
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1969. ÉVRŐL

A CENTENÁRIUM ÉVE

Évek hosszú során át készültünk Intézetünk nagy ünnepére: alapításának 
100. évfordulójára. Megfeszítettük erőnket, hogy célkitűzéseink valóra váltá
sával, jelentős tudományos és gyakorlati eredményekkel tegyük emlékezetessé 
az évfordulót. Huszonöt millió Ft* ráfordítással újjászületett Intézetünk köz
ponti, műemlék jellegű épülete, új berendezésekkel és korszerű felszerelésekkel 
várta az ünnepi év vendégeit.

1969. május 6-án került sor az első ünnepélyes aktusra: a Minisztertanács 
és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Vörös Vándorzászlajának átadására. 
Az Intézet eredményes munkájának elismeréseként odaítélt kitüntetést D r . 
L évárd i F erenc nehézipari miniszter adta át, D r . B eckl Sándor  SZOT 
titkárnak, D r . Jókai L oránd a Közalkalmazottak Szakszervezete főtitkárá
nak, valamint az Intézet dolgozóinak jelenlétében.

Az Intézeti alapítólevél aláírásának századik évfordulóján: 1069. június 
18-án került sor az Intézet centenáriumának a hazai földtani szervezetek részé
ről történt ünneplésére. Délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia, Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztálya tartott ü n n e p i  ü l é s t  az Intézet 
dísztermében, amelyen D r . Szád eczky -K ardoss E lemér  osztálytitkár mél
tatta az Intézet tudományos munkásságát. A díszteremben tartott ünnepi 
ülésen került bejelentésre a Minisztertanács határozata az Intézet kimagasló 
eredményeket elért dolgozóinak kitüntetéséről:

a Munka Érdemrend arany fokozatát kapták:
D r . Fülöp József akadémiai levelező tag, az Intézet igazgatója
Dr . Földvári A ladárné főosztályvezető
Dr . Schréter Zoltán nyugalmazott tudományos munkatárs

a Munka Érdemrend ezüstfokozatát kapták:
Dr . K onda József kandidátus, igazgatóhelyettes 
Dr . Tasnádi K ubacska A ndrás osztályvezető

a Munka Érdemrend bronzfokozatát kapták:
D r . H ámor Géza kandidátus, főosztályvezető 
H etényi R udolf osztályvezető

* Összehasonlításként megemlítjük, hogy az ugyanakkor épülő Geofizikai Intézet 
hatemeletes székházára huszonnyolc millió Ft-ot irányoztak elő.
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Az ünnepi ülés után az Intézet előcsarnokában került sor a márvány 
emléktáblák és K is f a l u m  Stróbl Z sigmond szobrászművész alkotásainak: 
H an tken  Mik sa  és i d . L óczy L ajos igazgatók bronz mellszobrának lelep
lezésére.

UgyanaznajD délután a Magyarhoni Földtani Társulat ü n n e p i  k ö z 
g y ű l é s e n  emlékezett meg az Intézet alapításának 100. évfordulójáról. 
D r . N emecz E rnő társulati elnök ünnepi beszéde után felszólaltak a társ- 
egyesületek jelenlevő képviselői is :

Bese V ilmos a Magyar Geofizikai Egyesület
Illés György a Magyar Hidrológiai Társaság
Dr . Láng Sándor a Magyar Földrajzi Társaság^és a Karszt- és Barlangkutató Társa

ság
Dr . Schay Géza a Magyar Kémikusok Egyesülete
Dr . Szabolcs István a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társasága 

nevében.
D r . Martos Gy ö r g y  a Bányász—Kohász Egyesület nevében mondott 

üdvözlő szavakat és nyújtotta át az Egyesület Zsigmondy-emlékérmét a cente
náriumát ünneplő Intézetnek. Este a Magyarhoni Földtani Társulat ünnepi 
fogadást adott az Intézet tiszteletére.

A centenáriumi év n e m z e t k ö z i  rendezvényeire szeptember hónap
ban került sor. Az első cirkulárékat, öt nyelven, már korábban szétküldtük, 
majd az előkészületekről és a részletes programról újabb körlevelekben tájé
koztattuk az érdeklődőket. A centenárium megünneplésén kívül elsősorban 
azokban a tárgykörökben rendeztünk nemzetközi eszmecserét, amelyekben a 
nemzetközi tapasztalatok átvétele mellett mi is hozzájárulhattunk az illető 
tudományterület továbbfejlesztéséhez. A világon elsőként kezdeményeztük a 
földtani intézetek nemzetközi tanácskozását. A szervezés terheit megosztottuk 
a Magyar Tudományos Akadémiával, a Központi Földtani Hivatallal, a 
Magyarhoni Földtani Társulattal, a magyar UNESCO Bizottsággal és a Magyar 
Alumíniumipari Tröszttel.

