
A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
1983. ÉVI KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Az Intézet 1983 évi munkájának értékelése némi szubjektivitást tartal
maz, mivel az igazgatói beszámoló ez alkalommal egyben számadás és kötelező' 
önvizsgálat is a vezetői megbízás első ot évi feladatainak teljesítéséről Az 1983- 
as tervévet az Intézet élete, működése, megújulása szempontjából döntő év
nek, a nagy vállalkozások évének tekintjük Sikerült számottevő eredménye
ket felmutatnunk az Intézet országos vezető szerepének megerősítése, nyers
anyagkutatási feladataink teljesítése és a kutatómunka feltételeinek biztosí
tása terén is

Kiemelkedő eredménynek tartjuk ezek sorában a Magyarország Földtani 
Atlasza 1 térképlapjának, az 1 500 000 méretarányú Magyarország földtani 
térképének megjelentetését és Magyarország litosztratigráfiai táblázatának ki
adását Mindkét szintetizáló mű a földtani kutatás rendkívül aktív utóbbi 
negyedszázadának eredményeit foglalja össze, teszi alkalmassá újabb földtani 
modell kialakítására és új kutatási perspektívák összegezésére Minőségük és 
hatékony felhasználásuk, sőt jövőbeni tudományos együttműködéseink fontos 
záloga az a tény, hogy készítésük során régen tapasztalt kollektív munka bon
takozott ki szaktársadalmunkban A példás együttműködésben különösen az 
OKGT, a MÁT és a MÉV szakemberei vállaltak vezető szerepet

Magyarország területének első formációtáblázata is több éves munka ered
ménye Szerkesztését a Magyar Rétegtani Bizottság irányította, tíz albizott
ságában mintegy 160 ipari, egyetemi, intézeti szakember aktív együttműködé
sével Hiánypótló jellegén túli jelentősége, hogy közreadásával számos orszá
got megelőztünk a földtudomány nemzetközi versenyében

Sajnos e versenyben előző előnyünkhöz mérhető nagyságú lemaradásunk 
van a számítógépi lehetőségek földtani felhasználása terén Mégis, az 1983-as év 
nagy eredményei sorában örömmel jelentjük, hogy az ország mélyfúrási ka
taszterének számítógépi rendszere működésbe lépett és az 1963—1980 kozott 
mélyült, mintegy 20 000 db mélyfúrás adatai már gépi úton lehívhatók 
A rendszert hasznosan egészíti ki a tárgyévben kiadott két mélyfúrási kötet és 
a Magyarország Mélyfúrási Atlasza (1963 — 1975), amely 32 db, egymáshoz 
csatlakozó 1 150 000 méretarányú térképlapon alapvető kutatástervezési, 
adatszolgáltatási igényeket elégít ki Ez az atlasz is első a hazai földtani kutatá
sok történetében Frontáttörés értékű a VT 20/4 és a TPA—L típusú, közepes 
teljesítményű számítógépek beállítása, melyeket a Központi Földtani Hivatal 
támogatásával szereztünk be Ezek — az évek során céltudatosan e speciális 
irányban képzett szakembereink kezében — a jövőben eredményesebbé teszik 
országos ásványvagyon-gazdálkodási feladataink megoldását, illetve az ásványi 
nyersanyagprognózisok földtani alapjainak tudományos kimunkálását



Az 1983-as tervév eredményeit felmérve nagy biztonsággal jelentjük, 
hogy túljutva a VI ötéves terv kétharmadán, az intézeti ötéves kutatási terv
ben rögzített három fő célkitűzésünket és az ehhez kapcsolódó kutatási fel
adatainkat — nehézségeink ellenére — eredményesen végre fogjuk hajtani 
E célkitűzések a földtani felvételek újraindítását, program szerinti végrehajtá
sát, az országos ásványi nyersanyagprognózisok továbbfejlesztését, a szinteti
záló— modellalkotó munka erősítését és alajikutatási szintre visszaható műve
lését tartalmazták

A nagy erőkkel újraindított részletes legionáhs földtani felvételek terepi 
földtani térképezési progiamjai befejeződtek a Nyugat-Mecsek, az Aggtelek— 
Rudabányai-hegység területen 1 25 000 méretarányban, a Velencei-hegység és 
Pécs építésföldtani térképezési területén, valamint a Balaton-felvidéknek a 
Keszthelyi-hegységet és a Tapolcai öblöt felölelő területén 1 10 000 méret
arányban, a Nyugat-Mátra ércfoldtani térképezési területén 1 50 000 méret
arányban Folytattuk az Alföld cs a Kisalföld 1 100 000, a balatoni üdülőkör
zet 1 50 000 és Szeged váios 1 10 000 méretarányú földtani felvételét

A VI ötéves terv teljesítése szempontjából fontos, hogy a terepi munkák 
lezárása lehetővé teszi a jelzett területek egységesítését, kiértékelését és nyom
dai szerkesztésre történő átadását, a még folyamatban levő munkák eredmé
nyei pedig biztosítják a terepi felvételi munkák programszerű befejezését 
Ezen eredmények sorából fontos kiemelni a három évtizedes Alföld-kutatás 
tudományos eredményeit összefoglaló hatalmas monográfiát (Rónai A és 
munkatársai)

Különösen örvendetes, hogy a felvételi munkák zömét ma már az Intézet 
fiatal kutatói hajtják \ égre, biztosítva ezzel saját szakmai fejlődésüket és ku
tatómunkánk folyamatosságát

A felvételi munkákkal párhuzamosan tovább erősítettük kiadói tevékeny
ségünket Megjelentettük a Nyugat-Mecsek 1 25 000 méretarányú falitérképét, 
melyet 1984-ben a Magyarhoni Földtani Társulat Dóid unántúli Területi Szer
vezete fennállásának 25 éves jubileumán, széles szakmai nyilvánosság előtt 
mutattunk be

Kiadtuk Budapest 1 40 000 méretarányú földtani és építésföldtani tér
képeit 4 változatban Ismereteink szerint ilyen részletes, 1 10 000 méretarányú, 
szelvényszerű felvételekre alapozott és falitérképen szintetizált földtani—víz
földtani—építésföldtani térképpel a világnak nem sok fővárosa rendelkezik

Megjelent Salgótarján ^ 1 1 0  000 méretarányú építésföldtani atlasza az 
Intézet kutatói által végrehajtott felvételek alapján a KFH és a városi tanács 
együttműködésének eredményeképpen Ez az alábányászott területek geo- 
techmkai problémáinak bemutatása szempontjából nemzetközi érdeklődésre 
tarthat számot

A földtani térképezés és térképkészítés 1983 évi volumenét jelzi, hogy 
nyomdába adtunk 12 térképlapot 81 változatban és 9 térképrnagyarázó füze
tet Ezenkívül megjelent 10 db különböző méretarányú térképlap 51 változat
ban és 3 térképmagyarázó füzet

