
Igazgatói jelentés az 1947. évről.
írta: Dr. Szalai Tibor.

Május 9-én a Földművelésügyi Miniszter Úrnak személyesen 
adtam át felterjesztésemet, amelyben kihangsúlyozom az újjáépítés 
(szempontjából annak fontosságát, hogy a földtani és bányászati 
kutatási szervek ugyanazon minisztérium fennhatósága alá tartoz
zanak. Arra kértem, járuljon ahhoz hozzá, hogy a Földtani Intézet, 
— mely a minisztérium mezőgazdasági tárgykörrel foglalkozó kísérlet
ügyi főosztályában idegen test, — innen váljon ki s a többi föld
tani és bányászati kutatással foglalkozó szervvel egyesíttessék ugyan
azon minisztérium fennhatósága alatt. A Földrnívelésügyi Minisz
ter Ür előterjesztésemhez elvileg hozzájárult. Ezt követőleg június 
hó 9-én az Intézetben vitaűlést hívtam egybe, amelyen a vonatkozó 
kérdésre nézve kikértem az egybegyűlt kartársak véleményét. Vala
mennyi hozzászóló a tervet helyeselte. A hozzászólásokból kiderült, 
hogy itt egy több évtizedes tervről van szó. (Lásd a Földtani 
Intézet Évi Jelentés B. Beszámoló a vita ülése kral. Vol. IX. Fás. 
1—6. 108—115.) A Gazdasági Főtanács határozatok tára 9677/1917. 
XI. 26-iki kiadványában elrendeli a fentmegjelölt szervek egye
sítéséi és felhívja az érdekelteket a kérdéssel kapcsolatos tárgya
lások megindítására. Itt említem meg, hogy e tárgyalások ered
ményeként 1948. április 29-én megjelenő G. F. rendelet kimondja 
a földtani és bányászati szervek Iparügyi Minisztérium fennhatósága 
alatt való egyesítését. Kimondja egyidejűleg azt is, hogy a Föld
tani Intézet Talajtani Osztálya a Földművelésügyi Minisztérium 
fennhatósága alatt marad. A vonatkozó kormányrendelet 9.050/1918. 
sz. alatt 1948. IX. 5-én jelent meg.

Ez évben a földtani felvételek részben már február hónapban 
megindultak. Ugyanis dr. Szentes Ferenc főgeológus ekkor szállt 
ki Bükkszékre, hogy az ott mélyeszíés alatt álló kutatóakna által 
feltárt viszonyokat figyelemmel kísérhesse. Ez akna mélyítésére 
Kiss István min. tanácsos, üzemvezető kezdeményezésére került a 
sor. Ö ugyanis azt javasolta, hogy e területen is kíséreljük meg 
az olajnak aknákkal való feltárását is. A fúrási tapasztalatok alap
ján azt ajánlja, létesíti essék egy akna, amely 120—150 m mély
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ségben lévő szintet, majd] pedig továbbhaladva 250—300 m-ben lévő 
szintet csapolja meg. Az imént említett kísérleti akna 24 m mély
ségig hatolt le s olyan helyen telepíttetett, ahonnan a fúrásokkal 
nem tártak fel olajat. Ennek ellenére a repedések mentén itt is 
megállapítható volt az Olaj szivárgás. A  kérdéssel monografikusán 
Szentes foglalkozik s miután a termelési statisztikai adatokat is ösz- 
szeállítja, arra a következtetésre jut, hogy a területen meg kell kísé
relni a fent jelzett módon való termelést. A most megjelölt módon ter
melnek több helyen olajat, így Pechelbronnban, Sarata-Monteoruban, 
ezek a területek azonban abban különböznek Bükkszéktől, hogy 
amíg Bükkszéken az olaj litoklázisok, vetődési és átpifkkelyeződési 
síkok mentén szivárog, addig az imént említett területeken isme
retesek az olaj táró kőzetek. Így tehát itt lényegesen más a helyzet. 
A gondolatot elvetni még sem szabad. Hasonló szerkezeti viszo^ 
nyolcat mutató területeket kell e feladat szempontjából tanulmány 
tárgyává tenni, csupán az így nyert adatok birtokában lehet vég
legesen állást foglalni a követendő eljárást illetően.

Ugyancsak februárban szállt ki a terepre az Iparügyi Minisz
térium megbízásából dr. Reich Lajos adjunktus, aki a MAORT 
telepein, mint ellenőr teljesített szolgálatot október 1-ig.

A Pénzügyminisztérium megbízásából a Kőszeg-Rohonci-hegy- 
ség területén végzett felvételt dr. Földvári Aladár főgeológus, dr. 
Noszkij Jenő osztálygeológus és dr. Méhes Kálmán adjunktus. 
A Keszthely-hegység területén dr. Szentes Ferenc főgeológus, Szé- 
csény-Romhány és Mád vidékén dr. Bartkó Lajos osztálygeológus 
dolgozott. Nevezettek jelentései ,a Pénzügyminisztérium kiadásában 
jelennek meg.

