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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1981 ÉVI KUTATÁSI
EREDMÉNYEI

Az 1981-es tervévnek, a VI ötéves terv első évének választ kellett adnia koncep
cióink, célkitűzéseink, programjaink helyes vagy helytelen voltára, alkalmas méreteire, a 
kutatási egységek teherbírására, az egyéni hozzáállás leméresére Ez az ev alkalmat nyúj
tott önvizsgálatra is, elhatározásaink, döntéseink ellenőrzésére

Az 1979—80-as évek folyamán elhatároztuk az V oteves tervből áthúzódó progra
mok mielőbbi befejezését, földtani térképezési programjaink megújítását, nagyobb aranyu, 
koncentráltabb részvételünket az országos ásványi nyersanyagprognozis munkálataiban, 
néhány fontosabb nyersanyagkutatás végrehajtását Elhatároztuk alapkutatási tevékenysé
günk erősítését és egyidejűleg kialakítottuk fejlesztési elképzeléseinket, beruházási prog
ram jaidat 1980-ban jelentős túlmunkával, feszített tervekkel alapoztuk meg a VI ötéves 
terv indítását, ez alapvetően befolyásolta 1981 évi eredményeinket A lezárt kutatási fel
adatok száma kevesebb mint az elmúlt évben, de ez természetes is

Az előbb említett feladatok sorrendjében — a teljesség igénye nélkül — nehány fel
villantott példával mutatjuk be tevékenységünket, elorebocsatva, hogy intézetünk fenn
állásának 112—113 évét eredményesen zárta, kitűzött es ónként vállalt feladatait teljesí
tette, jelentős szellemi és anyagi tartalékokat gyűjtött az 1981-es tervevben Nem csök
kent az az előny, melyet a megelőző két évben szereztünk Kutatási feladataink volume
nét 112,6%-ra sikerült teljesítem és ezt az eredményt csökkentett létszámmal értük el 

1 Az V ötéves tervből áthúzódó programok befejezése közül a B a k o n y  hegy
ség földtani felvételének lezárása kiemelkedő fontosságú Ez az 1 20 000 méretarányú tér
képezés tényleges befejezését, a 23 éven keresztül végzett munka lezárását jelentette 
A feladatot a Középhegységi osztály sikeresen teljesítette Az ev folyamán 5 db 1 10 000 
ma térképlap vagy résztérkép felvételevei a felvetek munka lezárult 7 db 1 20 000 ma 
térképlap nyomdai előkészítésével, 4 térképmagyarázo szerkesztésével, 1 térképlap és 
2 magyarázó megjelenésével jo ütemben, tervszerűen folytatódott az eredmények közre
adása Egyidejűleg az osztálynak volt ereje ahhoz, hogy előkészítse a B a l a t o n - f e l -  
v i d é k i  felvételi program 1982 évi megindítását Különös es kiemelkedő fontosságú 
esemény, hogy kéziratban elkészült a Bakony hegység ^  1 50 000 ma térképé, illetve an
nak első, fedett földtani változata

Ilyen áthúzódó feladatunk volt a D o r o g i - m e d e n c e  1 20 000 ma földtani 
térképének kiadása is A dorogi szénbányászat 200 eves jubileumára a térképét megjelen
tettük és az Intézet ajándékaként átnyújtottuk a dorogi bányászok vezetőinek



A térképező munkák közül a befejezes stádiumába jutott a N y u g a t i - M é 
cs e k földtani felvétele 2 db 1 25 000 ma térképlap lezárásával

A l f ö l d i  kutatásaink ütemet meggyorsítottuk Négy térképlap uj felvételével, két 
lap közreadásával összesen 32 térképlap atlasza készült el mintegy 36 ezer km2 terület
ről, ez meghaladja az ország területének egyharmadát Az idei feszített ütemű munka lehe
tőséget nyújtott a húszéves alföldi program 1984 évi teljes lezárására Egyidejűleg kiala
kult az Alföld földtani szmtezisének vazlata és elkészült 74 db vízmegfigyeló kút több év
tizedes adatsorainak kiértékelése szinten atlasz formátumban

A Nagyalfoldon folyo munkákkal egyidejűleg volt erőnk e tervévben a K í s a 1 f o 1 d 
kutatási programjának előkészítésére is Két eltérő típusú 1 25 000 ma térképlap felvéte
lével, dl összeállításával segítettük elő a program végleges kialakításai

Áthúzódó feladatként tervszerűen folytatódott meg P é c s  es S z e g e d  városá
nak 1 10 000 méretarányú építésföldtani—mérnökgeológiai térképezése

2 Második nagy célkitűzésünk volt az Intézet földtani felvetek munkainak felújí
tása Ezt a hazai földtudomány fejlesztése, az Intézet alapvető profilja, az e téren megsze
rezhető tapasztalatok és a munka során kiképezhető káderek iránti igény indokolja

Ezen munkák közül elsőül említjük az A g g t e l e k  — R u d a b á n y a i - h e g y -  
s é g földtani felvételét, amelynek célja az ottani vasercbányászat, íll egyéb hasznosítható 
nyersanyagok perspektíváinak tisztázása Az 1 25 000 ma földtani felvételt, az ehhez 
kapcsolódó rétegtani, szerkezetfoldtam kutatást a szlovák kollégák aktív együttműködé
sével végezzük A munka során a szilicei takaró helyzetére, a rudabányai feltolódás hely
zetére, a Telekesi Anhidnt Formáció felszínkozeli településére kaptunk értékes új adato
kat és megkezdtük a geofizika által kimutatott néhány eddig ismeretlen földtani képződ
mény, -formáció vizsgálatát

