
karsztvíztároló Tatai Mészkõ, Zirci Mészkõ és Környei
Mészkõ, valamint a vízzáró Vértessomlói Aleurolit elter-
jedési és vastagsági térképei) összedolgoztuk a korábban
elkészített tektonikai térképpel, s digitalizáltuk a középsõ-
kréta képzõdményekrõl készült térképeket.

A depressziós tölcsérek visszatöltõdésének és e folya-
matok földtani meghatározottságának vizsgálata

A nyirádi depresszió elemzését 1991-ben kezdtük el. A
munkát az e térségrõl különösen sokrétû földtani ismeret-
anyag és a bauxitbányászati iparág által létrehozott és
fenntartott sûrû észlelõkút-hálózat tette lehetõvé. A nyirá-
di depresszió vizsgálata során egyértelmûen kirajzolódtak
a földtani felépítés karsztvízszintet meghatározó elemei,
világossá vált e területen a karsztvízszint és a földtani-
szerkezeti kép kapcsolata.

1995-ban folytattuk a nyirádi depressziós tölcsér vizs-
gálatát, hiszen a visszatöltõdés igen jelentõs ütemben
megy végbe, s hatása egyre határozottabban jelentkezik a
távolabbi területeken is, ahol ugyancsak markánsan jelent-
kezik a földtani szerkezet fontos elemeinek meghatározó
szerepe, elsõsorban a horizontális elmozdulási vonalaknak
csapásirányban igen jó, erre merõleges irányban korláto-
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zott víz- illetve nyomásközvetítõ szerepe, valamint az e
vonalakat lefedõ fiatalabb képzõdmények igen lényeges
„áthidaló” szerepe. Vizsgálataink eredményeképpen egy-
értelmûen tisztázódott a depresszió és a Hévízi-tó kapcso-
lata. A nyirádi térség a Hévízi-tó alatt húzódó horizontális
elmozdulási vonal Ny-i oldalán feláramló „melegág”
nyomásviszonyaira van elsõsorban hatással, a tektonikai
vonal K-i oldalán feláramló „hidegág”-at pedig elsõsorban
a Keszthelyi-hegységi beszivárgási viszonyok határozzák
meg. E modellel a korábbi viták során egymásnak ellent-
mondani látszó elméletek ellentmondásai feloldódnak.

Folytattuk a dorogi és a tatabányai depressziók föld-
tani meghatározottságának vizsgálatát, elkészítettük a
térség karsztvízföldtani térképét, s több vízföldtani szel-
vényt szerkesztettünk. Vizsgálataink szerint elsõsorban az
ausztriai fázisnál fiatalabb tektonikai vonalak, illetve az
eltérõ vízvezetõ képességû triász képzõdmények elter-
jedése, valamint a fiatalabb üledékekkel kitöltött meden-
cék lényegesek a depresszió alakulásában. E részterületen
is egyértelmûen kimutatható a földtani felépítés meg-
határozó szerepe a karsztvízszint és a karsztvízáramlások
szabályozásában.

Megkezdtük a kincsesbányai depresszió vizsgálatát is,
ahol ugyancsak a vízvezetõ és vízzáró képzõdmények
csapásviszonyai és a tektonikai elemek bizonyultak döntõ
jelentõségûnek.

A depressziós tölcsérek mélyreható vizsgálatát az Or-
szágos Vízügyi Alapra történt sikeres pályázatunk eredmé-
nyeként az OVF-tõl kapott megbízás — amely kiegészítette
a költségvetésbõl kapott támogatást — tette lehetõvé.

A FÕKARSZTVÍZTÁROLÓ ÖSSZLET HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS

TAGOLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Az elsõ megközelítésben egységesnek tekintett
fõkarsztvíztároló összletet horizontálisan és vertikálisan
jelentõs vastagságú vízzáró kõzettestek tagolják. Ezen túl-
menõen a karbonátos összlet sem homogén kifejlõdésû, jó
és kevésbé jó víztartó és -vezetõ szakaszok különíthetõk el
benne. Az összlet tagolódása a nagyszerkezeti egység
egészén csak a fejlõdéstörténeti folyamatok — a
képzõdési körülmények elemzése, a posztgenetikus
események nyomozása — segítségével ismerhetõ meg.

A fõkarsztvíztároló tagolódását a hegységet csapás-
irányban átszelõ, s erre merõleges földtani metszetekkel
vizsgáljuk, s kutatjuk a karbonátos sorozatok víztároló
hasadék- és üregrendszerének kialakulását elõidézõ
karsztos fejlõdéstörténetet is.

A hegységrõl korábban elkészített csapás- és arra me-
rõleges irányú M=1:100 000-es földtani metszetek vízföld-
tani elemzését 1995-ben folytattuk, s ennek kapcsán lehe-
tõvé vált a vízföldtanilag azonosan viselkedõ részterületek
kijelölése, s az áramlási pályák meghatározása. Összegyûj-
töttük a hegységrõl nyomtatásban megjelent szelvényeket, s
tervezzük ezek kiértékelését, hiszen e szelvények segítséget
nyújtanak az adott idõpontokat bemutató és az egyes idõ-
szakok vízszintváltozásait értékelõ karsztvízszinttérképek
értelmezéséhez és szerkesztéséhez is.

A magyarországi karsztrendszerek új földtani térmo-
delljének kidolgozása keretében az 1994-ben befejezett
budai-hegységi karsztos térmodell mintájára megkezdtük
a Pilis hasonló szemléletû feldolgozását, s 1995-ben
elkészült 1:50 000-es méretarányban a terület fedett és
alaphegységi térképváltozata.

Az év folyamán a projekt két munkatársa tanulmányutat
tett Spanyolországba, ahol a Barcelonai Egyetem paleo-
karszttal foglalkozó munkatársaival terepbejáráson vettek
részt, illetve a magyar–spanyol együttmûködésrõl készülõ
kötet szerkesztési munkálatait végezték, s újabb közös
pályázatok benyújtását határozták el, illetve készítették elõ.

1994-ben tárgyalásokat folytattunk a felszámolásra ke-
rülõ Hungalu Rt. vízmegfigyelõhálózatából a témánk szem-
pontjából lényeges észlelõkutak átvételérõl, s a Vituki-val,
valamint Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság történt
egyeztetés során kijelöltük a MÁFI általi további észlelést
igénylõ megfigyelõkutakat. 1995-ben megtörtént 14 db
észlelõkút átvétele, teljes dokumentációjukkal együtt.

Országos vízföldtani megfigyelõhálózat üzemeltetése1

Projektvezetõ: ROTÁRNÉ SZALKAI ÁGNES

BEVEZETÉS

A MÁFI országos vízmegfigyelõ kúthálózata elsõsor-
ban a regionális komplex vízföldtani térképezések, alap-
szelvény-fúrások során kiépített kutakból tevõdik össze. A
kúthálózat fõként azokon a területeken rögzíti a változá-
sokat, amelyek a jelentõs víztermelésektõl távol esnek,
ilymódon kiegészíti, illetve összekapcsolja a vízügy és a
környezetvédelem víztermelésekhez és más objek-
tumokhoz kapcsolódó rendszereit. A megfigyelõ helyek
telepítésénél fontos szempont volt, hogy a megfigyelõ-
hálózat (a lehetõségekhez mérten) az összes lehetséges
felszín alatti víztípusra kiterjedjen. Kialakításra kerültek
ún. hidrogeológiai minta kutatási területek, ahol az allu-
viális, dombtetei talajvizet, vegyes- és rétegvizet, valamint
a fõkarsztvizet egy viszonylag kis területen belül észlel-
hetjük. Számos észlelési helyen kútcsoport kialakítására
volt lehetõség, amely segítségével a különbözõ mélységû
vízadó rétegek vízszint változásai nyomonkövethetõek.

A több évtizedes megfigyelés eredményeként pótol-
hatatlan értékû adatbázis jött létre.

ÉSZLELÉS

Az országos hálózat alábbi kútjain és forrásokban foly-
tattunk észleléseket:

Nagyalföld 70 db kút,
Dunántúl I. 56 db kút,
Dunántúl II. 66 db kút,
Hegy- és dombvidék 56 db kút,
Bükki és Aggteleki karsztvidék 8 db kút,

4 db karsztforrás.
(Az utóbbi 1994-tõl tartozik az országos észlelési

hálózatba.)
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Az észlelések jelentõs része folyamatosan regisztráló
mûszerekkel, kisebb része kéthetenkénti gyakoriságú kézi
mérésekkel történik. 

A méréseket nagy tapasztalattal rendelkezõ szakem-
berek végzik, akik a vízszintváltozásokban, azok rendel-
lenességeiben a rétegekben bekövetkezett eseményeket
képesek elválasztani a mérésekben, illetve mûszerekben
bekövetkezett hibáktól, jelentõsen megkönnyítve a
kamerális feldolgozást.

A forrásokban lehetõség szerint helyszíni vízkémiai
méréseket végeztünk melyek során az alábbi paraméterek
meghatározására került sor: hõmérséklet, pH, vezetõ-
képesség, redoxpotenciál. A forrásokból laboratóriumi vizs-
gálatok céljára is vettünk vízmintákat, melyekbõl a teljes
vízkémiai vizsgálaton kívül (fontosabb anionok, kationok)
nitrát tartalom, trícium tartalom, valamint, ICP MS-sel
történõ nyomelem tartalom meghatározására kerül sor.

Az 1995. év feladata volt a Hungalu Rt. megszûnésével,
annak Dunántúli-középhegységi vízmegfigyelõ-hálózatából
a szakmailag indokolt észlelõkutak átvétele, majd az
észlelések megkezdése. Az átvett 16 db megfigyelõkúton
félévenkénti gyakorisággal kézi méréseket végzünk.

Az 1995. évben a Kisalföld térképezése projekt által
mélyített 5 db megfigyelõkút észlelését decembertõl szin-
tén projektünk végzi.

ADATFELDOLGOZÁS

Az észlelési adatok rendszeresen érkeznek, lehetõség
szerint folyamatosan a számítógépes adatbázisba kerül-
nek, illetve a jelentkezõ igényeknek megfelelõen feldolgo-
zásra kerülnek. Az adatok nagyobb mennyisége folyama-
tos papír-regisztrátum, esetleg mágneslemezen rögzített
elektronikus adat, kisebb hányada kézi mérésekbõl adódó
egyedi numerikus adatsor. A papír-regisztrátumok digitali-
zálóasztal segítségével, míg a mágneslemezen beérkezõ
adatok direkt módon kerülnek a számítógépes adatbázis-
ba. A numerikus adatok bevitele hagyományos kézi mód-
szerekkel történik. Az adatbevitel 1995. január 1-ig min-
den kútra elkészült.

A kiemelt fontosságú területeken, mint Szigetköz,
illetve Duna–Tisza köze, a beérkezõ adatok azonnal fel-
dolgozásra kerülnek, az adatbázisban naprakészen meg-
találhatók.

A forrásokban helyszínen meghatározott vízkémiai
paraméterek az adatbázis külön részét alkotják.

SZOLGÁLTATÁS

A projekt kezelésében lévõ adatmennyiség elvileg
nyílt, bárki által hozzáférhetõ.

A Duna 1992. októberi elterelése után a szigetközi
mentett oldali és hullámtéri vízpótlás beindítása utáni
helyzetben a MÁFI e területre esõ észlelõkútjairól havon-
ta adtunk értékelést a Környezetvédelmi és Területfej-
lesztési Minisztérium részére.

Az ELGI-ben végzett árapály kutatásokhoz a további
munkákhoz szükséges megfelelõ formában átalakított ada-
tokat szolgáltattunk.

A KÚTHÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

A Hungalu Rt.-tõl évközben átvett kutak mûszaki
állapotának ellenõrzése és lehetõség szerinti javítása el-
engedhetetlen volt.

A megbízható és folyamatos mérési eredmények
érdekében 1995 során a Kisalföld térképezése projekt
segítségével 11 db új elektronikus vízszintészlelõ mûszert
tudtunk felszerelni.

ÉRTÉKELÉS

A több évtizedes észlelési adatok feldolgozása elsõsor-
ban más projektekhez kapcsolódva az adatok gyûjtésével
párhuzamosan folyik (Kisalföld térképezése, Dunántúli-
középhegység karsztvízföldtani vizsgálata, Medence-
analízis). A feldolgozások megkönnyítésének érdekében
digitális formában elkészítettük az észlelõhálózat kútjait
ábrázoló 1:100 000 méretarányú térképet, amely a kutak
pontos helyén kívül az észlelésekre, valamint a térség
vízföldtani körülményeire is információt szolgáltat.

A széleskörû számítógépes adatbázis megfelelõ
alapot ad vízföldtani modellek kialakítására. A Kör-
nyezet és Területfejlesztési Minisztérium által 1994-ben
beszerzett MIKE SHE komplex modellcsomag segít-
ségével a Szigetköz területén készítettük elõ a térség
hidrodinamikai viszonyainak modellezéssel történõ
tanulmányozását.

Ezzel egy idõben a Medenceanalízis projekttel
együttmûködve folytattuk a Duna–Tisza közén egy ge-
netikai alapon történõ földtani modell kidolgozását, mely
a hidrodinamikai modell szerves részét alkotja. A mély-
fúrások helyzete alapján meghatározott szabálytalan háló
mentén karotázs görbék kiértékelése alapján készítettünk
földtani szelvényeket. Az így elkészült szelvények pon-
tosítása szeizmikus szelvények alapján még folyamatban
van.

Környezetföldtani Fõosztály
Fõosztályvezetõ: KUTI LÁSZLÓ

Magyarország környezeti állapotának földtani kutatása
és minõsítése1

Projektvezetõ: GYURICZA GYÖRGY

BEVEZETÉS

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1987 óta hivata-
losan is szerepet kap a környezetföldtani kutatási irányzat.
Ennek elsõ fázisában a módszertani kutatások domináltak.
A mintegy négy éves elõkészítés után kezdõdött meg a
kiemelkedõen fontos litoszféra-károsodások lokális, ill.
regionális vizsgálata, melynek során különbözõ típusok
(dunántúli ipari régió, Sajó–Hernád hordalékkúp, stb.)
bekövetkezett haváriáinak elemzését végeztük. Ezen kívül
tanulmányokat folytattunk még szennyezetlen térségekben
(pl. Aggteleki Nemzeti Park) is.
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Az 1994-ben indult projekt fõ feladata a 121. számú
PHARE projekt 3 pilot areájának részletes környezetföld-
tani vizsgálata ill. értékelése. Ez a munka tematikájában és
jórészt területileg is szervesen kapcsolódik a korábbi
tevékenységekhez, aktualitását az Országgyûlés 36/1993.
(V.28.) számú határozata igazolja. A három évesre ter-
vezett munka elsõ szakaszában elsõsorban adatgyûjtést (a
KTM számítógépes adatbázisának terepi ellenõrzése és
kiegészítése), valamint a számítógépes ábrázolási lehe-
tõségek módszertani vizsgálata. Elkészült az Észak-borso-
di karszt (23. sz. pilot area) területén az általános földtani
kép és a hidrogeológiai viszonyok összefoglalása.
Emellett elõkészületek történtek a bükki (22. sz. pilot
area) hidrológiai értékelésére.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Az észak-magyarországi vízbázisok veszélyeztetett-
ségének vizsgálata a korábbi ütemben folytatódott. A 23.
sz. területen (Észak-borsodi-karszt) adatkiegészítéseket
hajtottunk végre, az eredmények számítógépes feldolgo-
zása folyik.

A Sajó-völgyi területrõl (19. sz. pilot area) az elmúlt
évben mintegy 66 km2-es terület számítógépes feldolgo-
zása készült el. Ez évben megtörtént a terepi adat-
gyûjtés, ill. a meglévõ információk ellenõrzése, emellett
a feldolgozott terület több, mint 200 km2-re növekedett.
Az teljes, elkészült dokumentáció a következõket tartal-
mazza:

— az Alacska–Felsõnyárád közötti (Felsõ-Sajó és
Szuha-völgy) 210 km2 kiterjedésû terület 50 000-es méret-
arányú megkutatottsági és szennyezõdés-érzékenységi
térképei,

— Kazincbarcika város és környékének (kb. 66,2 km2-
nyi terület: Herbolyabánya, Alacska, Sajószentpéter–Ny,
Mucsony, Szuhakálló, Sajókaza) 25 000-es méretarányú
földtani megkutatottsági és szennyezõdés-érzékenységi
térképei,

— Kazincbarcika és környékének 25 000-es méret-
arányú tömbszelvénye, mely a terület szennyezõforrásait
is tartalmazza.

A két területrõl a számítógépes feldolgozás mellett
térképmagyarázó is készült, mely elemzi a területek mor-
fológiai és vízföldtani adottságait, földtani felépítését,
valamint szennyezõ forrásait, és értékeli a megkutatottság
szintjét és az egyes területrészek szennyezõdés-érzékeny-
ségét, mindezek alapján pedig a szennyezõ objektumok
környezetföldtani adottságait. A dokumentum végleges
adattári változatának elkészítése folyamatban van.

Az év folyamán elkészült a Bükk hegység (22. sz. pilot
area) általános földtani viszonyainak és kõzetformációi-
nak leírása. A jelentés elkészülte a líbiai expedíció bein-
dulása miatt a következõ évre halasztódik. Terepi
munkánk során számba vettük a hegység karsztvízkész-
letét és a hegységperemi rétegvízbázisokat potenciálisan
veszélyeztetõ kommunális hulladéklerakókat. Elvégeztük
a PHARE adatbázisa ide vonatkozó részeinek pon-
tosítását. A 21 jelentõsebb hulladéklerakó környezetföld-

tani vizsgálatának és komplex minõsítése dokumentá-
ciójának elkészítése folyamatban van.

A munka során figyelembe kellett vennünk a környe-
zetföldtani tanulmányok iránti egyre nagyobb mérvû külsõ
— piaci — érdeklõdést is. Ennek érdekében szükségessé
vált az eredeti kutatási célok felülvizsgálata és a szükséges
módosítások elvégzése. Ennek alapján a munka elsõdleges
céljaként a térképi interpretációt jelöltük meg.

Emiatt kiemelten fontossá vált a korábbi számítógépes
térképábrázolás módszertanának kidolgozása. Jelentõs
mértékben ez már elkészült és jelenleg már rendelkezésre
állnak a Surfer 4.1 program alkalmazásának tapasztalatai,
valamint 25 000-es és 50 000-es méretarányú szeny-
nyezõdés-érzékenységi térképek szerkesztési módja, tar-
talmi kidolgozása és jelkulcsa a szükséges „symbol set”-
tel.

Az új szempontok elõtérbe kerülése miatt szükségessé
vált a környezetföldtani térképezés tartalmi követelmény-
rendszerének és a térkép változatok jelkulcstervezetének
kialakítása. Elsõ változata ez év végéig elkészült, a külföl-
di változatokkal való egybevetést a szükséges javításokat
és a gyakorlati alkalmazást a jövõ évben végezzük el.

A „Magyarország kõzetformációinak környezetföld-
tani feldolgozása és minõsítése” témakörben megkezdtük
a harmad- és negyedidõszaki képzõdmények mikromine-
ralógiai adatainak számítógépre vitelét, melynek táblázat-
struktúráját az elõzõ évben dolgoztuk ki. A jelenlegi
feltételek mellett kb. 6 évre tervezhetõ munka elsõ sza-
kaszában több mint 100 vizsgálatsorozat (mintegy
3 MByte) adatai kerültek számítógépre.

„Az országos alapszelvény program számítógépes
adatbázisának reambulálása” témakörben adatgyûjtést
végeztünk a szendrõi-hegységi alapszelvényekhez és fel-
vettük a kapcsolatot a témakörben illetékes szakem-
berekkel. Megkezdtük az észak-magyarországi alap-
szelvények rendelkezésre álló fotódokumentációjának
számítógépre vitelét. Ebben a témakörben érdemi elõre-
lépés akkor várható, ha a dokumentumokra megfelelõ
szintû (KTM) érdeklõdést tapasztalunk.

Ez év januárjában elkészítettük a környezetföldtan
hosszú távú szakmai koncepcióját és rövidtávú prioritásait
tartalmazó dokumentációt. A munka az általános
alapelvek mellett kitér a környezetföldtan alapvetõ fela-
dataira (a környezeti állapot geológiai regisztrálása, városi
geológia, agro-, hidrogeológia, nyersanyagkutatás és
rekultiváció, stb.) és a környezetföldtani kutatások ter-
mészetvédelmi koncepciójára.

Dunaföldvár külterületén tervezett kísérleti, ill. refe-
rencia kommunális hulladékégetõmû részére komplex
környezetföldtani hatástanulmányt készítettünk, részletes
megkutatás alapján. A dokumentációt a dunaföldvári
önkormányzat környezetvédelmi hatóság informálására,
valamint nemzetközi pályázat elnyerésére használja fel.

Részt vettünk a fõváros távlati kommunális hulladék-
elhelyezési alternatíváinak kutatásában. Elkészítettük
Budapest 50 km-es körzetében a természetvédelmi szem-
pontból kizárandó területek számítógépes feldolgozását. A
komplex kizárási rendszer alapján meghatározott tovább
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kutatható területek közül az északkeleti szektor 9 régió-
jában elvégeztük az elõzetes környezetföldtani értékelést
és a rangsorolást perspektivitás szempontjából. A munkát
a fõvárosi önkormányzat hasznosítja a tervezés során.

Az év második felében korlátozott mértékû piackutatást
hajtottunk végre Észak-Magyarországon (Telkibánya–Mi-
kóháza, Alsótelekes) mintegy 25 településen. A felmérésbõl
kitûnt, hogy a földtani intézet rugalmas üzletpolitikával,
szakmai hagyományaira és hírnevére támaszkodva mini-
mális befektetéssel részt tudna venni egyes területek
fejlesztésében még a gazdaságilag hátrányos helyzetben
lévõ területeken is. A tevékenység során felmerült problé-
mák és az önkormányzatokkal való együttmûködési lehetõ-
ségek elemzése folyamatban van (Telkibánya, Alsótelekes).

A mérnöki tevékenység földtani–környezetföldtani mega-
lapozása

Projektvezetõ: RAINCSÁK GYÖRGYNÉ

BEVEZETÉS

A projekt célkitûzése — a mûszaki beavatkozást
megelõzõ mérnökgeológiai terv- és hatástanulmányok kel-
lõen megalapozott és gyors elõkészítésének biztosítása —
többszörösen indokolt volt:

— bebizonyosodott, hogy a nem megfelelõen elõ-
készített nagyberuházások legtöbbjénél utólagos, nagy
költségigényû korrekciókra volt szükség,

— a tervtanulmányok elkészítése — a számos
intézményi adattárban szétszórtan meglévõ archív adatok
összegyûjtése miatt — lassú és költséges volt,

— a természeti adottságai folytán környezeti szem-
pontból erõsen veszélyeztetett régióról nem készültek
részletes méretarányú mûszaki vonatkozású térképek,

— miközben rendelkezésre állt egy több évtizede
gyûlõ hatalmas adattömeg, amellyel, ha kellõen van rend-
szerezve, a célkitûzés megvalósítható.

Az 1987-ben indult munka a célkitûzést: az adatok
összegyûjtése, szintézise, számítógépes feldolgozása, te-
matikus térképsorozatok szerkesztése és összefoglaló doku-
mentációk készítése útján valósítja meg. A munka tervezett
befejezése 1998. A folyamatos létszám- és költségcsökken-
tés a befejezés idejét nem változtatja, de néhány —
egyébként lényeges — részfeladat elvégzésére nincs
lehetõség. A földtani formációk mérnökgeológiai szempon-
tú értékelése, és az Országos Mérnökgeológiai Adatbázis
feltöltése a tervezett ütemben folyik. A magyarországi dunai
hatásterület komplex térképsorozatának megszerkesz-
tésénél módosítás vált indokolttá. A Gyõrtõl Rajkáig terjedõ
területtel a Magyar Állami Földtani Intézet több projektje is
foglalkozik, így célszerûbb a térképsorozatot ezen új
kutatási eredmények publikussá válása után meg-
szerkeszteni.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

A földtani formációk mérnökgeológiai szempontú
értékelése során 1995-ben elkészült a miocén korú kis és
közepes szilárdságú képzõdmények feldolgozása. Ez a

munka részben az elõzõ évek tevékenységén alapul, mivel
egyrészt ezen formációk egy része oligo-miocén korú,
másrészt pedig a változatos földtani felépítés miatt a nagy-,
közepes és kis szilárdságú képzõdmények formáció szintû
elválasztása nagyon problematikus. Utóbbi esetben
egyértelmûen elkülöníthetõk voltak a nagyvastagságú láva
és tufa összletek, átmenetet mutatnak a tufás-tufitos össz-
letek, és a többségében mészkõbõl álló formációk. A
vulkáni, vulkano-szediment; szilárd-üledékes, biogén;
törmelékes-biogén ill. „kémiai” jellegû üledékek 1994-
ben kerültek értékelésre. A képzõdmények jellegüknél
fogva elsõsorban, mint építõipari nyersanyagok számot-
tevõek. Mind a miocén, mind pedig a pannóniai
(s.l.)–pleisztocén korú szilárd képzõdmények között a
vulkáni kõzetek az uralkodóak. A vulkáni lávakõzetek
építésföldtani szempontból csak akkor jelentenek prob-
lémát, ha egyensúlyukat külszíni bányászattal megbontot-
ták ill. erõsen tagolt, meredek lejtõket alkotnak. A
lávakõzetekbõl és szórt vulkáni anyagból felépült
területek építésföldtani megítélése a túlsúlyos anyag függ-
vényében változó.

A tisztán tufákból és tufitokból álló összletek több
mérnökgeológiai kockázatot hordoznak. Jó megmunkál-
hatóságuk miatt a tufakõzetek (elsõsorban riolittufák)
ideálisak pincék, pincerendszerek kialakítására. A több
évszázad alatt létrehozott — az igényeknek megfelelõen
bõvített, vagy felhagyott — pincerendszerek elsõsorban a
városok belterületén: épület és útkárosodások okozói
lehetnek. E tekintetben az egri pincerendszer jelenti a leg-
nagyobb problémát. Elsõsorban a tufitok, de számos tufa
is jelentõs vízfelvételre képes. Ezáltal egyrészt csökken a
szilárdsága, másrészt pedig változik a térfogata. A mállott,
agyagásványosodott, duzzadó tufitok felszínmozgások
(elsõsorban csúszások) elindítói lehetnek, de csupán térfo-
gatváltozásuk miatt is elõidézhetnek épületkárosodást.

A lávakõzetek nagy része jó minõségû építõkõ.
Jelentõs részük tömbös fejthetõség esetén falazó, lábazat
olykor díszítõkõnek alkalmas. Zúzott állapotban magas-
építési (út, vasút) olykor vízépítési célokra használhatják
ezeket. A Mecseki Andezit Formáció amfibol-, bronzitos
amfibol andezitjeit, a Mátrai Andezit Formáció, a
Dunazug-, Börzsöny, Mátra hegységi amfibol, biotit-amfi-
bol-gránátos biotit-amfibolandezitjeit és dácitjait, továbbá
piroxénandezitjeit évszázadok óta fejtik, századunkban
számos, nagy, gépesített bányában is. A Tokaji Vulkanit
Formáció andezitjei és dácitjai is jelentõs részét képezték
a kõbányászati termelésnek. A bazalt lávakõzetek —
olykor rablógazdálkodás jellegû — termelése maradandó
károkat okozott a Balaton-felvidék tájképében, míg 1953-
ban védetté nem nyilvánították a területet és 1953–63
között át nem telepítették a bányászatot a Tátika-hegycso-
portra. Elmeddüléséig folyt az észak-nógrádi Medves-
plató egy részének kitermelése is. A savanyú hablávák és
vulkáni tufák egy része szintén alkalmas építészeti
célokra, azonban ezeket elsõsorban adalékanyagként
hasznosítják. E tekintetben legjelentõsebb a Tokaji
Vulkanit Formáció hatalmas savanyú piroklasztikus ártu-
fa, habláva tömege (perlitbeton és a Gyulakeszi Riolittufa
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Formáció, amely magas zeolittartalma miatt nagyon jó
ioncserélõ képességû és ígyradioaktív sugárzásnak kitett
helyeken elsõrendû falazóanyag.

Az üledékes formációk sorában nagyobbrészt szilárd
kõzetekbõl épül fel a miocén korú Rákosi, a pliocén (pan-
nóniai s.l.) Nagyvázsonyi Mészkõ és a pleisztocén Duna-
almási Travertino és Vértesszõlõsi Travertino Formáció.
Ez a négy, dominánsan mészkõanyagú formáció jól
faragható, bár kevéssé idõ- és fagyálló építõköveket tartal-
maz. A velük kapcsolatos mérnökgeológiai problémák is
ebbõl adódnak: a bennük kialakított közel külszíni bányák
(Fertõrákos) és pincerendszerek (Tétényi-fennsík, Buda-
pest–Kõbánya) felszínsüllyedéshez vezethetnek és a
mészkövek kettõs porozitása kapcsán vizesedés, fellazulás
és beomlás jöhet létre. A Rákosi Mészkõ Formáció laza
mésziszapjait a Déli-Bakonyban, és a Börzsöny déli ré-
szén és a Salgótarjáni-medence déli peremén mezõgaz-
dasági felhasználásra, kittkrétaés bécsi fehér falfesték
elõállítása céljából fejtették. A laza törmelékes–agyagos
összletekben betelepülésként jelentkezõ, vagy utólagos
hatásokra megszilárdult miocén és pannóniai (s. l.)
homokkövek elõfordulása helyileg erõsen korlátozott.
Önálló mérnökgeológiai–építésföldtani jelentõségük
nincs.