Szénhidrogénkutatás szempontúból rámutattam több alkalom
mal a budapestkömyéki kutatások fontosságára. A Pénzügyminisz
térium Jövedékkutató Tanácsában előadtam, hogy Budapesttől K-re 
két antiklinális tengelyre gondolok, amelyek É-i végződésénél Rom- 
(hány és Nézsa környékén a mezozoós rögök diapir-szerűen buk
kannak elő. E felfogásomat Bartkó vizsgálatai megerősítik. Ugyanis 
a - nevezett a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott jelentésében a 
következőket írja:

«Egy jelentős posztoligocén mozgás nagyon élesen kimutat
ható, a romhányi mészkőrögök köpenyét alkotó, erdélyi fáciesben 
kifejlődött «nagyilondai halpala* segítségével. Ezt a kovásodott 
melettapikkelyes palát meredeken kihúzta a triász mészkő szírt 
a fedő hárshegyi homokkő alól. Egészen olyan képet látunk itt, 
mint a mezőségi plis diapir zóna sósziklái környékén.*

A  MÁSZ megbízásából dr. Majzon László főgeológus Ilerend, 
Szentgál vidékén; dr. Noszky Jenő osztálygeológus Tolnaváraljan, 
Nagymányokon, Hidason, Püspöknádasd és Óbánya környékén dol
gozott. Dr. Jaskó Sándor egyetemi m. tanár, adjunktus, Szombat
hely és Kőszeg környékén; Ormospuszta, Ed edény környékén dr. 
Balogh Kádmán adjunktus végzett felvételt a MÁSZ megbízásából.
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Az Iparügyi Miniszter Űr megbízásából dr. Pantó Gábor 
Martonyiban és Rudabányán dolgozott. Figyelemreméltó mozgásokra, 
melyek átpikkelyeződést eredményezlek, hívja fel a figyelmet.

Rudabányálóll ÉK-re, Martonyilól DNy-ra ajánlja a gutten- 
steini rög és az annak feküjében települő képződmény fúrással 
való feltárását.

Előterjesztést tettem az Iparügyi Miniszter Úrnak a falu- 
battyáni kutatások megindítására nézve. Feladat e területeken az 
ÉK—DNy és az ÉNy—DK-i vetők kereszteződési pontjainak ki- 
kutalása, a galenittelepek legreményteljesebben e pontokon várhatók. 
300 m mélységű fúrásokkal a kérdés eldönthető, ezek helyes tele- 
píthe'.ése érdekében azonban kutató-fúrásokat gravitációs méréseknek 
kell1 megelőzniük.

Javaslatot tettem továbbá dr. Földvári Aladár által felismert 
Velencei-hegység területén fekvő fluorit-telér feltárására nézve is. 
Tekintve, hogy ez anyaggal az Izland szigetéről importált kriolit 
pótolható, ennek kellő mennyiségben való előfordulása jelen
tős nemzetgazdasági értéket képviselne. — Földvári és Föld
váriné cirkontanulmányt végez. Foglalkoznak továbbá a gabbró- 
család kőzeteinek (wehrlit) kutatásaival, a ritkaelemekre (vana
dium) való tekintettel.

1946 december 7-én keltezett levelében Szalaij Sándor debre
ceni egyetemi tanár két kérdéssel fordult hozzám. 1. Van-e valami 
csekély remény Magyarországon akár kisebb urán- vagy thorium- 
ércek fellelésére és ha igen, hol? 2. Van-e hasonló remény esetleg 
Erdély területén?

Az első kérdésére válaszolva, mindenekelőtt megvizsgálásra aján
lottam a Velencei-hegység aplitjait és általában gránitját. Az, hogy 
a gránitok bizonyos effektusokat mutatnak, köztudomású. Minthogy 
azonban a budapesti thermális forrásokban Weszelszky rádium ema- 
náció jelenlétét állapítja meg, s mivel az általa kimutatott rádium 
emanáció mennyiségéből arra lehet gondolni, hogy a víz, amely ezt 
tartalmazza, nagyobb tömegű, rádióaktív anyagon folyik keresztül, 
határoztam el, hogy a kérdéssel kapcsolatos vizsgálatokat a Velencei
hegységben kezdjük meg.

Szel cm; i és Csajágát/ (Földtani Intézet Évkönyv, XXXV. 4., 
1941) a Kárpáti medence területén fekvő 15 gázos kutat vizsgáltak 
meg s ezekben század-, illetve ezredszázalékokban kifejezhető hélium
mennyiséget állapítottak meg. Mivel a főidőin keletkező héliumot 
rádióaktív anyagok bomlási termékének tekintik, a helium jelen
létéből is területünk több pontján következtethetünk radioaktív anya
gokra. Figyelmet érdemel, hogy amíg a székesfehérvári fúrás 820.5 
m-ből vett mintájában 1.54, felszínről vett mintájában 0.0120 hélium- 
tartalma van térf. o/o-ban, a budapesti Széchenyi-fürdő Szent István- 
forrásának 0.0267, a balatonfüredi Edmond-kút 0.0137, a mohai Ágnes- 
forrásnafc 0:0116 héliumtartalma van térf. o/0-ban. A  megvizsgált
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kutak között a most felsoroltak héliumtarlalm'a a legnagyobb s mint
hogy ezek ugyanazon tektonikai sávban fekszenek; ez oknál fogva is 
a vizsgálatokat ezen a területen kezdtük meg.

E vizsgálatokat egyhónapi terepmunkával Szalay Sándor és 
asszisztensei: Csongor Éva, Varga Károly végezték, a geológiai irá
nyítás Földvári Aladár feladata volt. Rövid időre a Mecsek-hegység 
területére is elmentünk, ahol két helyen a Hadapródiskola melletti 
átpikkelyezelt gránitelőforduláson, amely csak egészen alacsony ef
fektust adott, valamint a rácmecskei gránitbányában végeztünk mé
réseket. Valamennyi mérési pont között legkiugróbb értéket Velence 
községhez közelfekvő Retezi tulajdonában lévő kőfejtőben végzett 
mérések, valamint a rácmecskei kőbányában eszközölt mérések adták

Felhívtam Szalay figyelmét az említett átiratomban arra is, 
hogy Ács, Győr, Esztergom-i szakaszon, ott tehát, ahol a múltban 
aranykutatással próbálkoztak, sőt egyes magánosok a tavaszi áradások 
idejében ma is végeznek aranymosást, meg kell a Duna homokját 
vizsgálni, amelyben az Alpesekből odakerült monaoit jelenléte vár
ható. A monacit ugyanis thoriumot s egyéb ritka fémeket is tar
talmaz.