Másik hasonló jelentőségű munkánk a V e l e n c e i - h e g y s é g  földtani felvétele 
volt Az itt elkészült 4 db 1 10 000 ma térképlap és az ezekhez kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok során számos olyan új felismerés született, amely biztató a terület jövője és 
a felvételi munka egyik céljaként lerögzített érckutatás szempontjából A most megismert 
intruzív breccsák, íll ezek genetikája és kora, a dolomitos karbonátit kőzettelérek, az an- 
dezites, vulkánitok metaszomatitjai, az ezekhez kapcsolódó molibdénnyomok egyaránt 
alkalmasak arra, hogy későbbi konkrét érckutatási program alapjául szolgáljanak

Külön is kiemeljük, hogy az 1981-es tervévben elkészült részletes felvételi utasítás 
alapozta meg a lehetőségét a B a l a t o n - f e l v i d é k i  1 20 000 méretarányú es a 
k i s a l f ö l d i  felvételi munka 1982 évi megindításának

3 Az ásványi nyersanyagprognozisokkal kapcsolatos célkitűzéseinket a következők
ben sikerült teljesítem

Az ország s z é n h i d r o g é n  prognózisának megalapozása és továbbfejlesztése 
érdekében a magyarországi neogen mélymedencékre vonatkozó adatgyűjtés 8 alapfurás 
feldolgozásával folytatódott A szintézist előkészítő rétegtani alapok kimunkálására to
vábbi földtani alapfúrásokat dolgoztunk fel, folytatódtak a tematikus vizsgálatok (vitnmt- 
reflexió, különböző szervesgeokémiai vizsgálatok, a K/Ar kormeghatározási vizsgála
tok s tb )

Elkészült a magyarországi harmadidőszaki vulkánitok 1 500 000 ma földtani tér
képe, tekintettel ezeknek a képződményeknek a szenhidrogén-genetikában, a migráció
ban, az akkumulációban játszott szerepére Külső munkatársak bevonásával elkészült a



magyarországi molassz képződmények rövid összefoglalója, megtörtént ennek nemzetközi 
szintű vitája és értékelése

B a u x 1 1 prognosztika területen feladatainkat és kutatási területeinket a Magyar 
Alumíniumipari Tröszttel egyeztettük Az áttekintő prognózistérképek sorából — a meg
jelent felső-kréta bauxitszint prognózis térképe után — a középső-kréta bauxitszint tér
képe készült el és jelentősen előrehaladt az eocen bauxitszint térképének összeállítása is 

A teruletprognózisok közül, amelyek részben összefüggésben vannak már a bauxit 
előkutatással, a Budai—Pilisi-hegységek által kozbezárt medencék vizsgálatát említjük meg, 
amelyben kezdeti sikerekről adhatunk számot Az áthalmozott dolomit alatti bauxitszint a 
Nagykovácsi-medencében beigazolódott A minősítő vizsgálatok még folyamatban vannak 

K ő s z é n  prognózis tevékenységünk során elkészült a dunántúli eocen barnakőszén 
1 25 000 ma prognózistérképe Jelentősen előrehaladtak az ehhez kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok (ősföldrajzi-, kőszénláp-vizsgálatok és a minőségi prognózis megalapozását szol
gáló vizsgálatok) A mátra—bukkaljai lignitprognozis térkép próbanyomata elkészült és 
hamarosan megjelenik

É r c  prognosztikai tevékenységünket a Tokaji-hegység területén fejlesztettük tovább 
1 50 000 ma érc- és alumtprognózis térképpel összefoglaltuk a Börzsöny—Dunazug- 
hegység kutatásának az ércprognózisra vonatkozó eredményeit is

Kiemelkedő jelentőségű eredmény az 1 500 000 ma országos é p í t ő a n y a g -  
prognózis térkép első három változatának összeállítása, melyeket a Területi Földtani 
Szolgálatok készítettek el

A v í z prognózist szolgálja az 1 500 000 ma általános vízföldtani térkép, amely a 
prognózis sorozat első elkészült változata Kéziratban elkészítettük a hazai ásvány- es 
termálvizek ugyanilyen méretarányú prognozistérképét is

Az é p í t é s f ö l d t a n i  — m é r n ö k g e o l ó g i a i  prognózistérképek sorában 
kiemelkedő fontosságú Budapest területének 1 40 000 méretarányú, 4 változatú térkép- 
sorozata, melyet nyűt térképként fogunk kiadni A Balaton kornyéki építésföldtani 
térkép szerkesztési munkájának tárgyévi eredményei szintén lehetővé teszik azonos 
méretarányú összefoglaló térképek megjelentetését

Szerkesztő munka folyik az országos felszíni szennyeződés-érzékenységi térképso
rozat 7 megyére kiterjedő részén és elkészült a balatoni agglomeráció építésföldtani—mér
nökgeológiai reambulációjának programja is

4 Nyersanyagkutatasra vonatkozó célkitűzéseinket sikerült -  részben eredménye
sen — végrehajtani A már említett b a u x í telőkutatási tevékenységen kívül néhány ki
sebb jelentőségű nyersanyagkutatást, vagy nyersanyagkutatást előkészítő munkálatot haj
tottunk végre az eocén programhoz kapcsolódóan a Lencse-hegy D-i területen, a Márkus- 
hegy Ny-i területen, a csetény—szapán területen, gyakorlatilag a fúrástelepítést megelőző 
geofizikai vizsgálatokkal Együttműködtünk az észak-magyarországi, borsodi és nógrádi 
területekre tervezett b a r n a k ő s z é n  - kutatás perspektíváinak tisztázásában is