Az országos ásványi mjersanyayproqnózisok munkálatait Intézetünk első
sorban az illetékes ipari szervezetekkel hajtja végre E munkák eredményeiben 
az OKGT, a MÁT, a BKV és a kőszénbányák geológusainak munkája is benn- 
foglaltatik Ezek sorából az 1983 évben különösen jó eredményekkel zárult az 
országos bauxilpt ognózis összeállítása A Dunántúli-közép hegység területéről 
már megjelent három térképváltozat után próbanyomatban elkészült a terület



1 100 000 méretarányú, szintetizáló bauxitprognózis térképe A térkép a terepi, 
fúrási, anyagvizsgálati, geofizikai alapadatok rendszerére épül, módszertana 
és technikai kivitele szempontjából úttörő jelentőségű és méltán reprezentálja 
a hazai bauxitkutatás magas színvonalát Folyamatosan haladtak a DNy és 
É Magyarország bauxitprognózisát megalapozó vizsgálatok és az országos 
prognózisokat kiegészítő bauxit-teleptam alapszelvény vizsgálatok

Az „Ásványvagyonunk átfogó értékelése” c program keretében a terv
évben készült el az ország bauxitvagyonának mennyiségi és minőségi értékelése 
is, Fulop J a Központi Földtani Hivatal elnökének szerkesztésében A bauxit- 
kutatáshoz és bauxitprognózishoz kapcsolódó alapozó kutatások, módszerek, 
módszerfejlesztések teljes problémaköréről nyilvános vitákon számoltunk be 
1983 novemberében az MTA X  Osztálya, a KFH és a MÁT által „Az ország 
természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata” c országos szintű 
kutatási főirány keretében szervezett „Bauxitfoldtam nap” -on

Az országos szénhidrogén-prognózis tudományos megalapozásában az 
Intézetnek három feladata van

— a neogén medencekitoltés vizsgálata (beleértve a vulkánitokat is),
— a paleozóos—mezozóos medencealjzat vizsgálata,
— országos szintézisek összeállítása
Az első feladat keretében folytatódott, illetve befejeződött az alapfúrások 

és egyes ipari fúrások alapszelvény jellegű vizsgálata (Detk-I, Hidasnémeti-I, 
Som-I, Hagykozár-2, "Bóly-I, illetve Doboz-I, Jászladány-I, Korosladány-1, 
Kunszentmárton-1, Tótkomlós-1 jelű fúrások)

Megszülettek az első kiértékelések — térképi ábrázolással — a neogén 
vulkánitok K /Ar módszerrel meghatározott koráról Megtörtént a Kaskantyú-1 
és Sámsonháza-16/a jelű fúrások által létrehozott átfogó neogén szelvény 
paleomágneses vizsgálata (U S Geological Survey, Flagstaff) és elsődleges 
magnetosztratigráfiai kiértékelése

Eredménnyel járt első kísérletünk a mélymedencék neogén képződményeit 
áttekintő ősföldrajzi térképek elkészítésére Szerkesztésre, illetve nyomdai ki
adásra átadtuk a magyarországi pannómai képződmények két, és a magyar- 
országi miocént bemutató négy tanulmánykötetet Megjelentettük a Dunán- 
túli-kozéphegység É-i előtere pannómai Mollusca faunájának monográfiáját és 
az Alföld neogén formációit bemutató kötetet

A második feladat tervévi legfőbb eredménye, hogy — elsősorban az 
OKGT szakembereinek közreműködésével — kiadásra kész állapotban elké
szült Magyarország 1 500 000 méretarányú alaphegyssg térképe, amely min
den eddiginél teljesebben tartalmazza a mélyfúrási és geofizikai eredményeket 
A térkép a paleo—mezozóos alaphegység új ismeretekre alapozott szerkezet- 
földtani modellje is egyben Megjelent a Dél-Alfold mezozoikumnál idősebb 
képződményeit bemutató, hiánypótló, összesítő tanulmány is

A harmadik feladatot elsősorban az országos vagy regionális szintézisek 
feszített ütemű összeállításával és kiadásával hajtjuk végre

A „Magyarország Földtani Atlaszáénak néhány már elkészült változata 
(hidrogeológiai változatok) vagy szerkesztés, íll nyomdai kiadás alatt álló 
változatai (pannómai szmttérképek, geofizikai megkutatottsági térképek, 
szerkezetfoldtani térképek, ősföldrajzi- és fáciestérkcpek, továbbá az országos 
litosztratigráfiai rendszer) döntő mértékben a szénhidrogén-prognózis munkák 
új alapokra helyezését célozza A regionális munkák sorában jelentősen előre



haladt Észak-Magyarország szénhidrogén-prognózisa Módszertani munkáink 
közül itt említhetjük meg az ősföldrajzi rekonstrukció mennyiségi módszerei
nek kidolgozását és kézikonyvszerű kiadását, a rendszeres és nagy tömegű 
vitrimtreflexiós vizsgálatokat, a könnyű szénhidrogének és a bitumoid aszfal
tén frakció vizsgálati módszerének fejlesztését, továbbá a szervesgeokémiai 
adatok számítógépi feldolgozásának szénhidrogén-prognosztikai célú fejlesz
tését is

Az országos ércprognózis hosszabb felkészülési idő után három fő kérdés
ben jutott előre 1983-ban elkészült és megjelentettük Fulop J szerkesztésé
ben az ország vas-, mangán-, réz-, ólom- és cinkércvagyonának átfogó helyzet
képét Első változatban megszerkesztettük Magyarország 1 500 000 méret
arányú metallogéniai térképét, három részterület földtani—ércfoldtam ísme- 
retességi szintjét olyan szintre fejlesztettük, hogy értékelhetők legyenek az or
szágos ércprognózis szempontjából (Aggtelek—Rudabányai-hegység, Velencei
hegység, Nyugat-Mátra) Ez utóbbi feladatokhoz kapcsolódó módszertani ered
mény a metallometnai adatfeldolgozás—értékelés számítógépi programrend
szere és a geokémiai prospekció mintavételi előírása

Prognózis-munkálatainkhoz kapcsolódó földtani előkutatási program
jaink az ásványi nyersanyagkutatás terén is nehezen kiküzdött, de szép ered
ményekkel jártak 1983-ban a Gerecse DK-i területén, három körzetben 
(Tukrospuszta, Jancsármajor—Gyarmatpuszta kornyéke és Szár) kedvező tele
pülési mélységű és vastagságú bauxittesteket mutattunk ki az ELGI és a BKV 
szakembereivel közösen Az Ajka kornyéki kőszénbányászat jövője szempont
jából alapvető fontosságú volt az Ajka-II (Csabrendek—Gyepukaján) terület 
kutatása, amelynek eredményeképpen a felső-kréta korú barnakőszén földtani 
készlete mintegy 140 millió tonna 12,3 MJ átlagos fűtőértékű szénnel növe
kedett