Erdélyre vonatkozólag azt írom, hogy a Radnai-liavasok, Pre- 
luka, valamint a Déli-Kárpátok területén (Szebeni havasok) nyílik 
eltméleti kilátás urán vagy thorium felfedezésére.

Dr. Majzon László főgeológus Szentendre—Visegrádi-hegység
ben már 1944-ben megkezdett felvételét folytatja.

Gönc környékén dr. Liffa Aurél ny. földtani intézeti igazgató 
dolgozott, ki látogatásom alkalmával igen szép perlitekre hívta fel 
figyelmemet. E területnek, Telkibányát és környékét is beleértve, 
részletes újrafelvételót szükségesnek tartom, ugyanis e helyen hasonló 
a helyzet az egykori börzsönyi bányákéhoz, minthogy mind a két 
területen a lefejtést általában csupán a vízszintig végezték el.

Dr. Jaskó Sándor Ózd környékén végzett kutatást. Az eddigi 
vizsgálat adataiból az sejthető ugyanis, hogy a bükkszéki anti- 
klinális tengely Susa— Uraj—Ózd vidékéig követhető. A kérdés el
döntése végett, szénhidrogénkutató fúrások kijelölése miatt dolgozott 
itt Jaskó. Nevezett ezenkívül Budakeszi és Páty környékén is végzett 
felvételt.

Gedeon Tihamér Kaphegv, Szurdokpüspöki vidékén folytatott 
bentonitkutatást.

Hegedűs Gyula Kecskemét—Izsák—Alpár, Bogsch László Rétság, 
Diósjenő, Kovács Lajos Nyirádi, Jugovics Lajos a Bakonyban, Ven- 
kovits István a Bükk-hegység területén dolgoztak.

A Talajtani Osztály tagjai a következő 1:25.000 léptékű térkép
lapok részben új, részben kiegészítő felvételét végezte el:
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4960/4 Kocs 
4961/3 Felsőgalila 
5060/4 Bodiajk 
5064/3 Tápiószele 
5064/4 Jászliadány 
5160/4 Polgárdli 
5161/1 Székesfehérvár 
5161/3 Seregélyes 
5161/4 Perkáta 
5162/3 Dömsödl 
5162/4 Kunszentmiklós 
5164/3 Jászkarajenő 
5164/1 Abony 
5260/1 Siófok 
5260/2 Enying 
5260/3 BalatonföldVár 
5262/1 Dunavecse 
5263/2 Kecskemét 
5263/1 FelsŐKzeiitkirály 
5362/3 Kalocsa 
5461/2 Tolna 
5263/4 Jakabszállás.

E felvételieket Buday György I. o. főadj'umktus, osztályvezető irá
nyítása mellett dr. Teöreök László fővegyész, Sarkadi János segéd
vegyész, Stefanovits Pál segódivegyész, dr. Nagy Emőke kísérletügyi 
adjunktus és Szűcs László segédvegyész végezték.

Az ásványkémiai laboratórium munkálataiban Csajághy Gábor 
fővegyész vezetése mellett Földváriné dr. Yogi Mária vegyész, Varga 
Sarolta asszisztens, Emszl Mihály kisegítő láb. szakmunkaerő vettek 
részt. Emsztet a műszaki geológiai osztály felállításával kapcsolatban 
szolgálattételre április hó végén oda osztottam be.

A laboratórium elsősorban az intézeti geológusok által begyűjtött 
anyagokat vizsgálta meg- így a trasszkutialtás során begyűjtött mint-) 
egy 65 mintából készített legnagyobbrészt teljes elemzést, különféle 
mészkő, agyag, cirkontartalmú fullerföldí, bauxit, mangán, réz, króm, 
vas, arany és ezüstére, továbbá számos kutatófúrásból vett vízminta 
vizsgálatát végezte. A só és szénhidrogénkutatással kapcsolatban tele
pített mélyfúrásokból származó számos víz- és gázmintát elemzett 
meg. Továbbá meteorit és szilikátos kőzet színképanalíziseit és kémiai 
vizsgálatát végezték. Spektrográffal molibdén meghatározásokat vég
zett a Velencei-hegység kőzeteiben. Továbbá ugyancsak a VeJ/encei- 
hegységből, valamint Bácmecskéről származó gránitokat, pegmatitokal 
készített elő fizikai laboratóriumi vizsgálatokhoz, ezek vizsgálatát 
Szalay Sándor egyetemi ny. r. tanár Debrecenben végezte el). A  .nevief- 
zett professzor e vizsgálatok során állapította meg a szóbanlévő kőze
tekről, hogy azok grammonként 0.6X10'5 —0..75X10 5 gramm uránt 
4.0xl0‘5 —73x 10"5 gramm thoriumot tartalmaznak.
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A Műszaki Geológiai Osztály, a Szegedi Lemezgyár R. T. kémé
nyének alapozási talajvizsgálatát végezte. Továbbá a Duna—Tisza- 
csatorna (Dumaharaszti—Kecskemét közötti szakaszának), a Siózsilip 
építési munkálatainál folytatott talajmechanikai vizsgálatokat.

Az 1947-ik esztendőben Vízügyi Osztályunk 288 ügyirat elin
tézését bonyolította le.

A Vízügyi Osztály ügyeinek intézését dr. Balogh Kálmán 
adjunktus az Osztály vezetője végezte el a hozzá beosztott Hegedűs 
Gyula gyakornokkal, aki fél munkaidejét a mélyfúrási laborató
riumban töltötte.

A vízügyi szolgálatunk a következőképpen oszlott meg: a Föld
ül ívelésügyi Minisztérium VI/A. 2. ügyosztálya a vízügyi törvény 
módosítása tárgyában három esetben fordult az Intézethez. A Kultúr
mérnöki Hivatalok részére 113 kút engedélyezési eljárását vélemé
nyeztük, ugyanannyi esetben kellett alispáni, polgármesteri értesí
téseket, határozatokat a vízügyi iratok közé beiktatni.