1969. szeptember 3—8. között került sor a Magyar Állami Földtani Intézet 
szervezésében a

M EDITERRÁN JŰRA KOLLOKVIUM
megtartására.

A Kollokvium témaköre a következőképpen alakult:
1. mediterrán júra rétegösszletek alapszelvény-jellegű vizsgálata,
2. jiira fáciestanulmányok és térképek bemutatása,
3. a felsőjúra képződmények rétegtani tárgyalása, valamint a júra- és krétaidőszaki 

képződmények elhatárolása a mediterrán kifejlődésű területeken.

A Júra Kollokviumon 19 országból 118 szakember vett részt. A megnyitó 
beszédet D r . G éczy  B arnabás  egyetemi tanár, az Előkészítő Bizottság titkára 
tartotta, majd felszólalt és Magyarország júraidőszaki képződményeiről 
átfogó előadást tartott a Kollokvium összehívója, az Előkészítő Bizottság 
elnöke, D r . F ülöp József igazgató. A Nemzetközi Földtani Unió Rétegtani
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Bizottságát V. V. Mennek akadémikus, a Bizottság elnöke, a Bétegtani 
Bizottság Júra Albizottságát P. L. Maubeuge  elnök, a Mediterrán Mezozóos 
Bizottságot J. R icour  felkért elnök képviselte, akik a megnyitó ülésen fel is 
szólaltak.

A Kollokvium reprezentatív résztvevőinek kiemelkedő tudományos mun
kásságuk elismeréseként az Intézet igazgatója centenáriumi emlékérmet és 
emlékkötetet adott át: D. У. A ger  (Anglia), A. L. Cag arelli (Szovjetunió), 
J. H . Callomon  (Anglia), M. Collignon  (Franciaország), D. T. D onovan  
(Anglia), A. H allam  (Anglia), G. J. K rümgolc (Szovjetunió), P. L. M aubeuge  
(Franciaország), V. V. Men n er  (Szovjetunió), R. M outerde  (Franciaország), 
J. R odgers (USA), T. T heobald  (Franciaország), H. T in tan t  (Francia- 
ország).

A Kollokviumra 49 tanulmányt nyújtottak be. Az előadásokat témakörök 
szerint csoportosítottuk és négy párhuzamos szekcióban bonyolítottuk le. Az 
előadóülések elnöki tisztségeit világszerte ismert szaktekintélyek vállalták: 
D. V. A ger (Anglia), M. Collignon  (Franciaország), G. J. K rümgolc (Szovjet
unió), P. L. Maubeuge (Franciaország), V. У. M enner  (Szovjetunió), D. 
P atru liu s  (Románia), J. R icour  (Franciaország). Az előadások befejeztével 
a résztvevők megtekintették az Intézet júra gyűjteményeit.

A Kollokvium két előadói napját négynapos kirándulás követte, amelyen 
lehetőség nyílt a vitatott kérdések helyszíni tanulmányozására. A kirándulást 
követő záróülés után, a program a Balaton megtekintésével fejeződött be.

A Mediterrán Júra Kollokvium jó alkalom volt a magyarországi júra 
képződmények nemzetközi bemutatására. A külföldi kutatók elismeréssel érté
kelték kutatásaink módszerét, az alapos feltáró munkát és a tatai földtani 
természetvédelmi terület páratlan szépségét. A villányi Templomhegy eddig 
bath emeletbelinek vélt rétegtagozatának a pliensbachi (carixi) emeletbe való 
tartozását felismerve, lényeges új adattal is gazdagodott a magyarországi 
júráról alkotott képünk.

1969. szeptember 4-én Intézetünkben került sor a Rétegtani Bizottság 
Júra Albizottságának a Mediterrán Júra Kollokvium alkalmából összehívott 
ülésére.

1969. szeptember 4—8. között

NEMZETKÖZI B AU X IT KONFERENCIA

lebonyolítására került sor a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt közös szervezésében.