Az 1995 évi munka gerincét a földtani — geo- és
biokronológiai — szempontok szerint erõsen széttagolt,
uralkodóan kis és közepes szilárdságú kõzetekbõl felépült
üledékes eredetû formációk feldolgozása képezte. Ezek a
formációk mérnökgeológiai szempontból sokkal több
hasonlóságot mutatnak, mint a „klasszikus” földtan szem-
pontjai szerint.

Alapvetõen hat típus különíthetõ el:
1. Nagy vastagságú, „slír” típusú (agyag, homokos-

kõzetlisztes agyag, agyagos homok és homok vál-
takozásából felépülõ) összletek: az Észak-Magyarország
területén ismert: Szécsényi Slír és Putnoki Slír Formáció;
a Mecsekben, Dunántúli-középhegységben és Észak-
Magyarország területén: a Tekeresi és Garábi Formáció, és
részben az országosan elterjedt Szilágyi és Kozárdi
Formáció. Ezek építésföldtani szempontból jó teherbírású
képzõdmények. A vízzel kapcsolatos viselkedésük miatt
azonban fokozott figyelmet igényelnek, mivel a dom-
borzat jellegétõl függõen felszínmozgás hajlamuk nagy,
amit az emberi tevékenység csak aktivál. A „slír” típusú
formációk agyagos dominanciájú kifejlõdését — elsõsor-
ban Észak-Magyarországon — durvakerámiai nyers-
anyagként hasznosítják.

2. Változó vastagságú, uralkodóan durvatörmelékes
(kavics, homok, homokkõbõl felépült) összletek. Ilyen a
Szászvári Formáció mélyebb szintje, a Ligeterdõi, a
Budafai, az Egyházasgergei, a Tinnyei és részben a
Gyulafirátóti Formáció. Többségében jó teherbírású,
alapozásra alkalmas képzõdmények, problémák inkább
csak azokon a területeken adódhatnak, ahol ezek a part-
szegélyi — részben folyóvízi eredetõ — képzõdmények a
„slír” típusú összletekkel fogazódnak. Amennyiben a
törmelékes összleteknek agyagos dominanciájú fekvõje
van, nagymennyiségû rétegvíz tárolására alkalmasak.

Ezek egy része gyógyvíz. Az összletek jellegük folytán
erõsen szennyezõdésérzékenyek. A miocén képzõdmé-
nyek sorában a legjelentõsebb építõipari nyersanyag-szol-
gáltatók: sok homok- és kavicsbánya üzemel anyagukból.

3. Agyagos dominanciájú összletek: a Bádeni és
részben a Szilágyi és a Kozárdi Formáció. Önmagukban
jelentõs mûszaki problémát nem hordoznak, de gyakran
tartalmazhatnak szórt vulkáni anyagot, amely a duzzadó
képességet nagyon megnöveli.

4. Szélsõségesen változó felépítésû, szárazföldi–part-
szegélyi összletek. Ilyen a már 1993-ban részletesen is-
mertetett Csatkai Formáció és a Zagyvapálfalvai For-
máció. Mûszaki adottságaikat kizárólag helyi jelleggel
lehet értékelni.

5. Barnakõszéntelepes összletek: Brennbergi, Salgó-
tarjáni és Hidasi Formáció, ill. a Szászvári Formáció fiata-
labb kifejlõdésû része. Mérnökgeológiai problémát elsõ-
sorban a bányaterületek térsége hordoz: gyakoriak az
alábányászottságból eredõ felszínsüllyedések.

6. Uralkodóan biogén mészkövekbõl álló, többségében
csak durvatörmelékes, laza betelepüléseket tartalmazó for-
mációk: a Rákosi, a Pécsszabolcsi, a Bántapusztai, a Pusz-
tamiskei és a Sámsonházi Formációk. Ezek esetében
mindig szükséges a konkrét helyi viszonyok részletes
ismerete tervezés elõtt. Elsõsorban azért, mert a mész-
kövek szilárdsága nagyon változó; többségük kettõs
porozitású, törmelékes betelepüléseik szeszélyesen vál-
tozó vastagságúak, ezen túl a mészkõterületek mester-
séges üregekkel, pincékkel megbontottak.

A Duna mente komplex földtani, víz és építésföldtani
tematikájú térképsorozatával kapcsolatban 1995-ben
egységesítõ-szerkesztõ munka folyt. Az 1989-ben
megkezdett tevékenység során 1994-el bezárólag — egyes
földtani változatok kivételével — elkészült a Gyõr és
Rácalmás közötti terület 1:25 000-es és 1:50 000-es mére-
tarányú térképsorozata. 1995-ben megtörtént a tematikus
egységesítés és A/1-es formátum szerinti tisztázati raj-
zolás, 1:50 000-es méretarányban.

Az Országos Mérnökgeológai Adatbázis ez évben
alapvetõen a Pest megyei megkutatottsági adatokkal és
Budapest területén 1980 óta mélyült talajmechanikai fúrá-
sok adataival bõvült.

A fentiekben ismertetett munkák elsõsorban a mérnöki
tevékenység elõtervezésében, a környezet és település-
gazdálkodásban és a hulladék-elhelyezési problémák
megoldásában hasznosíthatók.

Az Alföld agrogeológiai kutatása
PROJEKTVEZETÕ: KUTI LÁSZLÓ

BEVEZETÉS

A MÁFI-ban 1891 óta folynak intézményesen agro-
geológiai kutatások. Jelenleg az 1986-ban elfogadott prog-
ramban megfogalmazottak szerint dolgozunk. E program
célja a talaj–alapkõzet–talajvíz rendszer agrogeológiai
törvényszerûségeinek kutatása. Várható végeredménye az
ország 1:100 000-es méretarányú agrogeológiai térkép-
sorozatának elkészítése és a magyar tájak agrogeológiai
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jellemzése lesz. Jelen projekt a hosszútávú, 2005-ig ter-
vezett agrogeológiai program 1991–95 közötti idõszaka
feladatait tartalmazza. Ez a beszámoló az 1995. évi felada-
tok teljesítésérõl szól. A program tervszerû végrehajtását
és a kutatás szükségességét a mezõgazdaság szerkezeti és
koncepcionális átalakítása, a tájtermesztésre való átállás, a
Földmûvelésügyi Minisztériumban megfogalmazott elvá-
rások, valamint az Alföld programban megfogalmazott
prioritások indokolják és igénylik.

Az eddigi munkák során elkészültek az Alföld keleti és
északkeleti részének, továbbá a Balaton kiterjesztett üdülõ-
körzetének és a Zalai-dombságnak az 1:100 000-es méretará-
nyú térképei, valamint 13 változatban az Alföld 1:500 000-es
méretarányú agrogeológiai térképei. Feltártunk és külön-
bözõ részletességi fokon megvizsgáltunk 21 agrogeológiai
mintaterületet, kutatási és térképezési módszereket dolgoz-
tunk ki.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Az 1994–1995. évi munkánk végzését kedvezõtlenül
befolyásolta, hogy kutatási keretünk az elõzõ évekhez
képest csökkent, s saját fúróbrigád híján a terepi munkákat
a minimálisra kellett csökkenteni. Ennek ellenére a külön-
bözõ pályázati pénzeinket is felhasználva további
területeket tártunk fel a Hortobágyon, és elvégeztük a
Mezõföldön a Sárosdi-mintaterület feltárását is.

Az 1994–1995-ben elvégzendõ térképezési feladatok
közül tovább folytattuk Magyarország agrogeológiai
térképsorozatának szerkesztését, és elkészítettük a Szol-
nok és a Kiskunhalas jelû lap 1:100 000-es méretarányú
agrogeológiai térképeit, az utóbbit a korábbi hat változat
helyett nyolc változatban. Egy agrogeológiai térképlap
területe, három 1:100 000-es EOTR lap területének felel
meg. A térképek elõállítása terén ezévben nagy
elõrelépést sikerült tenni. Ugyanis míg az elmúlt évben
próbaként csak egy lapot készítettünk el számítógépes
eljárással, addig ezévben már összes térképünk így lett
elõállítva.

1995. évi tervünk másik nagy feladatcsoportját az
agrogeológiai mintaterületeken végzett módszertani és
alapkutatások jelentették. Itt a terepi munkától az
értékelésig minden munkafázis szerepelt az éves fela-
dataink között.

1994-ben a felvételezést a Körös–Maros közti síksá-
gon Nagykamarás község keleti határában kijelölt
mintaterületen végeztük. A mintaterület nagysága kb. 16,5
km2. A területen elõre felvett háló mentén 85 db 10 m-es
sekélyfúrást mélyítettünk le. 1995-ben a felvételezést a
Mezõföldön, Sárosd, Seregélyes, Aba község közötti
területen kijelölt mintaterületen végeztük. Hasonlóan az
elõzõ évhez a mintaterület feltárását az idén is egyedül
végeztük, mivel korábbi együtmûködõ partnereink a
kutatási pénzek hiánya miatt nem tudtak bekapcsolódni a
munkába. Így nem készült el a terület elõzetes geofizikai
felmérése sem.

A feltárt Sárosdi-mintaterület nagysága kb. 9 km2. A
területen egy elõre felvett háló mentén 42 db 10 m-es
sekélyfúrást mélyítettünk le. A lemélyített fúrások számát

döntõen a terület geográfiai viszonyaiból adódó lehe-
tõségek, és az idõjárási viszonyok határozták meg. A
szûkre szabott lehetõségeink miatt csak 30 nap állt ren-
delkezésünkre a fúrások lemélyítésére, s ezt az esõs idõ
miatt nem sikerült teljesen kihasználni.

A fúrások anyagát a terepen makroszkóposan leírtuk, a
szedimentológiai követelményeknek megfelelõen meg-
mintáztuk, megmértük a talajvíz szintjét, ahol lehetséges
volt vízmintát is vettünk vízelemzés céljára, ill. minden
fúrás anyagából 5 db mintát vettünk geokémiai elemzés
céljára (a talaj A és B szintjébõl, a kapilláris zónából, a
talajvíz szintjébõl és az állandóan vízzel borított zónából).
A különbözõ célból vett mintákat a MÁFI laboratóriumai-
ba szállítottuk vizsgálatra.

A Hortobágyi-mintaterületet — a TAKI-ban dogozó
talajtanos kollegákkal együttmûködve, a munkába bevon-
va egy PhD-s és egy végzõs hallgatót az ELTE-rõl — egy
újabb terület feltárásával bõvítettük. Összesen 48 db 10
méteres fúrást mélyítettünk le. Kerestük a talaj, a talaj
alatti üledékegyüttes és a növényzet összefüggéseit, a
szikesedés okait, és földtani magyarázatát. Az új területen
négy darab talajvíz megfigyelõ kutat is telepítettünk, ame-
lyekben rendszeresen mérjük a talajvízszint és a talajvíz
kémiai összetételének változásait.

Folytattuk a Hortobágyi-mintaterület korábbi vizs-
gálati eredményeinek a kiértékelését a terület agrogeoló-
giai sajátosságainak térképi ábrázolásával. Részeredmé-
nyeinket és a szikesedés elméletével összefüggõ elkép-
zeléseinket Valenciában talajtani kongresszuson, és a
MÁFI-ban megrendezett térinformatikai rendezvényen
mutattuk be.

Folytattuk az Apajpusztai-, a Tûserdei-, a Fülöpi-, a
Bugaci- és a Zalakoppányi-mintaterület anyagának a fel-
dolgozását. Ez utóbbi kutatását a TAKI szakembereivel
összehangoltan végezzük.

A projekten dolgozó kutatók az agrogeológiai alapku-
tatásokat pályázati segítséggel is végzik, s így 1995-ben 6
OTKA pályázatban (háromban témavezetõként), vettek
részt. Egy pályázatot pedig ezévben zártunk sikeresen.

Román és osztrák szakemberekkel együttmûködve egy
PHARE pályázatot is nyertünk, melynek feladata a mezõ-
gazdasági tápanyagok szennyezõ hatásainak vizsgálata.

Földtani természetvédelem
Projektvezetõ: CSERNY TIBOR

BEVEZETÉS

A projekt célkitûzése a védett természeti értékekkel
összefüggõ környezet földtani állapot-felmérése, a vizs-
gálati módszeregyüttes bõvítése és a vizsgálatok integrált
kiértékelése.

A projekt közvetlen elõzménye: (1) a Káli-medence
komplex állapotfelmérése, amely magában foglalta az
archív és új földtani, geofizikai adatok feldolgozását és (2)
a Keszthelyi- és Szigligeti-öböl, valamint közvetlen
környezete ökológiai fejlõdésének rekonstruálása a kvarter
során. A Káli-medencére vonatkozó munka kezdõ éve
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1993, befejezése 1995. A Balatonra vonatkozó kiértékelést
1994-ben kezdtük meg és 1996-ban kívánjuk befejezni.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Folyamatban van, és 70%-osan elkészült a balatonsze-
mesi és siófoki öbölben végzett komplex földtani vizsgála-
tok integrált kiértékelése (részben az OTKA 550. sz. téma
támogatásával). Legfontosabb eredményként elmondható,
hogy elkészült egy elõadás és egy poszter az I. Limnogeo-
lógiai Kongresszusra (Koppenhága), továbbá egy poszter-
elõadás az EURECO '95 Kongresszusra. Az eddigi ered-
ményeket angol nyelvû cikkben foglaltuk össze, melyet a
GLOPALS (Global Geological Record of Lake Basins) II.
sz. kötetébe küldtünk meg.

Folytatódtak a környezetföldtani kutatások a Zala–Kis-
Balaton–Keszthelyi-öböl rendszerben (részben OMFB által
támogatott kutatás). Angol nyelvû elõadást készítettünk az
EURECO '95 Nemzetközi Ökológiai Kongresszusra. Az
eredményeket zárójelentés formájában foglaltuk össze az
OMFB részére, továbbá folyik egy PhD dolgozat megírása.

Megtörtént a Káli-medence területén elvégzett kom-
plex környezetföldtani állapotfelmérés eredményeinek
GIS rendszerben történõ megjelenítése (térinformatikai
adatbázis kialakítása), 4 térkép variációban: fedett és
fedetlen földtani, vízföldtani és környezetállapot térképek.
A munkában résztvevõ szerzõk eredményeiket konferen-
cián elõadták, illetve azokat publikálták. Az elkészült
munka lehet más természetvédelmi terület alapállapot
felmérésének módszertani példája.

1994-ben és 1995-ben is részt vettünk a Sümegi
Környezetvédelmi Tábor megszervezésében és lebonyo-
lításában, továbbá az Intézet és az iskolák közötti szakmai
kapcsolattartásban.Terven felül, külsõ megrendelésre
komplex környezetföldtani állapotfelmérést végeztünk a
Garancsi Természetvédelmi Területen. 1995-ben jelentõs
külsõ támogatás elnyerésével (EU project) elvégeztük a
Balaton 3 részmedencéjének és a Duna–Tisza köze 2 db
területének (Vörös-mocsár, Zsombói-láp) palynológiai
feldolgozását, a megadott nyugati követelmények alapján.
Zárójelentés megírásával fejeztük be a programot.Terven
felül összeállítottunk és benyújtottunk egy PHARE
kutatási pályázatot. A pályázat címe: Examining the filtra-
tion effect of Kis-Balaton through a comparative analysis
of sediments, water and floating matter found in the Zala-
Kis-Balaton–Keszthelyi-öböl system. A kutatási javaslatot
a Balaton, Lake Environment témában, francia (Mont-
pellieri Egyetem, Geokémiai Tanszéke) és magyar
(MÁELGI, JPTE–Pécs) közremûködõkkel nyújtottuk be.

Ásványi Nyersanyagok Fõosztálya
Fõosztályvezetõ: KNAUER JÓZSEF

Ásványi nyersanyagok genezise és modellezése
Projektvezetõ: VETÕNÉ ÁKOS ÉVA

BEVEZETÉS

A MÁFI Ásványi Nyersanyagok Fõosztályán belül
1994-ben alakult a Genetika-modellezés projekt. Feladata

az érctelepek modellezése, genetikai tulajdonságainak
leírása, így a hasonló típusú érctelepek csoportjának körül-
határolása abból a célból, hogy a már megszerzett
ismereteket sikerrel alkalmazzuk az újabb kutatásokban és
szorosabb kapcsolatot teremtsünk az alapkutatás és az
ásványvagyon-potenciál felmérés között.

Az elsõ évben a gyöngyösoroszi polimetallikus érce-
sedés modelljének elkészítésével lehetõség nyílt a mátrai
és más, a Pannóniai-medencében elõforduló színesérc-
telepek ércföldtani paramétereinek összehasonlítására,
valamint az érctelepet kontrolláló szerkezeti tényezõk
meghatározására.

A második évben a DK-Mátra ércföldtani szempontú
vizsgálata volt a feladat, mivel a rendelkezésre álló vulka-
nológiai, kõzettani és szerkezetföldtani adatok nem voltak
elegendõek a telepmodellezéshez.

A munkában az MGSZ részérõl Zelenka Tibor, a
MÁFI-ból Csirik György, Síkhegyi Ferenc és Vetõné Ákos
Éva, a MAELGI-bõl Kiss János vettek részt.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

A Mátra DK-i részén, a Györke-tetõ–Kékestetõ–
Markaz–Verpelét és Pusztakõkút által körülhatárolt
térségében az alábbi 8 szelvényt jártuk be:

1. Oroszlánvár–Domoszlói kapu–Nagyszárhegy–
Mráznyica tetõ–Pálosvörösmart, Rónya kõfejtõ–Hollókõ,

2. Domoszlói kapu–Hosszú-völgy–Hosszú-hegy–Kö-
zép-völgy–Mogyorós-forrás–Elsõ-hegy,

3. Közép-hegy–Irtás-tetõ–Szár-csúcs–Hegyes-púp–
Pipis-hegy–Tovik-hegy-D–Irtás–Domoszló,

4. Györke-tetõ–Kis-Zúgó-hegy–Szederjes-tetõ–Papá-
ja–Remete-tetõ–Cseresznyés-tetõ–Gazdagkõ–Kalapos-
tetõ–Paska-tetõ,

5. Domoszló–Selyem-tisztás–Cserepes-tetõ–Szár-
hegy-tetõ–Mráznyica-tetõ–Hátra-patak-tetõ–Rókalyuk-
tetõ–Hegyes-tetõ–Markazi vár,

6. Dny-Mráznyica-tetõ–Gödör-völgy–Markazi-kapu–
Kis-Saskõ–Kékes-völgy–Hosszúvágó-bérc–Éva szikla,

7. Kettõs-Györke-tetõ–Györke-tetõ–Jagus-hegy–Elsõ-
tarnóca-völgy–Jóidõhegy csúcsa,

8. Pusztakõkút–verpeléti Várhegy~Kisnána cigány-
sor–Kisnána erdészház.

A munkában elsõrendû szempont volt a vulkáni
fáciesek elkülönítése, a terület paleovulkáni rekonstruk-
ciója, hogy a potenciális érctelepek jelenlétét tudományos
érvekkel tudjuk valószínûsíteni. Tisztázni kívántuk továb-
bá az 1992-es légi geofizikai mérések által kimutatott
mágneses anomália okát és meg akartunk gyõzõdni a
feltételezett gyûrûs vulkáni szerkezetek tényleges jelen-
létérõl is.

A terepbejárás során kõzettani és ásványtani vizsgála-
tok, valamint radiometrikus kormeghatározás céljára
kõzetmintákat gyûjtöttünk, tektonikai megfigyeléseket,
méréseket végeztünk és különös gonddal vizsgáltuk a
területre jellemzõ kõzetátalakulásokat, a másodlagos
ásványegyütteseket, melyek az ércesedés különbözõ típu-
saira utalhatnak.
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A terepi megfigyelések és a kõzettani vizsgálatok
alapján megállapítható, hogy:

— a vizsgált terület nem az egykori vulkáni centrum
közvetlen környezetét képviseli, hiszen a centrumközeli
fáciesre jellemzõ vulkanoklasztikus breccsák itt hiányoz-
nak;

— az a tény, hogy uralkodik a lávakõzet és jelentõs a
vulkáni blokk és hamu (agglomerátum) mennyisége, arra
utal viszont, hogy a vulkáni centrum nem volt nagy távol-
ságra innen;

— tengeri sztrato-, vagy felzikus vulkánok fácieseinek
semmi jele sincs;

— kõzetelváltozások egyetlen területen észlelhetõk,
azonban ezek pontos meghatározására csak 1996-ban
kerül sor. A lávakõzet és a piroklasztikum általában üdé-
nek látszik;

—felszínközelben a fentiek alapján tehát nem várható
ércesedés, több száz méteres mélységben azonban teléres
színesérc, illetve porfíros Cu-érc feltételezhetõ;

— a kimutatott mágneses anomália oka feltehetõen az
andezitben elõforduló magnetit;

— a terület tektonikai megismeréséhez további terepi
munkára van szükség, amit szintén 1996-ban szeretnénk
elvégezni.

A terepen észlelt és az 1:50 000-es léptékõ földtani
térképen feltüntetett vulkáni képzõdmények azonosítása
nem mindig volt egyértelmû, ami felvetette annak szük-
ségességét, hogy a miocén vulkáni fáciesekkel részlete-
sebben foglalkozzunk, fáciesanalízist végezzünk. Ezt a
célt szolgálta a távérzékelési módszer felhasználása a DK-
Mátra paleovulkáni elemeinek felismeréséhez, melynek
alapján Síkhegyi Ferenc az alábbi megállapításokat tette:

— a K-Mátra DK-i oldalán jelentõs szélességben felis-
merhetõk az egymásra települõ lávafolyások;

— a lávafolyások általános iránya DDK-i, egyenlejtes
településûek, de a gerincek lejtõszögénél meredekebbek;

— Markaztól É-ra, a Cseresi erdészlak vidékén önálló,
fiatalabb intrúzió nyomai látszanak;

— Markaztól 2–3 km-rel É-ra gyûrüs alakzat látható,
melynek átmérõje mintegy 4 km. É-i szélén diszkordan-
cianyomok tûnnek elõ. Ny-ról K-re DNy-iból DK-ivé váló
törések mentén a vulkáni test feldarabolódott, és a füg-
gõleges komponensek menti elmozdulások a D felõl
rátelepülõ üledékes-vulkáni összletben látszólagos víz-
szintes elmozdulásokat eredményeznek;

— A K-Mátra fõ gerince mentén nagyméretû vetõ
húzódik, amitõl É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetõk
fel, csupán a felszínre bukkanó üledékes összlet rétegfejei.

Jelenleg az ELGI légi geofizikai csoportja a Landsat
ûrfelvétel feldolgozásán, a magasrepülés interpretációján,
valamint a légi geofizikai adatok összevetésén dolgozik.

Az értelmezések terepi ellenõrzését és más adatokkal
való összehasonlítását, valamint a terepi méréseket és
mintázásokat jövõre folytatni kívánjuk.

1995-ben folytatódott a Magyar–Amerikai Közös Alap
415. sz. projektjében, „Deposit Modeling, Assessment of
Mineral Resources and Mining-induced Environmental
Risk” való tevékenységünk.

Áprilisban elõkészítettük az amerikai partnerek
április végi–május eleji látogatását, melynek során szak-
mai elõadásokat tartottunk és terepbejárást végeztünk.
Az észak-magyarországi kutatási terület (Börzsöny és
Mátra) 1:200 000-es térképéhez a jelkulcs angolra
fordításával és a térbeli adatbázis létrehozásával foly-
tatódott az érdemi munka. Sor került még a földtani
térkép digitalizálására, a földtani képzõdmények folt-
azonosítóinak lerakására és a közös jelkulcs elõzetes vál-
tozatának kidolgozására.

Részt vettünk egy építõipari ásványi nyersanyagokkal
foglalkozó EU-pályázat összeállításának elõkészítésében.
Részt vettünk az Ásványtani Tanszék és az IGCP 356. pro-
jekt által szervezett „Origin of and Exploration for
Epithermal Gold Deposits” címû elõadás-sorozaton.

Energiahordozó nyersanyagok kutatásának elõkészítése
Projektvezetõ: TANÁCS JÁNOS

BEVEZETÉS

A folyékony energiahordozók közül leggazdaságosab-
ban a szénhidrogéneket és legjobban környezetet kímélõ
módon pedig — megfelelõ technológia alkalmazásával —
a geotermikus energiát lehet hasznosítani, ez utóbbi —
megújuló energiaforrás — kinyerésére és hasznosítására
hazánk területe különösen alkalmas. Ezek a föld mélyében
lévõ energiahordozók állami tulajdont képeznek.

Ahhoz, hogy a potenciálisan meglévõ energiahordozók
minõségét, mennyiségét és értékét megismerjük, geológiai
és geofizikai alapadatok szintézisére, azaz prognózisra
van szükség. A rétegtani, hõmérsékleti, szénhidrogénföld-
tani és szervesgeokémiai ismeretek országos és területi
szintézisével a hazai energiakutatási stratégia bõvíthetõ
tovább. Ezek ismeretében az állam, mint tulajdonos mega-
lapozott döntést tud hozni a prioritást élvezõ energiahor-
dozók hasznosítási lehetõségérõl és formájáról (pl. kon-
cesszióba adás), az elkészített szénhidrogén és termálener-
gia prognózisok figyelembevételével.

Az „Energiahordozó nyersanyagok kutatásának
elõkészítése” projekt munkálatait 1992-ben kezdtük meg.
A projekt tevékenysége 2 feladatkörhöz kapcsolódott
1994–1995-ben: a termálenergia kutatás és a stratégiai
szénhidrogénkutatáshoz.

Termálenergia-kutatás

A kutatások célja a geotermikusan jól átfûtött magyar-
országi Pannon-medence geotermikus energia potenciáljá-
nak fokozatos felmérése. A meglévõ rétegtani, kõzet-
fizikai, hidrogeológiai és termikus adatok szintézisével a
felhasználáskor a környezetet legkevésbé szennyezõ és
károsító geotermikus energia feltárási lehetõségei megis-
merésén és számbavételén túl annak területi elterjedését is
vizsgáljuk. A termálenergia kutatást folyamatos kutatási
feladatként 1993-ban indítottuk be, ennek egyik részét
képezi a „Pretercier képzõdmények termálenergia
hasznosítási lehetõségei a Duna–Tisza közén” c. feladat
kimunkálása.
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Stratégiai szénhidrogén-kutatás
Stratégiai szénhidrogénkutatás az Intézetben 1992 óta

folyik, ezt megelõzõen (1978–1992 között) a szén-
hidrogénkutatásokat megalapozó szénhidrogénföldtani,
szénhidrogéngeokémiai és szénhidrogénprognózis jellegû
munkálatok voltak, ennek továbbvitele a jelen projekten
belül a „Stratégiai szénhidrogénkutatás” feladatai
kimunkálásában öltenek testet. Cél: az ország neogén és
preneogén medenceterületeinek kutatása. A korábbi évek-
ben felhalmozódott rétegtani és szénhidrogén-geokémiai
adathalmaz feldolgozásával és értelmezésével ezek
területi, illetve az egész országot átfogó összesítésével
reményeink szerint a hazai szénhidrogénkutatási stratégia
bõvíthetõ tovább, illetve a geológiai és geofizikai adatokra
alapozott (regionális és országos) prognózisok révén a
potenciálisan meglévõ szénhidrogének mennyiségének és
minõségének megismeréséhez járulunk hozzá.

A „Stratégiai szénhidrogénkutatás” folyamatos
kutatási feladat, amelyen belül jelenleg 2 részfeladat
kidolgozása folyt:

1. Magyarország medencebeli prekainozoos képzõd-
ményei szénhidrogénföldtani térképe (M=1: 2 000 000)
szerkesztése,

2. Közép-dunai medence területe szénhidrogénföldtani
vizsgálata.

TERMÁLENERGIA-KUTATÁS

Az 1993-ban megindított, az egész ország területére
kiterjedõ termálenergia kutatási program részét képezi a
szénhidrogén (alárendelten víz- és szerkezetkutató) fúrá-
sok által rétegtani, vízföldtani és termikus szempontból
viszonylag jól feltárt területének, a Duna–Tisza köze pre-
tercier képzõdményei termálenergia hasznosítási
lehetõségeinek vizsgálata. Folytattuk a terület medencebe-
li preneogén képzõdményei termálvíz tárolásra, feltárásra,
valamint vízbefogadásra alkalmas, elsõsorban mezozoos
karbonátos kifejlõdésû képzõdményei kifejlõdés és elter-
jedés viszonyainak vizsgálatát, illetve azok 200 000-es
méretarányú térképi ábrázolását.

A termálenergia-kutatás egyik fontos elemét képezi a
különbözõ hõmérsékleti tartományok mélységtérképeinek
elkészítése a medenceterületeken mélyült fúrásokban mért
hõmérsékleti adatok felhasználásával. Tekintettel a prog-
ram országos jellegére 1993-ban megkezdtük és 1994-ben
befejeztük az ország medence területei értékelhetõ
hõmérsékleti adatainak összegyûjtését, amely természete-
sen magában foglalja a Duna–Tisza köze mezozoos
képzõdményei hõmérsékleti viszonyait ábrázoló térképet,
lehetõséget adva az alacsony, közepes és magas entalpiájú
rezervoárok elhelyezkedésének kijelölésére.

Sor került:
— az 1993–94-ben kéziratos formában elkészült a

pretercier tetõre vonatkoztatott mezozoos képzõdmények
elterjedés, kifejlõdés, vastagság és hõmérsékleti viszo-
nyait, illetve a különbözõ entalpiájú rezervoárokat bemu-
tató térképsorozatok digitalizálására, illetve azok végleges
magyarázóval ellátott számítógépes kinyomtatására;

— a rendelkezésre álló dokumentációkból (kútkönyv,
építési napló) összegyûjtött vízhozam, vízkémia és
vízhõmérsékleti adatok értékelését követõen a kéziratos
térkép digitalizálására, majd kinyomtatására;

— a prognosztikus hévíztárolókat bemutató térkép
megszerkesztésére, amelyet digitalizálás után kinyomtat-
tunk.