Vízszerzési ügyekben városok részére 9 esetben, a Közegészség
ügyi Intézet részére 21 esetben adtunk véleményt. Ezek között Diós
győrnek és Ózdnak egy-egy nagyobb helyszíni tanulmánnyal járó 
szakvéleményt. Védőterület-ügyben 8 esetben, a MÁV részére 4 eset
ben, a Közmunkák Tanácsa részére 2 esetben, a BESZKART részére 
1 esetben, a cinkotai vízműnek 2 esetben adtunk szakvéleményt. 
Kútfúró vállalkozók 10 új kút fúrásának megkezdését jelentették. 
A fenti ügyekhez járult még a beérkezett fúrásminták osztályozása, 
részbeni feldolgozása és a vízügyi iratok közé való felvétele.

Ez évben az Intézet programjába vette, hogy a legbehatóbban 
foglalkozni kíván a talajvizek és mélyebb szinteken fekvő vizek 
folyásirányának, sebességének, mennyiségének stb. megállapításával 
is. E munka eredményeként az ország földalatti vízkincsről pontos 
adatokat nyernénk. Elengedhetetlenek e munkálatok a Duna—Tisza- 
csatorna építésénél, éppen erre való tekintettel ezeket a kutatásokat 
Kecskemét vidékén indítottam meg.

Ebben a;z évben az intézeti osztályok száma eggyel újból sza
porodott, felállíttatott a Műszaki Geológiai Osztály.

Dr. Magyary-Beck Vladimir gazdasági főfelügyelő a legelők 
öntözésével kapcsolatos kérdéssel fordult hozzám. A kérdés tisztá
zására az Alföld néhány pontjára Sümeghy József h. igazgató szállt ki. 
Magyary e felhívásával kapcsolatban összeállíttattam egy térképet, 
amelyen a felszíni, felszínközeli, pleisztocén-holocén kavicsok, to
vábbá a vékonyabb takaró alatti kavicsok valószínű elhelyezési határa 
látható. Ilyeneket találunk ia Rába—Lajta vidékén, a Dunától K-re, 
Budapest, Örkény és Izsáktól Ny-ra, Kiskőrös, Baja által határolt 
területen, Sárvíz vidékén, Tótkomlóstól K-re, Kraszna—Szamos vi
dékén, a Sajó—Hernád mentén, Szerencs—Tiszaluc vidékén, vala
mint Mezőkövesdtől K-re. Feladatként tűztem ki a kavicsokban tároló 
víz mennyiségének és minőségének meghatározását, már az eddigi 
vizsgálatokból is megállapítható, hogy noha száraz nyarunk volt,
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mégis a kavicsok bőven tárolták a vizet. A kaviccsal jelölt területek 
egy részén szikes ,a talaj. Ezeken a helyeken, minthogy itt kis mély
ségből hozható fel a víz, rizstermelés s evvel való szikjavítás válhat 
lehetővé: A Duna—Tisza-csa tornából D-i irányban tervezett öntözési 
csatorna helyett — Galli László nyomán — javaslom aiz említett Duna— 
Tisza közén lévő kavicsok vizének öntözési célra való felhaszná
lását. 1

Minthogy e területek részben legalább is nemi sűrűn lakottak, 
ezek termékennyé tétele esetében új falvak, ffietélópiilésék létesít
hetők.

1947-ben a könyvtári szaporulat 534 kötet. Ezekből vétel 73 
kötet, csere 395 kötet, hivatalból érkezett hozzánk 35 kötet, -ajándék
ként 32 kötet, összesen tehát könyvtárunk 534 kötettel gyarapodott, 
ílymódon könyvtárunk állománya 53.544 kötet. A térképtár állo
mánya 12.298 db.

Megjelent kiadványaink: Évkönyv XXXVIII. k. Szálai Tibor az 
Északkeleti Kárpátok geológiája. — Geology of the Northeastern 
Carpathians és Schmidt E. R.: A  Kárpátok és általában a lánchegy
ségek szintéziséhez. — Zűr Syntbese dér Tektonik dier Kárpátén 
und dér Kettengebirge im allgemeinen.

Ez évben az Intézet újjáépítése vonalán iiis messzemenő módon 
előrehaladtunk, úgyhogy iaz év végére már a Múzeumban sem maradt 
egyetlen egy beüvegiezetlen ablak sem. A kiadványtár belövésének 
befalazása is megtörtént. Ez évben megvolt a lehetősége már annak 
is, hogy a legszükségesebben túl is végezzünk helyreállítási mun
káltaitokat, így a portáslakás renoválását és kifestését is elvégezhettük

Szak- és népszerű előadások, szakvélemények.

Dr. Szilái Tibor: Az Északkeleti Kárpátok geológiája. Földt. 
Int. ÉVkönyv XXXVIII. A Földtani Intézet szerepe az ország újjá
építésében. Földt. Értesítő 1947. 1947—48. tanév első felében magán
tanári .előadást tart: Földszerkezeltan címmel. Az Északkeleti Kár
pátok. — Előadás az Intézet Vitaülésén. Földtani Intézet szerepe az 
újjáépítésben. — Rádióelőadás. Föld keletkezése. — Előadás azM. 
K. P. Akadémiáján. A Föld története. — Előadás iá Debreceni Diák- 
szervezetben.

Budapest Székesfőváros Csatornázási Művei részére a Lágymá
nyoson létesítendő ciatornasziakasszal kapcsolatos szakértői vé
leményt ad.

Dr. Siimeghíj József: A Tiszaszabályozás földtani vonatkozásai. 
Magyar Technika II. évf. 5. sz. Északpannonföld talajainak földtani 
származása. — Beszámoló. 1947.
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Dr. Majzon László: Ccnlenaria nov. genus és Cassidulina vitá
lisa sp. Előadás a Fölildtani Társulat Közgyűléséin. Dr. Reich Lajossal 
együtt «A szamosmenti (csicsóhegyi) erupciós vonulat és az Erdélyi
medence 111 fáinak genetikai kapcsolata*. (Fö ld i Közi. LXXV.—LXXVI. 
köt. p 44. 1947.)