A Bauxit Konferencia témája
a mediterrán típusú karsztbauxitok keletkezésének és elterjedéseinek törvényszerű
ségei, ill. ősföldrajzi jelentőségük, rétegtani helyzetük és teleptani viszonyaik
kutatási eredményeinek bemutatása

volt.
A Nemzetközi Bauxit Konferencián 13 országból 83 szakember vett 

részt. 33 dolgozatot küldtek be, amelyek közül 28 került előadásra. A Konfe
renciát szeptember 4-én Dr . Fülöf József igazgató nyitotta meg, majd a 
plenáris ülés összefoglaló jellegű előadásai hangzottak el. A többi előadás



14 Fülöp J.

megtartására szeptember 5-én került sor, földtani—rétegtani és ásványtan— 
geokémiai szekcióban.

A Konferencia megnyitásának napján F ülöp József igazgató emlék
plakettet nyújtott át néhány kiemelkedő bauxitföldtani szaktekintélynek: 
G. d ’A rgenio  (Olaszország), G. I. B usinszkij (Szovjetunió), A. Grtjbió 
(Jugoszlávia), A. F. de L apparen t  (Franciaország), J. N icolas (Francia- 
ország), B. C. R oy  és M. K. R o y -Ch o w d h u ry  (India), D. G. Szapozsnyikov  
(Szovjetunió). Emlékplakettet kapott D r . D obos Gy ö r g y , a Magyar Alumí
niumipari Tröszt vezérigazgatója és D r . B arnabás  K álm án , a Magyar Alumí
niumipari Tröszt főgeológusa is.

Sikert aratott az Intézet székházában rendezett bauxitföldtani kiállítás, 
amelyen a mediterrán régió karsztbauxit fajtáit, jellemző teleptani szelvénye
ket és ősföldrajzi térképeket állítottunk ki. A kiállítás Vezető-jét magyar, 
orosz és francia nyelven bocsátottuk a résztvevők rendelkezésére.

Az előadási napokat szeptember 6-án és 7-én kétnapos földtani kirándulás 
követte a Dunántúli-középhegységben, ahol a résztvevők megismerhették leg
jelentősebb bauxittelepeinket és az egyidejű tengeri eredetű krétaidőszaki 
képződményeket. Szeptember 8-án délelőtt vendégeink megtekintették a bala
tonalmádi Bauxitkutató Vállalat székházát és a Konferencia alkalmából 
rendezett bauxitkiállítást. Ezen a napon délután került sor a Konferencia záró
ülésére. A résztvevők vitaülés keretében értékelték az elhangzott előadások 
és a földtani kirándulás ta23asztalatait. A vitát J. N icolas és Bárdossy  Gy . 
vezették.

A Konferencia alkalmából közreadtuk a magyar bauxitföldtani irodalom 
teljes jegyzékét és a bauxittal foglalkozó magyar szakemberek név- és cím
jegyzékét. Ezzel jelentősen elősegítettük külföldi kapcsolataink fejlődését.

A Nemzetközi Bauxit Konferencia lehetőséget nyújtott a magyar bauxit- 
földtan nemzetközi bemutatására, propagálására. A tisztán tudományos témák 
mellett gyakorlati tárgyú kérdések megvitatására is sor került (aknafúrás, 
aktív vízvédelem, kutatás—szervezés).

Szeptember 4—8. között került sor a Magyarhoni Földtani Társulat szer
vezésében a

NEMZETKÖZI NEOGÉN KOLLOKVIUM

megtartására.
A Kollokvium programja a következő témaköröket ölelte fel:
1. mediterrán kifejlődésű neogén rétegösszletek alapszelvényeinek bemutatása,
2. a Paratethys tagolása és fácies-sztratotípusai,
3. neogén ősföldrajzi és fáciestérképek bemutatása és megvitatása.

A Neogén Kollokviumnak 22 országból 155 résztvevője volt. 35 tanul
mányt nyújtottak be, amelyeket írásban előre közreadva, szeptember 4-én és 
5-én három szekció (miocén, pliocén és őslénytani) keretében vitattak meg. 
Az elnöklést Csepreghyn é  M eznerics I., J. Senes (Csehszlovákia), O. Sz. 
V jalov  (Szovjetunió), P. Stevanovió  (Jugoszlávia), Strausz L., B ogsch L., 
A. P app  (Ausztria), N ag y  L .-né látták el. A vitaülésekre a Magyarhoni Föld
tani Társulat helyiségeiben került sor.
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A Neogén Kollokvium résztvevői közül F ülöp József igazgató a következő 
személyeknek adta át az Intézet centenáriumi emlékplakettjét: R. J anoschek  
(Ausztria), R. Selli (Olaszország), J. Senes (Csehszlovákia), P. Stevanovic  
(Jugoszlávia), 0 . Sz. V jalov  (Szovjetunió).