A kutatási programban megszabott ütemben és anyagi lehetőségek hatá
ráig folytattuk olyan kutatásainkat, amelyek eredményeitől alaptudományi 
szintű előrelépést várunk Ezek sorából — a teljesség igénye nélkül — az alap
szelvény kutatást, a hazai és külföldi aktuálgeológiai, az agrogeológiai, környe
zetvédelmi—szennyeződésórzékenységi, területfejlesztési vizsgálatokat emlí
tem Ez utóbbiak az adat- és erőgyűjtés stádiumában vannak Az alapszelvény- 
program került a legközelebb ahhoz, hogy alapkutatássá fejlődjék Eredményei 
elsősorban az üledékföldtan, a faciológia, a kőszéngenetika, geodmamika és 
szerkezeti földtan terén alapkutatási értékűek Számos, e rövid, összefoglalás
ban nem említett magas tudományos értékű módszerfejlesztés is történt anali
tikai és értékelési szinten egyaránt E feladatok természetéből, az Intézet 
profiljából adódóan kimagasló eredmények természetesen hosszú évek kemény 
munkája után várhatók

A kutatómunka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása terén az élet szin
tén nagyobb vállalkozásokra kényszerített bennünket Az Intézet hátsó épüle
tének rekonstrukciója annak teljes kiürítését követelte meg Megoldottuk mint
egy 120 munkatársunk ideiglenes elhelyezését és a felújítás — egy korszerű 
laboratóriumi és kiszolgáló épület reményével — nagy erőkkel megkezdődött 
Befejeződött az intézeti nyomdaüzem korszerűsítése, az igazgatói tanácsterem 
felújítása és szakmai bemutató-, előadóteremmé alakítása, kialakítottuk az 
évek óta hiányolt intézeti klubot és orvosi rendelőt Szállodai költségeink csök
kentése érdekében az Intézet vendégházat létesített, ahol vidéken dolgozó 
munkatársaink és külföldi cserepartnereink íészére jó ütemezés esetén szerény,



de a célnak megfelelő szállást tudunk nyújtani Elavult gépkocsiparkunkat 
10 új gépkocsi (ebből 4 korszerű NIVA terepjáró) beszerzésevei részben felújí
tottuk E terhek nagy részben az Intézet 1983 október 1-én nyugalomba vo
nult ügyvezető igazgatóját, dr Romhányi Vincét, majd utódát, dr Sándor 
Tivadarné gazdasági igazgatót terhelték

A kutatómunka folyamatossága, erőink megújítása érdekében folytattuk 
több éve kialakított káderpolitikánkat Az előírt (kismértékű) létszámcsökken
tés ellenére 1983-ban 8 kezdő kutatót alkalmaztunk, négy kutatónk kandidá
tusi minősítést, egy egyetemi doktori címet szerzett nyolcán tettek állami 
nyelvvizsgát, és 29 fő vett részt különböző szintű számítógépi továbbképzésen 
Az 1983 évi tervekhez kapcsolódva először tudtuk az Intézet teljes kutatói 
állományát munkájáról egyéni beszélgetés formájában beszámoltatni

Nemzetközi munkánkat és kapcsolatainkat jellemzi, hogy ot országról ké
szítettünk piacfeltárási célú földtani—ásványi nyersanyag-prognosztikai célú 
összesítéseket, 127 szakemberünk utazott 23 országba, egyidejűleg 126 kuta
tót fogadtunk 24 országból Megkezdte munkáját az 1984 — 1986 évi földtani 
térképezési expedíció Kubában és folytatódtak az expedíciós munkák Mongó
liában Az Intézet külföldi elismertségét és rangját bizonyítja, hogy az 1985 
évi V i l i  R C M N S Kongresszus védnökséget felkérésünkre két hazai fő
hatóság és az MTA, négy egyetem, négy tudományos egyesület, hat bányaválla
lat mellett a világ két tudományos akadémiája, tizenkét földtani intézete, tíz 
földtani társulata és hat olaj-világcége vállalta E ranghoz illően az Intézetet 
angol nyelven bemutató prospektusunkat is megjelentettük 1983-ban

Az Intézet 1983 évi munkája természetesen nem volt mentes problémák
tól, néha kudarcoktól sem Apróbb, teljesítetlen feladatokat sem kívánunk el
hallgatni Meggyőződésünk azonban, hogy a vázlatosan összefoglalt eredmény
hez viszonyított arányuk alapvetően nem befolyásolta és már nem is befolyá
solhatja VI ötéves tervi feladataink teljesítései E gondoknak többnyire még 
az emlékét is elmossák a kis ünnepnapok, vagy a munkás hétköznapok öröm
teli eseményei Az igazgató egyéni krónikájában ezek kozott kiemelkedő helyet 
foglal el, hogy egésznapos mtézetlátogatáson fogadhatta és tájékoztatta 
dr Szentágothai Jánost, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, kép
viselhette az Intézetet és a Központi Eoldtam Hivatalt a Bundesanstalt fúr 
Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) 25 éves jubileumán, munkálkod
hatott az Intézet hazai és külföldi kapcsolatainak elmélyítésén, hogy munka
társaival egyetértésben eredményes évet zárhatott, melyért ezúton is köszöne
tét fejezi ki az Intézet minden dolgozójának

Dr Hámor Géza 
igazgató

DIRECTOR’S REPORT OF THE HUNGARIAN 
GEOLOGICAL INSTITUTE FOR THE YEAR 1983

As an opportunity for self-exammation and giving account of the first 
five years of directorship, my evaluation of the Institute’s performance in the 
year 1983 is certainly fraught with some subjectivism This year is considered 
to have been crucial for the life functioning and reneval of the Institute, a



year of meeting great challenges We succeeded m attaining considerable 
results in strengthening the national leading role of the Institute, fulfilling our 
mineral prospecting tasks and providing the prerequisites for scientific research

Fust of all, the publication of Mapsheet 1 of the Geological Atlas of Hun
gary, the Geological Map of Hungary, scale 1 500 000, and of the lithostrati- 
graphic chart of Hungary have to be mentioned as major achievements Both 
summarize the results achieved during the last quarter of a century of zealous 
geological research and mineral prospecting fitting them to a new geological 
model and allowing a concise formulation of new prospects of research The 
collective work of geoscientists m the compilation of maps and cherts has for a 
long time now been encouraged This is an important guarantee for their high 
quality, for their efficient use and, in fact, for our future programs of scientific 
collaboration Specialists on the staff of the National Oil and Gas Trust 
(OKGT), the Hungarian Aluminium Corporation (MAT) and the Mecsek Ore 
Mining Company (MEV) have been most efficient in this exemplary 
cooperation

The fnst table of synoptic presentation o f the lithostratigr aphic formations 
m Hungary was completed as a work result of several years Directed by the 
Stratigraphic Commission of Hungary, a total of about 160 specialists from the 
industry, MAFI and the universities having actively contributed to this work 
done in ten subcommissions Beside having been missed for a long time, by its 
publication we outmatched numerous countries in the international competi
tion of geoscientists