Dr. Szentes Ferenc: Kősólképződés a Kárpátmedencében. — 
Jelentés a Jövedéki Mély kutatás 1946. évi munkálatairól. M. Pénzügy- 
min. kiad. Epést. 1947.

Dr. Bartkó Lajossal együtt: A szénhidrogén-kutatás jelenlegi 
állása Budapest környékén. M. Pénzügymin. kiad. Bpest, 1947:

Dr. Noszky Jenő: Budapest Székesfőváros Elektromos Művei 
Munkássportegyesületénefc sporttelepén, a XIII. kér. Újpesti-rakpart 
25.972 hr.sz-n ingatlanon tervezett artézi kút ügyében felmerült 
földtani kérdésekben. — Hidrológiai szakvélemény.

Dr. Földvári Aladár: A moláhdén Velencei-hegységii előfordulá
sának teleptani viszonyai. Előadás az Intézeti Vitaü'lésen. — Beszámoló 
IX. köt. 1947. Optikai módszerek a kőzettani kutatásban. Előadás 
a Debreceni Orvoskári-Fizikai Intézetben.

Magántanári előadást tart: 1946— 47. tanév második felében. 
1947—48. tanév első felében. «üledékes kőzetek* címmel. ■

Dr. Teöreök László: A tőzeg hasznosítása a mezőgazdaságban. 
— Előadás az Intézeti Vitaülésen. A humusz anyagi felépítése és 
minőségének vizsgálata. — Előadás a Talajtani Szemináriumban. 
A huminsavak kémiai szerkezete. — Magyar Kémikusok Lapja 1917. 
Humuszs szerepe a természet háztartásában. — Előadás a rádióban

Csajághy Gábor: A hajduszoboszlói gyógyisziap kémiai-fizikai 
és termofizikai vizsgálata. — Előadás az Országos Balneológiái Egye
sület 1947. évi LX. jubiláns üllésén. Liffa Auréllal együtt: Ungvárit 
(kloropál) újabb előfordulása. — Előadás a Magyarhoni Földtani 
Társulatban. Földit. Közi. LXXVII. 1947.

Hegedűs Gyula: Adatok Visegrád környékének földtani viszo
nyaihoz. — Előadás a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésén. 
Földit. Közi. LXVII. 1947. W

Dr. Barlkó Lajos: Beszámoló az 1946. évben . Sóshairtyán—Szé- 
csény környékén végzett kutatásokról. (Jelentés a Jövedéki Mély- 
kutatás 1946. évi siókutató munkálatairól. Szebényivel együtt: Elő
zetes jelentés a pestszenterzsóbeü sióisvíz földalatti viszonyairól. (U. 
ott 1947.) Szentessel együtt: A budap estkor, nyéki szénhidrogénkuta- 
lás eddigi [eredményei. (U. ott 1947.)

Dr. Jaskó Sándor: Lepusztulás és ütedéki'ellhalmozódás Magyar* 
országon a kaihozóikumban. — Földt. Közi. LXXII. 1947. A  Kis* 
Balaton tőzeglcrület geológiája. — Beszámoló IX. 1947. Föld és tech
nika. — Előadás Budapest Székesfőváros Népművelés Bizottsága Sza
badegyetemén. A széinképződés. — Előadás a Toronyi Szénbánya 
Mu n k áskép ző tan f oly am ám
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Magántanári előadást tart 1946—47. tanév második felében: 
A  Magyar Középhegység földtani ismertetése címmel.

Dr. Méhes Kálmán megírja Magyarország tercier foraminiferái 
című könyvét.

Dr. Földvári Aladárné, dr. Vogl Mária: Szánképanalitikai Mo. 
meghal ározások a Velencei-hegység kőzeteiben. — Előadás az Intézeti 
Vitaülésen. Beszámoló IX. 1947. Emissios színképelemzés a nyom 
elemek kutatásának szolgálatában. — Előadás a Debreceni Orvos
kari Egyetem Fizikai Intézetében.

Dr. Balogh Kálmán: A diósgyőri MÁVAG forrásfqglalása. — 
Előadás a Hidrológiai Szakosztályban. A diósgyőri MÁVAG részére 
hidrogeológiai szakvélemény.
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A  Magyar Állami Földtani Intézet tisztikara 
és személyzete.

Igazgató: Dr. Lóczy Lajos, a közgazdasági geológiai nyilvános rendes 
tanára, a József Nádor Műegyetem közgazdaságtudományi kara 
igazdasággeolqgiai intézetének vezetője, a Pázmány Péter Tu
dományegyetem bölcsészeti karán a «Tektonikad geológia* 
magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, a Finn 
Földrajzi. Társaság levelező tagja, a Jövedéki Mélykutató Bi
zottság tagja, a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyarhoni 
Földtani Társulatnak és Hidrológiai Szakosztályának választ
mányi tagja.

Megbízó t igazgató: Dr. Szalai Tibor, egyetemi magántanár, li. igaz
gató, az Országos Természetvédelmi Tanács, a Gazdasággeoló
giai Tanács, a Jövedéki Mélykutató Bizottság tagja, a Magyar
honi Földtani Társulat és Hidrológiai szakosztálynak másod
elnöke, a «Magyiar Köztársasági Arany Érdemérem* tulajdonosa.