Szeptember 6—8. között háromnapos földtani kirándulás kapcsolódott a 
Kollokviumhoz: Salgótarján, Eger, Várpalota, Balatonfüred, Pécs útvonalon. 
A bemutatott földtani metszetek jól reprezentálták a magyarországi neogén 
három fő kifejlődési területét. A kiránduláson élénk vita alakult ki, amelynek 
középpontjában a rétegtani beosztás és besorolás kérdései állottak.

A Neogén Kollokvium során ülést tartott a
MEDITERRÁN NEOGÉN RÉTEGTANI BIZOTTSÁG  

és a
PARATETHYS MUNKABIZOTTSÁG  

is.
A Budapesti Nemzetközi Neogén Kollokvium jelentőségét növeli, hogy 

a Neogén Rétegtani Bizottság Paratethys Munkabizottsága hivatalos ülésének 
deklarálta és itt került először bemutatásra a Paratethys területére felállított 
új rétegtani nevezéktan.

Szeptember 6—8. között
NEM ZETKÖZI EOCÉN KOLLOKVIUMOT

rendeztünk, a mediterrán-epikontinentális kifejlődésű középsőeocén időszerű 
kérdéseinek megvitatására.

Az Eocén Kollokvium programja a következő témákat ölelte fel:
1. mediterrán-epikontinentális középsőeoeón rétegösszletek alapszelvény jellegű 

vizsgálata,
2. középsőeocén fáciestanulmányok,
3. a középsőeocén rétegtana és biosztratigráfiai viszonyai.

A Kollokviumon 14 ország 90 kutatója vett részt és 27 tanulmány érke
zett a szervezőbizottsághoz.

A Kollokvium kétnapos kirándulással kezdődött: Ótokod, Nyergesúj
falu, Lábatlan, Baj ót, Gánt, Szőc—Balatonhegy—Darvastó útvonalon, majd 
a harmadik napon Tihanyban rendezett vitaüléssel ért véget.

A Nemzetközi Eocén Kollokvium résztvevői közül az Intézet bronz 
emlékplakettjét a következő tudósok kapták: A. A. Gabr ieljan  (Szovjetunió), 
L. H ottinger  (Svájc), A. L. Jansin  (Szovjetunió), G. L. N emkov (Szovjet
unió), С. H. P omerol (Franciaország), K. P ozaryska  (Lengyelország), 0 .  
Sam uel  (Csehszlovákia), H . Schaub (Svájc), E. V oigt (Német Szövetségi 
Köztársaság).

1969. szeptember 9-én a
CENTENÁRIUMI NAP

keretében zajlottak le Intézetünk alapítási évfordulójának nemzetközi ren
dezvényei.
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Délelőtt 10 órakor az Építőipari Dolgozók Országos Szövetségének ,,Rózsa 
Ferenc55 Kultúrházában tartottunk emlékülést. Ezen igen nagy számú 
hazai és külföldi vendég vett részt.

Az elnökségben a következők foglaltak helyet:
M. Battise, Balogh K ., Bese V., M. Collignon, K . Ch . D unham , Fülöp J., 

L évárdi F., Majzon L., M. Mrozowsky, N emecz E., Óvári M., A. R uttner, M. K. 
R oy , Szádeczky-K ardoss E., A. P. Vinogradov.

A Magyar Állami Földtani Intézet részéről:
Ballabás S., Csajághy G., Földvár-iné V ogl M., Gyarmati P., H ámor G., 

H egedűs F., H etényi R., Jámbor Á., Járányi I., K aplayné Schey I., K onda J., 
K retzoi M., Marczis J., Nagy  1., Nagy L.-n é , N oszky J., Oroszné H ajós M., R ischák 
G., R ónai A., Szebényi L., Schmidt E. R., Tasnádi K ubacska A., Varga Gy ., Varga 
S.-n é , Végh S.