Kiemelt fontosságú feladatunk volt az ajkai barnakőszén-terület tartalékkészletei
nek felderítése, ahol ot előzetesen kijelölt terület közül négyet kivizsgáltunk Az Ajkához 
közelebb eső területek kutatása sajnos negatív eredménnyel zárult Elmeddulés, a mély
ségviszonyok kedvezőtlen változása, vagy a kőszénvagyon mérete miatt nem sikerült 
realizálnunk a kutatásoktól várt eredményeket A jelenleg munkában levő sumeg—ukk— 
nemeshanyi területen viszont a számbavételi határt elérő vastagságú és minőségű telepeket



sikerült kimutatni Az aljzat mélységének változása és a minőségi változás irányának a ki
mutatása az 1982 év feladata lesz es reményeink szerint ez a kutatás átalakul felderítő fá
zisú barnakószen-kutatássa

Nem kisebb jelentőségű a kozepso- és Ny-mátrai é r c e s e d é s  vizsgálata sem, 
amelynek célja a felszínkozeli hidrotermális—teléres ércesedés és a mélyszintek ércpers
pektíváinak a megítélése 4 db 1 10 000 ma térképlap területén komplex módszerekkel 
— ideértve a geofizikai módszereket is — részletes ércfoldtam reambuláció folyt Ennek 
eredményeképpen négy különböző típusu anomáliát sikerült a területen eltérő módsze
rekkel kimutatnunk Kivizsgálásuk 1982-ben es a további évek során folytatódik

5 Az alapkutatás iránti igény országszerte es szakmaszerte egyre növekvő Magyar- 
országon nem alakultak ki az alapkutatásnak intézetei A Tudományos Akadémia Geo
kémiai Kutató Laboratóriuma méretei és profilja miatt az igényeknek csak egy részét ké
pes kielégítem, így Intézetünkre már ma is es a jövőben is egyre jelentősebb feladatok há
rulnak alaptudományi szinten Minimális célkitűzésünk volt e téren az Intézet és a szakma 
egésze által élért eredmények alaptudományi szintű visszacsatlakoztatása

Az ide sorolt új feladatok közül kiemelt fontosságú M a g y a r o r s z á g  1 500 000 
ma f ö l d t a n i  a t l a s z a  Az atlasz kiadásával célunk szintetizálni az elmúlt 30 év 
gazdag földtani ismeretanyagát és térképi interpretációval biztosítani kívánjuk annak szé
les korú' felhasználását, de nem utolsósorban így pótoljuk az 1956-ban kiadott és már ki
fogyott 1 300 000 ma „Magyarország földtani térkepét” is Az előkészítő munka során 
kialakítottuk az atlasz szerkezetét Terveink szennt — 80 szerző bevonásával — földtani, 
tektonikai, geofizikai, ősföldrajzi, hidrogeológiai, ásványi nyersanyagprognozis, műszaki 
földtani, agrogeologiai sorozatokat tartalmazva közel 40 térképváltozat készül majd Ter
vezzük továbbá — a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézetével együttműködve — 
egyes változatok dombomyomasu kiadását is

Az idei tervévben elkészült felszíni földtani térkép kézirata óriási lökést adott ehhez 
a munkához és ez minden nehézségével, hibájával együtt alkalmas arra, hogy továbbfej
lesztve, az 1982-es tervévben az egesz sorozatnak első és legfontosabb dokumentációs 
lápjává váljék

Az alapkutatási feladatok kozott említjük a l a p s z e l v e n y  p r o g r a m u n 
k a t ,  amelyben nagy ütemben és jelentős anyagi ráfordítással folyik a legfontosabb föld
tani standard szelvények szabványosított felállítása, vizsgálata 1981-ben folytatódott a 
felszíni alapszelvényeknek a feltárása, vizsgálata, jelentősen bővült a program a geofizikai 
alapszelvények teljes rendszerével és megkezdődött ásványi nyersanyagtelepeink telep
tani alapszelvényeinek vizsgálata Ennek fontossága tovabbkutatási, hasznosítási, genetikai 
szempontból közismert Jelentős lépésé volt az alapszelveny programnak, hogy a tengelici, 
paksi, sziraki, igali alapfúrasokkal sikerült megteremteni a harmadidőszaki mélymedencék 
irányába azt az összeköttetést, amely a munkák folytatásához szükséges A mezozóos 
szelvények közül a középhegységi triász alapfúrások részletes szechmentológiai és réteg- 
tani vizsgálata emelhető ki

Az alapkutatási feladatok kozott említjük a közelmúltban indult, kis anyagi ráfordí
tással folyó a k t u á l g e o l o g i a i  vizsgálatokat, amelyeket a Balatonra koncentrál
tunk Ezek az aktualgeologiai vizsgálatok egyre közelebb kerülnek a Balaton környezet
védelméhez, mely kiemelt kormányprogram Kubában dolgozó munkatársaink részvételé
vel folytatódott a kubai self ilyen jellegű feldolgozása is



Az alapkutatási feladatok sora az elmúlt tervévben — először az Intézet történeté
ben — m ó d s z e r k u t a t á s i  programokkal bővült Az Intézet kapacitásának mind
össze 1%-át kitevő, de fontosságában ennél lényegesen jelentősebb munka fejlesztési cél
kitűzéseiről és eredményeiről e kötetben dr  Dudich En d r e  igazgatóhelyettes ad 
számot

6 Intezetfejlesztesi terveink közül 1981-ben megvalósult a múzeumi rekonstrukció 
első üteme Az intézeti székház III emeletének Szabó József utcai frontját már moderni
záltuk és a Népstadion felőli oldalon is gyors ütemben folyik az átalakítás A tervezett 
72 új munkahely felét már használatba vettük Az új tárolókban korszerű, tömör tárolási 
rendszerben helyeztük el a múzeumi anyag egy részét, módot nyújtva annak továbbfej
lesztésére Az átépítési munkák ellenere az Intézet országos tudományos szolgáltatásait 
az Adattári- és a Gyűjteményi osztály -  jelentős többletmunkával -  igyekezett fenn
tartani