Helyettes igazgatók: Dr. Vigh Gyula egyetemi magántanár, a debre
ceni Egyetemen a ((Mezozoikum ősállatvilága és rétegtana* c. 
tárgykör magántanára, a Magyarhoni Földtani Társulat és Hid
rológiai Szakosztályának választmányi, az österreichische Ge~ 
selilschait für Höhlenforschung in Wien levelező tagja, az 
Ornitolqlgiai Szövetség tb. tagja. Szolgálattótelre a Magyar Nem
zeti Múzeumhoz beosztva.
Dr. Sümeghy József a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára, 
a H idrolíg'ai Szakosztálynak választmányi tagja, a francia 
Földtani Társulat v. tagja. 1

II o. főgeológusok (főadjunktusok): Dr. Szentes Ferenc: okleveles 
kereskedelmi iskolai tanár.
Buday György
Dr. Majzon László a Magyarhoni Földtani Társulat v. tagja’.
Dr. Földvári Aladár okleveles középiskolai tanár, a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen az ((Üledékes kőzetek* c tárgykör 
m aigántanára, a «Real acoademia de Ciencias exactas fisicas 
y naturales* Madrid levelező tagja.

Fővegyészek: Csajághy Gábor okleveles vegyészni érnök.
Dr. Teöreök László okleveles középiskolai tanár,

Osztály,geológusok: Dr. Földvári Aladár okleveles középiskolai tanár, 
Dr. Noszlcy Jenő okleveles középiskolai tanár,
Dr. Bartkó Lajos okleveles középiskolái tanár.

Adjunktusok ( vegyészek): Dr. Jaskó Sándor egyetemi magántanár, 
Dr. Méhes Kálmán,
Dr. Földvári Aladárné dr. Vogl Mária okleveles középiskolai 
tanár, vegyész.



Dr. Kerekes József okleveles középiskolai tanár (hadifogoly), 
Dr. Balogh Kálmán okleveles középiskolai tanár,
Dr. Reich Lajos okleveles középiskolai tanár,
Dr. Szebenyi Lajosné -dr. Nagy Emőke okleveles mezőgazda. 

Asszisztensek (segédveigyészek): Varga Sarolta okleveles középiskolai 
tanár,
Dr. Pantő Gábor okleveles középiskolai tanár.
Szűcs László okleveles vegyészmérnök,
Sarkadi János okleveles vegyészmérnök,
Siejanovils Pál okleveles vegyészmérnök,

Kisegítő szakmunkaerők: Emszt Mihály vegyész,
Dr. Hegedűs Gyula okleveles mezőgazda, geológus. 

Szolgálattétellire beosztva: Zimányi László állami főmérnök.

Kísérletügyi egyéb szakszemélyzet:

Kísérletügyi titkár: Dómok Teréz a fényképészeti laboratórium veze
tője.

Kísérletügyi I. o. főtisztek: Tamás Ida az Intézet titkára.
Böcker Lajos rajzoló 

Kísérletügyi tisztek: Hege István,
Guzy Károly rajzoló,
Kolozsi Béla.

Kísérlotűgyi segédtiszt: Venkovits István.

Gazdasági Hivatal:
Szalag Gábor min. számvevőségi II. o. főtanácsos, a Gazdasági 
Hivatal vezetője.
Unger Géza min. I. o. irodatiszt, pénztárkezelő, paiotagondnok 
Rieb Károlyné Pállya Erzsébet min. II. o. irodatiszt.

Segédhivatali tis zt viselők:
Iíovách Irén min. II o. irodatiszt,
Reisz Mária min. I. o. irodasegédtiszt,
Pálffy Dénes min. I. o. irodasegédtiszt,
Dr. Mihályi Pálné Lányi Ilona min. I. o. irodasegédtiszt, könyv
tári tisztviselő,
Domokos Olga min. I o. irodasegédtiszt.

Laboratóriumi kisegítő munkaerők:
Sípos Ilona,
Dietel Oltó.
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Műszaki segédtiszt: 
Lovászik Sándor könyvtárkezelő.

Altisztek:

I. o. altisztek: Papp László fűtő.
Szécsi Antal gépész,

II. o. altisztek: Gere.cs Káráig házfelügyelő.
Bártfai József,
Takács István (hadifogoly),

Altiszt: Nagy László.
Mácsik Sándor asztalos.

Napszámbéresek:

Steinhübel Kamilla napszámbéres laboráns. 
Lakatos Pál,
Petróczg Gyula,
Greff Nándor kapus,
Petróczy Gyuláné.
Szentey Józsefné,
Kondi Anna,
Patrik Ferenc gépkocsivezető.
Győry András.

Személyi ügyek.

Ür. Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tanár, igazgató részére a 
Magyar Földlmívelésügyi Miniszter Ür 1947. VIII. 15-től kezdődően 
további egy évi fizetés nélküli szabadságát engedélyezett avval a 
céllal, hogy a török kormány megbízásából Törökországban végez
zen kutatásit.

Dr. Szalui Tibor egyetemi magántanár, h. igazgatót a Magyar 
Köztársaság Elnöke a 2517/1947. M. E. számú rendelet szerint a 
Magyar Köztársasági Arany Érdeméremmel tüntette ki. Az Orszá
gos 4' e rmésze Ivódé Imi Tanács tagjává nevezte ki a Földművelésügyi 
Miniszter Űr 236.043/1947. V. 2. számú rendeletével. A Pénzügy
miniszter Űr 43.377/1947. XIII. b. számú rendeletével a Jövedéki 
Mélykutató Bizottság tagjává, iaz Építés és KözimunJkaügyi Miniszter 
Űr 25.560/1947. sz. r e n d e le té v e l  a Gazdasiágigeofliójgiai Tanács tagjává 
nevezte ki.



Dr. Földvári Aladár egyetemi magántanár, osztálygeotógust a 
Földmívelésügyi Miniszter Ür 9446/1946. Eln. XI. 1. számú ren
deletével a VII. fizetési osztályba II. osztályú főgeológussá ne
vezte ki.

Dr. Szörényi Erzsébet osztálygeológus, a Vallás- és Közoktatás
ügyi Miniszter Űr ösztöndíjával 1917 november 30-ig tartózkodott 
a Szovjetunióban.