Az emlékülést a kormány képviseletében jelenlevő Dr . L évá rd i F erenc 
nehézipari miniszter nyitotta meg, majd Dr . F ülöp József, a Központi Föld
tani Hivatal elnöke, az Intézet igazgatója mondott ünnepi beszédet. Ezt kö
vették a jubiláló intézetet üdvözlő hazai és külföldi résztvevők felszólalásai:
D r . Szádeczky-K ardoss Elemér akadémikus, egyetemi tanár a Magyar Tudományos 

Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának titkára, az MTA Geo
kémiai Intézetének igazgatója

D r . N emecz Ernő egyetemi tanár, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke 
D r . A nton Ruttner, a Geologische Bundesanstalt igazgatója
Dr . K ingsley Charles Dunham professzor, az International Union of Geological 

Sciences elnöke, az Institute of Geological Sciences igazgatója 
Dr . Michel Batisse, az UNESCO vezérigazgatója képviseletében, a Division des 

Recherches Relatives aux Ressources Naturelles (UNESCO) igazgatója 
Dr . A lexander  Pavlovics V inogradov akadémikus, a SzU Tud. Ak. Geokémiai és 

Analitika-Kémiai Intézetének igazgatója, a SzU Tud. Ak. alelnöke és a Földtudo
mányi Osztály titkára

D r . Maurice Collicnon akadémikus, nv. tábornok, a Francia Tudományos Akadémia 
képviselője

Dr . Mieczyslaw  Mrozgwski, a Centralny Urzad Geologii elnöke
Dr. Bhabes Chandra R o y , az International Union of Geological Sciences alelnöke, 

a Geological Survey of India ny. igazgatója

Az emlékülés igen bensőséges ünnepi hangulatban ért véget. Az ünnepség 
után az Intézet igazgatója fogadta az elnökség díszvendégeit és átadta nekik 
az Intézet centenáriumi emlékérmét.

Délután, az intézettörténeti és a földtani—őslénytani kiállítások meg
tekintésével egyidejűleg, érdeklődő vendégeink számára lehetővé tettük az 
Intézet megtekintését. Ezen a napon közel ezer vendégnek mutattuk be 100 
éves intézetünket.

A Centenáriumi Nap a Nemzeti Galéria összes termeiben rendezett foga
dással ért véget, amelyet D r . F ülöp József igazgató, a Központi Földtani 
Hivatal elnöke adott a hazai és külföldi vendégek tiszteletére.

Az Intézet centenáriumára készülve, felhívtuk a világ földtani intézeteit, 
hogy működjenek közre egy olyan tanulmánykötet összeállításában, amely
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áttekinti azokat a feladatokat, amelyeket a modern élet támaszt az országos 
jellegű földtani intézetekkel szemben. Főként

— a korszerű igényeket kielégítő földtani térképek,
— az átfogó jellegű regionális földtani vizsgálatok, valamint
— a dokumentáció és információ modern módszerekkel történő megoldásának

problémakörében.
Erre a felhívásra 21 dolgozat érkezett be, amelyeket szeptember 10-én a 

FÖLDTANI INTÉZETEK NAPJA

keretében, az Intézet székházában megtartott előadóüléseken, két szekcióban, 
19 előadásban bocsátottunk vitára.

Ennek az ünnepi rendezvénynek 39 országból 293 szakember résztvevője 
volt. Elküldte hivatalos képviselőjét többek között Ausztria, az Észak-ame
rikai Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Kanada, Lengyel- 
ország, Nagy-Britannia, a Német Demokratikus Köztársaság, Szovjetunió s 
így képet kaptunk az ezekben az országokban folyó munkáról.

Bár Intézetünk e rendezvénye további célokat nem tűzött maga elé, a 
kezdeményezést a résztvevők felkarolandónak tartották, s az előadott anyag 
is olyan, amely folytatást kíván. A beküldött tanulmányok nyomdai közre
adását az UNÉSCO anyagilag is támogatta.

A Földtani Intézetek Napja alkalmából s annak kiegészítéseképpen

NEMZETKÖZI TÉRK ÉPK IÁLLÍTÁS-t

rendeztünk. A gazdag anyag jó elhelyezést kapott az Intézet folyosóin. A 16 
táblát megtöltő magyar anyag mellett a külföldi országok közül: Albánia, 
Afrika, Csehszlovákia, Franciaország, India, Kanada, Lengyelország, Marokkó, 
Nepál, Nagy-Britannia, Olaszország, Románia, Svájc, Szovjetunió, Űj-Zéland 
szerepelt igen gazdag és változatos térképanyaggal.