Elkészült Szolnokon az alföldi magmintaraktárunk, melyet az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszttel közösen továbbfejlesztünk Terveink szerint az OKGT költségén to
vábbi 2000 m2 alapterületű — maganyagok tárolására alkalmas — raktár épülne, amely az 
Intézet kezelésében az összes alföldi fúrási anyag tárolására és ezzel kapcsolatos szolgálta
tásokra teijedne ki

Befejeződött a sümegi Központi Oktatási Bázis bővítése, amely mintegy 50 fő kép
zését, továbbképzését teszi lehetővé

Beruházási, műszerbeszerzési lehetőségeink arányában fejlesztettük anyagvizsgáló 
kapacitásunkat, előtérbe helyezve az automatizálást az atomadszorpciós és röntgen
vizsgálatok terén A rutinvizsgálatok rovására jelentős előrelépés a vizsgálati eredmények 
kiértékelése és összefoglalása az anyagvizsgáló specialisták munkájában

Az Információs csoport látványos eredménye a „Geoinform” füzetek megjelente
tése és forgalmazása Gazdaságfoldtani tevékenységünk továbbfejlődött, az osztály meg
erősítésével az ásványvagyon mérleg elkészítésén kívül alapvető módszertani fejlesztést is 
végrehajtottunk

7 A teljesség igénye nélkül és csak fontossági rendben rangsorolt rövid beszámoló 
ellenére is meg kívánom említeni néhány megoldatlan problémánkat, amelyeknek éppen 
ezért a következő években fokozott figyelmet kell kapniok

A hazai kapcsolatfelvételek, a továbbképzések, a nemzetközi kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek széles körű felhasználása mellett sem fejlődött kielégítően a földtani adatok 
számítógépes feldolgozása Hosszú vajúdás utáni konklúziónk, hogy főleg és elsősorban 
az intézeti alapadatok (országos jelentőségű alapfúrások, alapszelvények) feldolgozására 
kell koncentrálnunk, melyek alapját képezik mmden további kutatásnak Az iparági föld
tani szolgálatoknál kialakuló rendszerekkel való kapcsolat megteremtése útján alakítható 
ki a földtani adatok országos áttekintését biztosító számítógépes információs rendszer

Sajnos nem sikerült eredményt elérnünk a paleomágneses kutatások kiszélesítése, 
tömegesítése és a magnetosztratigráfia hazai meghonosítása terén sem Ennek oka nagy
részt a műszerbeszerzés nehézsége volt

Továbbra is megoldatlan maradt a szervezeti egységek gazdálkodási rendje Bár rész
letkérdésekben történt előrelépés (energiatakarékosság, bérmegtakarítás), a leadott hatás
köröknek megfelelő, kis adminisztráció-igényű és rugalmas gazdálkodást megvalósító 
rendszer kialakítása még a jövő feladata



8  A tervévben az Intézet fejlesztése, a munkaszervezés területén a kádermunka 
szép eredményeket hozott Megújult az Intézet vezető testületé hat vezetőt csere utján, 
két vezetőt hosszabbítás útján es három vezetőt új szervezeti egységek létesítése utján ne
veztünk ki Két, szervezeti rendünkben szereplő kutatóosztály, a Szilárd ásványi nyers
anyag prognózis osztály és a Kisalföldi osztály létszámát sikerült feltöltenünk Tizenegy 
újonnan végzett kollégánk került az elmúlt évben az Intézethez, ez részben csökkentette 
utánpótlási gondjainkat Továbbképzési terveink eredmenye egy, az Intézeten belül 
szervezett geostatisztikai tanfolyam és a Mérnöktovábbképző Intézet áltál szervezett 
számítógépi—adatfeldolgozási tanfolyam volt Az Intézeten belüli technikustovábbképzd 
és mmősítő tanfolyamon 33 fo vett részt

Jelentős eredmények vannak a nyelvtanulás területén is A tudományos minősítés 
vonalán két védett mmósítésről és három elkészült kandidátusi disszertációról számol
hatunk be

A garantált jutalmak és céljutalmak rendszerevei továbbfejlesztettük az elmúlt év
ben ösztönzési rendünket A regi es az új formák együttesen alkalmasak arra, hogy tükröz
hessék az intézeti munkában meglevő minőségi különbségeket és alkalmasak arra is, hogy 
ki-ki erótartalékai szerint vegyen részt közös feladataink megoldásából A tervevben, az 
eves bérkorrekció során már eredményesen használhattuk fel a letszammegtakarítasbol 
adódott bérkereteinket is, rendeztük a szaktechnikusok bérét, a nyelvpótlékok es a mo
torvezetői pótlékok ügyét

Jelentős munkaszervezési feladat volt 1981-ben az 5 napos munkahétre való áttérés, 
íll ennek az előkészítésé Sok gondot okozott az intézeti új munkahelyek hasznalatba- 
vetele is Az ilyenkor szokásos problémák ellenere, mindkét esemény megtörtént különö
sebb, megoldhatatlan problémák nélkül

Le kell rögzítem, hogy mindezen eredmények egyedül és kizárólag harmonikus 
környezetben es egyetértésben folytatott nagyon aktív munkában képzelhetők el, ame
lyet a jól működő intézeti demokrácia biztosít

9 Az Intézet hazai kapcsolatainak fejlődéséről szólva örömmel állapítható meg, 
hogy igen kedvezően alakult az ELGI es a MÁFI közötti, a két intézet kutatói közötti, a 
kutatási területeken és kutatási témákban végzett közvetlen egyuttműkodes és nagymér
tékben mutatkoznak ennek napi es éves eredményei

Jelentős új hazai kapcsolat jött létre a Magyar Néphadsereg Terképeszeti Intézete
vei A kialakult jo kapcsolatnak a kölcsönös előnyök mellett az a jelentősége, hogy olyan 
új technikával bővíti az Intézet térképkiadási lehetőségeit, amelyek idáig nem állták ren
delkezésünkre és térképeink geodéziai tartalmát ugrásszerűen javítani fogjak