Dr. Bartkó Lajos adjunktust, a Földmívelésügyi Miniszter Űr 
1947. évi március 21-én kelt, 9446/eln. XI. 1. számú rendeletével 
a VIII. fizetési osztályba osztálygeológussá nevezte ki.

Dr. Reich Lajos adjunktust, az Iparügyi Miniszter Űr 1947. 
évi február hó1 5-én kelt, 81.102/1947. III számú rendeletével a 
MAORT-hoz ellenőrré rendelte ki, 8 hónapi időtartamra.

D r Pantó Gábor asszisztenst, a Földmívelésügyi Miniszter Űr 
1947. évi március 21-én kelt, 10.933/eln. 1946. XI 1- számú ren
deletével adjunktussá nevezte ki.

Szűcs László segédvegyészt, 1947 október 8-án kelt, 187.769/1947. 
XI. 1. számú rendeletével a katonai szolgálatból (orosz hadifog
ságból) való visszatérése után a Földmívelésügyi Miniszter Űr szol
gálatba állította és 1947 október 24-én keit, 187.922/1947. XI. 1. 
számú rendelettel a X/2. fizetési osztályba kísérletügyi vegyésszé 
sorolta be.

Hegedűs Gyula kisegítő szalkmiuinktaerő, 1947 október 25-én a Páz
mány Péter Tudományegyetemen geológiából, ásvány-kőzettanból, 
őslénytanból doktorátust tett.

Zimányi László állami főmérnököt, a Földmívelésügyi Minisz
ter Űr 1947. évi december 3-án kelt, 118.921/1947. VI. B. 3. számú 
rendeletével az öntözésügyi Hivataltól a Földtani Intézethez ren
delte ki.

Dömök Teréz ny. kísérletügyi titkár nyugdíjazására vonat
kozó határozatot megsemmisítve, a Miniszterelnök Űr 17.783/fv./1947. 
számú határozata alapján a Földmívelésügyi Miniszter Úr 1947. 
évi október 16-án kelt, 188.086/1947. XI. 1. számú rendeletével 
újra szolgálatba állította.

Kolpzsi Béla kisegítő laboratóriumi munkaerőt, az 1947. évi 
július 21-én kelt, 5447/1947. eln. XI. 1. számú rendelettel, a XI/1. 
fizetési osztályba kísérletügyi II. osztályú tisztté nevezte ki.

Szalag Gábor számvevőségi tanácsost, a Földmívelésügyi Minisz
ter Ür 1947 április 28-án kelt, 4410/1917. eln. szvig. számú ren
deletével a VII. fizetési osztályba II. osztályú számvevőségi fő
tanácsossá nevezte ki.

Unger Géza miniszteri irodasegédtisztet, az 1947 április 22-én 
kelt, 4137/1947. eln. számú rendeletével a X. fizetési osztályba 
miniszteri I osztályú irodatis’ztté nevezte ki és március 27-én kelt 
181.622/1947. XI. 1. számú rendeletével megbízta a palotagondnoki 
teendők ellátásával.
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Diet el Ottó laboratóriumi kisegítő munkaerő, fizetésiden sza
badságát a Földmívdiésügyi Miniszter Űr 235.011/1947. XI. 1. számú 
rendeletével 1948 II. 3-ig meghosszabbította.

Gerecs Károly szak altiszt, házfelügyelő részére a Földmívelés- 
ügyi Miniszter Űr 1947 szeptember 1-től a XII. fizetési osztály 
illetményeit utalványozta.

Bártfai József II. osztályú altisztet a FöDdim ívelés ügyi Minisz
ter Ür 1947 február 5-én keit, 108.242/1917. XI. 1. számú rendele
tével a XII/3. fizetési osztályba szakaltisztté nevezte ki.

Síeinhübel Kamilla rajzóiét a Földmívelésügyi Miniszter Űr 
1947 január 1 -tői a 217.342/1946. XI. 1. számú rendeletévd nap
számbéres laboránsként alkalmazta.

Gijary Andrást és Petróczy Gyulát 1947 február 1-én kelt, 
217.638/1946. XI. 1. számú rendeletével állandó napszámbéresként 
alkalmazta.

Patrik Ferenc laboratóriumi napszámos katonai szolgálatból 
való elbocsátása után 1947 január 29-én újra jelentkezett az Intézet
ben. A Földmívelésügyi Miniszter Űr 180.955/1947. XL 1. számú 
rendeletével 1947 március 1-től1 újra alkalmazását napszámbéres 
gépkocsivezetőként engedélyezte.

A  Magyar Állami Földtani Intézet kilépett 
és nyugdíjazott szakszemélyzete.

Lackmar Antal 1906—1907. II. o. geológus, kilépett.
Dr. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár, volt oí ztálygeológus, 1900— 

1915. Kilépett.
ür. Jekelius Erich II. o. geológus, 1916— 1919. Kilépett.
Dr. Jablonszky Jenő II. o. geológus, 1918—1919. Kilépett.

Dr. Toborffy Géza osztálygeolégus, 1911—1924. Nyugdíjba lépett. 
Dr. Vendl Aladár egyet. ny. r. tanár, vofllt osztálygeolégus, 1912—

1927. Kilépett.
Dr. Telegdi Róth Károly egyet. ny. r. tanár, volt főgeológus. 1910—

1928. Kilépett.
Dr. Kühn István vegyész, 1925—1932. Kilépett.
Dr. Kendi Finály István vegyész, 1926—1932. Kilépett.
Dr. L iffa  Aurél, műegyet. c. ny. rk. tanár, földtani intézeti igaz

gató, 1900— 1936. Nyugdíjba lépett.
Dr. László Gábor Földtani Intézeti aligazgató, 1901—1936. Nyug

díjba lépett.
Dr. Kadic Ottokár egyel. dk. tanár, volt főgeológus, 1901—1936. Nyug

díjba lépett.
Dr. Emszt Kálmán kísérletügyi főigazgató, 1900—1937. Nyugdíjba 

lépett.
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Dr. Ferenczi István egyet. ny. r. tanár, volt főgeológus, 1 O lt—1937; 
Kilépett.