Unfortunately our lag m the use of computer techniques in geology is 
commensurable with our afore-mentioned lead m the competition Nevertheless, 

, we are glad to report that in 1983 a computerized system of the country’s 
partial borehole inventory has been put in operation Data of about 20 000 
boreholes drilled between 1963 and 1980 now can be retrieved by computer 
The system is usefully complemented by the two borehole-file, volumes issued 
in 1983 and the Borehole Atlas of Hungary (1963 — 75), a collection of 32 
composite mapsheets scaled 1 150 000 and aimed at meeting basic need for 
exploration planning and information services It is the first of this kind ever 
published in Hungary Microcomputers VT-20/4 and TPA-L, equipment 
purchased through Central Office of Geology, have been installed Equipped 
with these, our staff-members, who in recent years underwent a special train
ing to this end, will certainly prove more efficient m mineral resource manage
ment and m providing the geological bases mineral resource prediction

Having analyzed the results of the year 1983, now we are certain in report
ing that, in spite o f the difficulties we have had to overcome m the two-thirds 
of the Vlth Five-Year Plan, we shall fulfil with good results the three main 
objectives stipulated in the five-year research plan of the Institute including 
the projects involved These objectives include the re-launchmg of the geolog
ical field-surveys and their scheduled implementation, the continued develop
ment of national mineral resource prediction and the intensification of 
synthesizing-modelling work and its feedback to fundamental research

He-started with considerable forces, the detailed regional geological field- 
surveys were completed for the W Mecsek Mts and the Aggtelek—Rudabanya 
area at 1 25 000, for the engineering-geological mapping area of the Velence 
Mts and Pecs and the Keszthely Mts and Tapolca Embayment tracts of the 
Balaton Highland at 1 10 000 and for the metallogemc mapping area of the



W Mátra Mts at 1 50 000 The geological surveying of the Great and Little 
Hungarian Plains on a scale of 1 100 000 that of the Balaton Recreational 
Region on 1 50 000 and of the municipal area of Szeged on 1 10 000, was 
continued

Important for the fulfilment of the Vlth Five-Year Plan is that the 
completion of the field surveys will enable the umformization of the data 
compilation- and evaluation for the afore-mentioned areas and the transfer 
of the resulting manuscripts to the editors and printers The results of the 
work still going on are hoped to guarantee that the field surveys planned will 
be finished to schedule An important item to quote from among these results 
is the completion o f the manuscript of a big monograph summarizing the results 
of three decades o f research devoted to the Great Hungarian Plain (A Rónai 
et al )

The bulk o f the field surveys is now being carried out by jumois on the 
Institute’s scientific staff This is a guarantee for the improvement of their 
professional skill and for the continuity of our research activités, accordingly, 
it is particularly welcome

Paralellwith the field surveys we have continued our publishing activities 
Presented to a broad public of fellow professionals at the 25th anniversary of 
the S Transdanubian Regional Organization of the Hungarian Geological 
Society in 1984, the map of the W Mecsek Mts scaled 1 25 000 has been issued 

Prepared in four variants, a 1 40 000-scale geological and engineering- 
geological map o f the metropolitan area of Budapest was issued As far as our 
knowledge goes, few capitals m the world can boast of having a geological- 
hydrogeological—engineering geological map of this kind, based upon separate 
10 000-scale field-surveys synthesized into a uniform wall-map as it is

Based on surveys carried out by the Institute’s scientific staff m the frame 
of cooperation between the Central Office of Geology and the local municipal 
council, the Engineering-geological Atlas of the town of Salgótarján, scale 
1 10 000, was published Illustrating the geotechnical problems of undermined 
areas, this map might be of international interest

The abundance of products of geological mapping and map plotting is well 
illustrated by our having submitted 12 mapsheets (in 81 variants) and 9 
explanatory notes to the printers Moreover, 10 mapsheets of different scales 
including 51 variants and 3 explanatory notes were issued

The national mineral resource prediction projects are carried out by MAFI 
in cooperation with the competent industrial organizations Accordingly, the 
fruits of this work incorporate the geological contributions of geologists of the 
industrial companies In this context, in 1983 the compilation of the national 
bauxite resource prediction might be quoted as having been finished with 
particularly good results After three map-variants already published for the 
Transdanubian Central Range area, the testproofs o f a synthesizing bauxite 
prediction map, scale 1 100 000, of that area were issued Based on an ample 
evidence of field observations as of drilling and laboratory investigations, 
geophysical measurements as well, the map is a pioneering one as far as its 
methodology and technical presentation are concerned This duly illustrates 
the high standard o f Hungarian bauxite explorations

Studies devoted to providing a base for predicting the bauxite resources 
of southwestern and northern Hungary and bauxite key section studies of 
economic geological orientation for nationwide forecasts also were conducted



Under the program entitled “ Comprehensive Evaluation of Hungary s 
Mineral Resources'’ a quantitative and qualitative evaluation of the country’s 
bauxite reserves —a compilation edited by J Eulop, president of the Central 
Office of Geology—was also completed m 1983 As a joint venture o f the Xth 
Division of the Hungarian Academy of Sciences, the Central Office of Geology 
and the Hungarian Aluminium Corporation, a “ Day of Bauxite Geology” was 
organized under the national research program “ Comprehensive Scientific 
Study of the Hungary’s Natural Resources” in November 1983 At that meeting 
discussions were opened before a broad public tp which we contributed with 
papers encompassing the entire list of problems o f both fundamental and 
methodological development research connected with bauxite exploration and 
bauxite resource prediction

In laying scientific foundations for predicting the country’s hydrocarbon 
resources, the Institute has three tasks to fulfil

— to study the Neogene basin-fill (including volcanics),
— to study the Paleozoic-Mesozoic basement of the basin, and
— to compile nationwide syntheses
In the context of the first task the key-section-oriented examination of 

selected key boreholes and some industrial wells (Detk-I, Hidasnémeti-I, 
Som-I, Nagykozár-2, Bóly-2, on the one hand and Doboz-I, Jászladány-I, 
Korosladány-1, Kunszentmárton-1 and Tótkomlós-1, on the other) was 
continued and finished, respectively

The first evaluations—with a cartographic representation—concerning 
the K/Ar age of Neogene volcanics were performed A paleomagnetic study 
(U S Geological Survey, Flagstaff, Arizona) and the fundamental magneto- 
stratigraphic calibration of a comprehensive Neogene profile brought about by 
the drilling of boreholes Kaskantyú-1 and Sámsonháza-16/a'was carried out

Our first attempt at preparing synoptic paleogeographic maps of the 
Neogene deposits of deep sedimentary basins was successful Two essays 
presenting Hungary’s Pannonian and four ones on the Hungarian Miocene 
were submitted to the editors and the printers, respectively A monograph on 
the Pannonian mollusc fauna of the northern foreland of the Transdanubian 
Central Range and a book presenting the Neogene formations of the Great 
Hungarian Plain were published