A Földtani Intézet centenáriumi rendezvényein résztvevő szakemberek 
— felhasználva budapesti tartózkodásukat — 1969. szeptember 10-én a Magyar 
Tudományos Akadémián megtartották a

NEMZETKÖZI RÉTEGTANI BIZOTTSÁG  

és a
NEMZETKÖZI ŐSLÉNYTANI BIZOTTSÁG

ülését.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi Tudományos és Kul

turális Szervezete (UNESCO) a Földtani Tudományok Uniójá-val (IUGS) 
együttműködve egy nemzetközi földtani korrelációs program-tervezetet készített 
elő. Az elkészített program-tervezetet a meghívott szakértői testület Buda
pesten, 1969. szeptember 11. és szeptember 16. között vitatta meg. Az UNESCO 
azért döntött úgy, hogy a szakértői ülésszakot ebben az időben és Budapesten 
hívja össze, hogy ily módon lehetővé tegye, hogy a világ minden részéről ide-

2 MÁFI Évi Jelentés 1969. évről
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érkező neves földtani szakemberek a Magyar x4llami Földtani Intézet cente
náriumi ünnepségein is résztvehessenek. Az UNESCO ülésre érkező szakem
berek tehát már szeptember 9-re Budapestre érkeztek, résztvettek Intézetünk 
legfontosabb központi rendezvényein és utána kezdődött meg számukra a 
program-tervezet megvitatásának munkája.

Az UNESCO budapesti szakértői ülésszakának megszervezéséért, magyar 
részről az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Központi Földtani Hi
vatal vállalt felelősséget. Az ülések színhelye a Magyar Állami Földtani Inté
zet volt.

Az ülésszakon öt világrész 91 kiváló szakértője vett részt. Megfigyelőt 
küldött az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Földtani Világtérkép Bizottság, 
a Nemzetközi Paleontológiái Unió, az Érctelep-genetika Nemzetközi Asszociá
ciója, a Nemzetközi Geofizikai Unió.

Szeptember 11-én volt az ülésszak hivatalos megnyitása a Magyar Állami 
Földtani Intézet dísztermében. A megnyitó ülés elnökségét és résztvevőit a 
vendéglátó ország kormányának képviseletében D r . F ülöp J ózsef, a Központi 
Földtani Hivatal elnöke és a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója 
üdvözölte. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága nevében L en gyel  Sándor  
egyetemi tanár mondott üdvözlő szavakat. Az UNESCO párizsi központjának 
vezérigazgatója nevében D r . M. Batisse , az UNESCO Természetes Erő
forrásokat Kutató Részlegének főigazgatója, az IUGS nevében pedig Dr .
К . Ch . D unham , az Unió elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A budapesti ülésszak elnökéül a vendéglátó ország képviselőjét, D r . 
N emecz E rnő professzort választották meg.

D r . M. B atisse megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy a jelen ülés
szak kettős célja egyrészt a Nemzetközi Földtani Korrelációs Program-tervezet 
tartalmi továbbfejlesztése, másrészt a program keresztülviteléhez szükséges 
adminisztratív lépések meghatározása.

A világkorrelációs program-tervezetet 7 munkacsoport keretében tár
gyalták, az egyes munkacsoportokban 15 — 20 szakértő dolgozott . Magyarország 
mindegyik munkacsoportba küldhetett szakértőt és megfigyelőt.

A munkacsoportokban feldolgozott témák:
1. Sztratigráfiai elvek tisztázása, a terminológia és a módszertani eljárások tár

gyalása.
2. Az egész világra érvényes kronosztratigráfiai skála főbb egységeinek definíciója.
3. Az időkorreláció módszereinek alkalmazása és kifejlesztése.
i .  Földtani korrelációval kapcsolatos kvantitatív módszerek és adatfeldolgozás 

elősegítése.
5. Földtani események térbeli és időbeli lefolyásának tanulmányozása.
6. A  hasznosítható ásványi telepek genetikai tanulmányozása és a genezis össze

függése a földtörténeti eseményekkel.
7. A  teljes program szervezése, koordinálása és végrehajtása, valamint annak 

módszerei.