Dr. Schmidt Eligius Róbert műegyetemi m. tanár, volt osztályt 
geológus 1933— 1940. Kilépett.

Dr. Teleki Géza egyetemi ny. r. tanár, volt adjunktus, 1937—1910.;
Kilépett. i'

Dr. Scherf Emil I. o. főgeológus, 1927—1942. Nyugdíjba lépett.
Dr. Kárpáti Jenő kísérletügyi főigazgató, 1935—1943. Nyugdíjba lépett. 
Dr. Endrédy Endre fővegyész, 1926— 1946. Elbocsátva.
Dr. Han Ferenc fővegyész, 1934—1946. Elbocsátva.
Dr. Krevbig Lajos kísérletügyi főigazgató, 1930—1946. Nyugdíjba 

lépett.
Dr. Marzsó Lajos főgeológus, 1910—1946. Nyugdíjba lépett.

i

A Magyar Állami Földtani Intézet 
elhunyt szakszemélyzete.

Gaáí Dénes geológus-gyakornok, 1870. ápr. 28. — 1871. szept. 18. 
Winkler Benő Selmecbányái főisik. tanár, 1869— 1871., volt s .. geoló- 

gns. ’ ' :i
Pávai-Vajna Elek ideiglenesen alkalmazott osztálygeológus, 1870. ápr.

8. — 1874. május 13. 1 '
Slürzenbaum József segédgeológus, 1874. okt. 4. — 1881. augusztus 4, 
Dr. Hofman Károly főgeológus, 1868. jul. 5. — 1882. jan. 26. 
Matyasovszky Jakab osztálygeológus, 1872—1887. 1 ;
Hantken Miksa igazgató, egyet. ny. r. tanár, 1868. jul. 5. — 1882.

jan. 26. Meghalt 1893. július 26. ;
Dr. Primics György segédgeológus, 1892. dec. 21. — 1893. aug. 9.
Add i Kálmán osztálygeológus, 1893. dec. 15. — 1900. dec. 14. Meg

halt; 1901. máj. 10. i
Böckh János igazgató, 1840. okt. 20. — 1909. máj. 10.
Güll Vilmos geológus, 1900. szept. 28. — 1909. nov. 15.
Kalecsinszky Sándor fővegyész, 1883. jun. 24. — 1911. jun/.l 
Reithoffer Károly in. k. 'térképrajzoló, 1908—1914. Hősi halált halt; 

1914. szept. 5.
Telkes Pál könyvtáros, 1913—1916. Hősi halált halt; 1916. nov. 16. 
Dr. Posewitz Tivadar főgeológus, 1887—1916. Meghalt: 1917. június 14. 
Gesell Sándor főbányatanácsos, főgeológus, 1863— 1908. Meghalt: 1919. 

november 17.
Id. Dr. Lóczy Lajos, egyet. ny. r. tanár, igazgató, 1908—1920. Meg

halt: 1920. augusztus 14.
Inkey Béla főgeológus, 1891—1897. Meghalt: 1921, augusztus 21.
Dr. Vogl Viktor osztálygeolíógus, 1909—1923. Meghalt: 1923. augusz

tus 23.
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Dr. Horváth Béla osztály geológus, 1909—1923. Meghalt: 1923. jú 
nius 22.

Dr. Szinn.yei-Mer.se Zsigmondi osztálygeológus, 1911— 1921. Meg
halt: 1923.

Dr. Semsey Andor Lb. igazgató, 1896—1923. Meghalt: 1923. augusztus 14.
Halaváts Gyula főbányatanáesos, főgeológus, 1874—1918. Meghalt: 

1926. július 28.
Tekgdi Róth Lajos bányaügyi főtan., főgeológus, 1870—1913. Meg

halt 1928. április 16.
Dr. Schafarzik Ferenc műegyet. ny. r. tanár, volt osztálygeológus, 

1882—1905. Meghalt: 1927. szeptember 5.
Dr. Pálfy Móric h. igazgató, 1895-1926. Meghalt: 1930. augusztus 16
Dr. Böckh Hugó h. államtitkár, igazgató, 1929—1931. Meghalt: 1931 

december 16.
Dr. Rakusz Gyula geológus, 1927—1932. Meghal: 1932. január 3.
Dr. Nopcsa Ferenc igazgató, 1925—1928. Meghalt: 1933. április 25.
Treitz Péter főbányatanáesos, kísérletügyi főigazgató, 1889—1890— 

1932. Meghalt: 1935. január 22.
Dr. Lambrecht Kálmán egyet. ny. rk. tanár, volt osztálygeológus, 

1926— 1935. Meghalt: 1936. január 7.
Dr. Szontagh Tamás udv. tan. v. földtani intézeti igazgató, 1889— 

1924. Meghalt: 1936. január 31.
Maros Imre főgeológus, 1909— 1937. Meghalt: 1937. május 14.
Rozlozsnik Pál helyettes igazgató, 1903— 1940. Meghalt: 1940: augusz

tus 24.
Timkó Imre gazdi. fő'anácsos, ny. kísérletügyi főigazgató, 1898— 

1935. Meghalt: 1940. február 2.
Horusitzky Henrik ny. igazgató, 1890—1926. Meghalt: 1944. aug. 25.
Dr. Kulhay Gyula geológus-gyakornok, 1938—1939. Meghalt: 1944. 

december 31.
Dr. Kulcsár Kálmán havidíjas geológus, 1930—1945. Meghalt: 1945. 

február 6.
Dr. Kormos Tivadar ny. h. igazgató, 1908—1922. Meghalt: 1946. 

aug. 25.