In the context of the second task, the most important result achieved in 
1983 was the completion for printing of the Basement Map o f Hungary, scale 
1 500 000, an achievement that we owe first o f all to contributions by the staff 
of OKGT (Oil and Gas Trust) This map contains, more completely than any 
other work of this kind ever published in this country, the drilling- and geo
physical results At the same time it is a structural geological model of the 
Paleo-Mesozoic basement from latest results In addition to the works just 
listed, a summarizing study on the pre-Mesozoic formations of the southern 
Great Hungarian Plain, a gap-filling work of its kind, has been submitted to 
printing

The third task is to compile and publish nationwide or regional syntheses 
at a forced rate

Partly already published (hydrogeological variants), partly being compiled 
or printed (maps of Pannonian horizons; geophysical degree-of-exploration 
maps, tectonic maps, paleogeographic and facies maps and the national



lithostratigraphic inventory), several variants of the “ Geological Atlas of 
Hungary” have essentially been designed so as to provide a basis new for 
hydrocarbon prediction From among the regional projects, the hydrocarbon 
prediction for nort hern Hungary considerably progressed As far as methodo
logical progress is concerned, let us mention here the development of quantita
tive methods for paleogeographic reconstruction and the manual-type publica
tion of the results, the regular mass-production of vitnmte reflectance measure
ments, the development of the analytical techniques for testing light hydro
carbons and the bitumoid asphaltene fraction, the hydrocarbon-prechction- 
onented improvement of the computerized processing of organic geochemical 
data

The nationwide prediction of the ore resources made headways in 1983, after 
a rather long period of preparations, in three main points a comprehensive 
potrayal of present-day knowledge on the country’s iron-, manganese-, copper, 
lead- and zinc ore reserves, a work edited by J Fulop, president of the Central 
Office of Geology, was issued, the first variant of Hungary’s metallogenic map, 
scale 1 5C0 000, was plotted, the degree of geological and metallogenetic un
derstanding of three subareas was developed to an extent enabling their 
assessment from the viewpoint of national ore resource prediction (Aggtelek— 
Rudabánya range, Velence Mts, W Mátra Mts) A methodological achievement 
associated with the last-mentioned tasks was the computerized programming 
of metallometric data processing and interpretation and the elaboration of 
sampling instructions for the purposes of geochemical prospecting

Laying the foundation of mineral resource predictions, our prospecting m 
1983 yielded encouraging results In the SE Gerecse Mts, joint efforts made 
with the staff of ELGI and BKV led to the discovery m three subareas (Tukros- 
puszta, Jancsármajor—Gyarmatpuszta and Szár) of bauxite bodies charac
terized by favourable depth of occurrence and thickness Fundamental for the 
future of coal mining in the Ajka area has been the exploration of subarea 
Ajka-II (Csabrendek -  Gyepu kaján) as a result of which a total of 140 million 
tons of coal with a calorific value of 12 3 MJ has been added to the k íown 
Upper Cretaceous brown coal reserves of Hungary

Studies of fundamental research orientation were conducted at rates 
stipulated by the research programs and to a certain extent limited by our 
financial possibilities In this context, the key section research, the actuo- 
geological studies conducted m Hungary and abroad, the agrogeokg íe il, 
environment protection and vulnerability-to-pollution surveys and the settle
ment-development studies are mentionable These last-quoted ones are now at 
the stage of data-collecting and programming It is the key section program 
that has come closest to developing into a fundamental research project It is 
primarily in the fields o f sedimentology, faciology, coal genesis, geodynamics 
and structural geology that the results achieved m this context are of funda
mental research value

' Numerous items of methodological development of high scientific value, 
made both at analytical and interpretational levels, cannot be listed here for 
lack o f space Of course, given the very nature of these tasks and the scope 
of MÁFI, a long time o f stenuous work is required for achieving outstanding 
results m the subjects involved

In assuring the personal and material prerequisites for research activities 
we had to meet great challenges too The reconstruction of the backyard
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building of MÁFI required to empty it completely We did solve the problem 
of finding provisional accomodation for about 120 staff members The recon
struction of the building m question was commenced with great efforts with 
the hope of installing up-to-date laboratory and service facilities The modern
ization of the Institute’s printing-shop and the reneval and development into 
a technical exhibition- and lecture-room of what used to be the Director’s 
Office were finished A local club and a medical consultation-room, a develop
ment we had badly needed for a long time before, were equipped To reduce 
hotel expenditures, we have rented a questhouse, where staff members working 
outside Budapest and our foreign sciéntific exchange partners are offered a 
modest accomodation that, when properly scheduled, may suit to the purpose 
Our out-of-date motor pool has been partly renewed by the acquisition of 10 
new vehicles (of which 4 up-to-date four-wheel drive cars) These developments 
are owed first of all tô  Dr V Romhányi, former managing director (retired 
on October 1983) and E Sándor who succeeded to him in that post

To ensure the continuity o f our research activities and to reinforce our 
staff, we continued the cache policy that had been practised for a couple of 
years In spite of a compulsory (though not too strong) reduction of the staff, 
in 1983 we gave employment to 8 beginners on the research carrier Four 
research workers acquired the academic degree of candidate for doctorship m 
geosciences, one person took a Ph D degree, eight staff members passed 
proficiency examinations in foreign languages and 29 persons attended training 
courses o f different levels devoted to computer programming

It was for the first time m 1983 that we succeeded in having, m form of 
individual dialogues, the entire staff of MÁE1 reported on the work done

Our international activities and relations are characterized by the compila
tion o f geological and mineral prediction information booklets on five different 
countries with an expressed marked exploration aim Some more characteristic 
data are that 127 specialists from MAPI paid visits to 23 different countries and 
that, at the same time, we received 126 scientists from 24 countries The 
Geological Mapping Team organized for the period 1984 to 1986 started work 
in Cuba and the expedition work in Mongolia continued To show the apprecia
tion and rank MÁFI has earned abroad, let us quote that—m addition to two 
Hungarian state authorities and the Hungarian Academy of Sciences, four 
universities, four scientific societies and six mining companies—two foreign 
academies of sciences, twelve geological surveys and six transnational oil 
companies provide corporate sponsorship for the VHIth International Congress 
of R C M N S to be held m 1985 in Hungary To come up to this publicity, m 
1983, we issued an English-language prospectus on MAEI

The work of MAFI in the year 1983, o f course, was not exempt from 
problems, m fact even some fiascoes occurred We are not going to conceal any 
unfulfilled task, however unimportant or small We are convinced, however, 
that these minor shortcomings are infinitesimal m proportion to the total of 
the achievements just outlined Thus they did not and can no more influence 
the final outcome of our objectives under the Vlth Five-Tear Plan