•Tovább folytattuk kapcsolataink kiépítését a technológiai jellegű intézetekkel 
(BME Geodéziai Intézet, ATOMKI, OLAJTERV s tb ) es tovább erősítettük elsősor
ban az OKGT-vel, a MAT-tal — hazai és nemzetközi együttes fellépes térén — együttmű
ködésünket

Nemzetközi kapcsolatainkról szólva uj együttműködést létesítettünk az NSZK 
hannoveri Központi Földtani Intézetevei, az Ukrán Tudományos Akadémia kijevi Földtani 
Intézetével Az év örvendetes esemenye, hogy az I U G S Kutatasi-Fejlesztesi Programja 
elfogadta egyik kutatási programjavaslatunkat, amely a közép- es kelet-európai neogen ős
földrajzi térkepeinek szerkesztésére és kiadasara vonatkozik és ezt 1985-ig évi 5000 $-ral 
támogatja A nemzetközi kapcsolatok alakulasa szempontjából nem érdektelen megemlí



teni, hogy az R C M N S (a Mediterrán Neogén Rétegtan Regionális Commite-ja) az Inté
zet igazgatóját alelnokévé választotta 1981 szeptemberi magyarorszagi ülésén

10 Az év tudománypolitikai szempontból jelentős esemenyei sorabol mindenekelőtt 
az Országos Földtani Tervanketot említjük, amely az V ötéves terv lezárását es a VI öt
éves terv indítását célozta Kiemelkedő esemény volt az MTA közgyűléséhez kapcsoló
dóan rendezett, a „Természeti erőforrások kutatasa” c országos főiránnyal kapcsolatos 
ankét, íll a főirány geoszféra programjának elfogadása a Tudományos Tanács részéről 
Mindhárom alkalommal módunk nyílt az Intézet célkitűzéseit, kutatási terveit, eredmé
nyeit ismertetni és a legmagasabb szinten megvitatni Ennek jelentőségét az intézeti kon
cepciók jóváhagyása, a természeti eroforras-kutatás terén vezető szerepének megerősítése, 
az alapkutatási tevékenység elfogadtatasa bizonyítja

Nagy segítséget jelentett munkánkban az MSZMP XIV kerületi Végrehajtó Bizott
ságának ülése, melynek során a helyszínen felülvizsgáltak a tudománypolitikai irányelvek 
intézeti érvényesülését

Az elmúlt évben ismételten megszervezett Ifjúsági Parlament lehetőséget nyújtott 
ifjúságpolitikai, oktatási, továbbképzési munkánk áttekintésére és javításara

Úgy érezzük, a VI ötéves terv első évének eredményei, eseményei kedvező képet 
mutatnak az intézeti munka folyamatosságában Jogos reményünk, hogy feladatainkat 
programszerűen, magas tudományos szinten teljesítem tudjuk szaktudományunk tovább
fejlesztése, a hazai fold minél teljesebb megismerése érdekeben

dr  Hám or  Gé z a  
igazgató

RESEARCH ACHIEVEMENTS OF THE HUNGARIAN 
GEOLOGICAL INSTITUTE (MÁFI) IN 1981

The year 1981, as the opening one of the Vlth Five-Year Plan m Hungary, was to 
show whether our concepts, aims and programmes had been properly considered before
hand Thus the scheduling of tasks according to the actual working capacities ofMÁFI’s 
research staffs, and the individual performances of the staff members had also to be 
tested Furthermore the year provided an opportunity for the management to check up 
their decision-making upon a relevant self-examination

In-the years 1979—80 we decided to finish the programmes transient from the Vth 
Five-Year Plan as soon as possible, to renew our geological mapping, to participate,'with 
larger share and in a more concentrated form, in the works devoted to national mineral 
resources prediction and to carry out some major mineral prospecting projects We de
cided to intensify efforts in fundamental research and, at the same time, we formulated 
our ideas on development schemes and worked out our investment programmes A con
siderable amount of surplus labour and stepped-up plans in 1980 enabled us to start the 
Vlth Five-Year Plan, this would basically influence our achievements in 1981 The 
completed investigations are fewer in number as compared to the last year And this is 
quite natural



Without seeking to give a full coverage of our activities, we have selected a few 
examples to spotlight our exploits in the afore-mentioned order, stating in the preamble 
that our Institute completed with success the 112th—113th years of its existence, that it 
accomplished in 1981 its voluntary schedule and that it accumulated plenty of spiritual 
and material reserves The advantage we had gained in the preceding two years did not 
decrease We succeeded in accomplishing our research schedule to 112 6% and we achieved 
this in spite of a reduction m staff

1 Of the programmes transient from the Vth Five-Year Plan the completion of the 
geological mapping of the B a k o n y  Mountams is at the premium In this context the 
mapping on a scale of 1 20,000 was virtually finished and a work of 23-year duration was 
brought to completion by the Hungarian Central Range Department With the complete 
or partial surveying of 5 map-sheet areas on a scale of 1 10,000, the field-survey work 
was terminated Publication of the results was continued at a good pace according to 
schedule 7 map-sheets of 1 20,000 scale were got ready to printing, 4 map explanations 
were edited and 1 map-sheet and 2 explanations were issued In doing so, the Department 
could still spare force enough for preparations for the B a l a t o n  H i g h l a n d  Survey 
Program to be launched in 1982 The completion of the draft of the Bakony Mountams 
geological map on a scale of ^  1 50,000, l e its ’’observation map variant” has been a 
progress of particular importance

The publication of the 1 20,000-scale geological map of the D o r o g  B a s i n  
was a similar overlapping project The map was issued on the occasion of the bicentenary 
of the Dorog coal mining industry and was handed as a gift of the Institute to leading 
Dorog coal miners