A digitalizált és kinyomtatott térképsorozathoz el-
készítettük a végleges térképmagyarázót, illetve ehhez
melléklet formájában a fenti térképeket és az alapadat-
gyûjteményt csatoltuk.

A termálenergia-kutatás jelentõsége az egész országra
történõ kiterjesztésén túl a földtani (rétegtani, kõzetfizikai,
kõzettani, hidrológiai) és termikus adatok együttes
értelmezésében, illetve ezek térképi megjelenítésében rej-
lik, amellyel a felhasználói oldal (önkormányzatok,
magánbefektetõk, részvénytársaságok) elõzetes tervezési
munkálatait tudjuk jelentõsen megkönnyíteni.

A vállalkozói oldal részérõl az elõzõ évhez hasonlóan
további érdeklõdés mutatkozott a szénhidrogén kutatáshoz
szorosan kapcsolódó termálenergia-feltárás és -hasz-
nosítás konkrét eseti tanulmányozására: önkormányzati
megrendelésre részletes hidrogeológiai tanulmány készült
a Csesztreg–1 meddõ szénhidrogén-kút termálvízének
hasznosításáról.

STRATÉGIAI SZÉNHIDROGÉN-KUTATÁS

Magyarországon több olyan földtani és szénhidrogén-
földtani szempontból kevésbé ismert képzõdmény-
együttes, illetve terület van, ahol a meglévõ geofizikai,
földtani (rétegtani), szerkezeti-tektonikai, geokémiai ada-
tok összegyûjtésével és újrafeldolgozásával a szén-
hidrogén generálódásról, a migrációról és a felhal-
mozódási viszonyokról eddiginél pontosabb kép adható.
Szénhidrogénföldtani viszonyokat tekintve ilyen gyengén
ismert és megkutatott képzõdmény együttesnek minõsül-
nek a magyarországi prekainozoos képzõdmények mezo-
zoos, paleozoos és prepaleozoos sorozatai, illetve a közép-
dunai medence területének tercier és pretercier képzõd-
ményei.

„A magyarországi medencebeli prekainozoos képzõd-
mények szénhidrogén-földtani térképe (M=1: 200 000)”
szerkesztési munkálatai keretében az elkészült fúráspont-
térkép, valamint a vitrinit és hõmérsékleti adatokkal kont-
rollált, mezozoos képzõdményekre vonatkoztatott „olaj-
ablak elterjedés térkép”, a paleozoos és prepaleozoos
üledékes (már túlérett), valamint a magmás és metamorf
képzõdmények felszíni és felszín alatti elterjedését, továb-
bá a bizonytalan korú és kifejlõdésû medencealjzatot
vagyis a szénhidrogén generálására kevésbé alkalmas,
illetve alkalmatlan képzõdmények elterjedése térkép
megszerkesztését követõen a rendelkezésre álló adatok
segítségével a 200 ezres méretaránynak megfelelõen ábrá-
zoltuk a szénhidrogén generálására alkalmas prekainozoos
képzõdmények elterjedés és vastagságviszonyait és
összeállítottuk a prekainozoos képzõdmények CH gene-
tikai térképét.
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Ily módon viszonylag pontos képet kaphatunk arról,
hogy mely területeken, milyen mélységben és vastagság-
ban van meg az elvi s egyben konkrét lehetõsége is, a
szénhidrogén-képzõdésnek. A térképeket ebben az évben
digitalizáltuk, és számítógéppel kinyomtattuk.

A térképekhez elkészült a magyarázó, amely táb-
lázatosan tartalmazza a munka során összegyûjtött, illetve
felhasznált alapadatokat is:

— hõmérsékletmérési adatok (kb. 6960 db),
— vitrinit reflexió mérési adatok (kb. 360 db),
— szerves szén és bitumen mérési adatok (kb. 800 db),
— Rock-Eval mérési adatok (27 db).
Az alapadatokat értékeltük, a diagramokat, összesítõ

táblázatokat mellékeltük.
A magyarázóban a téma által megkívánt terjedelemben

leírást adtunk a szénhidrogén-képzõdésre kedvezõ, illetve
alkalmatlan képzõdményekrõl.

A magyarázó terjedelme az alapadatokat tartalmazó
táblázatok nélkül kb. 120–130 gépelt oldal.

Mellékelve: 2 db M=1:200 000 térkép.
A közép-dunai medence területe szénhidrogén-földtani

vizsgálata (M=1:200 000-es térkép- és magyarázó) fela-
datait is maradéktalanul teljesítettük. A korábban elkészült
neogén (felsõ- és alsó-pannóniai, miocén) és paleogén
korú képzõdmények talpmélység- és elterjedés térképei,
és a 0,6 és 2,0 vitrinit reflexiós felületeket bemutató
mélységtérképek, továbbá az olajablak elterjedési
mélysége a pretercier tetõn térképsorozatok meg-
szerkesztésével lehetõség nyílott a vállalás szerinti fõ
szénhidrogénképzõdési zónában tartózkodó harmad-
idõszaki és pretercier képzõdmények elterjedés- és
vastagságviszonyainak ábrázolására, továbbá a térkép-
magyarázó megírására is.

A stratégiai szénhidrogén-kutatás, illetve a szén-
hidrogén-prognózis jelentõsége tovább növekedett, hiszen
a régi megrendelõi szféra mellett (MOL Rt.) újabb érdek-
lõdõk jelentek meg, a vállalkozók további koncessziós
területeket kívánnak vásárolni. Ezen igény kielégítése a
MÁFI részérõl az MBH felkérésére, állami megrendelés
útján koncessziós földtani adatcsomagok összeállítása for-
májában ölt testet.

Ily módon 1995-ben, tervfeladaton kívül, a MOL Rt.
megrendelésére elkészült a „Magyarországi miocén for-
mációk eseménytörténeti értékelése és azok szénhidrogén-
földtani vonatkozásai” c. tanulmány elsõ része (alsó-
miocén).

Elkészült továbbá az MBH-n keresztül állami megren-
delésre, szintén terven felüli munkaként a „Pásztori szén-
dioxid (CO2) elõfordulás” koncessziós földtani adatcso-
magja is (magyar és angol nyelvû változatban).

Ásványvagyon-potenciál felmérés
Projektvezetõ: KNAUER JÓZSEF

BEVEZETÉS

Az állam a tulajdonát képezõ ásványvagyont a hazai
körülmények között akkor tudja ésszerûen hasznosítani,
ha nem elégszik meg az ásványvagyon kutatására és kiter-

melésére irányuló magánkezdeményezéssel, hanem maga
is segíti a vállalkozói szféra tájékozódását. Emiatt nem
mondhat le az ország ásványi nyersanyag vagyonának,
elõfordulási lehetõségeinek kellõ szintû ismeretérõl,
esetenként kutatásáról, legalább az integrált adat-
értelmezés szintjén. A projekt megszervezését és mûköd-
tetését ennélfogva az ásványi nyersanyagok hasznosításá-
nak új módjára, közte az állami szerepvállalás gyökeres
átalakulására és a várt koncessziós rendszerre való
felkészülés igénye indokolta.

A vállalkozói érdeklõdés fölkeltésének talán leg-
fontosabb módja a koncessziós pályázatok kiírása. Ennek
egyik feltétele az eljárás alapjául szolgáló földtani adat-
csomagok (korábban koncessziós adatcsomag, vagy
pályázati dokumentáció néven) kidolgozása. Már a
felkészülés idõszakában, a Bányatörvény megjelenése
elõtt számos csomag készült, melyek egy részét az újab-
ban kialakult követelmények szerint átdolgoztuk. A nyílt
területeken ismert, vagy ott fellelhetõ elõfordulásokra
nézve számos rövid, figyelemfelkeltõ ismertetõ készült.
Az is látható volt, hogy egy idõ után nem lesz elegendõ az
új jogszabályi keretek között folytatódó, vagy induló
ásványi nyersanyag kitermelés elõírt földtudományi
feltételeinek megteremtése, hanem újra fel kell mérni és
rendszerbe kell foglalni az ország egyes területeinek
nyersanyag-potenciáljáról, kutatási lehetõségeiról
meglévõ közvetlen és a földtani felépítésbõl levezethetõ
közvetett ismereteket is, távlatilag pedig esetenként cél-
szerû lehet alapvetõ adatok új kutatás révén történõ
megszerzése is.

1993 legvégén, a Magyar Bányászati Hivatal igé-
nyébõl kiindulva, újabb ajánlati dokumentáció típus
kialakításába fogtunk. Ezt regionális információs doku-
mentációnak nevezhetjük, amelynek az a célja, hogy vi-
szonylag szûk témában — esetünkben az útépítésre (is)
alkalmas ásványi nyersanyagok terén —, de nagy
területrõl nyújtson kiinduló információt. A dokumentáció
térképmellékletei zömmel 1:100 000 léptékben készültek.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Az ásványvagyon-potenciál felmérõ munka, a tokaji-
hg-i felmérés kapcsán kialakított elvek szerint, a Börzsöny
és a Cserehát területével, valamint az 1996-ra tervezett
Sajó-völgy–Rudabányai-hg. térségi felmérés elõkészíté-
sével folytatódott. Az elkészült csereháti adatbázis egye-
bek között az elõfordulás jellegét, a nyersanyag fõbb
jellemzõit, mennyiségét, települési viszonyait, kiter-
jedését, megközelíthetõségét, státusát, a fontosabb irodal-
mi és adattári hivatkozásokat tartalmazza. Ez az anyag
zömmel a bevezetésben említett közvetett úton felismert
lehetõségeket tartalmazza, amelyekhez a földtani felépítés
értelmezésével jutottunk. A rendelkezésre álló térképa-
nyag nem tette lehetõvé a terület K-i és Ny-i részének
azonos mélységû felmérését, az ebbõl fakadó hiányossá-
gokat 1996-ban terepi szemrevételezéssel tervezzük pótol-
ni. A hasonló szemléletû börzsönyi felmérés formailag
munkaközi anyagként készült el, a három évre tervezett
Mátra–Dunazug-É-i országhatár felmérés és telepmo-
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dellezés egyik elsõ részeként s egyben az aranyprognózis
összeállításához is szolgál.

A Cserehát kiválasztásának helyességét utólag a Ma-
gyar Bányászati Hivatal egy felmérése is alátámasztotta,
amely ezt a térséget és környezetét a legálisan termelt épí-
tõipari nyersanyagokkal való ellátottság szempontjából az
ország legkedvezõtlenebb adottságú területének minõ-
sítette.

A Dunazug–Börzsöny–Cserhát–Mátra térségérõl digi-
talizált alaptérkép készült. A terület kiválasztásának idõ-
szerûségét a témánkkal átfedõ, azt elõsegítõ MAKA
(Magyar–Amerikai Kutatási Alap 415. sz. projekt javaslat
[Mineral resources and environmental risks] elfogadása is
igazolja. E projekt keretében több részfeladatnak tettünk
eleget (az amerikai partnerek látogatásának meg-
szervezése, tanulmányút az USGS-nél, a tervezett térbeli
adatbázis megvalósítási módjának kidolgozása és
kipróbálása, a szlovák partnerek tájékoztatása és a digita-
lizált alaptérkép elõállítása).

A tokaji-hegységi felmérés eredményezte adatál-
lományt újabb adatokkal bõvítettük.

A második félévben, a Magyar Bányászati Hivatal
igénybejelentése folytán, felülvizsgáltuk, javítottuk,
kiegészítettük és módosítottuk a régebben készült telki-
bányai arany–ezüst, komlóskai bentonit és füzérradványi
arany koncessziós adatcsomag magyar- és angolnyelvû
változatát. Hét új földtani adatcsomagot is készítettünk.A
Déli Autópályához kapcsolódó regionális információs
dokumentumokat készítettünk, M=1:100 000-es térkép-
változatokra alapozva, az 51-Szombathely, a 14-Pécs, a 15
(1–2), 25, 35 (3–4)-Mohács–Baja és a 17 (1–2), 27, 37-
Szeged–Szentes területre.

A Geoprospect Kft. (a volt Bauxitkutató V.) megszün-
tetése kapcsán újabb dunántúli-középhegységi bauxit,
bauxitfedõ- és -fekü mintaanyagot vettünk át, éspedig
nagyrészt válogatott összehasonlító, ill. valamilyen szem-
pontból már kiválasztott és vizsgált, ennélfogva az
átlagosnál értékesebb anyagot.

Az év elején megkezdtük a rövid (ún. egylapos)
ismertetõk angol nyelvû változatának megszerkesztését,
esetenként nyelvi ellenõrzés beiktatásával. Kétoldalas
(szöveg/rajz) példányok azonban a felhasználási mód
kialakulatlansága miatt egyelõre csak fekete–fehér vál-
tozatban készülnek. Megszerkesztettük a „Hegyeshalom”
koncessziós csomag angol nyelvû változatát, ezt azonban
az évközben (az MBH szempontjai szerint) módosult tar-
talomjegyzék miatt 1996 I. negyedévében még át kell
szerkesztenünk.

Befejeztük az egykori tapolcafõi bauxit elõkutatás
eredményei alapján kidolgozott jelentés — korábban fel-
függesztett — összeállítását, hogy a szerzett földtani–geo-
fizikai tapasztalatok rendezett formában is megmarad-
janak.

Az említett 11 földtani adatcsomag iránti igény az év
második felében, ill. utolsó negyedében jelentkezett, e-
miatt a fentebb leírt egyéb dokumentáció befejezõ (elsõ-
sorban technikai) munkálatai részben áthúzódnak 1996
januárjára.

Alapkutatási Fõosztály
Fõosztályvezetõ: BALLA ZOLTÁN

Medenceanalízis
Projektvezetõ: JUHÁSZ ERIKA

BEVEZETÉS

A Medenceanalízis projekt célja Magyarország fiatal
és idõs medencéi, õsföldrajzi, szedimentológiai, szerkezeti
és diagenetikus fejlõdéstörténetének kutatása és regionális
összefüggéseinek feltárása. A projekt keretében áttekintõ
oszágos szintû modellek készülnek, melyek a rendelke-
zésre álló és beszerezhetõ földtani, geofizikai és geoké-
miai adatok egységes modern szemléletû újrafeldolgo-
zásán és értékelésén alapulnak. A kutatást a MÁFI és az
ELGI közös feladatterveknek megfelelõen végzi.

A projekt mûködését a medenceanalízis kutatások
terén az utóbbi években megújult vizsgálati módszerek
és szintetizáló elméletek (szekvencia-sztratigráfia) hazai
alkalmazása teszi indokolttá. Ezáltal olyan modern
szemléletû medencefejlõdési értékelések készülnek,
amelyek megfelelnek a koncessziós igénnyel Ma-
gyarországon kutatni szándékozó külföldi olajvállalatok
számára.

Az 1992-tõl 1997-ig tervezett futamidejû projekt a
fiatal medencék kutatását az eredeti terveknek meg-
felelõen folytatja s 1997-re elkészíti a zárójelentést. A pro-
jekt mûködésének elsõ éveiben merült föl az idõsebb
medencék kutatásának igénye. E résztéma kutatása elõre-
láthatóan túlnyúlik az 1992-ben tervezett Medenceanalízis
projekt befejezõ évén.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

A pannon-medence dunántúli részmedencéjének
fejlõdéstörténete

Elkészült a Nagylózs–1, Szombathely–II, Berhida–3,
Paks–2 és Iharosberény–I jelû alapfúrásokra alapozva
valamint irodalmi adatok felhasználásával a „A Pannóniai-
medence neogén üledékeinek részletes szedimentológiai
fácieselemzése és értékelése” c. kutatási részjelentés. Ez a
kétkötetes, térképmellékletekkel ellátott tanulmány tartal-
mazza az alapadatainkat (a magfúrások szedimentológiai,
paleontológiai és litológiai bélyegeit), összefoglalja a
Dunántúl területén eddig végzett szedimentológiai kutatá-
sainkat és jó alapul szolgál az 1997-re tervezett medence-
fejlõdési szintézis elkészítéséhez.

Az eredetileg tervezett Nagykozár–2 és Bóly–I jelû fú-
rások állapota nem tette lehetõvé vizsgálatukat, ezért he-
lyettük a Tolnanémedi–2, Igal–7 és Tengelic–2 jelû fúrá-
sokat részletes szedimentológiai felvételezését készítettük
el. Magnetosztratigráfiai kutatásaink keretében elkészült
az 1994-ben lemért kõbányai szelvény értékelése, továbbá
a Zsira–1, a Dõr–1 és a Mátraszõlõs–10 jelû fúrások mag-
netosztratigráfiai korrelációja, valamint a Szombathely–II
és az Iharosberény–I jelû fúrások pannóniainál idõsebb
részének értékelése. Lemértük a Tihany fehérparti szel-
vény begyûjtött mintáit is.
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A DUNA–TISZA KÖZÉNEK KUTATÁSA

Újabb fúrások digitalizálásával tovább fejlesztettük az
adatbázisunkat. Tömbszelvény szerkesztését tetszõleges
számú fúráson át bármely irányban el tudjuk végezni.
Júliusban a bajai hidrogeológiai vándorgyûlésen elõadás-
ban számoltunk be a Duna–Tisza közén folytatott mély-
földtani kutatásainkról.

AZ IDÕSEBB MEDENCÉÛK KUTATÁSA

Az idõsebb medencék kutatása a bádeni és triász
medencék szedimentológiai és szekvenciasztratigráfiai
értékelését foglalja magába.

A Balaton-felvidéki triász szekvenciasztratigráfiai fel-
dolgozása és értékelése keretében az 1995-re tervezett és
elvégzett feladatok az alábbiak voltak:

— a felsõörsi Forrás-hegy, a sólyi Õr-hegy, a szent-
királyszabadjai katonai reptér valamint a köveskáli Horog-
hegy szelvényének újragyûjtése,

— a berekhegyi és a füredi mészkõ rétegtani
értékelése.

A Bakony középsõ-triász medencefejlõdésének rekon-
strukciója a következõ évekre is áthúzódó feldatat. Az
1995-ben elvégzett feladatok az alábbiak voltak:

— az Iszka-hegy triász vonulatának reambulálása,
— korábbi fúrások újraértékelése (Várpalota Vpt–3 és

Iszkaszentgyörgy Iszkt–1),
— a Veszprémi-fennsík középsõ–felsõ triász vonulatá-

nak szelvényszerû reambulációja.
Az ezévi kutatások fontosabb eredménye volt a pelsoi

medence kimutatása ammonitesekkel a Balaton-felvidék
DNy-i területén; a Balaton-felvidéki középsõ-triász plat-
formok fejlõdéstörténetének pontosítása, dél-alpi korrelá-
ció, a pelsoi platform kimutatása az Iszka-hegy területén,
valamint a Budaörsi platform progradációjának tér- és idõ-
beli rögzítése.

A bádeni medencefejlõdés kutatása szintén a kö-
vetkezõ évekre is kiterjedõ feladat. 1995-ben ebbe a kuta-
tásunkba Anthony Randazzo, a University of Florida kar-
bonátszedimentológus professzora is bekapcsolódott, aki
Fulbright ösztöndíjjal tartózkodik Intézetünkben a Meden-
ceanalízis projekt meghívására. 1995-ben begyûjtöttük a
vizsgálatra szánt mintákat feltárásokból és fúrásokból,
valamint megkezdtük a fáciesértékelést és az alapadat-
gyûjtést.

DIAGENEZIS ÉS REGIONÁLIS DISZKORDANCIÁK KUTATÁSA

Elkészült és megjelent a Geologica Carpathica, Ser.
Clays c. folyóiratban a Pannon-medence neogénjét
taglaló, valamint a „Regionális diszkordanciák kutatása
vitrinitreflexió mérések alkalmazásával” c. kéziratos
tanulmány.

Folytattuk az észak-magyarországi paleogén-medence
ásványtani adatainak összefoglalását a diagenezisfok
meghatározása céljából (Bükk északi elõtere, Zagyva-
árok, nyugati peremterületek), valamint kiegészítõ vitrini-
treflexiós méréseket végeztünk a Tiszpalkonya–1 jelû
fúrás anyagán.

KVARTER-KUTATÁS

Elkezdtük a Magyarország kvarter képzõdményei
vastagságtérképe (M=1:200 000) kritikus területeinek
újraértékelését. Ennek keretében elkészült „A Dél-Alföld
középsõ szelete kvarter képzõdményei vastagságának
vizsgálata” c. tanulmány, amely tartalmazza a felhasznált
fúrások adatait táblázatos formában, valamint a terület
javított kvarter vastagságtérképét.

Magyarország tektonikája és neotektonikája
PROJEKTVEZETÕ: BALLA ZOLTÁN

BEVEZETÉS

A projekt célja hiteles tektonikai modell kialakítása az
alkalmazott és tudományos kutatások támogatására, fela-
data a rendelkezésre álló földtani és geofizikai adatok
komplex elemzése, két tárgyköre a tektonikai és neotek-
tonikai elemzés, alapanyaga felszíni és fúrási földtani és
geofizikai adatok, valamint a távérzékelési eredmények.
Kezdõ év 1992.

Eredetileg a kutatások tárgya a hazai hat fõ szint (kvar-
ter, pannon, miocén, nyugodt paleogén, nyugodt szenon és
diszlokált aljzat), a befejezõ év pedig 1996 lett volna. A
rendelkezésre álló keret már az elsõ évben is csak töredéke
volt annak, amely a teljes körû megvalósításhoz szükséges
lett volna (1991-es áron évi 20 MFt), ezért a tárgykör
jelentõs szõkítésével a vizsgálatok kezdettõl fogva a disz-
lokált aljzatra (tektonika) és a negyedidõszaki összletre
(neotektonika) korlátozódtak.

Jelenleg a projekt negyedik évében tartunk, az eredeti
terv szerint még egy évünk van hátra. Az amúgy is erõsen
redukált éves keretek 1991. óta nem nõnek, ami reál-érték-
ben állandó, fokozatos csökkenést jelent. Ennek követ-
keztében a projekt eredeti célja a tervezett határidõre
(1996 vége) nem érhetõ el. Tekintettel arra, hogy a cél vál-
tozatlanul érvényes, az 1996. évi tervet már abból kiindul-
va állítottuk össze, hogy a befejezési határidõ jelentõsen
kitolódik.

Projektünket a MÁFI a költségvetési támogatás terhére
finanszírozza. Emellett azonban tevékenyen részt vettünk
a MÁFI 1995. költségvetési tervében elõirányzott külsõ
bevétel elõteremtésében: bruttó 80 M Ft-ból1 66,34 M Ft-
ot (83%) a projektvezetõ hozott, s a hozzá tartozó mun-
kálatokból a projekt nettó 27,187 M Ft értékû kutatást vég-
zett. Ennek eredményei nagyrészt felhasználhatók voltak a
költségvetési támogatásból végzett alaptevékenységhez,
keretei pedig lehetõséget teremtettek olyan mûszaki fej-
lesztéshez, amely a költségvetési támogatásból nem lett
volna megoldható.

A tevékenységet és eredményeket az állami költ-
ségvetési támogatásból végzett kutatás két fõ tárgykörére
külön-külön ismertetjük. A nemzetközi projektek kere-
tében lefolytatott kutatást önállóan ismertetjük.

TEKTONIKA

A diszlokált aljzat tanulmányozásának keretében
mélyfúrási és térképi adatbázis kialakítása, valamint egyes
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körzetek (Paks vidéke, Közép-Dunántúl) és képzõd-
mények (mecseki–villányi mezozoikum) vizsgálata folyt. 

Mélyfúrási adatbázis. 1992-ben 14 db számítógépes
adatbázisból alakult ki. 1993-ban kb. 4000 fúrás koor-
dinátáját és egyéb formai adatát olvastuk be pótlólag, s
gyakorlatilag befejeztük a fúrási adatbázis egységesítését
és kezelõrendszerének kialakítását. A korra, formációkra
és kõzetekre vonatkozó adatokat egységesítettük és
kódoltuk, az adatok OTAB3 térképeken jeleníthetõk meg.

1994-ben véglegesítettük az adatszerkezetet, ellen-
õriztük a fúráspontokat (3126 település, kb. 23 000 fúrás),
elkezdtük a fúráspontok ellenõrzését és az adatbázis
kiegészítését rétegsor-adatokkal. 1995-ben ezt a munkát a
Dunántúlon és az Aggtelek–Rudabányai-hegység terüle-
tén végeztük el.

Az adatbázisban lévõ 25 600 fúrásból összesen 20 600
fúrás rétegsorát ellenõriztük abból a szempontból, hogy
kielégítik-e az adatbázis-gyûjtés kritériumait (a fúrás 100
m-nél mélyebben érje el az alaphegységet). Ennek ered-
ményeképpen az adatbázisból logikailag 5800 fúrást
töröltünk. A kb. 3000 rétegsor-adat nélküli vagy hiányos/
elavult rétegsor-adattal rendelkezõ fúrások közül 1320 fúrás
réteg-adatait vittük gépre, emellett kb 100 új fúrást is
beépítettünk. Az ország egész területére nézve az adatbázis-
ban 19 900 db fúrás maradt. Eddig valamilyen szinten a
dunántúliak rétegsorát ellenõriztük, az alföldiek ellenõrzése
jövõre esedékes, ami mintegy 5000 fúrást jelent.

Térképi adatbázis. 1994-ben az ország alaphegységi
kibúvási kontúrjainak, töréshálózatának és szeizmikus li-
neamenseinek, valamint a Villányi-hegység alaphegységi
képzõdményeinek a digitális térképe állt rendelke-
zésünkre. 1995-ben adatbázisunkat a Bükk és az Agg-
telek–Rudabányai-hegység digitalizált térképeivel bõví-
tettük, s így jelenleg az ország területének kb. 10%-áról
van számítógépen részletesebb térképünk. Szerkesztés
alatt áll a Dunántúl fúrási adatokra épülõ, digitális,
háromdimenziós alaphegység- és lineamens-modellje, a
Dél-Dunántúl területére a fúrásban harántolt összletek kor
szerinti tagolásával.

Közép-Dunántúl. Wein Gy. felismerésével összhang-
ban a paleozoos és mezozoos képzõdmények összekötõ
kapocs szerepét játsszák a Dinaridák és az Aggteleki–
Bükki-domén között. 1995-re megállapítottuk, hogy a K-i
rész képzõdményei hasonlóak a Dinaridák Drina–Ivanjica
zónájából ismert rétegekhez, az ÉNy-i rész kifejlõdései a
Karni-Alpok, Juli-Alpok, Száva-redõk és a Külsõ-Dinári
Self képzõdményeivel mutatnak rokonságot, végül a
DNy-i rész anchi-epimetamorf triász–jura képzõdményei
a Belsõ-Dinaridák Ofiolit zónájának, a Drina-Ivanjica zó-
nának, valamint a Déli-Karavankáknak és az Ivanscicának
(Tolmin-árok) megfelelõ összleteivel egyeztethetõk.

Mecseki–villányi mezozoikum. 1992-ben kijelölhetõvé
váltak a triász foraminifera vezetõszintek, megerõsítést
nyert a terület Észak-Tethys-peremi helyzete is. 1993-ban
világossá vált a Mecsek és a Villányi-hegység egységes
fejlõdésmenete a ladini emeletig bezárólag. 1995-ben fel-
dolgoztuk a Máriagyõd–1, Gálosfa–1 és Máriakéménd–3
jelû fúrások triász anyagából készült vékonycsiszolatokat

(150 db), lefolytattuk a Husztót–2 és a Szentkatalin–1 jelû
fúrások terepi feldolgozását, mintázását és elõzetes szedi-
mentológiai értékelését. Kimutattuk, hogy a Ny-i Mecsek
és a Villányi-hegység triász képzõdményei között kisebbek
az eltérések, mint a Ny-i Mecsek és a Misina vonulat
között, a K-i Mecsek és a Villányi-hegység É-i elõterének
képzõdményei pedig közelebbi rokonságot mutatnak, mint
a Villányi-hegység és elõtere képzõdményei.

A Rókahegyi Dolomit Formáció Vöröshegyi Tagoza-
tának (középsõ-triász, Mecsek hegység, Vörös-hegy,
Remete-rét) zátony fáciesében talált mikroszferulák
(kozmikus por) vizsgálataink nyomán „magas alumínium-
tartalmú zöld-üveg mikrotektitek”-nek bizonyultak.

NEOTEKTONIKA

A negyedidõszaki összlet tanulmányozásának kere-
tében a pannóniai képzõdményekben észlelt töréseket, a
dunántúli sugaras völgyrendszert vizsgáltuk.

Pannóniai képzõdményekben észlelt törések. A neo-
tektonikai vizsgálat egyik fontos módszere a negyed-
idõszaki képzõdményekben lévõ törések mérése és a
kapott adatok elemzése. Hazánkban a legtöbb ilyen mé-
rés Paks környékén történt, de szép számmal vannak ada-
tok más vidékekrõl is. A Paks környéki adatokból 1994-
ben kitûnt, hogy a nagyszámú kõzetrés döntõ többsége
biztosan nem tektonikus eredetû, s az esetleg jelenlévõ
tektonikus kõzetrések elkülönítésére nincs megfelelõ
kritérium.