In fact, the joyful events of minor celebrations breaking the monotony of 
everyday life let fall even these inconveniences to oblivion An outstanding 
place in the Director’s calendar for 1983 is occupied by his having ¡mid host to 
Dr János Szentágothai, President of the Hungarian Academy of Sciences 
who paid a full-day visit to the Institute, by his having had the opportunity



to represent MÁFI at the 25-year jubilee of Bundesanstalt fur Geowissenschaf
ten und Rohstoffe (Hannover) I also greatly appreciate any contribution 
to the deepening of MÁFI’s public relations in Hungary and abroad and to 
the succesful closing of the year, m consensus with my associates Profiting of 
this opportunity, I am eager to thank all members o f the Institute for the 
good job done

Dr G Hámor 
Director

PE3YJIBTATBI PABOTBI
BEHrEPCKOrO rOCYAAPCTBEHHOrO rEOJIOrHRECKOrO 

HHCTHTYTA B 1983 f

Ouemca paöoTbi HHcrirryTa b 1983 r coRepamT HeicoTopyio cyôbeKTHBHOCTb, 
T K OTHeT flnpeKTOpa b stom cjiynae aBjiaeTca ORHOBpeMeinio h othctom, h o6a3a- 
TejibHbiM caMoaHajin30M b oöjiacTH BbinojiHeHHa 3aRan nepBbix naan jieT Ha nocTy 
RHpexTopa 1983-hh njiaHOBbiit tor CHHTaeM pemaiomHM torom, torom ôojibumx 
HaHHHaHHH C TOHXH 3peHHa 5KH3HH, paÔOTbl, OÔHOBjlCHHa HHCTHTyTa YRajIOCb ROC- 
TiiTHyTb 3HaHHTejibHbix pe3yjibTaTOB b BbinojiHeHHH 3aRaa no reojiorHHecxoii pa3- 
BeRKe MHHepajibHoro cwpba h b oôjiacTH oôecneneHHa ycjioBnn Rua HCCJieROBaTejjb- 
cxoh paöoTbi, hto cnocoôcxBOBajio ycHJieHHio pyKOBORaiReii pojin HHCTHTyTa b 
Macnrraöax CTpaHbi.

HaHÖORee BbiRaiouíHMHca pe3yjibTaTaMH cpeRH BbinojiHeHHbix paöoT CHHTaeM 
BbinycK l JiHCTa xapT FeoAozuiecKozo Amnaca Benzpuu — reonoTHHecxoM xapTbi 
BeHrpHH Macurraöa 1 500 000 — h JipTOCTpaTHrpatjwHecxoH TaÔJiHRbi BeHrpHH 
06e 3TH CHHTe3npyK>mne paöoTbi oôoôlpaioT pe3yjibTaTM reojiorHHecxHX HccneRO- 
BaHHH HCKJHOTHTCJlbHO aKTHBHbIX nOCJieRHHX 25-TH RCT, MOTyT CJiyaCHTb OCHOBOH 
RHH C03RaHHa HOBOÍÍ TeOROTHHeCXOH MORejIH H OÔOÔlReHHH nepcneKTHB HOBbIX HC- 
cjieROBaHHH BaacHbiM 3ajioroM xanecTBa h acJxjiexTHBHoro Hcnojib30BaHna 3thx hc- 
CReROBaHHH, ôojiee toto iiayHHoro coTpyRHHHecTBa b öyflymeM, aBjiaeTca tot (j)aKT, 
HTO b xoRe noRTOTOBKH 3THX paöoT b Kpyry HauiHx cneRHajiHCTob Benacb xonjiex- 
THBHaa paöoTa B 3tom coTpyRHiinecTBe pyxoBORaipyio pojib B3ajiH Ha ce6a cnenn- 
aRHCTbi OömerocynapcTBeHHoro TpecTa He(J)Tera30BOH npoMbiuiaeHHOCTH, BeH- 
repcKoro TpecTa aJHOMHHneBOH ripoMbiuuieHHOCTH h Menexcxoro ropHopyRHoro 
npeRnpnaTHa

nepBaa maŐAUtfa (fiopMaifuü TeppHTopmi BeHrpHH Taxace aBjiaeTca pe3yjibTa- 
TOM MHorojieTHeH paöoTbi Ee cocTaBjieiiHe Benocb hor pyxoBORCTBOM BeHrepcxoro 
CrpaTnrpa({>HHecKoro KoMHTeTa, b ero 10 noRKOMHTeTax npn axTHBHOM coTpyRHH- 
necTBe noHTH 160 cnennajiHCTOB, paôoTaioinHX b npoH3BORCTBeHHbix opraHH3a- 
RHax, yHHBepcHTeTe h HHCTHTyTax 3HaneHHe stoh paöoTbi — KpoMe 3anojmeHHa 
npoôejiOB — 3aKjnoHaeTca Taxace b tom, hto c ee BbuiycxoM Mbi onepeRHJin mhoto 
CTpaH B Me>KRyHapORHOM COpeBHOBaHHH reOJIOTHHeCKHX HayK

K coacajieHHio b stom copeBHOBaHHH no cpaBHeHHio c BbimeonHcaHHbiM npen- 
MyipecTBOM HMeeTca Taxace 3HaHHTejibiioe OTCTaBame b oôjiacTH Hcn‘oRb30BaHHa 
ebiHUCAumeAbHoü mexHUKu b tcorothh H Bce-TaxH mm c paROCTbio xoHCTaTHpyeM, 
hto ORHHM H3 BbiRaioLRHxcH pe3yjibTaT0B 1983 TORa aBnaeTca BBeRennê B RencTBae 
cHCTeMbi yneTa c noMorgbio 3BM xaRacTpa RaHHbix öypeHna h tot (jjaxT, hto RaH-



Hbie ÖypeHHH okojio 20 000 CKBa>KHH, npoöypeHHbix b 1963—80 rr , y>xe BBeaeHbt b 
3BM 3Ta CHCTeMa xopoiuo AonoAHaeT ABa TOMa AaHHbix ruyöoKoro ÖypeHHH, 
BbinymeHHbrx b TeKymeM roay, h ATjiac öypoBbix aanhbix BeHrpHH (1963—1975), 
KOTopbiü coacpxaiT 32 CTbTKyK)Ui,MxcH Apyr c apyroM AHCTa h yAOBjieTBopHeT no- 
TpeÖHOCTH B njiaHMpOBaHHH pa3BeAKH, aTaKHCe BOÖJiaCTHHHC|)OpMdTHKH STOTaTJiaC 
TaKHce HBJiHeTCH nepBbiM b hctophh OTenecTBeHHbix reojiorHHecKHX mccacao Barin rí 
BHeApeHHe BbMHCAHTeAbHbix m i  uhui THna VT 20/4 h TPA— L, hmsioiühx cpeAHioK) 
npOH3BOAH1 eAbHOCTb. KOTOpbie ÖbtAH npHOÖpeTeHbl C TÍOMOlUbK) U,eHTpajlbHOrO 
TeoAorHMecKoro YnpaBAeHHH, HMeioi nepBocTeneHHoe 3naienHe 3 th MauiHHbi —  
b pyicax cneitHaAHCTOB, noAroTOBAeHHbrx b nocnennae roAbr b atom HanpaBAeHHH — 
b öyAymeM caeJiaroT öonee pe3yAbiaTHBHbiM pemeHHe 3aaaH no HcnoAb30BaHHK> 
3anacoB noue3Hbix HCKonaeMbrx h HayaHOÜ paapaöoi kg reoaoiTmecKMx ochob b oö- 
AaCTH npOTH03HpOBaHHH 3anaCOB MHHepaAbHOrO CbipbH