Of the mapping works the geological survey of the w e s t e r n  M e c s e k  Moun
tains got to the stage of completion, as 2 map-sheets of 1 25,000-scale were completed

The rate of lowland research was accelerated With four map-sheets newly surveyed 
and two map-sheets published, atlases of a total of 32 map-sheets were prepared for an 
area of about 36,000 km2, covering more than one third of our country Stepped- 
up work in 1981 provided an opportunity for the completion m 1984 of a 20-year low
land programme At the same tune, an outline of the geological synthesis of the G r e a t  
H u n g a r i a n  P l a i n  was sketched up and data files recorded for several decades m 
74 observation wells were evaluated, again in the form of an atlas

Simultaneously with the works being done in the Great Hungarian Plain, the 
Institute could afford the preparation of a research programme for the L 1 111 e H u n 
g a r i a n  P l a i n  still during the fiscal year Two map-sheet areas of different 
geological character (1 25,000) have been prepared to help the final formulation of the 
programme

As a transient programme, the engineering-geological mapping of the towns of 
P é c s  and S z e g e d  was continued (1 10,000)

2 Our second goal was to renew geological survey activities by MÁFI as justifiable 
by the development of earth sciences m Hungary, the basic task of the Institute, and 
upon the need for experiences l e experts to be secured thereby

First from among these works, the geological survey of the A g g t e l e k  — R u -  
d a b á n y a  M o u n t a i n s  should be mentioned with its aim to clear the economic 
perspectives of the local iron ores and other mineral deposits The geological mapping on



a scale of 1 25,000 and the associated stratigraphic and tectonic studies are conducted in 
collaboration with the Slovak colleagues Valuable new information on the position of 
the Silice nappe, the Rudabánya reverse fault and the near-surface occurrence of the 
Telekes Anhydrite Formation was aquired, and the study of some geophysically detected 
geological formations hitherto unknown, was begun

Another work of similar importance was the geological survey of the V e l e n c e  
M o u n t a i n s  From the surveying of four 1 10,000-scale map-sheet areas and the 
associated thematical research works some new recognitions have emerged, which might 
be quite promising for the economic future of the region, as stimulating ore prospecting 
therein The intrusive breccias now discovered, their genesis and age, the dolomitic carbo- 
natite dikes, the metasomatites of andesitic volcamcs and the associated traces of 
molybdenum are all suited to serve as a basis for a special ore prospecting programme to 
be launched in the years to come

Let us point out that the grounding instructions elaborated in 1981, enabled to 
start in 1982 a 1 20,000-scale mappmg in the B a l a t o n  H i g h l a n d  and in the 
L i t t l e  H u n g a r i a n  P l a i n

3 Our goals concerning mineral resources predictions could be achieved as follows 
To lay foundations for and improve predictions of the country’s h y d r o c a r b o n  

resources, the collecting of data concerning Hungary’s deep Neogene basins was continued 
by processing the data gamed from 8 key boreholes For the elaboration of stratigraphic 
bases to synthesis, additional geological key boreholes were studied and the thematic 
research works were continued (vitnmte reflexion, various studies on organic geo
chemistry, K/Ar dating, e t c )

The 1 500,000-scale geological map of the Tertiary volcamcs of Hungary was pre
pared, with a view to the role these formations play in hydrocarbon generation, migration 
and accumulation Outside workers helped to compile a brief account of Hungary’s mo- 
lasse formations and an international forum was convened to discuss and evaluate it

Our tasks in the field of b a u x i t e  prognosis and our proposals concerning the 
areas to be explored have been co-ordinated with the representatives of the Hungarian 
Aluminium Corporation Out of the planned generalizing prediction maps, the publication 
of a forecast map for the Upper Cretaceous bauxite horizon was followed by the 
completion of another one for the Middle Cretaceous bauxite horizon Moreover a con
siderable progress was made in compiling the map for the Eocene bauxite horizon

Of the regional forecasts already having been used, in part, for bauxite prospecting 
works, let us quote the study of the subbasins surrounded by the Buda-Pilis range, a work 
with some initial success The presence of a bauxite horizon situated under redeposited 
dolomites in the Nagykovácsi basin has been evidenced The qualification tests are still 
being carried on

In the course of our c o a l  prediction efforts the 1 25,000-scale prediction map of 
Transdanubia’s lignite (browncoal) resources was brought to completion The associated 
thematic studies (studies on palaeogeography, coal-accumulating swamps and coal-quality 
prediction) have progressed considerably The blue-print of the Matra—Bukkalja Lignite 
Prediction Map has been issued and the final product is soon to appear

Our activities in forecasting m e t a l l i f e r o u s  mineral deposits were further 
developed in the Tokaj Mountains by compiling a map of ore and alunite prediction on a



scale of 1 50,000 The ore prediction results of the Borzsony—Dunazug Research 
Programme were also summarized

The compilation of the first three versions of the country-wide prediction maps for 
construction r a w  m a t e r i a l s  (1 500,000) has been a remarkable achievement by 
the Territorial Geological Survey Departments

G r o u n d w a t e r  prediction is served by a general hydrogeological map (1 5 00,000) 
representing the first end-product of the pertinent forecast map series planned A pre
diction map of the same scale concerning the national mineral and thermal water resources 
has also been drafted

The four-variant 1 40,000-scale map-series of Budapest Metropolitan Area will be 
pubhshed to furnish an outstanding representative of the e n g i n e e r i n g - g e o l o 
g i c a l  ’’prediction” maps

The results achieved in 1981 in editing the Engineering-Geological Map of the 
Balaton Region will enable the publication of synoptic maps on the same scale

Over an area comprising seven counties, editorial works for the serial compilation 
of a national map of vulnerability to pollution are being conducted and the programme 
for the engineering-geological revision of the ’’Balaton Agglomeration” has been 
worked out