Abból kiindulva, hogy a negyedidõszaki töréses tek-
tonika a feküképzõdményekben is minden bizonnyal
észlelhetõ, összegyûjtöttük és elemeztük a hazai pannóni-
ai képzõdményekben megfigyelt törések adatait. Csak az
elmozdulásos síkokat vettük figyelembe. Adatbázisunkba
összesen 328 mérés anyagát (120 feltárás) vettük fel. Az
adatok idõbeli eloszlásából és teljességi változásából vilá-
gosan kitûnik, hogy a probléma a tanulmányozás kezdeti
szakaszában van, s a közeljövõben az adatok mennyi-
ségének jelentõs növekedése és minõségének lényeges
javulása várható. Ebbõl kiindulva következtetéseink csak
elõzetesek.

A törésirányok erõsen szórnak, de uralkodóan az
ÉNy–DK, az É–D és az ÉK–DNy irány körül csoportosul-
nak. A megfigyelésekbõl levezethetõ tenziós fõtengelyek
általában közel K–Ny irányúak, a kisebb-nagyobb
eltérések valószínûleg vagy helyi blokk-elfordulásokkal,
vagy feszültség-inhomogenitásokkal kapcsolatosak.
Egyetlen jelentõsebb anomália a Balaton ÉK-i felének
környezetében jelentkezik, ahol a feszültségtér tenziós
fõtengelye közel É–D irányú. Az anomália oka ismeretlen.

A törésekbõl körvonalazható feszültségtér azonos
azzal, amely — szinszediment törésekbõl ítélve — a pan-
nóniai üledékképzõdés során is fennállt, így abban az eset-
ben, ha a negyedidõszaki feszültségteret ettõl lényegesen
eltérõnek gondoljuk, arra kell következtetnünk, hogy a
pannóniai összletben lévõ törések döntõ többsége a ne-
gyedidõszak elõtt keletkezett. Ez egyúttal azt is jelentené,
hogy a törésképzõdés a negyedidõszakban meglehetõsen
gyenge volt.
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Dunántúli sugaras völgyrendszer. Az eredetét tárgyaló
munkák 1993. évi elemzése során arra következtettünk,
hogy az általános nézet, amely szerint a völgyrendszer 
elemei töréseket követnek, nincs alátámasztva egyetlen 
ténnyel sem. 1995-ben folytattuk a völgyhálózat vizsgálatát,
mindenekelõtt a számítógépes lehetõségek kihasználására
törekedve. Elkészítettünk egy a déli illetve északi irányú
folyókat különbözõ színnel jelölõ térképet (M=1:500 000),
amelynek alapján a terület blokkokra tagolható.

A vízhálózat valószínûleg az alsó-pleisztocénben
alakult ki, a folyók — terepi megfigyelések szerint —
akkor még egységesen D–DK felé folytak. A rendszer
alapvetõen ugyan sugaras, de azon belül eltérõ irányok is
szép számmal megfigyelhetõk. Feltûnõ, hogy vannak
olyan területek, ahol a folyók „bizonytalanok”, azaz
kezdeti folyásirányukat megváltoztatva más irányban ha-
ladnak tovább. Ez arra mutat, hogy a kialakulásuk idején
jellemzõ domborzati viszonyok — valószínûleg tektonikai
hatásra — késõbb megváltoztak és emiatt a folyásirány is
más lett. Alsó-pleisztocén utáni tektonikai mozgásokat
igazolnak a mai folyóvölgyekkel közel párhuzamos (kb.
160–340 csapású) vetõdések is.

Befejezés elõtt áll az elõzõek alapján szemmel
elkülöníthetõ blokkokon belüli folyók iránystatisztikai
vizsgálata, aminek alapján a blokkok egymáshoz viszo-
nyított esetleges elfordulásának kimutatását reméljük.
Folyamatban van 1:60 000–1:70 000 léptékû légifény-
képek kiértékelése, aminek segítségével esetleges fiatal
tektonikai jelenségeket keresünk.

BAUXIT-KORRELÁCIÓ A TETHYS RÉGIÓBAN (IGCP 287)

Korábbi évekrõl áthúzódó munka, 1994–95-ben a pub-
likáció elõkészítése folyt, ennek keretében elkészült a
bauxit lelõhelyek GIS adatbázisa, amely több száz
lelõhelycsoportra vonatkozó szöveges és numerikus
adathalmazt, digitális alaptérképet (M=1:5 000 000) tar-
talmaz, továbbá Európa tektonikai egységekre való
felosztását, vízhálózatát és városait foglalja magába.

Õskörnyezeti vizsgálatok — integrált sztratigráfia
Projektvezetõ: KORPÁSNÉ HÓDI MARGIT

BEVEZETÉS

A projekt nélkülözhetetlen alapadatokat szolgáltat
mindennemû földtani kutatáshoz, másrészt a földtani kuta-
tás egészének fejlõdését segíti az üledékes kõzetek kép-
zõdési, felhalmozódási és eloszlási törvényszerûségeinek
tisztázásával, a földtani események idejének pontosításá-
val, a hazai mezozoos és kainozoos szelvények nemzet-
közi korrelációs rendszerekbe és standard skálába való
beillesztésével. Ennek érdekében feladatunk õslénytani,
rétegtani, õskörnyezeti, fácies és diagenezis vizsgálatok
végzése és az új, illetve a felhalmozódott korábbi adatok
minél teljesebb körû integrált értelmezése.

A projekt 1992-ben indult. Kényszerû személyi és
pénzügyi változások miatt idõközben módosítani kellett
feladatát. Részben szûkült kutatási spektrumunk, másrészt
új feladatok kidolgozását kezdtük meg (paleokarszt, szfe-

rulit event, pannóniai õskörnyezet, paleoökoszisztéma
vizsgálatok).

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

1994-ben a projekt tevékenységei közé tartozott a
magyarországi paleokarszt rendszerek 3D modelljének
elkészítése1. Cél: a paleokarsztrendszerek képzõdésének
és térbeli helyzetének meghatározása, s ennek révén ter-
mészeti és környezeti potenciáljának tisztázása.

Elkészítettük a Budai-hegység karsztrendszerének 3D
modelljét. A hagyományos földtani modellekhez képest e
modell áramlási pályák térbeli helyzetét, valamint geo-
metriáját nagyságrenddel pontosabban adja meg.

A modell alapelemei a következõk:
— fõ áramlási zónák a barlangi szintek,
— az egyes barlangi szintek a karsztosodott karboná-

tos kõzettömegek jól meghatározható zónáiban találhatók
és talpszintjük a mellékkõzet rétegzésével, azaz annak dõ-
lésével párhuzamos helyzetõ.

A Budai-hegység 1:50 000 méretarányú 3D modellje
eredményeként a következõ szinteket mutathattuk ki:

felsõ-eocén: Szépvölgyi Mészkõ 2–3 szint
felsõ-triász: Dachsteini Mészkõ 3–5 szint

Fõdolomit 2–3 szint
Mátyáshegyi Mészkõ 1–2 szint

középsõ-triász: Budaörsi Dolomit 2–3 szint
A felsorolt barlangi szintek mellett az áramlást

kontrolláló kitüntetett határfelület a triász/paleogén
összetett diszkordancia felszín, s jelentõs szerepet tulaj-
donítunk az összeségében KNY-i, illetve NyDNy–KÉK-i
horizontális eltolódások rendszerének.

Munkánk eredménye a Budai-hegység karsztrend-
szerének 50 000-es méretarányú térmodellje, mely tömb-
szelvény formájában tünteti fel az áramlási viszonyokat
meghatározó barlangi szinteket és szerkezeti elemeket.

1995-ben elkészült a „Paleokarst studies in Hungary”
címû tanulmány, amely az eddigi kutatások ered-
ményeinek és hasznosítási lehetõségeinek összefoglalása.
Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság kormányközi
Tudományos és Technológiai együttmûködési programja
keretében eredményesen lezártuk a 21. témaszámú ma-
gyar–spanyol paleokarszt kutatást. Ennek közös ered-
ményeit az Acta Geologica Hispanica (Barcelona) pub-
likálja, s az elkészült magyar tanulmányokat a szer-
kesztõknek átadtuk.

ÕSKÖRNYEZET ÉS DIAGENEZIS

Miocén: Hat fertõrákosi fúrás anyagvizsgálata alapján
elkészült a fertõrákosi „lajtamészkõ” karbonátos fácies-
öveinek újfajta tipizálása és a klasszikus lelõhelyrõl, a Lajta
hegységbõl leírt mikrofácies típusokkal való azonosítása.

A makroszkóposan elkülönített fáciestípusok jól
azonosíthatók a jelenkori vörösalgás üledékek különféle
litofácieseivel. A mikrofácies vizsgálatok azt mutatják,
hogy összetételük alapján a minták valószínûleg mér-
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sékeltvízi üledékképzõdést jelzõ „foramol” üledékek, míg
a cement típusok tengeri freatikus, vadózus és édesvízi
freatikus diagenetikus környezetre utalnak. Az általában
gyenge cementáció és nagyfokú porozitás miatt a vizsgált
szûkebb terület lajtamészköve csak talajjavító adalék-
anyagként hasznosítható, díszítõkõként nem.

Pannóniai: Duka–II, Zsira–1, Nagylózs–1 jelû fúrások
pannóniai szakaszából tájékozódás céljából szerves-
kõzettani vizsgálat készült. A vitrinitreflexiós adatok
alapján nagyobb mértékû lepusztulásra utaló reflexiós
ugrás nem volt kimutatható a vizsgált szelvényben. A
nagylózsi fúrásban három, a másik kettõben két, feloxi-
dálódott szemcsékkel jellemezhetõ szakasz volt meg-
különböztethetõ.

ÕSKÖRNYEZET–BIOSZTRATIGRÁFIA–INTEGRÁLT SZTRATIGRÁFIA

Triász: A Balaton-felvidéken a triász szelvények kom-
plex újrafeldolgozásához kapcsolódva elvégeztük a fel-
sõörsi és mencshelyi feltárások radiolaria újravizsgálatát.
A radioláriák a korábbihoz képest részletesebb sztratigrá-
fiai felbontást eredményeztek.

A felsõörsi szelvény feldolgozásának különös jelentõ-
sége, hogy az anisusi–ladini határ sztratotípusának egyik
jelöltje.

Jura: Tovább folytatódtak a vizsgálatok a Gerecse
hegységben, 70 db minta radiolária vizsgálata készült el.
Igazoltuk, hogy a radiolarit-képzõdés szinte kizárólag az
oxfordi emeletre korlátozódik.

Elkészült a Darnó-hegyi felszíni és mélyfúrási minták
radiolária-vizsgálatának összefoglaló biosztratigráfiai je-
lentése. A jelentés tartalmazza a Darnó-hegyi vizsgálatokon
kívül néhány szerbiai és görögországi, hasonló kifejlõdési
területrõl származó minta összehasonlító vizsgálatát is.

Kréta: Ez évben a Magyarpolány–42 és a Devecser–4
jelû fúrások Dinoflagellata vizsgálatát végeztük el és ko-
rábban feldolgozott másik négy fúrás vizsgálati eredmé-
nyeivel együtt értékelve elkészítettük a Dunántúli-
középhegység Dinoflagellata biosztratigráfiáját. Két
assamblage zónát és ezen belül 6 szubzónát állítottunk
fel. Elvégeztük a spóra–pollen és a nannoplankton
zónákkal való korrelációt. A Bakonyjákó–528 jelû fúrás
magnetosztratigráfiai vizsgálata alapján az idõsebb
Dinoflagellata zónát bekötöttük a C–33r és a C–34n-es
polaritás kronozónába.

Miocén: A magyarországi miocén foraminiferák
korszerû rétegtani feldolgozásának elsõ szakaszaként a
Kisalföld vizsgálatát végeztük. 26 fúrás Foraminifera
anyagának számítógépes (J. Savary–J. Gulx „Biograph v
2.02” program) feldolgozását követõen ez évben az
értelmezéssel folytattuk a munkát. A számítógép által
megkülönböztetett 29 UA-ból a Foraminifera fajok fel-
lépési és kimaradási dátuma alapján öt rétegtani tartalom-
mal rendelkezõ csoportot különítettünk el, melyeket
Oppel-zónaként értelmezünk. A cönológiai, ökológiai
elemzés eredményeként pedig 7 paleoasszociációt
különítettünk el, melyek parti, partközeli és mélyebb vízi,
nyílttengeri környezeteket jeleznek.

Pannóniai: A Kisalföld pannóniai képzõdményeinek
vizsgálata keretén belül elvégeztük a Duka–II jelû fúrás
üledékképzõdési környezetének elemzését szedimentoló-
giai, õslénytani alapon és elkészült a Nagylózs–1 jelû
fúrás õsnövénytani, paleokarpológiai vizsgálata.
Sótartalom, vízmélység elemzéseket végeztünk a
Szombathely–II jelû fúrás Ostracoda és Mollusca faunája
alapján és elkészült Szombathely–II, Duka–II, Tengelic–2
jelû fúrások nannoplankton vizsgálata. Az alsó-pannoniai
rétegek autochton nannoplankton felvirágzása környezeti
változásként értelmezhetõ, mely az alsó-pannóniai transz-
gressszióhoz kapcsolódik. Korrelációs vizsgálatot
végeztünk 4 fúrás (Duka–II, Zsira–1, Nagylózs–1,
Szombathely–II) Phytoplankton és Mollusca faji
összetételének változására az üledékképzõdési rendszer,
illetve a magnetosztratigráfiailag datált kor szerint.
Kimutattuk, hogy a faji összetétel szorosabb korrelációt
mutat az üledékképzõdési rendszerrel, mint a korral.

Megkezdtük a kisalföldi anyagvizsgálati (rétegtani,
szedimentológiai, szénkõzettani, õslénytani, karottázs)
eredmények integrált értelmezését. Elsõdleges szekven-
ciasztratigráfiai modellt rajzoltunk fel. Értelmezésünk
szerint a szarmatában megkezdõdött relatív vízszint-
csökkenés (progradáció) áthúzódott a pannóniaiba, és az
alsó-pannóniai alemeleten belül harmadrendû szekvencia
határ jelölhetõ ki. (~10,4 M év). A következõ szekvencia
TST-jéhez kapcsolódik az alsó-pannóniai alemelet nagy
„transzgressziója” (MFS ~8,9 M év), mely a Kisalföld
kiemelt helyzetû pontjainak és a Dunántúli-középhegy-
ség ÉNy-i elõterének elborítását eredményezte. Magneto-
sztratigráfiai datálás szerint 8,5–8,4 M évnél, már delta,
alluviális síksági környezetben jelölhetjük ki a következõ
szekvencia határt. A vizsgált szelvények egy részében
értelmezésünk szerint még egy újabb MFS-t is kijelölhet-
tünk.

Átfogó tanulmány készült a Pannóniai-medence élõ-
világának fejlõdése (Phytoplankton, Mollusca, Ostracoda)
és a környezeti változások kapcsolatáról.

Lito- és biosztratigráfiai (Phytoplankton, Mollusca
zónák) korrelációs elemzéseket végeztünk a magyarorszá-
gi medenceperemi pannóniai rétegekbõl. Megállapítottuk,
hogy a hegységperemeken a változások néhány százezer
éven belül, földtanilag közel azonos idõben történtek. A
medence feltöltõdés delta progradációja a peremen nem
oly nagy idõbeli eltéréssel érvényesül, mint a süllyedõ
medencékben.

SZFERULÁK

Szferulák eredetének, geológiai korrelációs lehe-
tõségeinek kutatása téma feldolgozása MÁFI és egyéb
hazai és külföldi intézmények kutatóinak összefogásával,
fõként külsõ támogatással (MÜL, OTKA) készül, amely
messze túllépi a projekt lehetõségét. A projekt a téma
szervezésével koordinálásával, a vizsgálati anyag gyûj-
tésével a földtani kor meghatározásával, az adatbázis és a
gyûjtemény továbbfejlesztésével járult hozzá a téma
kidolgozásához.
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Az eddigi hazai vizsgálatok és az év során kialakult
nemzetközi együttmûködés eredményeképpen a szferulák
négy genetikai csoportja különböztethetõ meg:

— impakt eredetû szferulák,
— meteoroid szferulák (mágneses vas szferulák, mág-

neses vas–kõ szferulák, kõ szferulák),
— intersztelláris szferulák,
— földi eredetû szferulák.

Geokémiai Fõosztály
Fõosztályvezetõ: HORVÁTH ISTVÁN

Felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata
Projektvezetõ: HORVÁTH ISTVÁN

BEVEZETÉS

A projekt a következõ feladatokat tartalmazza:
— a dél-Somogy–Baranya földtani térképezési pro-

jekttel együttmûködve a terület talajvizeinek geokémiai
vizsgálata és értékelése;

— hegyvidéki területek forrásainak geokémiai vizs-
gálata és értékelése;

— gyógy- és ásványvizek kémiai alkotóinak (beleértve
a szerves és szervetlen nyomkomponenseket is) jellem-
zése és kapcsolatuk tisztázása a földtani környezettel;

— a magyarországi arzénes rétegvizek elterjedésének
és földtani meghatározottságuknak vizsgálata;

— ÉK-Magyarország (TIBREG-régió) hidrogeoké-
miai állapotfelmérése;

Dél-Dunántúl földtani térképezéséhez kapcsolódó
talajvíz vizsgálatokat 1993 óta végez a projekt.
1993–94-ben elvégeztük a 802, 803, 902, 903
1:100 000-es lapok területén a pótlólagos mintagyûjtést
és a 803-as lapról származó minták vizsgálati ered-
ményeinek értékelését.

1993-ban kezdtük meg a következõ források évsza-
konkénti rendszeres vizsgálatát: Börzsöny: Tûzköves-for-
rás, Királykút-forrás, Irma-forrás, Homloki kút v. Ferde fú-
rás nevû forrás, Vasutas-forrás; Pilis–Budai-hegység: Sza-
badság-forrás, Hármas-forrás, Kaán-forrás, Solymár, PEMû
kút; Velencei-hegység: Szûcs-forrás. A hegyvidéki területek
forrásainak vizsgálatában a terepi munkák szüneteltek, a
korábbi eredmények feldolgozása folytatódott.

Az OKI-val együttmûködésben 1993 óta végezzük a
gyógy- és ásványvizek kémiai alkotóinak vizsgálatát, a
hazánkban elérhetõ korszerû mûszerek segítségével. A
begyûjtött minták vizsgálata és különbözõ célú értékelése
folyik.

A hazai arzénes rétegvizek témában folytattuk az alap-
adat gyûjtemény kiegészítését és összekapcsolását más
vízföldtani adatbázisokkal és a jelenlegi ismeretanyagból
résztanulmányok készítését.

1995-ben kezdtük meg a TIBREG régió kutatási pro-
jektjéhez kapcsolódva a térség vízkémiai adatainak össze-
gyûjtését az alapállapot felmérésének céljából.

A magyarországi paleokarszt rendszerek nevû, 1989-
ben indított nemzeti projektünk célja a paleokarszt rendsze-

rek természeti potenciáljának értékelése. A kezdeti gene-
tikai esettanulmányokat (Dunántúli-középhegység, Bükk)
követõen a hegységi felszíni karsztrendszerek 3D modell-
jeit dolgoztuk ki 400–1000 km2-es mintaterületeken,
1:50 000-es méretarányban (Budai-hegység, ÉK Dunántúl).
Megindult a mélymedence területek termális karsztjának
értékelése.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

A Dél-Dunántúl földtani térképezéséhez kapcsolódóan
mintavételezés menetének megtervezése után sor került a
804-es 1:100 000-es (Pécs) térképlap területén, a
vízminták begyûjtésére (158 db). A helyszíni mérések
skáláját kiegészítettük a terepen mért lúgosság meg-
határozásával. Az adatbázis rendezése után, 1994-ben
elkezdõdött — a 802-es, 902-es és 903-as 1:100 000-es
térképlapok területérõl — az általunk gyûjtött vízminták
fõkomponens-adatainak — különbözõ kritériumok szerin-
ti — értékelése, térképi megjelenítése. Hasonló elvek
alapján végeztük a Dél-Dunántúl térképezésekor történt
sekély- és kismélységû fúrások során — a 802-es, 902-es
és 903-as 1:100 000-es térképlap területén — begyûjtött
vízmintákból elkészült fõkomponens analízisek ered-
ményeinek feldolgozását is.

A rendszeres forrásvizsgálat keretében ez évben is
elvégeztük az általunk negyedévenként rendszeresen vizs-
gált források mintázását, a mintavételekre február (10 db),
május (10 db), augusztus (10 db) és november (10 db)
hónapokban került sor. Megtörtént az eddig elvégzett
elemzések adatainak rendezése. Nem folytatódott a
hegyvidéki területek forrásainak mintázása, de elkészült a
250 db Bükk hegységi és a Gömör–Tornai-karszt 67 db
forrásából gyûjtött minta rutin vízelemzése, ez utóbbiak
elõzetes értékelése is megtörtént.

Gyógy- és ásványvizek kémiai alkotóinak jellemzése
feladatkörben, 1995-ben 71 db minta, begyûjtése és az
1994-rõl áthúzódókkal együtt 124 db minta ICP–MS vizs-
gálata történt meg. Folytattuk e víztípusra vonatkozó ada-
tok gyûjtését, fõleg az OKI-tól származó 1200 korábbi
elemzési eredménnyel bõvítettük az immár 2150 elemzést
tartalmazó alapadat állományunkat. A mélységi vizek gáz-
tartalma adatbázisát ugyancsak bõvítettük — jelenleg
6000 elemzés adatait foglalja magába — így az már az
egész ország területét lefedi. A 6000 rekordból kb. 2000
teljes értékû — ezek zöme négy alföldi megyébõl (Békés,
Csongrád, Hajdú–Bihar, Szolnok) származik, a többi nem
tartalmazza a vízbõl a szeparálás során felszabadult
gázokra vonatkozó adatokat. A teljes értékû elemzésekbõl
számítottuk a víz összes metántartalmát ill. korrigált teljes
nitrogéntartalmát. Megteremtettük a vizek gáztartalma és
a vizek arzéntartalma adatbázisok összekapcsolásának
lehetõségét. A területi változékonyság elemzése céljával
megyénként metántartalom- mélység, ezenkívül a négy
alföldi megyére (Békés, Csongrád, Hajdú–Bihar, Szolnok)
nitrogéntartalom-mélység diagramokat szerkesztettünk.
Csongrád megyében jóval kisebb a víz átlagos metántar-
talma, ez valószínûleg a leszálló vízmozgások nagyobb
szerepével magyarázható.
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Az arzénes vizek országos adatbázisának bõvítése
újabb 3000 rétegvizeken mért arzénvizsgálat ered-
ményének összegyûjtésével és rögzítésével folytatódott.
Kiegészítõ vizsgálatokat végeztünk a Budapest vízel-
látását biztosító vízbázisok területén. A vizsgálati adataink
szerint — a várakozásnak megfelelõen — a parti szûrésû
vizek arzéntartalma megengedett határokon belül marad.
A külsõ intézményekben vizsgált rétegvízminták közel
50%-ának származási helye csak pótlólagosan, aprólékos
adattári munkával azonosítható. A 1995. évben ren-
delkezésre álló munkaidõt nagyrészt, a munka foly-
tatásához nélkülözhetetlen, megbízható és külsõ adat-
bázisokkal összekapcsolható rétegvíz-adatbázis fejlesz-
tése kötötte le. Ennek során közel kétezer minta pontos
térbeli azonosítását, adatmentését, térképi rögzítését sike-
rült elvégezni. Az 1994. évben összegyûjtött adatok
alapján a Magyar Geológiai Szolgálat részére készült
értékelõ beszámoló (1995. február). Ezt követõen a
Környezet- és Településfejlesztési Minisztérium kérésére
készítettünk értékelõ tanulmányt az e tárgyban elõírt kor-
mány-elõterjesztés elõkészítése céljából (1995. április).
Az arzénes rétegvizek tárgyában javaslatot nyújtottunk be
a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban
készülõ középtávú vízügyi kutatási — fejlesztési koncep-
cióhoz Az Országos Közegészségügyi Szervezettel
együttmûködve, közös angol nyelvû értékelõ-jelentést
készítettünk az Egészségügyi Világszervezet római
központja részére.

A TIBREG régió vízkémiai adatainak összegyûjtése
során 475 elemzést regisztráltunk, a gyûjtést még folytat-
ni kell.

A Középeurópai Kezdeményezés (CEI) „Geochemical
mapping project of karstic–nonkarstic terrains” nevû prog-
ramja számára kidolgoztuk a magyar fél javaslatát.

Országos geokémiai felvételek
Projektvezetõ: ÓDOR LÁSZLÓ

BEVEZETÉS

A projekt négy feladatra különül el:
— Magyarország kis léptékû geokémiai térképének

elkészítése, 
— a hegyvidéki területek stream sediment (patak-

hordalék) felvétele,
— kõzetminták természetes és mesterséges eredetû

radioaktivitásának mérése és
— a Carlin típusú aranyércesedés magyarországi

lehetõségének felderítése1.
Magyarország geokémiai térképsorozatának (kb. 350

km2/minta mintázási sûrûség; mintázási közeg: ártéri,
finomszemû üledékek) elkészítésével az volt a célunk, hogy
a lehetõ legtöbb elemre (közöttük a potenciálisan
toxikusakra is) alapadatokat szolgáltassunk, jellemezzük a
felszín jelenlegi és az iparosodás elõtti környezeti állapotát,
meghatározzuk a geokémiai háttér alapértékeit, kijelöljük a
természetes anomáliákat és kísérletet tegyünk az antro-
pogén szennyezõdések területeinek elkülönítésére és kör-

vonalazására. A munkák 1991-ben kezdõdtek. Ez évben
megtörtént a teljes mintaanyag laboratóriumi vizsgálata,
megkezdtük az összefoglaló jelentés elkészítését, a
végleges geokémiai és környezetgeokémiai térképváltoza-
tok szerkesztését. A munkák tervezett befejezése 1996 vége.

Ezt a kisléptékû térképet a hegyvidéki területeken ki-
egészítjük a kb. 4 km2/minta mintázási sûrûségû felvétellel,
amelynek célja a felszín környezetgeokémiai állapotának
részletesebb felmérése, egyúttal a rejtett és nehezen észlel-
hetõ ércesedések kimutatása. Ez a feladat 1992-ben indult.
A hegyvidéki területek közül már csak a Balaton-felvidék, a
Bakony, a Soproni- és a Kõszegi-hegység mintázása van
hátra. A laboratóriumi vizsgálatok és az elõzetes feldolgo-
zás a Zempléni-hegységre, a Börzsöny–Dunazug–Pi-
lis–Budai-hegység területére, valamint a Mátra területére
készült el. Jelentõs mennyiségû munka van még hátra,
amelynek befejezése 1998-ra várható.

A mérés az észak-magyarországi terület mintaanyagán az
ELGI-ben folyik, a munka az elsõ feladathoz kapcsolódik.

1994-ben kutatási javaslatot készítettünk a magyar-
országi Carlin aranyérc potenciál felmérésére. Az iro-
dalom értékelése alapján 36 palezoos, mezozoos és tercier
korú perspektív formációt különítettünk el és kijelöltük a
kutatásra érdemes hegységi területeket. A munkához el-
nyertük a Magyar–Amerikai Közös Alap támogatását
(435. projekt, 1995–1998) és 1995-ben az Egyesült
Államok Földtani Szolgálatának (USGS) denveri kutatói-
val megkezdtük a prospekciót.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Országos felvétel: 1995 õszén készültek el az országos
felvétel mintáinak elemzései. A feldolgozó munkát a belsõ
kontrollminták értékelésével kezdtük. Az adatokat össze-
vetettük a Budapest Fõvárosi Növényegészségügyi és Ta-
lajvédelmi Állomáson (BFNTÁ) korábban elvégzett vizs-
gálatok adataival. Többségében kiváló egyezéseket
tapasztaltunk, ezért összevontuk az adatokat. Az Intézet
laboratóriuma által kölcsönbe kapott, cseh gyártmányú
Hg-elemzõ készülékkel újraelemeztettünk 100 mintát, túl-
nyomórészt a viszonylag nagy értékeket. Jelentésünk már
ezekre az új adatokra támaszkodik.

A jelentés a következõket tartalmazza: Az ártéri
üledékek mélyebb (50–60 cm) szintjének mintái alapján
25 elemre határoztuk meg a geokémiai háttér értékeit,
különítettük el az anomális területegységeket. Külön
térképsorozaton (környezetgeokémiai változatok) ábrá-
zoltuk azokat a területeket, ahol nagy valószínûséggel
találhatunk a KTM által kialakított egészségügyi
határértékek fölötti koncentrációkat. A geokémiai felvétel
adatai közvetlenül hasznosulnak a BFNTÁ által
mûködtetett Talajvédelmi Információs és Monitoring
Rendszerben (TIM). A TIM üzemeltetõje a Földmûve-
lésügyi Minisztérium, s az MTA–TAKI szakértõi bizottsá-
ga irányítja. Geokémiai felvételünk e munkához biztosít
országos háttéradatokat.

Az országos felvétel adataival hozzá tudtunk járulni a
KTM-ben folyó környezetvédelmi szabályozó munkához,
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amelynek célja a felszín alatti vizek veszélyeztetésével,
szennyezésével, károsításával kapcsolatos, a talajvédelmet
is érintõ környezetvédelmi szabályokra vonatkozó kor-
mányrendelet elõkészítése volt.

A geokémiai térképsorozat meglétét önmagában is
tudományos eredménynek tartjuk. Ezen belül fontos felis-
merés volt, hogy a földtani felépítés regionális különb-
ségei nem jelentkeznek az ártéri üledékek elemeloszlási
képében. Fontos összefüggéseket kaptunk az ártéri
üledékek felsõ 60 cm-ének anyagforgalmáról.