H3ynHB pe3yAbTaTbi paöoT b 1983 nuaHOBOM roAy, moikcm c yBepeHiiocTbio 
3aHBMTb, BTO BbinOAHHB ABe TpeTH VI ÜHTHAeTHerO nAaHa, BblUOJIHHM —  He CMOTpH 
Ha TpyAHOCTH —  3a([)HKCHpoBaHHbie b nnTHAeTHeM miaué paöoTbi MHCTHTyTa TpH 
OCHOBHbie UeAH H CBH3aHHbie C HHMH 3 a A a M H B OÖAdCTH pa3BCAKH 3 th TpH OCHOB- 
Hbie peAH 3aKAK)HaK>TCH B npOBeAőHHH B COOTBeTCTBHH C nporpaMMOH reOAOTH- 
HecKHX cbeMOK, b AanbHeííujeM pa3BHTHH nporH03a 3anacoB MHHepaAbHoro cwpbH 
cTpaHbr, b yKpenAeHHH CHiiTe3HpyioiHHx-MOAeAHpyK>mHx p a öor  h hx npoBCAenMe, 
OTpaxcaioiueecH Ha ypoBHe ochobhoíí pa3BeAKH

3aKOHHHAHCb noAeBbie zeojiozo-cbeMomibie npozpaMMU AeTaAbHbix reoAorHuecKHX 
cbeMOK, KOTopbie öbiAH HanaTbi c npHBAeneHHeM öoAbuioro KOAHiecTBa cneunauHC- 
t o b  Ha CAeAyiomHX TeppHTopHHX 3anaAHbiH Menex, ArueneK— PyAaöaHbCKHe ropbi 
b MacuiTaöe 1 25 000, HHiKeHepHO-reoAorHuecKaH cbeMKa TeppHTop h h rop BeAenue 
h ropoAa TIch, a TaKxce Ha TeppHTopHH EauaToncKoro HaropbH b  KecTxeücKHx ro- 
pax h Ha TeppHTopHHX, OKpyxcaiomHX TanoAuaiícKHH 3aAHB b  MacuiTaöe 1 10 000 h 
KpoMe Toro pyAHO-reojiorHHecKan cbeMKa leppui opnri 3anaAHOH MaTpbi b Mac- 
uiTaöe 1 50 000 JTpoAOAiKaAacb reoaornHecKaH cbeMKa icppHTopnii BoAbinoií h 
Manói! BeHrepcKHX hh3m ch h o cteü b MacuiTaöe 1 100 000, Ha Kypoprabix Teppu- 
TopHHX 03epa BauaTOH b MacuiTaöe 1 50 000 h  ropoua Cerea b MacuiTaöe 1 10 000

C tohkh 3peHHH BbmoAHeHHH VI nHTHAeTHero nuana BaxcHO, HTOÖbi 3aBepuie- 
Hue nojieBbix paöoT co3aa:io öbi bo3MO>khocth aha CTaHAapTH3auuu AaHHbix TeppH- 
Topuii, HHTepnpeTauHH peayjibraTOB paöoT h ncpe/iaMH auh TunorpaiJicKoro H3Aa- 
hhh, pe3yubTaTbi eiue He 3aKOHieHHbix noueBbix reonoro-cbeM oiH bix paöoT AaioT 
B03M05KH0CTb AAH HX 3aBepiueHHH B COOTBeTCTBHH C nporpaMMOH

Cpeah HaHÖouee BaacHbix peayiibTaTOB, AOcmniyTbix b nnariOBOM roAy, He- 
oöxoahmo BbiAeAHTb KpynHyio M0H0rpa([)HK), KOTopan BKaroiaer b ceöa HayHHbie 
pe3yubTaTbi 30-th ner pa3BeAKH BoAbuioü BeHrepcKOÜ hh3Mchhocth (A Ponan h
COTpyAHHKH)

OcoöeHHO OTpaAHO, hto öoAbiuyio nacTb reonoro-cbeMOHHbix paöoT npoBOAHT 
MOAOAbie COTpyAHHKH II HCTHiyia, oöecneHHBaa TeM caMbiM noBbiuieHHe cbocm 
KBaAH(J)HKaUHH H HenpepblBHOCTb paÖOT

TlapaAAeAbHo c reoncro-cbeMOHHbiMH paöoTaMH ycHAHBaun raKX<e u3Öame/ib- 
CKue paőonibi EbiJia H3AaHa HacTeHHaa Kapra 3anaAHoro Meuexa MecuiTaöa 1 25 000, 
KOTopaa b 1984 r öbina npeACTaBiieHa nepeu öoAbiuuM KpyroM cneunauHCTOB Ha 
25-ueTHeM loÖHjiee K)>KHO-3aAyHaHKOH TeppuTopnanbHOH cckuhh BeHrepcKoro 
reoAorHHecKoro oömacTBa

Bbijih H3Aaiibi reojioniMecKHe h HHaceHepHO-reoAorHuecKHe KapTbi ByAaneuiTa 
MacuiTaöa 1 40 000 b 4-x BapuaHTax Kax HaM h3bcctho, TaKoií AeTanbHoií — Mac-



imraôa 1 10 000, — ocHOBaHHOH Ha reojiorHHecKoií cbeMKe, noflKpenjieHHoii pa3pe- 
3aMH, h CHHTe3npoBaHHOH b HacTeHHOH KapTe, BK/itoaaiomeñ b ceôa reonormiecKHe, 
rHHporcojTornwccKHe, HHaceHepHO-reojiorHnecKHe namibie, oônanaeT He MHoro cto- 
jihh MHpa

Ebin M3/iaH HHxceHepHo-reoHorHHecKHH aTjiac IIIajiroTapbaHa MacuiTaôa 
^1 10 000, KOTopbiH 6bui co3/jan b coTpypHHnecTBe HeirrpanbHoro reojiornaecKoro 
ynpaBjieHHH c ropopcKHM coBeroM, na ocHOBe reojioro-cbeMoniibix paôoT, npo- 
BefleHHbix coTpyflHHKaMH HHCTHTyTa 3Ta paôoTa c tohkh 3peHHa bckpmthh reo- 
TexHHHecKHX npoôneM ropiio-noôbi Baroméi! npoMbiuuieHHocTH 3acTpoeHHbix Teppn- 
TopHH MO»ceT paccHHTMBaxb He MejK,nyHapoflHbiH HHTepec