- 4 Our efforts in mineral prospecting have been—at least partly—successful In addi
tion to the b a u x i t e  prospecting already referred to, a few minor mineral prospecting 
or reconnaissance projects were earned out in the Lencse-hegy South, the Markus-hegy 
North, and the Cseteny-Szapar areas, where pre-dnllmg geophysical measurements were 
performed Our staff co-operated in cleanng the perspectives for a planned l i g n i t e  
exploration in the Borsod and Nograd areas of N Hungary

The exploration for coal reserves in the Ajka Brown-Coal District was a task of 
extraordinary importance, where four out of five previously selected areas were scrutinized 
Unfortunately, the results in the areas adjacent to the town of Ajka have been negative 
owing to impovenshment, adverse changes in depth or low tonnage In the 'Sumeg—U kk- 
Nemeshany area now being explored, however, coal seams workable m terms of both 
thickness and quality, could be found To determine the trend of basement depth- and 
quahty variation will be the task to be solved in 1982 and this research is hoped to lead 
to renewed searches for brown-coal deposits

The investigation of the Central and Western Matra ore m i n e r a l i z a t i o n ,  a 
work aimed at assessing the odds of finding additional hydrothermal lodes near the sur
face or deep-situated ore bodies, is not less significant either Four 1 10,000-scale map- 
sheet areas were subject to a detailed metallogemc reambulation by complex methods 
including geophysics As a result of these efforts four different types of anomalies could 
be distinguished there by different methods Their further study will be carried out in 
1982 and the following years

5 The need for fundamental research in most disciplines goes on increasing on a 
national scale However, no institute devoted to these tasks can be found in Hungary 
With restricted facilities given by its staff and scientific profile, the Research Laboratory 
for Geochemistry of the Hunganan Academy of Sciences can cover only a part of the 
needs In consequence, our Institute is being charged with more and more significant 
tasks in the cultivation of pure science The minimum to be achieved in this field has



been a feedback to the pure scientific level of the work results achieved by the Institute 
and other fellow institutions

One of the new tasks of this kind has been the compilation of the ’’G e o l o g i 
c a l  A t l a s  o f  H u n g a r y ” o n  a s c a l e  o f  1 500,000 By publishing the Atlas, 
we have intended to summarize all the geological knowledge accumulated during the last 
30 years By the cartographic interpretation of these informations, we hope to guarantee 
an ample utilization of them and, last but not least, to find a good substitute for the 
’’Geological Map of Hungary”, scale 1 300,000, published in 1956 and now out of stock 
Preparatory works have outlined the contents of the new Atlas It is planned to comprise 
a total of nearly 40 map variants including geological, tectonic, geophysical, palaeo- 
geographic, hydrogeological, mineral resource prediction, engineering-geological and agro- 
geological serials Furthermore, some variants are to be issued in form of raised maps in 
co-operation with the Cartographic Institute of the Hungarian People’s Army

The draft of the surface geological map prepared this year has given the work an 
enormous impetus With all difficulties and faults involved, this map, when improved, is 
apt to become, m 1982, the first and most important documentation sheet of the whole 
series

It is in the context of fundamental research tasks that we mention our K e y  S e c 
t i o n  P r o g r a m m e  under which some major geological standard profiles are being 
selected studied assiduously and with considerable financial inputs In 1981 the re
covery and study of the surface key sections was continued, the program has been con
siderably widened with a complete system of standard geophysical profiles and 
complemented with the study of the economic-geological key sections of the Hungarian 
mineral deposits The importance of these developments for the clarification of genetic 
conditions and for the exploration and exploitation of mineral resources is well-known 
That key drilling at Tengelic, Paks, Szirak and Igal succeeded in finding a communication 
with the Tertiary deep basins, as a prerequisite for the continuation of the works has been 
an important step of the Key Section Programme In the context of the Mesozoic profiles, 
the detailed sedimentological and stratigraphic studies of the Tnassic key drill sections 
should be pointed out

The fundamental research tasks of MAFI have included the a c t u o g e o l o g i -  
c a 1 research recently launched with minor financial inputs and concentrated to Lake Bala
ton These studies are getting increasingly closer to the environmental protection of Lake 
Balaton which is a stressed governmental programme MAFI’s staff scientists took part in 
continued studies of this kind of the Cuban shelf

The list of fundamental research subjects to be dealt with was widened last year, for 
the first time in MAFI’s history, with m e t h o d o l o g i c a l  r e s e a r c h  programmes 
An account of the development objectives, and results of this work-absorbing only 1% 
of MAFI’s working capacity, though significantly outsconng this m importance—is .given 
in the present issue by deputy director dr  E Dudich  (only in Hungarian)

6 Out of our Institute Development Projects, the first phase of the reconstruction 
of the Museum was accomplished in 1981 Those frontal tracts of the Illrd floor of the 
Institute’s headquarters facing the Szabo Jozsef Street have been modernized and the 
Nepstadion side has also witnessed a rapid rate of reconstruction works still going on 
Half of the 72 new working facilities planned have already been occupied by an equal



number of staff members Part of the Collection has already been replaced to the new 
specimen cases enabling a more compact storage of the material and liberating free 
capacities for further growth In spite of the reconstruction measures the Institute sought 
to keep on providing its scientific services This could be achieved by added efforts and 
a considerable amount of surplus labour on the part of the Data Bank and Collections 
Departments

Our Great Plain Core Depository at Szolnok, to be run jointly with the National 
Oil and Gas Trust (OKGT) has been put in operation According to our plans, an additional 
core depository of 2000 m2 size is to be built from OKGT funds Administered by MAFI, 
this depository would have to accomodate materials to be recovered from all boreholes 
in the Great Hungarian Plain and to provide users with corresponding services

The widening of the Central Training Base at Sumeg, enabling the pre- or post
graduate training of a total of 50 persons, has been completed