Stream szediment: 1995-ben 224 ponton mintáztuk
meg a Mecsek és a Villányi-hegység területét. Folyik a
minták laboratóriumi elõkészítése.

Elkészültek a Mátra hegység területére az elemzések.
Nemcsak az intézeti, hanem külsõ laboratóriumi adatok
alapján is értékelhetõ a hegység geokémiai képe, mivel
külsõ szerzõdés keretében a TVX is elvégeztette a vizs-
gálatokat. A két labor adatai nagyon jól egyeznek (kivéve
a MÁFI 10 g/t fölötti arany értékeit). Az adatok alapján a
Mátra hegység területén, a felszín közelében jelentõsebb
ércanyag nem várható.

A Mátra hegységi adatok bekerülnek az Országos
Stream Sediment adatbázisba. Térképi feldolgozásukat a
Térinformatikai Osztállyal együttmûködve megkezdtük.

A Magyar–Amerikai Közös Alap (415. projekt)
keretében az ELGI-vel (Dr. Renner J.) együttmûködve
vizsgálatokat végeztünk Gyöngyösoroszi alatt a Toka-
patak völgyében, a bányászattal kapcsolatos szennyezõdés
részleteinek feltárására.

Radioaktivitás: elõzetesen értékelt anyagokat kaptunk,
a közeljövõben várhatók az eredmények az észak-magyar-
országi területre.

Carlin: megkezdtük a felszíni és fúrási szelvények
mintázását a Budai-hegységben, a Balaton-felvidéken és a
balatonfõi területen, a Mecsek hegységben, az Aggte-
lek–Rudabányai-hegységben, az Upponyi-hegységben és
a Szendrõi-hegységben. Az elsõ elemzési eredmények iga-
zolták a koncepciót és egyes területeken további, rész-
letezõ kutatásra érdemes Au indikációkat eredményeztek.
A munkában az intézet részérõl Korpás L., Horváth I.,
Ódor L., Turtegin E., a Magyar Tudományos Akadémia
Geológiai Kutatócsoportja részérõl Haas J. vesz rész.
Amerikai partnereink A. Hofstra és J. Leventhal, az USGS
denveri geokémiai csoportjának geológusai. 1995 nyarán
az amerikai kutatókkal közösen tanulmányoztuk a Carlin
aranyérc nevadai típuslelõhelyeit.

Laboratóriumok Fõosztálya1

Fõosztályvezetõ: HORVÁTH RÓBERT

BEVEZETÉS

A laboratórium feladata: — a MÁFI-ban mûködõ pro-
jektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítése,

— külsõ, fõleg OTKA pályázatot nyert megrendelõk
részére vizsgálatok végzése,

— az anyagvizsgálati tevékenység fejlesztése (ez utób-
bi célra a laboratórium külön projektet tart fenn).

A laboratórium két osztálya a Kémiai és az Ásvány-
kõzettani Osztály.

A vizsgálatok széleskörûek, csaknem átfogják a geoló-
giai anyagvizsgálat teljes körét.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

1995-ben végzett vizsgálatok:

Az elvégzett munka mennyisége 1995-ben 21%-al ha-
ladta meg az elõzõ évit.

A munka minõsége:
A laboratórium az év folyamán folyamatosan készítette

a minõségügyi kézikönyvét. 1996-ban szeretné akkre-
ditáltatni magát. Ennek érdekében ismételten elkészítette
minden mûszerére a technológiai és kezelési utasításokat,
három nemzetközi köranalízisben vett részt, nemzetközi
standardmintákhoz igazítva végzi vizsgálatait, javította a
belsõ ellenõrzési rendszerét.

Laboratóriumi módszerfejlesztés
Projektvezetõ: FÖLDVÁRI MÁRIA

BEVEZETÉS

A projekt a laboratóriumok mûködtetési feladataiból
azokat foglalja magában, melyek nem tartoznak az
aktuális kutatási feladatok által igényelt és az intézeti pro-
jektek által közvetlenül finanszírozott mérési szolgáltatá-
sok körébe. Célja a vizsgálati módszerek aktualizálása,
fejlesztése, új módszerek bevezetése, kipróbálása, ki-
értékelési módszerek fejlesztése, korábbi anyagvizsgála-
tok mérési adatainak korszerû feldolgozása. A feladatok
egy része évekre munkát ad a laboratórium munkatár-
sainak, részben aktuálisan évente fogalmazódnak meg, de
a felmerülõ laboratóriumi igényeknek megfelelõen akár a
tárgyévben is módosulhatnak. Alapkutatás jellegû fela-
dataink az alábbi területekre bonthatók:

— földtani anyagvizsgálati módszerek és eljárások
fejlesztése,

— korábbi anyagvizsgálati eredmények feldolgozása,
— az OTKA 5. sz. Mûszerközpont gesztori fela-

datainak ellátása.
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1 1994-ben a Laboratóriumok Fõosztályhoz tartozott az Ásvány
Kõzettani Osztály Földvári Mária vezetésével és a Kémiai osztály
Bartha András vezetésével.

Vizsgálat db
Kõzetminták törése 1–609
ICP–MS vizsgálatok 905
Vízvizsgálat 1–006
Szerves geokémiai vizsgálat 29
Egyéb kémiai vizsgálat 1–186
Fázisanalízis (röntgen és DTA) 202
Szedimentológiai vizsgálat 1–355
Õslénytani elõkészítés 1–662
Csiszolatkészítés 792
Scanning elektronmikroszkóp/nap 35
Paleomágneses vizsgálatok/nap 109
Összes minta 6–108



MÛSZAKI FEJLESZTÉS

Kereteink csekély volta miatt csak meglévõ beren-
dezéseink kiegészítõ egységeinek beszerzéseire töreked-
hetünk. A tervezettek közül az atomabszorpciós
készülékhez hidrid feltét beszerzésre került. Az OMFB-
hez nyújtottunk be pályázatokat a pásztázó elektron-
mikroszkóp hullámhosszdiszperzív spektrométerrel
történõ kiegészítésre, mely elsõsorban az ásványtani jel-
legû kutatásokat segíthette volna. Pályázataink ered-
ménytelenek lettek.

Az 1995-re tematikusan tervezett feladatok

OLAJPALÁK OLDHATATLAN SZERVESANYAG KOMPONENSEINEK KÉMIAI

SZERKEZET-MEGHATÁROZÁSA GC–MS ÉS 13C NMR MÓDSZERREL1

A szerves geokémiai laboratórium korábbi olajpala
kutatással kapcsolatos vizsgálati eredményeire felfigyelt a
párizsi Pierre et Marie Curie egyetem organikus és bioor-
ganikus kémiai laboratóriumából Prof. Largeau kutatócso-
portja, mely együttmûködést és ösztöndíj pályázati
lehetõséget ajánlott fel a vizsgálatok folytatására az olaj-
palák oldhatatlan szerves maradékának szerkezet
meghatározására, a náluk rendelkezésre álló technikákkal,
mint GC–MS, pirolízis vizsgálatok, 13C NMR spek-
troszkópia, SEM. Elkészült a pályázat, de a párizsi
intézetben folytatandó közös munka nem valósulhatott
meg. A levelezésen keresztül folyó együttmûködésnek ter-
méke a 17. Szervesgeokémiai Kongresszuson bemutatott
poszter és a kongresszusi kiadványban megjelent 4 oldalas
összefoglaló. Ezenkívül a magyar és francia partner
összedolgozta eddigi eredményeit és cikket nyújtott be a
Geochimica Cosmochimica Acta folyóirathoz. Májusban a
francia–magyar együttmûködés keretében az országos
„Balaton Program”-hoz készült kutatási javaslat a francia
intézet, a JATE és a MÁFI részvételével.

MIOCÉN GEOMÁGNESES MEZÕ VIZSGÁLATA

A Magyar–Amerikai Közös Alap 1991-ben három
éves pénzügyi támogatást adott „A földmágneses tér
nagyfelbontású szelvényeinek analízise magyarországi
felsõ miocén magfúrások alapján” címû (JFNo. 030.), Dr.
Donald P. Elstonnal közösen végzett kutatásra. A projekt
fõ célja a szombathelyi felsõ-miocén korú szelvény
különösen nagy felbontású inklináció szelvényének
analízise volt. A pannóniai üledékek nagyon gyorsan hal-
mozódtak fel a medencében, Szombathelyen az üledékfel-
halmozódás sebessége százszor nagyobb, mint az óceáni
fúrásokban. Ennek következtében a magyarországi paleo-
mágneses szelvényeken több olyan, rövid idõtartamú
(néhány ezer éves) jelenség is tanulmányozható, amelyek
eddig nem voltak ismertek.

A munkatervben szereplõ mérések értékelése során
derült ki, hogy a tervezettnél jóval több mérés szükséges,
ezért egy év hosszabbítást kértünk, amit meg is kaptunk. A
projekt 1995-ben ért véget, részletes szakmai és pénzügyi
jelentés elkészítésével. A kutatás eredményeirõl eddig egy
cikk jelent meg a Physics of the Earth and Planetary

Interiors nemzetközi folyóiratban, egy másik az év elején
készült el és jelenleg lektorálás alatt van ugyanott.

A szombathelyi szelvény inklinációi oszcillációk rend-
szeresen változó sorozatát mutatják, amelyek a földmág-
neses tér évszázados változását tükrözik. Az oszcillációk
amplitúdója fokozatosan nõ meg és tér vissza kis értékre,
ezt a rendszeres változást oszcillációs ciklusnak neveztük
el. Az oszcillációs ciklusok átlagos periódusa 6,2 ± 1,8
ezer év.

A szombathelyi szelvény sok kevert polaritású sza-
kaszt tartalmaz. Több magyarországi szelvényen hasonló
kevert polaritású szakaszok vannak, amelyek korrelál-
hatóak egymással valamint már publikált szelvényekkel.
A korreláció azt jelzi, hogy ezek a kevert polaritású sza-
kaszok a földmágneses tér valós változásai.

A projekt eredménye azt mutatja, hogy a földmágneses
tér szerkezete bonyolultabb, mint amilyennek vélik. A tér
szerkezetének értelmezése a magyarországi adatok alapján
eredeti, és eléggé különbözik a jelenleg elfogadott ma-
gyarázatoktól és modellektõl. A szombathelyi oszcilláló
inklináció szelvény összhangban van az egyik dinamó-
modellel. Egy ilyen oszcilláló modell megmagyarázná a
rövid idõtartamú átfordulások, az exkurziók és az abortált
átfordulások kialakulását, amelyek Szombathelyen az osz-
cilláló szelvény részét képezik. A földmágneses tér finom
szerkezete nagy felbontású rétegtani korrelációhoz is fel-
használható.

A FÁZISANALITIKAI LABOROK KORÁBBI ÉRTÉKELÉSI SZINTEN VÉG-
ZETT VIZSGÁLATAINAK KORSZERÛ MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNÕ

ÚJRAÉRTÉKELÉSE ÉS MEGFELELÕ SZEMPONTÚ FELDOLGOZÁSA1

Ennek keretében az alábbi tevékenységek folytak: —
vizsgált minták és azok földtani adatait tartalmazó adat-
bázis 1995-ben az elözõ évinél kisebb ütemben, 90
megrendelés 700 vizsgálatának adataival bõvült. Jelenleg
6400 vizsgálatra vonatkozik a nyilvántartás. — vizsgálati
adatokat is tartalmazó adatbázis elõkészítésekor még nem
a tervezett nagy relációs adatbázis töltése indult meg,
hanem a röntgendiffrakciós adatokat egy egyszerûsített
adatbázisban kezdtük gyûjteni. Jelenleg kb. 500 minta
adatait tartalmazza.

Felmerülõ igények szerint korábban végzett vizsgála-
tok kigyûjtése és esetenkénti újraértékelése:

— a vízgeokémiai projekt a tardi, ill. kiscelli agyag
korábbi vizsgálatainak áttekintését kérte. Ezen belül, mivel
az irodalmi utalásokban felmerült a bázisreflexió nélküli
szmektitek jelenlétének lehetõsége, az Alcsútdoboz–3 fúrás
érintett szakasza esetében a minták régi röntgendiffrakciós
felvételeinek teljes újraértékelést elvégeztük. Összeállítást
készítettünk más intézmények laboratóriumainak az emlí-
tett formációt érintõ ásványtani vizsgálatairól,

— a kis- és közepes radioaktivitású hulladékok elhe-
lyezésére alkalmas földtani objektumok kiválasztására
való felkészülés a potenciális térségek gránit és az azt fedõ
pannon és pleisztocén üledékes képzõdmények ásványtani
vizsgálatai adatainak összefoglalását igényelte. Ennek
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1 OTAN ösztöndíjas munka

1 1994-ben megkezdett és eredetileg 6 évre tervezett, tavaly már 10-15
évre becsült munka folytatása.



kapcsán a kigyûjtés után 143 minta vizsgálati eredmé-
nyeibõl készült összeállítást.

A Földtani Mûszerközpont 1995-ben rutinszerûen
végezte operatív feladatai. Az év során az alábbi kérdések
foglalkoztatták a koordináló bizottság tagjait:

— az OTKA szervízköltségekhez történõ hozzá-
járulásának lehetõsége,

— a B típusú OTKA mûszerközpont használati
pályázatok létjogosultságának kérdései,

— a pályázatokon nyert mûszerek leltározási kérdései,
— annak igénye, hogy az egyes kutatások dokumentá-

cióiban kerüljön megemlítésre, ha az OTKA mûszerköz-
ponti mûszereken végzett vizsgálatok segítségével készült,

— árak aktualizálása.
Új mûszerpályázatok benyújtására idén sem volt

lehetõség.

AZ 1995-ÖS MUNKATERVBEN NEM SZEREPLÕ MÓDSZERFEJLESZTÉSI

TEVÉKENYSÉGEK

A kémiai laborokban:

A Jobin Yvon ICP–MS készülékhez adaptált SEMI-
QUANT nevû program segítségével 35 elem gyors meg-
határozása vált lehetõvé 4 perc alatt. A program kitûnõen
alkalmas különbözõ feltárások gyors tesztelésére és isme-
retlen minták gyors azonosítására.

Különbözõ feltárási eljárások kidolgozása és összeha-
sonlítása a MILESTONE MEGA 1200 mikrohullámú
feltáró segítségével. A feltárások tesztelése ICP–AES és
ICP–MS módszerrel történt.

ICP–MS mérési módszer kifejlesztése történt kõzetek
savoldható és teljes nyomelemtartalmának meghatározá-
sára, melynek rutinszerû bevezetésére 1996-ban kerül sor.

Módszer kidolgozás nagytisztaságú fémek (többek
között dúsított ozmium) vizsgálatára és izotóparányainak
meghatározására ICP–AES és ICP–MS technikákkal.

A LECO cég plzeni irodája tesztelés céljából elhe-
lyezett laboratóriumunkban egy AMA 254 típusú
higanymeghatározó készüléket, mely szilárd mintákból
képes higanytartalmat mérni. A készülék installálása és
100 minta esetén eredményeinek összehasonlítása az
oldatos technikával megtörtént. Sikeres alkalmazás esetén
remény van arra, hogy jelentõs árengedménnyel szerezzük
be a készüléket 1996-ban.

A fázisanalitikai laborokban:

A régi adatok feldolgozása kapcsán készült az a mód-
szertani tanulmány, melynek keretében a termoanalitikai
módszerrel mérhetõ paraméterek és kaolinit elõfordulások
genetikája közti összefüggések kerültek feldolgozásra. A
tanulmányban 23 lelõhely mintái 5 különbözõ genetikai
csoportba lettek sorolva és új mérési paraméterek is kidol-
gozásra kerültek. A csoportosításban hat genetikai típust
képviselnek azok az amerikai devon paleotalaj minták,
melyeknek vizsgálati eredményei a Science folyóiratban
azóta megjelentek.Kiértékelõ softverek és programok
korszerûsítése:A röntgendiffrakciós értékeléseket végzõ
softver adatbázisát 225 karbonát és 350 szulfát ásvány

közel 50 reflexiójának adataival bõvült. Így az értékelõ
adatbázis kb. 1300 ásvány adatait tartalmazza.

1994-ben a termoanalitikai laboratórium derivato-
graph-c készülékének nehézkes vezérlõ és értékelõ cél-
számítógépét sikerült IBM-rendszerre átállítani. Az
egységes mûködtetés érdekében célszerû volt megoldani a
korábbi nagy méretû, 86 db 8 inches lemezeken tárolt kb.
1560 felvételnek is az átvételét 51/4 inches lemezre.
Elméletileg már sikerült a probléma megoldása, a gyakor-
latban eddig 7 lemez 119 felvételének átalakítása történt
meg a MOM-szervíz Kft. közremûködésével.

Tovább folytattuk a korábban Commodore számító-
gépre készült, saját fejlesztésû értékelõ programok, IBM
gépre történõ átírását.

Elõkészületek folytak a korábban Commodore prog-
ramokkal készült fúrási szelvény feldolgozásoknak IBM
gépre való átvitelére. Technikailag a kérdés megoldott, a
geokémiai fõosztály munkatársainak segítségével 418 file
szöveg file formátumban átalakításra került, ezeket kell a
továbbiakban adatbázisokba rendezni.

A mûszeres fázisanalitikai laboratóriumokban a föld-
tani kutatásban bekövetkezett profilváltozásokhoz is
igyekszünk felzárkózni. A korábbi vizsgálati igények elsõ-
sorban a nyersanyagkutatás, térképezés és alapszelvények
felvételi anyagainak vizsgálatára, ill. földtani folyamatok
nyomonkövetésére (diagenezis, hidrotermális átalakulás,
bauxitosodási folyamat stb.) irányultak. Foglalkozunk
azzal, hogy az ásványtani vizsgálati lehetõségeket az al-
kalmazott, ill. környezetföldtan szolgálatába állíthassuk.
Az ilyen irányokba történõ nyitás egyik fontos állomása
volt a Prof. J. Thorez (Liege) Practical Clay Geology címû
2 hetes kurzusán való részvétel, amelyen a röntgendiffrak-
ciós vizsgálatok során alkalmazható olyan vegyszeres
kezeléses eljárásokkal lehetett megismerkedni, amelyek
lehetõvé teszik az agyagásványszerkezetek az eddigieknél
finomabb és pontosabb meghatározását. Ezek az
ismeretek segítséget nyújtanak a környezetre vonatkozó
újabb információk nyerésére (vízszint ingadozás, klíma
stb.).

ÖNÁLLÓ OSZTÁLYOK

Országos Földtani Múzeum
Osztályvezetû: KORDOS LÁSZLÓ

BEVEZETÉS

A Múzeum 1994–1995. évi tevékenységének célja az
állomány szintentartása, a leltározott tételek és az
alapfúrások fokozott védelme, a nyilvántartás fejlesztése
és a szolgáltatások ellátása volt.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

1994-ben az Országos Földtani múzeumhoz csatolták a
Tudománytörténeti Gyûjteményt, valamint az ipari agyag-
minták gyûjteményét, ezekkel a korábbi 22 tematikus
gyûjtemény két továbbival gyarapodott.
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A múzeumi állomány 1995-ben a terepi lehetõségek
csökkenésével csak kismértékben növekedett. Önálló gyûj-
téssel a budai Vár-barlang középsõ-pleisztocén üledékso-
rozatából Mollusca és gerinces maradványokkal, Keszeg–
Nézsa–Csõvár környékérõl pedig hidrotermális ásványtár-
sulásokkal gyarapodott az állomány. A magmintaraktárak-
ba további bauxitmintákat és a kisaföldi fúrásokból szár-
mazó fúrómagokat vettünk át. A kõzettani gyûjtemény
Korpás L. aranyérc kollekciójával, valamint Pálffy M.
hagyatékából vásárlással egy különleges értékû ter-
mésarannyal gyarapodott. A leltározott állomány 854
tétellel növekedett 131 463-ra. Az új tételek egyúttal
számítógépes nyilvántartásba is kerültek. A tudomány-
történeti gyûjtemény 146 új tétel leltározásával gyara-
podott, s ezzel az egyedileg nyilvántartott állomány 1629
tételre emelkedett. Megtörtént az egykori „MÁFI-
VIDEO” felvételeinek revíziója, szakmai és technikai
felüvizsgálata.

A terven kívüli, évközben jelentkezett két jelentõs fela-
dat meghatározó mértékben bõvítette a múzeum
tevékenységét: létrejött a „Fúrási magminta bizottság”,
ami 6 ülésén megtárgyalta a magmintaraktárak aktuális
kérdéseit, megvitatta és elfogadta a mintaraktárak távlati
fejlesztési koncepcióját, megvizsgálta és engedélyezésre
elõkészítette a beérkezett vizsgálati kérelmeket. Az Intézet
1995-ben kiemelt feladatnak határozta meg a mag-
mintaraktárak állagmegõrzését, ami egy széles körû
felmérés alapján, a súlyozott feladatok meghatározásával
megvalósult, s ezzel részben sikerült megállítani a
nagyértékû magminta gyûjtemény további állagromlását.
A múzeum életében rendkívül jelentõs és idõigényes új
tevékenység jelentkezett akkor, amikor 1995. július 1-tõl
ötven év után ismét rendezett körülmények között vezetés-
es látogatással a nagyközönség számára megnyitottuk az
épületet és annak kiállításait. Az elsõ öt hónapban több
mint háromezer látogató kereste fel az intézetet.

A múzeumi szolgáltatás az igényeknek megfelelõen
alakult. A mélyfúrási magmintagyûjteményt 1994-ben 12
alkalommal (24 fúrás, 2854 magláda), 1995-ben 17 alka-
lommal vették igénybe, aminek során 41 fúrás anyagát
(4200 magláda) biztosítottuk. Ezek között új elemként
jelentkezett a koncesszióba adott területen mûködõ
Mobil társaság is. A gyûjtemény 1995-ben 238 belföldi
és 42 külföldi látogatót fogadott, a televízó 17, a rádió
pedig 12 esetben vette igénybe a gyûjteményt ill.
munkatársait.

A múzeum négy kutatója a kövekezõ tudományos ku-
tatásokat végezte. Kordos L. a rudabányai hominoida
lelõhely nemzetközi kutatásának befejezõ éveként két mo-
nográfia technikai és tudományos elõkészítését végezte el.
Folytatta a „Magyarország emlõsfaunájának kialakulása”
c. OTKA témát. Az European Paleontological Association
(Strasbourg) megbízta az 1996-ban Magyarországon ren-
dezendõ „Enviromental changes and hominoid evolution”
workshop vezetésével és szervezésével. Javaslatára létre-
jött Oregonban (USA) a „Central and Eastern European
Committee for Human Evolution” szervezet, aminek
szervezésére és vezetésére megbízást kapott. Folytatta a

mecseki jura dinoszaurusz lábnyomok tanulmányozását.
Krolopp E. befejezte „A dél-alföldi lösz-képzõdmények
keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója” c. OTKA
kutatását; elvégezte a makói és apátfalvai téglagyári
feltárások rétegeinek malakológiai vizsgálatát. Hála J.
történeti kutatásokat végzett az OSzK és az MTA
Kézirattárában, témafelelõse az OTKA „A székelyföldi
Nagy- és Kis-Homoród mente komplex kutatása” c. prog-
ramnak, s résztvevõje a „Honti kutatási program”-nak.
Geológiai képzõdményekhez kapcsolódó néphagyo-
mányok felkutatása érdekében terepi munkát végzett Rezi
és Csáb (Szlovákia) környékén. Kákay Szabó O. tanul-
mányozta a magyar és a román aranyérctelepek genetikai
viszonyait, valamint kutatásokat végzett a szferulitok
körében.

Országos Földtani Szakkönyvtár
Osztályvezetõ: CSONGRÁDI JENÕNÉ

BEVEZETÉS

Az Országos Földtani Szakkönyvtár az intézet meg-
alapítása óta gyûjti a magyar és külföldi nyomtatott föld-
tani dokumentumokat — melyeket a hatályos jogszabály-
ban elõírtak szerint, mint országos feladatkörû nyilvános
szakkönyvtár — a könyvtár olvasóinak igényei szerint
bocsájtja rendelkezésükre.

A könyvtár nyilvános, így az Intézet kutatóin kívül bel-
és külföldi kutatók, egyetemisták, fõiskolások és közép-
iskolások is látogatják.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

Az év folyamán — eltekintve a nyári 1 hónapos
leltározási szünettõl — folyamatosan mûködött a könyvtár
és térképtár olvasótermi szolgálata.

A könyvtár keretében mûködõ olvasótermek forgalmát
az alábbi táblázat szemlélteti:

A kölcsönzõi forgalomban külön kiemeljük a térképtár
olvasói forgalmát, mely 1995-ben 1392 fõ volt. A helyben
használatra kért térképtári egységek száma megközelítette
a 11 000 egységet. A kölcsönzött térképlapok száma 2100
volt.

Könyvtárközi kölcsönzés keretében 76 bel- és külföl-
di könyvtárnak 132 féle dokumentumot kölcsönöztünk,
vagy kérésükre közel 6300 oldalnyi másolatot készítet-
tünk. Olvasóink kérésére az Országos Széchenyi
Könyvtár Könyvtárközi Kölcsönzésén keresztül 17 alka-
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Dátum Beiratkozott
olvasók

Látogató
olvasók

Kölcsönzött
dokumentum

Helyben
használt

dokumentum
1991 560 2 200  4 250  4 500
1992 550 3 850  8 324  7 240
1993 592 4 620  9 876  8 606
1994 615 5 193 17 953 11 084
1995 836 

469*
6 227 19 294 27 067

* 1995. évi aktív kölcsönzõk száma.



lommal kértünk és kaptunk kölcsön dokumentumokat
külföldrõl. 43 esetben kértünk az együttmûködésben
résztvevõ könyvtáraktól folyóiratot, könyvet, egyéb
dokumentumot.

A könyvtár xerox gépén és költségén az intézeti
olvasóink kérésére a nem kölcsönözhetõ dokumentu-
mainkból 19 281 oldal másolat készült az év folyamán.

72 esetben adtunk bel- és külföldi levél, fax vagy tele-
fon útján érkezõ kérésekre pontos információkat földtani
témákról.

GEOREF adatbázisunkból az adatbázisunkból 160
alkalommal végeztünk témakeresést, és könyvtárunk
állományában meglévõ folyóiratainkból másolatban adtuk
meg a kért információt.

A Nemzeti Periodika Adatbázis, Earth Science Disk,
Deep Sea Drilling Project, CD Jogtár adatbázisainkból
256 alkalommal meghatározott témakörre kértek keresést,
melyre nemcsak bibliográfiai adatokat adtunk meg hanem
a meghatározott kiadványt vagy annak hiányában pontos
lelõhelyét.

Kurrens külföldi folyóirat adatbázisunk 1995-ben 21
féle új folyóirattal gyarapodott.

1995-ben is folyamatosan építettük szerzõi, tárgyszó,
ETO, kongresszusi, fordítási és a különlenyomatok, mikro-
filmek katalógusait.

Elektronikus információ hordozón tárolt anyagok
gyarapodása
GeoREF CD-ROM negyedévenkénti újítással
Earth Sciences negyedévenkénti újítással
GeoArchiv félévenkénti újítással
CD Jogtár havonta történõ újítással
Nemzeti Periodika Adatbázis évenkénti újítással 
Springer in Print CD-ROM évenkénti újítással
The Frankfurt CD-ROM évenkénti újítással
Academic Press Catalogue évenkénti újítással.

Az integrált rendszert — a TINLIB könyvtári prog-
ramot — 1994-ben telepítették. Belsõ számítógép-
hálózatunkon folyamatosan végezzük az új könyvbeszer-
zésekrõl valamint a régebbi dokumentumokról a
számítógépes feldolgozást. Az 1994–95-ös könyv gyara-
podás már teljes egészében megtalálható a számítógépen.
A régebbi könyvek feldolgozása is folyamatos, az 1993
évben teljes leltározott könyvállomány (520 leltári
egység) feldolgozásával megkezdtük az idõben visszafelé
történõ feldolgozást, mely az olvasótermi számítógépen
sokszempontú visszakeresést biztosít. A könyv modulban
feldolgozott mûvek az általunk épített tezaurusz rendszer
alapján visszakereshetõk.

Az 1995-ös naprakész gyarapodási jegyzék elkészíté-
sét, valamint az új beszerzésû dokumentumok katalógus-
céduláinak egységes, számítógépen elõállított formátumát
is a TINLIB rendszer tette lehetõvé. A gyarapodási jegyzék
nyomtatott formája is megtekinthetõ az olvasóteremben.

Befejezõdött a kölcsönzõi modul feltöltése az
Intézetek dolgozóinak adatai alapján. A gépi kölcsönzés,
csak a teljes tételes leltár befejezése után valósítható meg.

A több éven át tartó leltározás 1995-re esõ feladatai
közül az Intézet belsõ raktárában álló számszerinti elle-
nõrzése és a kölcsönzött állománnyal történõ összevetése
26 000–45 000 leltári számig, valamint 84 000–96 625
leltári számig megtörtént. A személyi leltár során az
Intézeti aktív dolgozók teljes létszámát, valamint az
MGSZ házon belüli dolgozóinak nagy részét (120 fõ)
ellenõriztük. Ez közel 16 000 leltári egységet jelentett.
Teljes hiánylistát csak akkor adhatunk, ha a teljes szemé-
lyi és könyvtári állományellenõrzés megtörtént. A
Térképtár kölcsönzött állományának személyi revíziója a
TÜK-ben és a Térképtárban folyamatban van; a Térképtár
állományát ellenõriztük a leltárkönyvben szereplõ 1950.
dec. 31. és 1955. dec. 31. közötti idõszakban.