A Központi Földtani Hivatal az UNESCO ülésszakán résztvevő vendégek 
számára szakmai és kulturális kirándulási programot szervezett. A kirán
dulók megtekintették a tatai Kálvária-domb természetvédelmi területét, a 
tatai Fényes-forrásokat és a vértesszöllősi 500 000 éves előemberi telepet.
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A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztálya rendezésében 1969. szeptember 11 —19. között Magyarországon került 
sor a

K ÁR PÁT-BALKÁNI FÖLDTANI ASSZOCIÁCIÓ IX . KONGRESSZUSÁ-ra

szoros kapcsolatban a Magyar Állami Földtani Intézet centenáriumával.
A Kongresszus tudományos munkája a következő fötémúk köré csopor

tosult :
7. a kőzetmetamorfózis és tektonika kapcsolata a Kárpát-Balkán-Dinári (KBD) 

területen;
2. a posztmagmás kőzet- és ércképződés problémái a KBD területén;
3. fáciestérképek és tanulmányok;
4. üledékes kőzetek ritkaelem-eloszlása;
5. szénhidrogének migrációja és genetikája a KBD területén;
6. síkvidéki területek építésföldtana és hidrogeológiája a KBD  területén;
7. a KBD terület regionális geofizikája.

A Kongresszus alkalmából a KBD következő bizottságai üléseztek:
1. ásványtan-geokémiai bizottság és annak abszolút kormeghatározási albizottsága;
2. magmás- és metamorf kőzettani bizottság;
3. szedimentológiai bizottság;
4. sztratigráfiai, paleogeográfiai és paleontológiái bizottság;
5. tektonikai bizottság;
6. földtani térképezési bizottság;
7. geofizikai bizottság;
S. hidrogeológiai bizottság.

A Kongresszus munkájának szerves részeként szeptember 14—17. között 
öt geológiai kirándulás került megrendezésre: Dunántúli-középhegység, 
Eszak-Magyarország, síkvidékek, kőolajterületek, geofizika.

A kongresszuson 16 országból 386 szakember vett részt. A két főtémához 
182 dolgozatot nyújtottak be. A Kongresszus záróülésére a Magyar Állami 
Földtani Intézet dísztermében került sor. Elhatározták, hogy a KBÄ kongresz- 
szusai ezentúl 4 évenként kerülnek megrendezésre (így legközelebb 1973-ban); 
-a KB A X. kongresszusának megrendezését Csehszlovákia vállalta.

*  *
*

A centenáriumi év valamennyi rendezvénye tehát eredményesen zajlott le. 
A  sikerhez az is hozzájárult, hogy a kollokviumokra, konferenciákra beküldött 
dolgozatokat több világnyelvre lefordítva, sokszorosítva, előre közreadtuk. 
Az előadásokat, a vitákat és a kirándulásokat négy világnyelven tolmácsoltuk.

A kitüntetettek őszinte hálával fogadták az Intézet művészi kivitelű 
bronz emlékplakettjét, amelyet Mad arassy  W alter  szobrászművész terve
zett és az Állami Pénzverde sokszorosított.

Hasonlóképpen fogadták az Intézet történetét ismertető emlékkötetet is, 
amelyet magyar és angol nyelven adtunk közre a Franklin nyomda szép kivi
telű nyomtatásában.

2*
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Megemlítjük, hogy a Magyar Posta vezérigazgat ósága nyolc címletből álló 
színes emlékbélyeg-sorozatot adott ki, centenáriumi ünnepi bélyegzővel 
ellátva, az Állami Földtani Intézet tulajdonában levő hazai ásványok és ős
maradványok képével díszítve.

Ügy érezzük, hogy 100 éves jubileumi rendezvényeinkkel méltóképpen 
emlékeztünk meg a magyar földtan évszázados útjáról, s eredményként igen 
sok útravalót szereztünk az előttünk álló további feladatok megoldásához.

Hálásak vagyunk azokért az elismerő szavakért, amelyeket az ünnepi 
alkalomból társadalmi életünk vezetőitől, hazai és külföldi vendégeinktől 
kaptunk. Ezek a jókívánságok megsokszorozzák erőinket és ösztönzik Inté
zetünk minden dolgozóját, hogy tudásával és szorgalmas munkájával tovább 
növelje a magyar földtani kutatás hírnevét és eredményesen járuljon hozzá 
az ország né|3ének boldogulásához az elkövetkező száz esztendőben is.

D r . Fülöp József 
igazgató
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7. táblázat
Л Magyar Állami Földtani Intézet centenáriumához kapcsolódó rendezvények

résztvevőinek megoszlása
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1. tábláza folytatásét-