Our laboratory facilities were developed at a rate proportional to our facilities of 
financial investment Automation in atomic adsorption and X-ray analyses were given pre
ference Evaluation and summarization works done by MAFI’s analysts marked a con
siderable progress as compared to mere routine analyses done in the preceding years

The publication and circulation of the ’’Geomform” fascicles by the Information 
Team represented a spectacular achievement Our economic-geological activities went on 
progressing the Economic-Geological Department was strenghtened and, in addition to 
the preparation of the National Inventory of Mineral Reserves, a basic development in 
methodology was also performed

7 Not claiming to be exhaustive, but disregarding the limitations and importance- 
hierarchy of this report, I wish to list a few unsolved problems that should be paid 
particular attention in the years to come

In spite of the contacts established and the postgraduate training courses organized 
in this country, and the large-scale use of the potentialities of international relations the 
progress in the field of computerized geological data processing has not yet been satis
factory An odyssey of fruitless attempts has led us to conclude that efforts should be 
concentrated mainly and primarily on the processing of the Institute’s own data files (key 
drill sections of national importance, key profiles, etc ) serving as a base for any further 
research and that a computer-backed information system ensuring a nationwide assess
ment of the geological data can be developed through contacts with the industrial geo
logical services

Unfortunately enough, our efforts to widen the scope of palaeomagnetic research, 
to achieve the mass production of palaeomagnetic results and to introduce magneto
stratigraphy to this country, have not been successful either This was due, for the most 
part, to difficulties in purchasing instruments

8 In the domain of labour organization and improvement-minded cadre policy 
the plan year has brought about good results The executive board of the Institute was 
renewed, six executives were exchanged, two executives were reinstated and three others 
were appointed to head new working units The Institute was authorized to fill the staffs 
of two research units, the Solid Mineral Resources Prediction and Little Hungarian Plam 
Research Departments, which had already figured m the Institute’s organogramme 
Eleven new graduates entered the Institute’s staff last year and this partly relieved our



difficulties in this respect Our efforts in the domain of postgraduate training resulted 
in organization of a training course on geostatistics at the Institute and participation in a 
computerized data processing course organized by the Institute of Postgraduate Training 
of Engineers and Executives The postgraduate training and qualification course organized 
for the auxiliary staff of the Institute at its headquarters, was attended by 33 persons 

Remarkable results have been achieved in the learning of foreign languages As for 
scientific (academic) graduation we are able two report on two admitted dissertations and 
three ’’candidate for doctor in geoscience” dissertations ready to submission

Let us point out that all these achievements would be inconceivable, unless a busy 
work in a harmonic atmosphere and the spint of mutual understanding safegarded by an 
internal democratic atmosphere, was done

9 Turning to the development of the Institute’s home relations, we are glad to note 
that the direct co-operation between ELGI (the Geophysical Institute) and MÁFI, between 
the research workers of the two institutes in various study areas and research subjects has 
evolved very favourably and that the everyday and annual results of this co-operation are 
widely manifested

An important collaboration has been made with the Institute of Cartography of the 
Hunganan People’s Army, on the basis of mutual advantages Technically, these good 
relations provide MÁFI with new map-prmtirg facilities and enable to improve the geo
desic content of our maps

We went on developing connections with some technological institutions [Institute 
of Geodesy of the Budapest Technical University (BME) Research Institute for Nuclear 
Physics (ATOMKI), Design Institute of the Petroleum Industry (OLAJTERV), etc ] and 
we particularly intensified our co-operation with the National Oil and Gas Trust (OKGT), 
the Hungarian Aluminium Corporation (MAT) through joint participation in various 
projects, both national and international

As far as our international relations are concerned, a new co-operation was 
established with the Institut fur Geowissenschaften und Rohstoffe m Hannover, F R G , 
and the Institute of Geological Sciences of the Ukrainian Academy of Sciences in Kiev, 
U S S R  The acceptance of our programme proposal for an I U G S -sponsored research 
development project concerning the compilation and publication of palaeogeographic 
maps of the Neogene in Central and Eastern Europe and the allocation of an annual 
support of $ 5000 from I U G S funds up to 1985 were a striking achievement of the 
year It would not be entirely without interest to mention that the Regional Committee 
on Mediterranean Neogene Stratigraphy ( R C MN S ) ,  at its meeting held in 1981 in 
Hungary, elected MÁFI’s director its vicepresident

10 Out of the list of the major science policy events of the year we should like to 
quote, first of all, the National Meeting on Geological Planning which was aimed at the 
conclusion of the Vth Five-Year Plan and the launching of the Vlth Five-Year Plan The 
conference on the ’’Research on Natural Resources” , government level research project, 
held under the auspices of the general assembly of the Hunganan Academy of Sciences 
and the acceptance of the geosphere programme of that project by the Scientific Council 
are also worthy of mention On all three occasions we had the opportunity to expound 
MÁFI’s objectives, research plans and achievements and to discuss them at the highest 
authority levels, as proved by the approval of MÁFI’s concepts, the consolidation of its



leading role in the research for natural resources and the approval of MÂFI’s fundamental 
research orientation m science policy

The meeting of the XIVth District Executive Committee of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party, at which MÂFI’s implementation of the Party’s science policy directives 
was analyzed on the spot, has given great impetus to our work

Convened on several occasions last year, the Youth Parliament provided opportunities 
for reviewing and improving our activities in youth policy, education and postgraduate 
training

We have the feeling that the achievements of the first year of the Vlth Five-Year 
Plan look promising as fas as the continuity of MÂFI’s work is concerned Thus we 
rightly hope to be able to fulfil our tasks in a well-programmed way, at a high scientific 
level, so as to achieve further progress in our special branch of knowledge for a better 
understanding of our native land

d r  G HÁMOR 
Director