1995-ben 621 az aktív cserés partnereink száma, cím-
listájukat rendszeresen ellenõrizzük és a változásokat
átvezetjük.

Intézeti kiadványaink közül 1995-ben az alábbi
köteteket postáztuk 88 hazai cserés partnerünknek:

Magyarország litosztratigráfiai alapegységei. Triász.
Módszertani Közlemények 1994/1. Talajásványtan.
A nyirkos, nedves Gizella utcai könyvtári raktárból a

volt nyomda helységeibe — ahol tömör raktári rendszert
alakíttattunk ki — 607 fm intézeti kiadványt (Évi Jel.,
Évk., Geol. Hung., Módszertani Közl., Spec. Paper)
helyeztünk el.

1995-ben az intézeti kiadású térképek 50 példányos
leválogatását és a külsõ raktárakból történõ beszállítását,
az intézet épületében lévõ raktárakban történõ végleges
elhelyezését befejeztük.

Térképek és szöveges intézeti kiadványok árusításából
1995. január 1–december 15-ig 996 756 Ft folyt be az
könyvtár számlájára, melynek a 75%-át a könyvtár korsze-
rûsítésére, állományának gyarapítására fordítottuk, 25%-át
új inézeti kiadványok megjelentetésére.

A külföldi folyóiratok árainak emelkedése miatt a
könyvtári fejlesztésre fordítható keret kétharmadát a
folyóiratszámla kiegyenlítésére kényszerültünk fordítani.
Így egyelõre elkerülhettük a rendelt folyóiratok számának
csökkentését.
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A könyvtár hagyományos információhordozói állományának gyarapodása
Dátum Könyv Idõszaki Kézirat Egyéb Összesen

lelt. e lelt. e. féle lelt. e. lelt. e. lelt. e.
1991. XII. 31 69 909 130 562 645 2320 14 202 805
1992. XII. 31 70 306 134 320 628 2320 *91 200 298 146
1993. XII. 31 70 767 137 420 667 2506  91 430 302 123
1994. XII. 31 71 010 141 620 681 3191  92 260 308 081
1995. XII. 31 71 292 146 012 702 3332  93 406 314 042

1995. 282 4392 21 141 1146 5961
* 1992. jan. 1-tõl a Térképtár a könyvtár keretében mûködik. lelt. e.=leltári egység



Kényszerû pénztakarékossági megoldásként a Földtani
Gyûjtõkörû Könyvtárak Együttmûködésében részt vevõk
a rendelt folyóiratok listáját egymás rendelkezésére bo-
csájtják, és aktualizáltuk a meglévõ 1993. évi listát.

Földtani gyûjtõkörû könyvtárak együttmûködésében
21 könyvtár vett részt, segítve ezzel az információk gyors,
szakszerû átadását.

Térinformatika és számítástechnika
Osztályvezetõ: TURCZI GÁBOR

BEVEZETÉS

A Térinformatikai és Számítástechnikai osztály 1991-
ben a Távérzékelési Osztály egy csoportjából alakult meg
és projektként kezdte meg mûködését. A projekt feladata
kettõs: általános számítástechnikai szolgáltatás nyújtása,
valamint térképalapú adatbázis építés és integrálás az
intézet más részlegei számára, velük együttmûködve.
Tevékenységében természetesen a térinformatika dominál
6:1 létszámra vetített arányban. Az informatikai szolgál-
tató tevékenység állandó, függetlenül a projekteken meg-
fogalmazott földtudományi feladatoktól, így 1994-tõl a
projekt osztállyá alakult.

TEVÉKENYSÉG ÉS EREDMÉNYEK

1995-ben jelentõs fordulat történt az osztály tevékeny-
ségében. Az év elejétõl beindult a nyomtatási szolgáltatás,
mely jelentõsen növelte az osztályon a kartografálási és
adatelõkészítési munkálatokat. Számos térinformatikával
támogatott feladatban vettünk részt, melyek rendre a
következõk: Kisalföld komplex földtani adatbázisa,
Országos geokémiai adatbázis, Dél-Dunántúl földtani
adatbázisa, DANREG DunaRégió adatbázisa. A fel-
sorolásban csak a nagyobb projektek szerepelnek. Ezekrõl
elmondható, hogy digitalizálás, a grafikus és alfanu-
merikus adatok térinformatikai adatbázisba ültetése és
kartografálás kapcsolódik a tevékenységhez. A regionális
adatbázis építés mellett számos lokális vagy kisebb pro-
jekten dolgoztunk. Ezek közül kiemelést érdemel a Bükk
hegység földtani térképe, a Balaton aktuálgeológiai adat-
bázisa vagy a Dunántúli-középhegység földtani modellje.

1995. év elején több hetes általános számítástechnikai
és térinformatikai tanfolyamot tartottunk, melynek tema-
tikája felölelte az intézetben szabványnak elfogadott
szoftverek teljes skáláját a szövegszerkesztõtõl, a táblázat-
kezelõkön át a relációs adatbáziskezelésig, valamint a
térinformatikai tevékenység teljes technológiai sorát. A 14
tanfolyamon összesen több, mint százan vettek részt. A
lényegesebb témakörökrõl oktatási jegyzet készült.

Több rendezvényen, kiállításon is részt vett az osztály,
melyek közül a legjelentõsebb a kölni GEOTECHNIKA
kiállítás és vásár volt, ahol a hulladékelhelyezési és kör-
nyezetvédelmi témát mutattunk be.

Most már hagyományosnak mondható a „Térinfor-
matika a környezetünkért” rendezvény, melyet hetedszer
szerveztünk meg az intézetben.

Új, színes, 4 oldalas szórólap készült két nyelven
„Térinformatika a környezetünkért”, ill. „GIS for environ-
ment” címmel.

Jelentõs az osztály részvétele a külsõ szerzõdésekre
történõ teljesítésekben. Kiemelést érdemel a „Kis és
közepes radioaktivitású hulladék-elhelyezés telephelyki-
jelölése” teljes térinformatikai rendszerének elkészítése.
Az osztály az intézet nevében két alvállalkozóval elnyerte
a KTM — Integrált Térinformatikai Rendszere PHARE
pályázatot, melynek analízis fázisa szeptemberben, rend-
szerterve novemberben zárult, a teljes rendszer elkészí-
tésének határideje 1996 közepe.

Jelentõs erõfeszítéseket tettünk szabványosításra a
lehetõ legszélesebb informatikai szinten. Elkészült a föld-
tani térképekre vonatkozó szabványjavaslat, valamint több
technológiai útmutató grafikai és alfanumerikus adatkap-
csolat kiépítésére.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az együttmûködõk közül kiemelést érdemel a Rudas
és Karig Kft., akik a KTM térinformatikai rendszere
PHARE projektben elsõszámú alvállalkozónk, valamint
számos kisebb önkormányzati témában is szoros az
együttmûködés.Külföldi partnereink közül az 1994-ben
elkezdõdött BRGM együttmûködés megtorpant. A BGS-
vel az év elején laza megállapodás történt földtani-térin-
formatika projektekben harmadik fél felé történõ közös
fellépésre. A GSF számára térinformatikai adatbázisok
építésére mintaállomány alapján novemberben tettünk ár-
ajánlatot. Az Észt Geológiai Szolgálatnál Tallinban 3
napos Térinformatikai (MGE) tanfolyamot tartottunk.

A következõ évek tervei
Az osztály technikai szintje és technológiai ismerete a

vektoros grafikai feldolgozások terén élvonalban álló,
nemcsak hazai, hanem külföldi összehasonlításban is. A
közeljövõben várható feladatok alapján intenzív fejlesztést
kívánunk folytatni a raszteres technika és technológia
irányában. Ezt nemcsak a térinformatikai alaptevékeny-
ség, hanem a képfeldolgozási, távérzékelési információk
alkalmazása és rendszerbe állítása is indokolja. A vegyes
raszter–vektor technika alkalmazása teljes körû adatinteg-
rálási lehetõséget biztosít. A terepi munka háttérbe
szorulását érzékelve jelentõsen megnõ az igény a mo-
dellezési megoldások iránt, így célszerûnek látjuk a 3D-s
modellezõ alkalmazások bevonását, különösen a vízföld-
tan területén.

Igazgatási Osztály
Osztályvezetõ: BREZSNYÁNSZKY KÁROLY

BEVEZETÉS

Az Igazgatási Osztály az Intézet mûködtetésével
kapcsolatos igazgatási, titkársági, intézeti adminisztrációs
feladatok mellett más, korábban önálló szervezeti
egységek keretében végzett feladatokat is ellát. Ilyenek a
szakmai és gazdasági tervezés, humánpolitika, nemzet-

A Magyar Állami Földtani Intézet mûködési jelentése az 1994–1995. évrõl 35



közi ügyek, marketing és public relations, kiadvány-
szerkesztés.

Az Igazgatási Osztály munkáját a fõfoglalkozású
munkatársak (10 fõ teljes munkaidõben, 4 fõ rész-
munkaidõben) mellett állandó jelleggel foglalkoztatott
nyugdíjasok (6 fõ) és tanácsadók (3 fõ) segítették.

MÛKÖDÉSI FELADATOK

Az Igazgatási Osztályra 1995-ben az Intézet vezeté-
sével kapcsolatban számos eseti vagy folyamatos jellegû
feladat hárult. A gazdasági feladatok ellátása az MGSz
Gazdasági Hivatallal közösen történt.

A gazdasági, szakmai irányítás legfontosabb feladatai
a következõk voltak:

— az 1994. évi pénzügyi mérleg elkészítése,
— az 1995. évi kutatási terv véglegesítése,
— az 1994. évrõl szóló projekt beszámolók megtartása

és értékelése,
— az 1996. évi kutatási terv összeállítása,
— az 1996. évi költségvetési tervezés.
Ezek közül kiemelkedõ az Intézet kutatási tevékeny-

ségérõl szóló projekt beszámolók új rendszerû, az elõzõ
évben (1994) jóváhagyott intézeti Szervezeti Mûködési
Szabályzatban rögzített módon történt lebonyolítása és ér-
tékelése. A Kutatói Tanács közremûködésével készült
értékelések hatással voltak az elmúlt év kutatási tevé-
kenységére és a következõ év feladatainak tervezésére.

Az Intézet számtalan résztevékenységébõl összeálló
mûködése folyamatos és mind szakmai, mind gazdasági
téren eredményes volt.

A mûködéssel kapcsolatos eredmények közül kiemel-
kedik az új Kollektív Szerzõdés megalkotása.

Heti rendszerességgel ült össze az igazgató leg-
fontosabb tanácsadó testülete, az Igazgatói Tanács.
Folyamatos volt az egyeztetés az érdekképviseleti
szervekkel. Az igazgató több alkalommal összehívta a
Projektvezetõk Fórumát néhány, az egész Intézet szakmai
tevékenységét érintõ kérdés megvitatására.

Az Igazgatási Osztály feladata volt a szeptemberben
Mátraházán tartott „Jövõalakítás mûhelymunkával” work-
shop megszervezése és utómunkálatainak ellátása.

1995-ben az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
részérõl az egész MGSz-re, így az Intézetre is kiterjedõ
felügyeleti ellenõrzés történt. Az ellenõrzés mind a szak-
mai tevékenységre, mind a gazdálkodás kérdéseire kiter-
jedt. A vizsgálat lezárása áthúzódik 1996-ra.

Az elõzõ évi leltárfelvétellel és a fenti ellenõrzéssel
kapcsolatban folyamatos leltárellenõrzési feladataink
voltak.

Az Intézet operatív irányításának feladatait a Titkárság
révén látta el az Osztály, gondoskodott az utasítások, kör-
levelek, tájékoztatók kiadásáról, a kézbesítésrõl, postai
szolgáltatásokról és az irattározásról. Az Osztály — tagjai
révén — több intézeti bizottságban képviselte az igaz-
gatósági érdekeket.

Tanácsadó segítségével az Osztály biztosította az
Intézet jogi képviseletét és bonyolította az Intézet
kezelésében lévõ ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket,

irányította a biztonságtechnikai feladatok ellátását. A
nyújtott központi szolgáltatások közül kiemelkedõ a
központi gyorsmásoló és az igazgatósági gépkocsik
üzemeltetése, valamint a vonatkozó jogszabályok megvál-
tozása miatt az újra szervezett üzemorvosi szolgálat.

Az Intézet vezetése biztosította az üzemeltetési és
felújítási munkálatok irányítását, az erre a célra ren-
delkezésre álló keretek célirányos felhasználását.

Az Igazgatási Osztálynak az MGSz szervezeten belüli
kapcsolattartási feladatai közül legjelentõsebbek a fõigaz-
gatóval, a vezetõ testületekkel, a Gazdasági Hivatallal és
az ELGI-vel fenntartott munkakapcsolatok.

Kiterjedtek a hazai és külföldi intézményekkel fenntar-
tott kapcsolatok. Számos testületben, hazai és külföldi ren-
dezvényen biztosítottuk az Intézet megfelelõ szintû
képviseletét. Megszerveztünk és bonyolítottunk több
jelentõs szakmai rendezvényt. Intézetünkben egy IKM
helyettes államtitkári látogatás történt.

Az év folyamán több filmforgatás és televíziós felvétel
volt az Intézetben, ezek közül kiemelkedik az Intézet
épületérõl, tevékenységérõl, a Magyar Televízió által
készített „Mesélõ cégtáblák” címû dokumentumfilm.

Humánpolitika
NAGY LÁSZLÓ

— Folyamatosan karbantartottuk az Intézet közalkal-
mazottainak személyi adatait tartalmazó dBase-es adat-
bázist.

— Teljesítettük az Intézet negyedéves-, és a soron
kívül elõírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit a
KSH felé.

— Havonta átadtuk a Bércsoportnak az Intézet dolgo-
zói által igénybe vett szabadságokról készített összesí-
téseket, biztosítva a számfejtéshez szükséges információt. 

— Elkészítettük és elküldtük az Intézet nyugdíjba
vonuló munkatársainak az adatlapjait, illetve megadtuk a
közalkalmazotti, illetve korábbi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat a TB felé.

— Az MGSz Humánpolitikai Osztályával közösen
folytattuk az idegen nyelvi képzéseket, biztosítva az angol
és német nyelven folyó tanulás lehetõségét a jelentkezõk
részére.

— Az angol és német nyelvtudás fejlesztése érdekében
hanganyagokat vásároltunk.

— Elõkészítettük a megbízási szerzõdéseket, illetve a
munka- és az adójogi elõírásoknak megfelelõ formátumát
alkalmazva segítettük a külsõ árbevétel elérését.

— Biztosítottuk az Intézet közalkalmazottai számára a
Kollektív Szerzõdésben elõírt munkaruha járandóság
elszámolását, folyamatos nyilvántartását.

— Elõkészítettük a jubileumi jutalmazottak személy-
ügyi anyagait, folyamatos, ünnepélyes átadását megszer-
veztük.

— Biztosítottuk az Intézetben a doktori, illetve kan-
didátusi fokozatot elérõk számára a tanulmányi szabadság
igénybevételét és a tudományos fokozat anyagi és erkölcsi
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elismerését. Az egyetemi doktori cím esetében ez 2,5 —
A1=20 000 Ft, a kandidátusi cím esetében ez 4 —
A1=32 000 Ft összegû jutalom kifizetését jelentette.

— Részt vettünk az Intézet új Kollektív Szerzûdésének
megalkotásában.

— Részt vettünk az Intézet, illetve az MGSz belsõ
szabályzatainak módosítási munkáiban.

— Végrehajtottuk a létszámleépítésbõl még hátrama-
radt munkaügyi feladatokat.

— Eleget tettünk az MGSz és a Minisztérium által kért
adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.

— Folyamatosan módosítottuk a közalkalmazottak
kinevezéseit a személyi változásoknak megfelelõen, alkal-
mazva az új munkajogi elõírásoknak eleget tevõ
okmányokat.

— Biztosítottuk a szükséges tanulmányi-, vagy
fizetésnélküli szabadság igénybevételét a külföldi kikülde-
tésekhez, tanulmányutakhoz, eleget téve a Kollektív
Szerzõdésben foglaltaknak.

— Az érintett közalkalmazottak egyetértõ véleménye
mellett eleget tettünk a bíróságok adatkéréseinek.

— Megkötöttük újabb egy évre a Munkaügyi
Központtal a közhasznú munkavégzésre szóló szerzõdést,
amely bõvítette a foglalkoztatási lehetõségeinket.

— A Kollektív Szerzõdés elõírásait betartva intéztük a
munkabér-, illetve illetményelõleg felvételezését, vezetve
az ezzel kapcsolatos nyílvántartást az MGSz Bér-
csoportjával közösen.

— Minisztériumi vizsgálattal kapcsolatos adat és
információ adási kötelezettségünket teljesítettük.

— A nyugdíjjogosultságot megszerzett kollégáinktól
ünnepélyes keretek között — méltatva az Intézetnél
végzett munkájukat — köszöntünk el.

— A megszerzett állami nyelvvizsgákat követõen
módosítottuk az érintettek kinevezési okmányait, lehetõvé
téve a Kollektív Szerzõdésben foglalt idegen nyelvtudási
pótlék fizetését.

— Elkészítettük a kötelezõ nyári szakmai gyakorlatot
Intézetünknél teljesítõ középiskolai tanulók és egyetemi
hallgatók munkájának értékelését, a külsõ oktatási
intézmények kérésének megfelelõen.

— Elõkészítettük az Intézet vezetõi részére szervezett
„Jövõalakítás mûhelymunkával” címû workshop prog-
ramját, amelyet 1995. szeptember 11–12-én tartottunk
meg Mátraházán.

— Az Intézet tudományos fokozattal rendelkezõ
kutatói közül Vetõ István akadémiai doktori, Budai Tamás
Ph.D. minõsítést ért el.

— Folyamatban van több kutató Ph.D. minõsítése. Az
Intézet az oktatási költségeibõl támogatta a minõsítések
megszerzését. Hasonlóan támogatásban részesültek a
másoddiploma megszerzésén fáradozók és a felsõfokú
szakképesítést adó tanfolyamokon résztvevõk.

— Az 1995. évi külsõ árbevételbõl közel 5,5 M Ft
jutalom kifizetésére került sor.

— 1995-ben elhunyt intézeti munkatársak: Balogh
Kálmán, Daridáné Tichy Mária, Konda József, Mihály
Sándor, Wursner József.

Kimutatás az 1994–1995. évi átlagos statisztikai lét-
számról és a közalkalmazotti jogviszonyból kapott jöve-
delmekrõl:

Nemzetközi tevékenység
DUDÁS A. IMRE

A Magyar Állami Földtani Intézet 1995-ben az elõzõ
évben kialakított koncepció és gyakorlat szellemében
folytatta nemzetközi tevékenységét. Külön említést
érdemel az a tény, hogy a nemzetközi feladatokra továbbra
sem állt rendelkezésre elkülönített pénzügyi keret, ebbõl
adódóan az intézeti érdekek képviselete az Igazgatóság
költségkeretét terhelte.

A külföldi kiküldetéseket és a külföldi szakemberek
intézeti fogadását szabályozó 4/1994 sz. igazgatói utasítás
a mellékleteivel együtt rendezetté, szabályozottá tette a
kiutazásokat, ugyanakkor a külföldi vendégek intézeti
látogatásainak vonatkozásában csak részben felel meg az
elvárásoknak, mivel az intézeti kutatóhelyektõl elsõsorban
csak azokban az esetekben van adatszolgáltatás, amikor
bizonyos ügyintézési feladatok (szállásbiztosítás, napidíj,
menetjegy stb.) megoldására van szükség. Az útijelentések
idõbeni elkészítése és leadása terén is megfigyelhetõ
bizonyos hiányosság.

Az 1995. évi intézeti hagyományos nemzetközi tevé-
kenységet az alábbi módon lehet csoportosítani:

— hagyományos kétoldalú mûszaki–tudományos
együttmûködés,

— intézeti dolgozók külföldi kiküldetése,
— külföldi szakemberek intézeti fogadása,
— hazai nemzetközi rendezvények.
Hagyományos kétoldalú mûszaki–tudományos együtt-

mûködés: a beszámolási idõszak folyamán aktív kétoldalú
együttmûködést folytattunk Albániával (közös projekt
kidolgozása és DMP), Ausztriával (az érvényes megál-
lapodás pontjaiban, éspedig: DANREG, jubileumi kiad-
vány szerkesztése és tanulmányutak), Észtországgal
(jegyzõkönyv aláírása és kölcsönös tanulmányutak),
Finnországgal (jegyzõkönyv aláírása és tanulmányút),
Franciaországgal (közös projekt kidolgozása és tanul-
mányút), Kazahsztánnal és Kirgizisztánnal (DMP ren-
dezvény elõkészítése, IGCP projekt-tervezet kialakítása),
Németországgal (BGR-Hannover), Romániával (tanul-
mányutak és rendezvények), Szlovákiával (DANREG,
környezetföldtan és geokémia), az USA-val (MAKA
keretében közös projektek kidolgozása).
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1994 Létszám (fõ) Jövedelem (E Ft)
I. negyedév 145 20 816
II. negyedév 147 19 583
III. negyedév 145 19 353
IV. negyedév 144 21724

1995 Létszám (fõ) Jövedelem E Ft
I. negyedév 143 24 104
II. negyedév 140 20 311
III. negyedév 139 23 562
IV. negyedév 143 32 560



Visszaesés figyelhetõ meg az együttmûködés inten-
zitásában Csehország, Lengyelország és Ukrajna esetében,
ugyanakkor intézetünket 3 fõ képviselte az I. Horvát
Geológiai Kongresszuson.

A MÁFI 1995 folyamán együttmûködési megállapodá-
sokat írt alá Ausztriával, Észtországgal, Finnországgal és
sor került a magyar–román együttmûködési megállapodás
kiegészítésére is. Az 1994-ben elõkészített magyar–
szlovén megállapodás aláírása többszöri egyeztetés
ellenére a szlovén fél miatt nem történt meg.

Továbbra is szünetel az együttmûködés korábbi part-
nereink közül Bulgáriával, Grúziával, Izraellel, Kínával,
Kubával, Mongóliával és Oroszországgal.

Intézeti dolgozók külföldi kiküldetése: az 1995. évi
összesített adatok szerint 28 országban 158 fõ 956 napot
töltött, ami összehasonlítva az 1994. éviekkel (125 fõ 864
nap) a kiutazók számában 26%-os, a külföldön töltött
napok számában pedig 10%-os növekedést jelent. A
növekedés elsõsorban a különbözõ külsõ finanszírozási
forrásoknak köszönhetõ (OMFB, alapítványok, alapok és
nemzetközi projektek). A kiküldetések átlagos idõtartama
az 1991. évi 11,8 napról 1995-ben 6 napra csökkent, ami a
hosszabb ösztöndíjas tanulmányutak számának csökkené-
sével hozható összefüggésbe.

Megállapítható, hogy jelentõsen csökkent az igény a
korábbi kétoldalú együttmûködés zömét kitevõ, környezõ
országokba irányuló tanulmányutakra, ezzel szemben
megnövekedett a rendezvényeken való részvétel.
Ugyancsak erõsõdõ, új irányt jelent a két- és többoldalú
nemzetközi projektekben való résztvétel. Ezek a pozitív
változások a szakmai igényesség növekedését és a nem-
zetközi kapcsolatok kiszélesedését igazolják, ezzel együtt
viszont a nemzetközi tevékenység központi irányítása
helyett az intézeti kutatóhelyeké és kutatóké lett a
kezdeményezés joga.

Az alábbi adatok szemléltetik a kiküldetések cél szer-
inti megoszlását:

Külföldi szakemberek intézeti fogadása: a külföldi
kutatók és szakemberek intézeti látogatásai elsõsorban
nemzetközi rendezvényeinkhez kapcsolódtak, de emellett
sor került tanulmányutasok, közös projektekben
közremûködõk és adatgyûjtõ–tájékozódó kollégák
fogadására is. A külföldi látogatók közül többen tartalmas
elõadásokat tartottak (pl. William W. Hay — USA, David
Leach — USA stb.). A rendelkezésre álló adatok alapján
mintegy 20 országból több mint 130 fõ kereste fel
intézetünket hosszabb (több hónapos), vagy rövidebb (1–2
napos) idõre. Minden valószinûség szerint a külföldi láto-
gatók száma ennél jóval nagyobb, mivel a kutatóhelyek
részérõl az adatszolgáltatás nem volt teljes.

Hazai nemzetközi rendezvények: A beszámolási
idõszakban az intézet több nemzetközi rendezvénynek is

otthont adott, részben mint fõrendezõ, részben mint közre-
mûködõ, úgy intézményesen, mint egyes kutatóhelyek ill.
kutatók révén.

Kiemelten kell kezelni az 1995. szeptember 14–19.
között Mátraházán rendezett környezetvédelmi munkacso-
port ülést és továbbképzési kurzust „UNESCO/IAEG
Expert Workshop on Waste Disposal Management és
UNESCO/IUGS/COGEOENVIRONMENT Training
Workshop on Geoscience for Environmental Planning”,
melynek rendezésében a MÁFI mellett közremûködött az
ELTE, a BME és a Miskolci NE, míg szponzorálásában az
UNESCO támogatása mellett az OTP Bank Rt, a MOL
Rt., az OMFB, a BGT Hungaria és az APENTA vettek
részt. A rendezvény kiadványának elkészítését a KTM
támogatja. A rendezvényen 17 külföldi professzor, 25
külföldi fiatal szakember és mintegy 25 hazai szakember
vett részt.

Intézeti kezdeményezés volt az 1995. szeptember
18–20. közötti WGS nemzetközi rendezvény is, mely a
korszerõ légigeofizikai kutatási módszerek szemléltetése
mellett projekt elõkészítõ célokat szolgált.

Az 1995. évi PROGEO rendezvény szervezésében
(szakmai program, intézet bemutatása, stb.) is közre-
mûködött az intézet (1995. május 29.), míg a teljes prog-
ram földtani kérdéseinek felelõse Császár Géza volt.

A magyar–szlovák együttmûködés keretében 1995.
május 23-án az intézetben került megrendezésre a
„Seminar on Environmental Geochemistry”, melyen
szlovák részrõl 5 elõadást tartottak.

Az IGCP keretében a 356. sz. projekten belül
nemzetközi munkacsoport ülést tartottak 1995. szeptem-
ber 5–7. között 7 ország kutatóinak résztvételével Vetõné
Ákos Éva szervezésében, melynek tematikája az
„Epitermális Au-ércesedés eredete és kutatása” volt.

Egy IGCP projekt-javaslat elõkészítése keretében két
nemzetközi szakértõi találkozóra került sor, mégpedig:
1995. március 2–4. „Spherules and palaeocology” (észt,
osztrák, szlovák, román, kínai és egyiptomi résztvevõk-
kel), valamint 1995. november 14–16. „Spherules and
Global Events” (japán, egyiptomi, román és ausztrál
résztvevõkkel, továbbá több más országból küldött
elõadással).

Az „Informatika a környezetért” konferencia és kiál-
lítás megrendezésére 1995. október 18–19. között került
sor. A nemzetközinek tervezett rendezvényt a szlovén és
osztrák résztvétel lemondása ellenére is megtartották.

Az intézet 1995. évi nemzetközi tevékenységérõl
összességében megállapítható, hogy elmozdulás történt
úgy a finanszírozási források keresése, mint a nemzetközi
projektek megpályázása terén. A szûkös saját pénzügyi
források ellenére is a kiutazások volumenének növekedése
ment végbe. Ugyanakkor, az összintézeti érdekek érvé-
nyesíttetése szükségessé teszi központi keret elkülönítését,
megszüntetve az 1995. évi gyakorlatot, azaz az Igazga-
tóság keretébõl történõ finanszírozást.

Javítani kell a beutazások, ill. a külföldi vendégek láto-
gatásainak nyilvántartását, mivel a jelenlegi gyakorlat
nem teszi lehetõvé az objektív adatszolgáltatást.
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A kiutazás célja Ország Fõ Nap
Mûszaki–tudományos együttmûködés 15 73 360
Rendezvények (40 db) 21 78 483
Piackutatás 1 2 20
Egyéb kiutazások és tanulmányutak 4 5 93



Marketing tevékenység
KARDEVÁN PÉTER

A hazai marketing tevékenység fõ törekvése az volt,
hogy erõsítse az intézet kapcsolatrendszerét az ipari–,
mezõgazdasági- és közigazgatási szervezetekkel, és a kor-
mányzati intézményekkel, társadalmi szervezetek mun-
kájában való résztvétellel, személyes kapcsolatok kiala-
kításával, továbbá, hogy növelje intezeti tevékenységünk
ismertségét megfelelõ szakmai információs anyagok
elkészítésével és elõadások tartásával. Ennek érdekében
ez év elején a MÁFI-t beléptettük a Környezetvédelmi
Információs Klubba (KVIK), amelynek munkájában igen
aktívan részt vállaltunk.

A marketing munka szakmailag az intézet környezet-
védelmi tevékenységére koncentrálódott, és Dr. Kuti
László fõosztályának szakmai munkájára támaszkodott.

Szakmai marketing anyagok készültek és kerültek ter-
jesztésre a konferencia anyagokban, elõadásokat és
poszter-kiállításokat tartottunk a KVIK rendezésében tar-
tott önkormányzati (februárban), ipari (májusban), infor-
mációs (szeptemberben) és mezõgazdasági (november-
ben) környezetvédelmi konferenciákon.

A szeptemberi rendezvénynek a MÁFI adott otthont,
amivel az intézeti munkatársak résztvételi arányát és a
reklám lehetõségeket javítottuk többlet ráfordítás nélkül.
A jövõben is tervezzük ezt a megoldást.

A KVIK munkájában való résztvétel érezhetõen meg-
növelte az Intézet munkája iránti üzleti vonatkozású ér-
deklõdést. Ennek eredményeként egy megkötött szerzõdés
végrehajtására került sor 0,5 millió Ft értékben és két
konkrét árajánlatkérés futott be. Egy a Borsodchemtõl,
amely elfogadta szakmai ajánlatunkat (Dr. Bohn Péter),
egy pedig a kõbányai önkormányzattól.

Külföldi kapcsolataink kialakításakor arra töreked-
tünk, hogy állandó partneri, együttmüködési kapcsola-
tokat alakítsunk ki olyan cégekkel, amelyek szélesebb-
körû ipari tevékenységük részeként igénylik intézetünk
munkáját.

Ebben a tevékenységben a német Trischler céggel kö-
tött együttmûködési szerzõdés a legjelentõsebb: itt nem-
csak üzleti tevékenységrõl, hanem ezt kiegészítõ tudo-
mányos együttmûködésrõl is megállapodtunk.

A külföldi tevékenységünk másik formája szakembe-
rek küldése expedíciós munkákra. E témában az ER-Petro
céggel 1992-ben elkezdett együttmûködés szerzõdést
eredményezett, a líbiai vízfúrás felügyeleti munka bein-
dult és a MÁFI 4 szakember kiküldését biztosította.

A megkötött szerzõdés két év alatt kb. 2 millió Ft tisz-
ta bevételt jelent a fizetések befolyásának ütemében.

Ezt a tevékenységet a jövõben is folytatni kívánjuk,
többek között a TESCO megkeresésére is ausztráliai bau-
xitkutató expedíció összeállításában.

Az intézet profilváltásának megfelelõ szakember
fiatalítás, illetve a létszámstop követelményének meg-
felelve, az expedíciós tevékenység lehetõvé teszi, hogy
idõsebb, nyersanyagkutatásban kiváló szakembereinket
intézeti állományban tarthassuk.

A marketing tevékenység részeként új projektek
kialakítása képezte ez évi erõfeszítéseink legmarkánsabb
részét:

— kidolgoztunk egy komplett pályázatot az EURO-
TURBO cég közremûködésével a nagynyomású geoter-
mikus tárolók megkutatására,

— az International Resource Development cég
közremûködésével új partnert szereztünk az országos légi-
felmérési projekt kidolgozására: a World Geoscience
Corporation ausztrál céget, amellyel együttmûködési
szerzõdést írtunk alá a légi projekt végrehajtására. A cég
meghívására Perthben a cég fõhadiszállásán ellenõriztük a
cég szakmai adottságait.

Scharek Péter közvetítésével szakmai kapcsolatot
építettünk ki az ARGON Laboratory Környezetvédelmi
részlegével, Miki Ferenczy úrral, akivel együttmûködési
szerzõdést készítünk elõ a légi felmérési projekt középma-
gasságú felmérési munkáinak végrehajtására amerikai
élenjáró technológia adaptálásával.

A projekt hazai elõkészités során létrehoztunk egy pro-
jekt szervezõ bizottságot, amelybe a MH Kartü, és az
Országos Vízügyi Fõigazgatóság mellett az OMFB vesz
részt. A projekt szakmai koordinálását országos GIS pro-
jektekbe az OMFB vállalta fel. Szeptemberben szervez-
tünk egy üzletember találkozót, amely során ismertettük az
országos projekt üzleti és szakmai részleteit, a végrehajtás
technikai módszereit. Ezt követte a MÁFI-ban a szeptem-
beri KVIK konferencia légi módszerekkel foglalkozó ren-
dezvénye. Ezt követõen elkészült egy magyar és angol
nyelvü projekt szinopszis, és széleskörû szervezõ munka
indult alternatív pénzügyi finanszírozási lehetõségek, és
érdekelt szakcégek felkutatására, a KBFI Rt. és a Reális
Zöld mozgalom bevonásával. E szervezõ munka részeként
szoros szakmai kapcsolat alakult ki az OMFB vezetõivel,
amelynek során az Intézet az országos meta-adatbázisok
kialakitásában az OMFB partnereként vezetõ szerepet
kiván játszani. Kapcsolatot létesítettünk a Magyar
Adatbázisforgalmazók Klubjával is, amellyel közös szak-
mai munka indul.

A külföldi kapcsolatok közül kiemelt jelentõséget tu-
lajdonítottunk az Európai Unió Bizottságának Igaz-
gatóságaival a jövõben kialakítandó tudományos kapcso-
latoknak. Az európai tudományos témákhoz való kap-
csolódás érdekében májusban kapcsolatfelvételt szervez-
tünk Brüsszelbe az Igazgatóságokkal történõ személyes
kapcsolatok kialakítása és megfelelõ információk be-
szerzése érdekében, amelyhez a brüsszeli TéT attassé és az
OMFB adott szakmai segítséget.

A tapasztalatokat részletes jelentésben foglaltuk össze,
és tovább hasznosítottuk az Intézet munkatársainak ren-
dezett intézmény átvilágítási és jövõkép meghatározó
munkamûhely rendezvény során.
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Kiadványszerkesztés
SIMONYI DEZSO

Kiadványok nyomdai elõkészítése:
Évi Jelentés 1992–93. (Beszámoló kötet): borító ter-

vezés, korrektúra, tipográfia, tördelés, ábrák szerkesztése,
rajzoltatás, többszöri javítás;

Évi Jelentés 1992–93. (cikkgyûjtemény): az anyag
rendszerezése;

A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek
rövid leírása: tipográfia, korrektúra;

Magyarázó „Magyarország földtani térképe a kaino-
zóikum elhagyásával” és „Magyarország szerkezetföldtani
térképe” c. térképlapokhoz: tipográfia, szerkesztés, ábrák
és ábraaláírások korrektúrája, rajzoltatása, tördelés;

Magyarország litosztratigráfiai alapegységei; Kréta:
tipográfia, szerkesztés;

Magyarország litosztratigráfiai alapegységei; Táb-
lázatok: a táblázatok rajzkorrektúrája, a miocén táblázat
színterve, litográfiai színrebontása két változatban, a két
színes próbanyomat elkészítése;

Osztrák–magyar jubileumi kötet: szedési utasítás,
borító terv.

Egyéb
— intézeti prospektus kiegészítése angol–magyar vál-

tozatra, tûzés, kötés;
— a „Szferulit” konferenciák anyagainak szedése,

többszöri javítása, hajtogatás, tûzés;
— IGCP Projekt (No.384) anyagainak szedése, tûzése,

hõkötése;
— belépõ igazolványok szedése;
— intézeti konferenciára magyar–angol (2–2 változat)

cirkuláré szedése;
— múzeumi belépõjegyek tervezése, szedése;
— matricák tervezése, szedése, nyomdai elkészítése;
— levelezõlapok tervezése;
— intézeti üdvözlõlap tervezése, szedése, nyomdai

elkészíttetése;
— intézeti levélpapír, boríték tervezése, szedése,

nyomdai elkészíttetése;
— az Intézet dolgozói részére folyamatos számítás-

technikai–nyomdai segítségnyújtás.
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Alács Valéria tudományos munkatárs
Angyal Jolán tudományos munkatárs
Árvay Gábor geológus technikus
Bakony Imre geológus technikus
Ballók Istvánné tudományos munkatárs
Balóné Lehmayer Judit geológus technikus
Baráth Istvánné vegyésztechnikus
Bartha András tudományos munkatárs
Bátori Miklósné vegyészlaboráns
Bedõ Gabriella dr. tudományos munkatárs
Beke Zsuzsanna kutatási ügyintézõ
Benkõ Levente mezõgazdasági technikus
Bertalan Éva dr. tudományos munkatárs
Bódi István szakmunkás
Bodnár Erika tudományos munkatárs
Bohn Péter dr. tudományos tanácsadó
Bohnné Havas Margit dr. tudományos fõmunkatárs
Branner Lászlóné kutatási ügyintézõ
Brukner Sándorné dr. tudományos fõmunkatárs
Budai Tamás dr. tudományos fõmunkatárs
Budinszky Péterné dr. tudományos munkatárs
Chikán Gézáné dr. tudományos fõmunkatárs
Csalagovits Imre dr. tudományos fõmunkatárs
Császár Géza tudományos tanácsadó
Csereklei Erika geológus technikus
Cserny Tibor tudományos fõmunkatárs
Csillag Gábor dr. tudományos fõmunkatárs
Csirik György tudományos munkatárs
Csongrádi Jenõné tudományos fõmunkatárs
Csontosné Kiss Katalin tudományos munkatárs
Darida Károlyné tudományos fõmunkatárs
Detre Csaba dr. tudományos fõmunkatárs
Don György tudományos munkatárs
Dosztály Lajos tudományos munkatárs
Drávucz Gáborné kutatási ügyintézõ
Dudás A. Imre tudományos munkatárs
Dudko Antonyina tudományos fõmunkatárs
Farkas Jusztina laboráns
Farkasné Bulla Judit tudományos munkatárs
Földvári Mária tudományos fõmunkatárs
Filipcsei Lászlóné humánpolitikai üi.
Fügedi P. Ubul tudományos munkatárs
Gál Nóra Edit tudományos munkatárs
Gecsei Éva tudományos s. munkatárs
Gellér Péterné geológus technikus

Gondárné Sõregi Katalin tudományos s. munkatárs
Gulácsi Zoltán tudományos munkatárs
Gyalog László tudományos fõmunkatárs
Gyuricza György tudományos munkatárs
Hála József dr. tudományos fõmunkatárs
Hála Józsefné könyvtári asszisztens
Hámorné Vidó Mária dr. tudományos munkatárs
Hegyiné Rusznyák Éva földmérõ és térképtervezõ
Hermann Viktor geológus technikus
Horváth Georgina kutatási ügyintézõ
Hózer Ferencné vegyésztechnikus
Illés Dezsõ technikus
Jaksa Bálint könyvtári asszisztens
Jakus Péter tudományos fõmunkatárs
Jerabek Csaba geológus technikus
Jocha Károlyné tudományos fõmunkatárs
Juhász Erika tudományos munkatárs
Kaiser Miklós dr. tudományos fõmunkatárs
Kákay Szabó Orsolya dr. tudományos munkatárs
Kalla Miklósné kutatási ügyintézõ
Kalmár János dr. tudományos fõmunkatárs
Kardeván Péter dr. tudományos fõmunkatárs
Katona Gabriella vegyipari technikus
Kiss Károlyné titkárnõ
Kiss Mihályné kutatási ügyintézõ
Kókai András tudományos fõmunkatárs
Kollányi Katalin dr. tudományos fõmunkatárs
Koloszár László dr. tudományos fõmunkatárs
Könczöl Nándorné tudományos munkatárs
Kordos László dr. tudományos tanácsadó
Korpás László dr. tudományos fõmunkatárs
Korpás Lászlóné dr. tudományos fõmunkatárs
Kovács Lajos tudományos munkatárs
Kovács László gépésztechnikus
Kovács Pálffy Péter dr. tudományos munkatárs
Krolopp Endre dr. tudományos fõmunkatárs
Kuchen Zoltán geológus technikus
Lajtos Sándor geológus technikus
Lantos Miklós tudományos fõmunkatárs
Lelkes György dr. tudományos fõmunkatárs
Less György dr. tudományos fõmunkatárs
Lovasné Schumeth Éva könyvtári asszisztens
Madarász Istvánné kutatási ügyintézõ
Magyariné Palotás Klára tudományos munkatárs
Major Istvánné szakmunkás
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Az intézet alkalmazottai 1994–1995 ben

AZ INTÉZET VEZETÕ BEOSZTÁSÚ MUNKATÁRSAI

Gaál Gábor dr. igazgató,
Brezsnyánszky Károly igazgatóhelyettes,
Balla Zoltán dr. fõosztályvezetõ,
Chikán Géza dr. fõosztályvezetõ,
Horváth István fõosztályvezetõ,

Horváth Róbert fõosztályvezetõ,
Knauer József fõosztályvezetõ,
Kuti László dr. fõosztályvezetõ,
Tóth György fõosztályvezetõ
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Maros Gyula tudományos munkatárs
Marsi István dr. tudományos fõmunkatárs
Martonné Gebry Zsuzsanna kutatási ügyintézõ
Matyikó Mónika geológus technikus
Molnár Péter tudományos munkatárs
Müller Pál dr. tudományos fõmunkatárs
Müller Tamás tudományos munkatárs
Nádor Annamária tudományos munkatárs
Nagy Katalin kutatási szakértõ
Nagy László gazdasági szakértõ
Nagy Péter tudományos munkatárs
Nagy Tiborné tudományos munkatárs
Nagyné Pálfalvy Sarolta tudományos munkatárs
Németh András goológus technikus
Ódor László tudományos fõmunkatárs
Ollrám Attila geológus technikus
Orosz Imréné kutatási ügyintézõ
Pálfi Éva kutatási ügyintézõ
Papp Péter tudományos munkatárs
Partényi Zoltán tudományos munkatárs
Partényi Zoltánné tudományos munkatárs
Paulheim Gáspár geológus technikus
Pelikán Pál tudományos fõmunkatárs
Pentelényi Antal tudományos munkatárs
Pentelényi László tudományos fõmunkatárs
Peregi Zsolt tudományos fõmunkatárs
Petrócziné Gecse Zsuzsanna kutatási ügyintézõ
Piros Olga dr. tudományos munkatárs
Rácz Viktorné kutatási szakértõ
Raincsák György tudományos fõmunkatárs
Raincsák Györgyné tudományos fõmunkatárs
Rálisch Lászlóné dr. tudományos munkatárs
Rotárné Szalkai Ágnes tudományos munkatárs
Róth László tudományos munkatárs
Rotterné Kulcsár Anikó tudományos s.munkatárs
Selmeczi Ildikó tudományos munkatárs
Scharek Péter tudományos fõmunkatárs
Siegl Károlyné dr. tudományos munkatárs
Síkhegyi Ferenc tudományos fõmunkatárs
Simonyi Dezsõ kutatási szakértõ

Solt Péter geológus technikus
Sonfalviné Szeibert Ildikó dr. geológus technikus
Szabó Lászlóné kutatási ügyintézõ
Szalai István geológus technikus
Szaller Józsefné gazdasági tanácsadó
Szegõ Éva tudományos munkatárs
Szeiler Rita tudományos munkatárs
Szeles Lászlóné segédmunkás
Szennai Éva gazdasági ügyintézõ
Szilágyi Ferenc geológus technikus
Szilágyiné V. Mária gazdasági szakértõ
Szõcs Teodora tudományos s.munkatárs
Szurominé Korecz Andrea tudományos munkatárs
Tamás Gábor geológus technikus
Tanács János tudományos fõmunkatárs
Tarsoly Lászlóné kutatási ügyintézõ
Telek Anna kutatási ügyintézõ
Thamóné Bozsó Edit tudományos munkatárs
Tiefenbacher Ildikó számítógépes kiadványsz.
Tóthné Makk Ágnes tudományos munkatárs
Törõné Dunay Anna gazdasági szakértõ
Treszné Szabó Margit földmérõ
Tullner Tibor tudományos fõmunkatárs
Tungli Gyula tudományos munkatárs
Turczi Gábor tudományos fõmunkatárs
Turtegin Elek tudományos s.munkatárs
Vad Ferencné geológus technikus
Vakarcsné Erdélyi Emõke tudományos s. munkatárs
Varga László tudományos s. munkatárs
Vargáné Barna Zsuzsanna tudományos munkatárs
Vatai József tudományos munkatárs
Végh Hajnalka számítógép programozó
Vetõ István dr. tudományos fõmunkatárs
Vetõ Istvánné dr. tudományos fõmunkatárs
Viczián István dr. tudományos tanácsadó
Vikor Zsuzsanna rajzoló
Wolfram Richárd szakmunkás
Wursner József szakmunkás
Zólyomi Mihályné laboráns
Zsámbok István tudományos fõmunkatárs
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Atomerõmû földrengésveszélyeztetettsége. — Szakmai
ismeretterjesztõ film, MTV Budapest.

MAROS GY. 1994: Ismeretlen Budapest. — Szakmai ismeretter-
jesztõ film, MTV Budapest.

MAROS GY. 1994: Portréfilm Gyulai Zoltánról. — Szakmai
ismeretterjesztõ film, MTV Budapest.

MAROS GY. 1994: Sümegi Cyclolitesek. — Süni Magazin,
Budapest

MAROS GY. 1994: Új leletek Ipolytarnócon. — Szakmai
ismeretterjesztõ film, MTV Budapest.

MAROS GY. 1994: Zuhanás a kõbe. — Szakmai ismeretterjesztõ
film, MTV Budapest.

MAROS, GY. 1994: Global Positioning System. — Szakmai
ismeretterjesztõ film, MTV Budapest.

MAROS GY. 1995: A lábasfejûek jelentõsége a geológiában. —
MTV, Dimenzió.

MAROS GY. 1995: Bádeni búvárparadicsom a Rákosi vasúti
deltában. — MTV, Dimenzió.

MAROS GY. 1995: Cápák evolúciója. — MTV, Dimenzió.
MAROS GY. 1995: Földrengések, mai feszültségterek. — MTV,

Kalendárium.
MAROS GY. 1995: Gyulay és a magyar olajipar hõskora címmel.

— MTV, Technikatörténet.
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MAROS GY. 1995: Hot spotok és a korallszigetek. — MTV,
Dimenzió.

MAROS GY. 1995: Kontinensnövekedés. — MTV, Dimenzió.
MAROS GY. 1995: Lemeztektonika. — MTV, Dimenzió.
MAROS GY. 1995: Nummuliteszek. — MTV, Kalendárium.
MAROS GY. 1995: Szimmetria az ásványok világában. — MTV,

Kalendárium.
MAROS GY. 1995: Teknõsök evolúciója. — MTV, Dimenzió.
MAROS GY. 1995: Üledékképzõdés. — MTV, Dimenzió.
MARSI I., SCHAREK P., ZSÁMBOK I. 1994: Talajvízszint és tala-

jvízminõség térinformatikai vizsgálata a Kisalföldön. —
Kárpát-medence vízkészlete és vízi környezete I. pp.
112–122.

MARSI, I., SCHAREK, P., SÍKHEGYI, F., TULLNER, T. 1994: Survey
Methodologies for Geological and Geotechnikal Carto-
graphy of Alluvial Plains. — 1st European Cong. on Reg.
Geol. Cart. and Inf. Systems, Bologna, Italy, vol. 5.

MOLNÁR B., FÉNYES J., KUTI L.1994: A Kiskunsági Nemzeti Park
tõserdei területének vízföldtana. — Hidrológiai Közlöny.

MOLNÁR B., FÉNYES J., NOVOSZÁTH L., KUTI L. 1995:
Application and Comparison of the Results of Optical and
Scanning Electron Mikroscopik Methods for Grain-Shape
Examination on Quaternary Formations. — GeoJournal. (in
press).

MOLNÁR P. 1995. Barlangföldtan. NÉMETH T., ROSE GY. (eds.): A
barlangjárás alapjai. — Virág Kiadó, Budapest, pp. 73–106.

MÜLLER, P., MAGYAR, I. 1995: Endemic evolution of molluscs in
the late Miocene Pannonian lake, Hungary. — The First
International Limno-Geological Congress, Abstracts of
papers, Geol. Inst. Univ. of Copenhagen, Denmark, August
21–25, p. 90.

MÜLLER P., ROTÁRNÉ SZALKAI Á., TÓTHNÉ MAKK Á. 1995: A
Duna-Tisza köze genetikus földtani modellje vízföldtani
kiértékelés céljára. — Magyar Hidrológiai Társaság XIII.
Vándorgyûlése, Baja, július 4–6. Elõadás.

MÜLLER T., TÓTH T., SZABÓ J.1994: Veszélyeztetett területek
érzékenységi térképei elkészítésének terepi módszere. —
Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok, pp.
182–189.

NAGY, A., ELBAZ-POULICHET, F., CSERNY, T., POMOGYI, P. 1995:
Biochemical behavior of trace metals in the Zala river and
Kis-Balaton. — EUROECO ‘95 7th European Ecological
Congress, Budapest, augusztus 21. Elõadás.

NAGY E. 1995: A Pilis-hegység és környékének karsztföldtani
térképe. Felszíni térkép M=1:50 00. — Projekt Adattár.

NAGY E. 1995: A Pilis-hegység és környékének karsztföldtani
térképe. Alaphegység térkép M=1:50 000. — Projekt
Adattár.

NAGY L.-NÉ 1994: A Berhida 3. sz. fúrás paleoklimatológiai
értékelése palynológiai vizsgálatok alapján. — Õskörnyezeti
vizsgálatok. Integrált sztratigráfia projekt jelentéstára

NAGYNÉ BODOR E. 1994: A Keszthelyi- és Szigligeti-öböl tóvá
válásának fejlõdéstörténete. — Paleontológiai Akadémiai
Elõadóülés, Budapest, 1994. március 12. Elõadás.

NAGY T.-NÉ, CSERNY T., NAGY E.1995: A Report on the Study
Performed for European Pollen Database. — MÁFI Adattár 

NAGY T.-NÉ, CSERNY T. 1995: A Keszthelyi- és Szigligeti-öböl
palynológiai vizsgálata. — EUROECO ‘95 7th European
Ecological Congress, Budapest, augusztus 23. Elõadás

NAGY T-NÉ, CSERNY T. 1995: A Garancsi-tó ökológiai problémái.
— Andreanszky emlékülés, május 14. Elõadás.

ÓDOR L. 1995: Magyarország kisléptékû geokémiai térképe
ártéri üledékek vizsgálata alapján. — Környezetgeokémiai
Albizottsági ülés, MÁFI, december 12. Elõadás.

ÓDOR, L. 1995: Geochemical mapping in Hungary. — Hungar-
ian–Slovakian Workshop in Bratislava, 15 June. Elõadás

ÓDOR L., FÜGEDI U. 1995: A hegyvidéki területek stream sedi-
ment térképezése. — Ásványtan-Geokémiai Szakosztály,
november 13. Elõadás.

ÓDOR L., FÜGEDI U., HORVÁTH I. 1995: Az Országos Geokémiai
Felvételek kontrollmintái (elõzetes értékelés). — OFG
Adattár T. 17009.

ÓDOR L., HORVÁTH I., FÜGEDI U. 1994: Országos Geokémiai
Felvételek. Magyarország  geokémiai térképe. Beszámoló a
feladat helyzetérõl. MÁFI Geokémiai Fõosztály. — OFG
Adattár. T. 16718.

ÓDOR L., HORVÁTH I., FÜGEDI U., 1994: Országos Geokémiai Fel-
vételek. A hegyvidéki területek patakhordalék felvétele. A
Börzsöny–Dunazug–Pilis–Budai-hegység geokémiai felvé-
tele. MÁFI Geokémiai Fõosztály. — OFG Adattár. T. 16719.

ÓDOR L., HORVÁTH I., FÜGEDI U. 1995: Országos Geokémiai
Felvételek. Magyarország geokémiai térképe. Összefoglaló
jelentés. MÁFI Geokémiai Fõosztály. — OFG Adattár.

ÓDOR L., HORVÁTH I., FÜGEDI U. 1995: Beszámoló az ország
geokémiai térképének készítésérõl. — Ásványtan–Geo-
kémiai Szakosztályának ülése, november 13. Elõadás.

ÓDOR L., RENNER J., HORVÁTH I. AND FÜGEDI U. 1995:
Distribution of natural (U, Th and K) and artificial (Cs–137)
radioelements in the flood-plain deposits of Northern
Hungary. — International Atomic Energy Agency, Technical
Committee Meeting to Review The Advantages and Pitfalls
of Using Uranium Exploration Data and Techniques as well
as other Methods for the Preparation of Radioelement and
Radon Maps for Baseline Information in Environmental
Studies and Monitoring, from 13 to 17 May 1996, Vienna
International Centre. (in press).

OLÁH J., CSERNY T. 1995: A horgászati hasznosítás tápanyag-
dúsító hatása a Garancsi-tó példáján. — Halászat 1995. 88.
(1) pp. 24–29.

ORAVECZNÉ SCHEFFER A. 1994: Esettanulmányok a triász
szervetlen mikrofácies-vizsgálatok körébõl a Vérhalom–1.
sz. fúrás alapján. — Õskörnyezeti vizsgálatok. Integrált
sztratigráfia projekt jelentéstára.

OSZVALD T., SIMON A. (KNAUER J. gondozásában) 1995:
Hegyeshalom SW — gravel occurrence (pre-bid documenta-
tion).

PALOTÁS, K. 1995: Diagenesis of a Late Miocene Barrier Island,
Hungary. — Poster at the 10th Bathurst Meeting of Carbonate
Sedimentologists, London, England, 2–5 July, 1. p. 36.

PALOTÁS, K. 1995: Sedimentary Features of a Late Miocene
(Sarmatian) Carbonate Platform, Northern Hungary. —
Poster at the EUG 8 Meeting in Strasbourg, France, 9–13
April, Supplement 1 to Terra Nova 7, p. 263.

PARTÉNYI Z. 1994: A Duna-Tisza köze pretercier (mezozóos)
képzõdményei termálenergia hasznosításra alkalmas ala-
csony, közepes és magas entalpiájú hévíztárlói. Térkép.
(M=1:200 000). Kézirat.

PARTÉNYI Z. 1994: A Duna-Tisza köze pretercier (mezozóos)
képzõdményei hõmérsékleti viszonyai. Térkép és magyarázó
(M=1:200 000). Kézirat.

PARTÉNYI Z. 1995: A pretercier képzõdmények termálenergia
hasznosítási lehetõségei a Duna-Tisza közén + 5 db térkép
melléklet (M=1:200 000) + alapadat gyûjtemény. — OFG
Adattár T. 17034.

PELIKÁN P. 1994: A tervezett Déli Autópálya körzetének építõi-
pari nyersanyagai a 16 (Tompa), a 26 (Kiskunhalas)és a
36–3, –4 (Kiskunfélegyháza DNy, DK) jelû EOTR térképlap
területén. — OFG Adattár, kézirat, 6 p. (+ mellékletek).
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PELIKÁN P. 1994: A tervezett M3-as koncessziós autópálya
körzetének építõipari nyersanyagai a 78 (Mezõcsát), a 22
(Nagykanizsa)és a 88 (Miskolc) jelû EOTR térképlap
területén. — OFG Adattár, kézirat 7 p.

PELIKÁN P. (szerk.) 1995: Földtani térképezés Észak-Magyar-
országon. — poszter a MÁFI 125 éves jubileumi ren-
dezvényére.

PELIKÁN P. 1995: A Bükk hegység rétegtani és szerkezeti
alapvonásai. — MFT ankét, Miskolc, november 14. Elõadás.

PELIKÁN P. 1995: Ásványvagyon potenciál felmérés. —
Cserehát.

PELIKÁN P. 1995: Észrevételek az M3 jelû autópálya vonal-
vezetéséhez a Bükk-hegység elõterében.

PELIKÁN P. (SIMON A. és KNAUER J. közremûködésével) 1995:
Délegyháza, 080 (Gallatanya). — kavics elõfordulás; föld-
tani adatcsomag - OFG Adattár T. 17042.

PELIKÁN P. (SIMON A. és KNAUER J. közremûködésével) 1995:
Délegyháza, 022 (Vörös-major) — kavics elõfordulás; föld-
tani adatcsomag. — OFG Adattár T. 17043.

PELIKÁN P. (SIMON A. és KNAUER J. közremûködésével) 1995:
Ócsa, Felsõbabád - kavics elõfordulás; földtani adatcsomag.
— OFG Adattár, kézirat T. 17045.

PENTELÉNYI L. 1994: Ásványvagyon potenciál felmérés —
Tokaji-hegység. — OFG Adattár, kézirat 180 p.

PENTELÉNYI L. (GYARMATI P., CSIRIK GY., TÓTH CS. után, CSIRIK

GY. közremûködésével) 1995: Komlóska — bentonit elõfor-
dulás; földtani adatcsomag. — OFG Adattár, kézirat
T. 17049.

PENTELÉNYI L. (GYARMATI P., CSIRIK GY., TÓTH CS. után,
VECSERNYÉS GY., DUDICH E., CSIRIK GY., KNAUER J.
közremûködésével) 1995: Komlóska — bentonite occur-
rence; geological datapackage.

PENTELÉNYI L. (HORVÁTH J., ZELENKA T. után) 1995: Telkibánya
— arany elõfordulás; földtani adatcsomag. — OFG Adattár
T. 17050.

PENTELÉNYI L. (HORVÁTH J., ZELENKA T. után, VECSERNYÉS GY.,
DUDICH E., CSIRIK GY., KNAUER J. közremûködésével) 1995:
Telkibánya — gold occurrence; geological datapackage.

PENTELÉNYI L. (PENTELÉNYI L., TÓTH CS. NYOMÁN, CSIRIK GY.,
KNAUER J. közremûködésével) 1995: Füzérradvány,
Koromhegy — arany elõfordulás; földtani adatcsomag. —
OFG Adattár, kézirat T. 17048.

PENTELÉNYI L. (PENTELÉNYI L., TÓTH CS. nyomán, VECSERNYÉS

GY., DUDICH E., CSIRIK GY., KNAUER J. közremûködésével)
1995: Füzérradvány, Koromhegy — gold occurrence; geo-
logical datapackage.

PENTELÉNYI L. (SIMON A. közremûködésével) 1995: Csömör,
Óhegy — gravel occurrence; geological datapackage.

PENTELÉNYI L. (SIMON A. közremûködésével) 1995: Csömör,
Óhegy — kavics elõfordulás; földtani adatcsomag. — OFG
Adattár T. 17041.

PENTELÉNYI L. 1995: A Börzsöny ásványvagyon-potenciál
felmérése.

PEREGI ZS. 1995. Hegységképzõdés a Transzhimalája példáján.
— Természet Világa, 126. (6) pp. 254–257.

PÜSPÖKI Z., KOZÁK M., KOVÁCS-PÁLFFY P.: A Tokaj-hegyaljai
szõlõkultúra környezetalkotóinak földtani háttere. — MFT
Alföldi Területi Szervezet, Debrecen, június 20. Elõadás.

RADÓCZ GY. 1994: A magnetosztratigráfiai adattal rendelkezõ
Sáta 75. sz. fúrás bádeni rétegsorának összehasonlítása a
környékbeli adatokkal. — Õskörnyezeti vizsgálatok. Integ-
rált sztratigráfia projekt jelentéstára.

RADÓCZ GY. 1994: A tervezett Déli Autópálya körzetének építõ-
ipari nyersanyagai az 58 (Karcag) és az 59 (Berettyóújfalu)

jelû EOTR térképlap területén. — OFG Adattár, kézirat 7 p.
(+ mellékletek),

RAINCSÁK GY.-NÉ 1994: Földtani formációk mérnökgeológiai
jellemzése. Pannóniai (s.l.) — Pleisztocén (Szilárd kõzetek).
— OFG Adattár T. 16690 I–II. kötet 267 p.

RAINCSÁK GY.-NÉ 1994: Földtani formációk mûszaki földtani
jellemzése. Kainozoikum. Miocén. (Szilárd kõzetek.) —
OFG Adattár T. 16275 I–IV. kötet 633 p.

RAINCSÁK GY.-NÉ 1995: A miocén korú kis és közepes szilárd-
ságú képzõdmények mérnökgeológiai jellemzése. — Projekt
Adattár.

RAINCSÁK GY.-NÉ 1995: A geológia szerepe és lehetõségei a
település gazdálkodásban. — Környezetvédelem és kutatás-
fejlesztés. VI. Országos Környezetvédelmi Információs
Konferencia, Budapest, szeptember 28. Elõadás.

RAINCSÁK GY.-NÉ 1995: A mérnöki tevékenység földtani-
környezetföldtani megalapozása. — Milyen segítséget nyújt
a földtan az önkormányzati munkához? Konferencia,
Miskolc, március 29. Elõadás.

RÁKOSI L. 1994: Ény-dunántúli felsõ-pannóniai Salix elõfordulá-
sok ökológiai tanulmánya. — Õskörnyezeti vizsgálatok.
Integrált sztratigráfia projekt jelentéstára.

RÁKOSI L. 1994: Jelentés a Dõr-1. sz. fúrás makroflóra és paleo-
karpológiai vizsgálatáról. — Õskörnyezeti vizsgálatok.
Integrált sztratigráfia projekt jelentéstára.

RÁKOSI L.1995: Jelentés a Nagylózs-1. sz. fúrás paleobotanikai
vizsgálatáról. Elõzetes jelentés. — Õskörnyezeti vizsgálatok
projekt jelentéstára 2 p.

RÁLISCH L.-NÉ 1994: A Som–1. sz. fúrás diagenezis és paleo-
karszt vizsgálatának eredményei. MÁFI Tektonikai projekt
jelentéstára, kézirat, 30 p.

RÁLISCH-FELGENHAUER E. 1994: A Közép-dunántúli Egység
mezozóos képzõdményei. — Acta Geol. Hung. (in prep.).

RÁLISCH-FELGENHAUER, E. 1994: Extremely small Spherulites
from the Middle Triassic of Mecsek Mts. (South Hungary).
— Abstract of Internat. Meeting Spherulites (Micro-
meteorites) in the Carpathian Basin, p. 19.

RÁLISCH-FELGENHAUER, E., 1995: Microspherules of unidenti-
fied origin in the Middle Triassic of the Mecsek Mountains,
SE-Transdanubia, Hungary. — Roumanian Journal of
Mineralogy 77, Supplement 1. pp. 38–39.

RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E. 1994: A Som-1. sz. fúrás diagenezis
és paleokarszt vizsgálatának eredményei. — Õskörnyezeti
vizsgálatok. Integrált sztratigráfia projekt jelentéstára
Elõadás.

RÁLISCH-FELGENHAUER, E. 1995: Microspherules of unidentified
origin in the Middle Triassic of the Mecsek Mountains, SE-
Transdanubia, Hungary. — Oral contribution at International
Meeting Spherulites and (palaeo)ecology, Debrecen, March
2–4. Elõadás.

RÁLISCH-FELGENHAUER, E., SZÖÕR, GY., BESZEDA, I., RÓZSA, P.,
BRAUN, M. 1995: Origin of the “extremely small spherules”
from the Middle Triassic of Mecsek Mts., Hungary. — Oral
contribution at Third symposium on mineralogy, Baia Mare,
25–29 August. Elõadás.

RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E., TÖRÖK Á., BARABÁSNÉ STUHL Á.,
NAGY E. 1995: Mecseki és Villányi egység — Magyarország
Litosztratigráfiai Alapegységei, Triász. — MÁFI kiadvány,
pp. 223–264.

RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E.: A Közép-dunántúli terület paleo-
zoós és mezozoós képzõdményeinek rétegtana. — MOL Rt
„Magyarország geológiai képzõdményeinek rétegtana”
tanfolyama, Füzesgyarmat, október 30.–november 3.
Elõadás.
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RINGER Á., KORDOS L., KROLOPP, E. 1995: Le complexe
Bábonyien-Szeletien en Hongrie du nord-est dans son cadre
chronologique. — Paleo, Suppl. 1., pp. 27–30., Bordeaux.

ROTÁRNÉ SZALKAI Á. 1995: Jelentés a MÁFI Országos
Vízföldtani Megfigyelõ-hálózatának 1995. évben történt
bõvítésérõl. — OFG Adattár.

ROTÁRNÉ SZALKAI Á. 1995: Rétegvizek piezometrikus szintc-
sökkenése a Duna-Tisza közén. — II. Nemzetközi Kör-
nyezetvédelmi Konferencia, Kecskemét 1994. május 4–6.
Elõadás.

SÁSDI L. 1995: A MÁFI „Bükk” projektjének vízföldtani munkái
és eredményei. — MFT ankét, Miskolc, november 14.
Elõadás.

SCHAREK P. et al 1994: A Szigetköz távlati vízbázis védelme. —
Földtani alapadatok. — VITUKI Adattár, Kézirat.

SCHAREK P. et al, 1994: Az Európai Közösség szakértõi ajánlá-
saiban megfogalmazott hidrogeológiai feladatok elvégzésé-
hez alapadatok összeállítása és értékelése. — OFG Adattár,
kézirat T. 16206.

SCHAREK P. et al. 1994. A Szigetköz hidrogeológiai és aktuálge-
ológiai állapotfelmérése, az adatok térinformatikai feldolgo-
zása. — OFG Adattár T. 16693.

SCHAREK P. et al. 1994. A Szigetköz távlati vízbázis védelme. -
Földtani alapadatok — VITUKI Adattár.

SCHAREK P. et al. 1994. Az Európai Közösség szakértõi ajánlá-
saiban megfogalmazott hidrogeológiai feladatok elvégzésé-
hez alapadatok összeállítása és értékelése. — OFG Adattár
T. 16206.

SCHAREK P., MOLNÁR P. 1995: Környezetföldtani kutatási ered-
mények a Szigetközben. — Magyarhoni Földtani Társulat
Mérnökgeológiai Szakosztálya. Elõadás.

SCHAREK P., TÓTH GY. 1995: A természetvédelmi területek föld-
tani és hidrogeológiai értékelése. Vizsgálatok a Szigetköz
környezeti állapotáról a Duna elterelését követõ idõszakról.
— KTM MTA kiadvány.

SCHAREK P., TÓTH GY. 1995: A természetvédelmi területek föld-
tani és hidrogeológiai értékelése. — MTA Szigetköz sza-
külés. Elõadás.

SCHAREK, P., TULLNER, T. 1994: The First digital Geological
Atlas in Hungary. — EGIS’94 pp. 1994–1995.

SCHAREK P., TULLNER T. 1995: A kisalföldi környezetföldtani
információs rendszer felépítése és mûködése. — MÁFI,
„Informatika a környezetért” c. konferencia. Elõadás.

SCHAREK P., TULLNER T. 1995: GIS for Environmental
Management in the Little Hungarian Plain (Kisalföld). —
Joint European Conference and Exhibition on Geographical
Information, The Hague, March 26–31. Elõadás.

SCHAREK, P., TULLNER T. 1995: The structure of geoinformation
database and its application in geoenvironmental problems.
— UNESCO/IAEG Expert Workshop on Waste Disposal
Management, Mátraháza. Elõadás.

SCHAREK, P., TULLNER, T., TURCZI, G. 1994: Die Nutzung geo-
graphischer Informationssysteme in der regionalen und
angewandten Geologie. — Zeitschrift für Angewandte
Geologie 40. 2. pp. 87–91.

SCHAREK, P., TULLNER, T, TURCZI G. 1994:The Digital
Geological Map Series of the Little Hungarian Plain
(Kisalföld). — 1st European Cong. on Reg. Geol. Cart. and
Inf. Systems, Bologna, Italy, vol. 2.

SCHAREK, P., TULLNER, T., TURCZI, G. 1995: Digging deeper:
Hungary’s geological survey increases its GIS activity. —
GIS Europe May 1995, pp. 28–30.

SCHAREK, P., TULLNER, T., TURCZI, G. 1995: Hungary’s geological
survey increases its GIS activity. — Global Link, 1. (2) p. 4.

SCHAREK, P. TULLNER, T. TURCZI, G. 1995: GIS for Environ-
mental Management in the Little Hungarian Plain (Kis-
alföld). — Joint European Conference and Exhibition on
Geographical Information, The Hague March 26–31. 1995,
1. pp. 361–367.

SHRI PRATAP SANKOSH, KALMÁR J. 1995: Környezetvédelem és
erdõgazdálkodás Sikkim (India) területén. — Erdészeti
Lapok.

SIEGLNÉ FARKAS Á. 1994: A gyepükajáni részmedence szenon
tengeri képzõdményeinek biosztratigráfiája Dinoflagellata
vizsgálatok alapján. — Õskörnyezeti vizsgálatok. Integrált
sztratigráfia projekt jelentéstára.

SIEGL-FARKAS Á. 1994: Palynology of Maastrichtian Formations
in Albania. — Abstract Book, Annual Ass. IGCP Project No.
362. “Tethyan and Boreal Cretaceous”, Smolenice p. 131.

SIEGL-FARKAS, Á. 1994: Palynologische Untersuchungen an
asgewählten Vorkommen der Gosauschichten Österreichs.
— Jubiläumsschrift 20. Jahre Geologische Zusammenarbeit
Österreich–Ungarn, Teil II. Wien.

SIEGL-FARKAS, Á. 1994: Vorläufiger Bericht über palynologische
Studien in der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich). —
Jubiläumsschrift 20. Jahre Geologische Zusammenarbeit
Österreich–Ungarn, Teil II. Wien.

SIEGL-FARKAS Á. 1995: Dunántúli-középhegység felsõ kréta
képzõdményeinek dinoflagellata sztratigráfiája Elõzetes
jelentés. — Õskörnyezeti vizsgálatok projekt jelentéstára.

SIEGL-FARKAS Á. 1995: Új sztratigráfiai eredmények a hazai
felsõ krétában: a képzõdmények integrált sztratigráfiai
értelmezése. — A magyar rétegtan az ezredforduló kü-
szöbén, a Magyar Rétegtani Bizottság, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Földtani Bizottsága. és az Õslénytani
Bizottság elõadó ülése, Budapest, május 18. Elõadás.

SIEGL-FARKAS, Á. 1995: A Comparative stratigraphical study on
the spherulite-bearing Upper Cretaceous formation of
Hungary. — International Meeting of spherules and
(Paleo)ecology, 2. International Meet. of Spherulitology,
Debrecen,. March 2–4. pp. 20–22.

SIEGL-FARKAS, Á. 1995: Dinoflagellata stratigraphy of the Upper
Cretaceous Formations in the Transdanubian Central Range
(TCR). — Annual Assembly of IGCP–362, Tethyan and
Boreal Cretaceous, Maastricht,. September 17–18. p. 58. —-
Second International Symp. on Creataceous stage
Boundaries Brussels, September 8–16. p. 115.

SIEGL-FARKAS, Á. 1995: K\T boundary and spherules. — Second
International Meeting an Impact and Extraterrestrial
Spherules, Budapest, november 14–16. Elõadás.

SIEGLNÉ FARKAS Á.1995: A Gyepükajáni szenon képzõdmények
dinoflagellata vizsgálata. Andreánszky Gábor Emlékkötet.
Studia Naturalia. — A Magyar Term. Tud. Múz. Kiadványa.

SIEGLNÉ FARKAS Á. 1995: Dunántúli-középhegység felsõ kréta
képzõdményeinek dinoflagellata sztratigráfiája. 18 old. 6
ábra, 5 fotótábla.

SIEGL-FARKAS, Á., KEDVES, M. 1994: First occurence of
Vancampopollenites triangulus Kedves and Pittau 1979 in
Hungarian Upper Cretaceous sediments. — Andreánszky
Emlékkötet, Szeged.

SIEGL-FARKAS, Á., KEDVES, M. 1995: First occurrence of
Vancampopollenites triangulus KEDVES and PITTAU 1979
in Hungarian Upper Cretaceous sediments. — Plant Cell
Biol. and Development. 6. (ed. Kedves, M.) pp. 26–32.,
Szeged.

SIEGL-FARKAS, Á., KICI, V., PIRDENI, A., XHOMO, A. 1994:
Palynological investigation of Albian Upper Cretaceous for-
mations. — Acta Geol. Hung. 37.

56 GAÁL G.



SIEGL-FARKAS, Á., WAGREICH, M. 1994: Age and palaeoenviron-
ment of the Spherulite-bearing Polány Marl Formation (Late
Cretaceous, Hungary) on the basis of Palynological and
Nannoplankton investigations. — Ann. Univ. Sci. Budapest-
ensis de Rolando Eötvös Nom. Sctio Geoph. et Meteor. (in
press).

SIEGL-FARKAS, Á., WAGREICH, M. 1995: Correlation of Palyno
(spores, pollen, dinoflagellates) and Calcareous Nannofossil
zones in the Late Cretaceous of the NCA and TCR. —
Jubiläumsschrift 20. Jahre Geologische Zusammenarbeit
Österreich-Ungarn, Teil II. Wien (in press).

SIEGL-FARKAS, Á., WAGREICH, M. 1995: Palynological and
Nannoplankton investigation of the spherulite-bearing
Polány Marl Formation: Bh. Ng-1. — In: DETRE, CS., SZÖÕR,
GY. (Eds) Proceedings of the International Meeting
Spherules and (Palaeo)ecology, Budapest, pp. 131–134.

SIEGL-FARKAS Á., WAGREICH, M. 1995: Palynological and Nanno-
plankton correlation of Spherulitebearing Sennonian forma-
tions in Hungary. — Abstract of Internat. Meeting Spherulites
(Micrometeorites) in the Carpathian Basin, pp. 23–24. 

SKOURTIS-CORONEU, V., TSELEPIDIS, V., KOVÁCS, S., DOSZTÁLY,
L. 1995: Triassic pelagic sedimentary evolution in some geo-
tectonic units in Greece and Hungary: a comparasion. —
Geol. Soc. Greece, Sp. Publ., Athen, (4) pp. 275–281.

SÜMEGI, P., KROLOPP, E. 1995: Late Quaternary paleoecology and
historical biogeohraphy of Hungary based on quartermalaco-
logical and radiocarbon analyses. — 12th Intern. Malac.
Congr., Vigo, Abstract, pp. 330–331.

SÜTÕNÉ SZENTAI M. 1994: A Nagylózs–1. sz. fúrás szervesvázú
mikroplankton vizsgálata. — MÁFI Medenceanalízis projekt
jelentéstára

SZABÓ Z., KUMMER I., PÁNCSICS Z., POLZ I., REDLERNÉ TÁTRAI

M., SZEIDOVITZ GY.-NÉ, BALLA Z., BUDAI T., DUDKO A.,
JUHÁSZ E., MÜLLER P., TÓTHNÉ MAKK Á. 1994: Új atom-
erõmû létesítéséhez számbavehetõ térségek elõzetes neotek-
tonikai vizsgálata szeizmikus szelvények alapján. — MÁFI
Tektonikai projekt jelentéstára,. kézirat, 50 p.

SZABÓNÉ KILÉNYI É. 1994: Paks környéki mélyföldtani adatok
elemzése. — MÁFI Tektonikai projekt jelentéstára, kézirat, 41 p.

SZAKÁLL S., FÖLDVÁRI M., KOVÁCS Á. 1994: Foszfátásványok a
recski és a parád–parádfürdõi ércesedésekbõl. — Folia
Historico Naturalia Musei Matraensis 19. pp. 23–36.

SZEDERKÉNYI, T., KALMÁR, J. 1995: Metamorphic basement of
Great Hungarian Plain located between Debrecen and Sebes
Kõrös (Criºu Repede), Hungary. — J. Rom. Petrography,
Bukarest, (in press).

SZEDERKÉNYI, T., KALMÁR, J. 1995: Outline of the metamorphic
basement of the Tisia Composite Terrane, Pannonian Basin.
— Abstract. 38th World Geol. Congr., Beijing Aug. 1996.

SZEDERKÉNYI, T., KALMÁR, J., NICOLICI, A. 1995: The evolution
of the north-eastern border of Tisia-realm. — XV. Congr.
CBGA, pp. 112–115. Athens, 17–20 September. Elõadás.

SZEDERKÉNYI, T., KALMÁR, J. 1995: Metamorphic basement of
Great Hungarian Plain located between Debrecen and Sebes
Kõrös (Criºu Repede), Hungary. — III. Ásványtani Szimpo-
zium, Nagybánya (Baia Mare), augusztus 24–27. Elõadás.

SZEGÕ É. 1994: Magyarországi miocén szelvények biosztratigrá-
fiai és paleomágneses korrelációs lehetõségei. — Õskörnye-
zeti vizsgálatok. Integrált sztratigráfia projekt jelentéstára.

SZEGÕ É. 1995: Miocén rétegeket harántoló kisalföldi fúrások
foraminifera faunájának paleoökológiai jellemzése. —
Kisalföld projekt adattára.

SZEGÕ É., LESS GY., Ó KOVÁCS L.1995: A kisalföldi fúrások
miocén korú Foraminifera paleoasszociációinak biosztrati-

gráfiai és paleoökológiai jellemzése számítógépes feldolgo-
zás alapján. Elõzetes jelentés. — Õskörnyezeti vizsgálatok
Projekt Jelentéstára 10 p.

SZÕCS T. 1994: A talajvizek állapota Dél-Somogy és Baranyában.
Szigetvár 803-as 1:100 000-es térképlap.

SZÕCS T. 1994: Dél-Somogy és Baranya talajvizeinek állapota.
— „A Kárpát-medence vízkészlete és vízi környezet-
védelme” Konferencia, Eger, Elõadás.

SZÕCS T. 1995: A geokémia hasznossága. — Elõadás a szent-
endrei Kossuth Lajos Katonai Fõiskola hallgatóinak. 1995.
01. 19.

SZÕCS, T.1995: Quality of shallow groundwater in SW-Hungary
with emphasis on nitrate pollution. — Carpatho–Balcan
Geological Association XV. Cong. 1995. 09. 17–20.
(Absztraktja megtalálható a kongresszus kiadványában.).

SZÖÕR, GY., BARTA, I., SÜMEGI, P., KUTI, L. 1995: Geochemical
facies analysis of quaternary pelitic sediments of the north-
eastern parts of the Great hungarian Plain (Alföld). — Acta
Mineralogica-Petrographica, Szeged, XXXII. pp. 21–36.

SZÖÕR, GY., GYURICZA GY., BESZEDA, I., RÓZSA, P. 1995:
Magnetic Spherules in the Alluvial Flat of the Danube, NW
Hungary. — In: DETRE CS. and SZÖÕR GY. (Eds): Spherulites
and (Paleo)ecology. Second International Meeting on
Spherulitology, Debrecen, pp. 67–86.

SZÖÕR, GY., KORPÁS-HÓDI, M., DON GY., BESZEDA, I. 1994:
Microspherulites from the sediments of Nagylózs–1. bore-
hole. — Abstracts of Internat. Meeting Spherulites (Micro-
meteorites) in the Carpathian Basin, p. 25.

SZÖÕR, GY., KORPÁS HÓDI, M., DON, GY., BESZEDA, I. 1995:
Microspherulites from the sediments of Nagylózs 1. bore-
hole, N.W.Hungary. — In: DETRE, CS., SZÖÕR GY. (Eds):
Proceedings of the International Meeting: Spherulites and
(Palaeo)ecology, pp. 87–110., Debrecen.

SZÖÕR, GY., RÁLISCH-FELGENHAUER, E., BESZEDA, I., RÓZSA, P.,
AND BRAUN, M. 1995: Origin of the “extremely small
spherules” from the Middle Triassic of Mecsek Mts.,
Hungary. — In: DETRE, CS., SZÖÕR, GY. (eds): Proceedings
of the International Meeting Spherulites and (palaeo)ecolo-
gy, Debrecen, pp. 111–120.

SZUROMINÉ KORECZ A. 1994: Jelentés a Nagylózs–1. sz. fúrás
pannóniai s. l. Ostracoda faunájáról. — MÁFI Medence-
analízis Projekt jelentéstára.

T. BIRÓ K., SCHAREK P. 1995: Geoarcheológiai Ankét. Ismer-
tetés. — Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató XI XIII.
évf. 1995. november pp. 13–14.

TANÁCS J. 1994: A fõ szénhidrogénképzõdési zónában tartóz-
kodó harmadidõszaki képzõdmények elterjedése és vastagsá-
ga. Térkép. (M=1:200 000), kézirat.

TANÁCS J. 1994: A fõ szénhidrogénképzõdési zónában tartóz-
kodó pretercier képzõdmények elterjedése és vastagsága.
Térkép. (M=1:200 000), kézirat.

TANÁCS J. 1994: Rétegtani, szerkezeti–tektonikai összefoglaló.
TANÁCS J. 1995: A Csesztreg–1 meddõ szénhidrogénkutató fúrás

termálenergia (-víz) hasznosítási lehetõségnek vizsgálata. —
OFG Adattár, T. 17037.

TANÁCS J. 1995: Közép-dunai medence szénhidrogénföldtani
vizsgálata + 6 db térképmelléklet (M=1:200 000) + alapadat-
gyûjtemény. — OFG Adattár, T. 16746.

TANÁCS J. 1995: Pásztori széndioxid (CO2) elõfordulás (Földtani
adatcsomag). — OFG Adattár, T. 17036.

TANÁCS J., VICZIÁN I. 1995: Mixed-layer illite/smectites and clay
sedimentation in the Neogene of the Pannonian Basin,
Hungary. — Geologica Carpathica, Ser. clays 4. (1): pp.
3–22., Bratislava.

A Magyar Állami Földtani Intézet mûködési jelentése az 1994–1995. évrõl 57



TÓTH GY., HORVÁTH I. 1994: A Szigetköz hidrogeológiai állapot-
felmérése. — „A Kárpát-medence vízkészlete és vízi
környezetvédelme” Konferencia, Eger, Elõadás.

TÓTH GY., KUTI L., CSERNY T. 1994: Környezetgeológiai kutatá-
sok (Environmental Geological Research). — In: HÁLA J.
(szerk.) 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet
Tanulmányok (Studies) pp. 99–108. (107–115.)

TURCZI G., TIHANYI L. 1995: Atomerõmû és földrajz. — CWI,
október 24., p. 7.

UDUBAºA, G., KOVÁCS, M., KALMÁR, J.1995: Outline of geology
and structural evolution of the Þibles metallogenetic area
(East Carpathians, Romania). — IGCP 356: Plate tectonic
aspects of alpine metallogeny in the Carpatho–Balkan
Region, Newsletter, (in press).

VATAI J., SIMON A. 1994: A Szikszói mintaterület elõzetes föld-
tani értékelése. — Országos Környezetvédelmi Konferencia,
Siófok, pp. 190–198.

VATAI J., SZENDREINÉ KOREN E. 1995: A fülöpi homokterületen
végzett agrogeológiai és talajtani kutatások. — Homok-
kutatási és növénytermesztési I. országos konferencia,
Nyíregyháza. Elõadás.

VENKOVITS I. 1994: Tanulmány a Dunántúli-középhegység
területére esõ néhány jellegzetes hegy- és dombvidéki
karsztvízszint-megfigyelõkút értelmezésérõl. — OFG-
Adattár, kézirat.

VETÕ I. 1994: A mélységi vizek gáztartalma az Alföld középsõ-
és déli részén. — OFG Adattár, kézirat, T. 16724.

VETÕ I. 1994: Metán, mint üvegház gáz geokémiája. — Föld-
tudományok szerepe a környevzetvédelemben. Konferencia,
Miskolc. Elõadás.

VETÕ I. 1995: Természetes eredetû szervesanyagok a Pannóniai
medence mélységi vizeiben. — GUDS–MÁFI Workshop,
Pozsony, 1995 június 15. Elõadás.

VETÕ I. 1995:Természetes eredetû szervesanyagok a Pannóniai
medence mélységi vizeiben. — Magyarhoni Földtani
Társulat Elõadás.

VETÕ I., BERTALANNÉ BALOGI M. 1994: A hazai hévizes zóna
kõzeteinek szervesanyaga (mennyiség, típus, érettség). —
„A Kárpát-medence vízkészlete és vízi környezetvédelme”
Konferencia, Eger pp. 249–257.

VETÕ, I., DEMÉNY, A., HERTELENDI, E., HETÉNYI, M. 1994:
Overprinting of Toarcian anoxic event (TAE) by Mn–Fe
oxide deposition as reflected by organic; sulphur and isotope
geochemistry of the Úrkút (Hungary) manganese ore
sequence. — Abstract, Erlanger Geologische Abhandlungen
122, p. 60.

VETÕ I., DEMÉNY A., HERTELENDI E., HETÉNYI M. 1995. Primary
productivity in the Toarcian Tethys: A novel approach based
on TOC and reduced sulphur and manganese. —
Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology (in press).

VETÕ I., HERTELENDI E. 1995. Sulphur isotope ratios in the lam-
inated Tard Clay (Lower Oligocene of Hungary) reflect a
salinity cycle. — Acta Geologica Hungarica, 39. pp.
204–207.

VETÕ, I., HETÉNYI, M., DEMÉNY, A., HERTELENDI, E. 1995:
Hydrogen index as reflecting sulphidic diagenesis in non-
bioturbated shales. — Organic Geochemistry, 22. pp.
299–310. 

VETÕ-ÁKOS É. 1994. A középsõ mátrai szinesércesedés genetikai
modellje. — Magyar Állami Földtani Intézet. Jelentés.
Kézirat.

VETÕ-ÁKOS, É. 1995: Relation between the Alpine Metallogeny
and Plate Tectonics in Hungary. — Athén, Elõadás.

VETÕ-ÁKOS, É. 1995:Ore deposit related to Miocene volcanics in
northern Hungary. — Budapest, Elõadás.

VETÕ-ÁKOS, É 1995: General Evolutionary Model of Alpine
Skarn Deposits. — Stip, Elõadás.

VETÕ-ÁKOS, É., FÜGEDI, U., ÓDOR, L. 1995: Mercury related
environmental problems in Hungary. — NATO Advanced
Research Workshop in Novosibirsk, Russia, 10–14 July.
Elõadás.

VICZIÁN I. 1994: A szmektit-illit átalakulás függése a hõmérsék-
lettõl. (Smectite-illite geothermometry). — Földtani Közl.
124. (3) pp. 367–379.

VICZIÁN I. 1995: Észak-bükki paleogén-alsómiocén üledékes
kõzetek ásványtani összetétele a Varbó–75. számú fúrás
alapján. — MFT Ásványtan–Geokémiai Szakosztály,
Miskolc, március 10. Elõadás.

VICZIÁN I. 1995: Kõzetalkotó agyag-, karbonát- és kovaásványok
a Zagyva-árok harmadidõszaki képzõdményeiben. —
Vassányi István Emlékülés, Veszprémi Egyetem, Ásványtani
Tanszék és MTA Geokémiai és Ásvány–Kõzettani Tud.
Bizottság, április 20. Elõadás.

VICZIÁN, I. 1995: A kisalföldi olajpala és bazaltbentonit ásvány-
tani összetétele (Minerology of oils shales and basalt ben-
tonites of the Little Hungarian Plain). — IV. Nemzetközi
Alginit Szimpozium (IVth Intern. Alginite Symposium),
Sitke, 1993. (in press).

VICZIÁN, I. 1995: Clay minerals in Mesozoic and Paleogene sed-
imentary rocks of Hungary. — Roumanian J. Min. (in prep.)

VICZIÁN, I. 1995: Clay minerology of Jurassic carbonate rocks,
Central Transdanubia, Hungary. — Acta Geol. Hung.

VÖRÖS A., BUDAI T., LELKES GY., PÁLFY J.: A balaton-felvidéki
középsõ-triász medencefejlõdés rekonstrukciója. — MFT
elõadóülés, november 20. Elõadás.

WAGREICH, M., SIEGL-FARKAS, Á.: Calcareous nannofossil-paly-
nostratigraphical correlations in the Late Cretaceous,
Austria-Hungary. — Second International Symp. on
Creataceous stage Boundaries, Brussels, September 8–16.
p. 124.

58 GAÁL G.



ANNUAL REPORT
OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE OF HUNGARY

1994–1995/II.

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET
ÉVI JELENTÉSE