OöbeM reojiormecKoro KapTHpoBanna h H3TOTOBjieHHa KapT b 1983 r MO»ceT 
xapaKTepH30BaTbcs cjiepyiomHMH namibiMH b iKnorpaflmro ôbino enano 12 jihctob 
KapT b 81 Bapi-iaHTC h 9 oôbacHHTejibHbix 3anHCOK k hhm KpoMe Toro 6 bino irjnairo 
10 jihctob KapT pa3jiHHHoro MacuiTaôa b 51 Bapiiairie h 3 oôbacHHTejibHbie santic- 
KH

PaôoTbi, CBa3aHHbie c npozno30M MimepaMHozo cupn CTpaHbi, Mhcthtyt b nep- 
Byio onepepb nopywaei koMneTchthbim npon3ßoncTBenHbiM: opranusaunaM B pe- 
3yjibTaTax paôoi, cBa3aHHbix c iiponiosnpoBaHHeM, 3aKjiioHeHa TaK»ce paôoTa 
cneunajiHCTOB OômerocynapcTBeHHOio TpecTa He(J)Tera30BOH npoMbiuuieHHocTH, 
BeHrepcKoro TpecTa aniOMHHHeBOH npoMbiuuieHHocTH, UpennpuaTHa no paaBenKC 
ôokchtob h yrjienoôbiBaioiHHx iipeunpuaiHii B 1983 r c ocoôejino xopouiHMH pe- 
3yjibTaTaMH ôbuio 3aBepuieHo cocTaB.ieime npozno3a ôoKcumoe crpaHbi Ilocjie H3- 
naiiua Tpex BapHaHTOB KapT TeppHTopHH 3anyHailcKoro cpenneropba, ôbuia mua- 
Ha b KaaecTBe npoônoro o6pa3ua CHHTe3Hpyioinaa nporH03a KapTa ôoKCHTa naHHoil 
TeppHTopHH b MaciUTaôe 1 100 000 CrpoHTca cucTeMa nojieBbix, ôypoBbix, jiaôo- 
paTOpHblX H reO(|)H3HHCCKHX OCHOBHblX HaHHblX KapT, C TOHKH 3peHHH MeTOflHKH H 
TexHHHecKoro HcnojiHeHHa 3Ta paôoia aBjiaeTca nnonepoM b nain-roi! oôjiacTH h 
HOCToiÎHbiM oôpa30M ripenexabhbex bbicokoh ypoBeHb pa3Be,nKn Ha ôokchth b Ha
mel! CTpaHe

HenpepbiBHO npoflojiacajmcb HccjienoBaima, oôocHOBbreaiomHe npoTH03 ôok- 
chtob K)ro-3ananHOH h CcBepiroií Benrprni, h HCCJienoBaiiHa ôokchtobbix onopHbix 
pa3pe30B, nonojTHnromnx rocynapcTBemibie nporH03bi

B TeKymeM rony b paMKax nporpaMMbi non Ha3BaHHeM „Oöoömaiomaa oueji- 
Ka 3anacoB MHHepajibHoro cbipba“ ôbuia nonroTOBjieHa KaneciBemiaa h kojihhcct- 
BeHHaa operoai 3anacoB ôokchtob CTpaHbi non penaKimei! npencepaTena D,empajib- 
Horo reojioTHnecKoro YnpaBjieHHa ïï <l>K)Jiena riojiHbiH Kpyr npoôjieM pa3Ben,KH, 
MeTOnHKH H MeTOnOJIOTHH, CBa3aHHbie C pa3BenKOH H npOTHO30M ÔOKCHTOB, Mbl 
MorjiH oôcypHTb bo BpeMa nyôJiHHHbix cnopos b Hoaôpe 1983 r b X OTflene AH 
BHP b xope opraHH30BaHHOH HeffrpajibHbiM FeonorroiecKHM YnpaBjieHHeM h 
BeHrepcKHM TpecTOM ajiioMHHHeBOH npoMbimjieHHOCTH nporpaMMbi „feonorna 
ôokchtob“ , KOTopaa npoBopHjiacb b paMKax rnaBHoro HanpaBJieHHa pa3BenKH Ha 
rocypapcTBeHHOM ypoBHe non Ha3BaHHeM „HayuHbie HccnenoBaHHa, oxBaTbiBaio- 
mne npHponHbie pecypcbi CTpaHbi“

n o HaynHOMy oôocHOBaHHio rocynapcTBeHHoro npozno3a na nscßmb u za3 Ha 
HHCTHTyT B03jio»ceHO TpH 3anaHHa

—• HCCJiepoBaHHe OTjioaceHHH, 3anojiHaiomHX HeoreHOBbie ôacceÜHbi (bkjiio- 
naa ByjiKaHHTbi),

— HccjienoBaHHe najieo30HCKO-Me303oiicKoro cjiynnaMeHTa ôacceima,
—■ cocTaBjieHHe rocynapcTBeHHoro cHHTe3a



B paMKax nepBoro 3anaHHa npononacanocb hjih Gbino 3axoHHeHO HCcnenoBaHne 
OnopHMX pa3pe30B OnOpHblX H OTHejIbHblX npOMbHJJJieHHbIX CXBaiXHH (cXBaaCHHbl 
,H,eTK-l, XHflauiHeMeTH-1, IIIo m-1, Hanbxo3ap-2, Boh-1 h ,ZI,oGo3-1, ffcnanaHb-1, 
KepeuuianaHb-1, KyHceHTMapTOH-1, Totkomjiolu-1)

BbinojiHCHbi nepBbre HHTepnpeTapHH —  c xapTorpacJiHaecKHM H3o6paaceHHeM —  
B03pacTa ByjiKaHHTOB, onpenenemroro xanneBoaproHOBbrM MeTonoM UpoBefleribi 
najieoMarHHTHbi11 aHajiH3 (U S Geological Survey, Flagstaff) h nepBrnmaa Mar- 
HeTocTpaTHrpa(J)HHecKaa oueHxa o63opHoro HeoreHOBoro pa3pe3a, cocTaBjieHHO- 
ro no CKBaxcmiaM KanncaHTbio-l n UIaMinoHxa3a-16/a

Pe3yjibTaTHBHbiM 6biJi Ham nepBbiit om.IT cocTaBJieHna o63opHbix naneoreorpa- 
(jmnecKHX KapT HeoreHOBbix o6pa30BaHHH rnyGoKHx GacceimoB CnaHbi Ha penax- 
rapOBaHHe h b THnorpa<jiHK> ns a c6opHHKa HaynHbix paGoT no naHHOHCXHM o6pa30- 
BaHHHM BeHrpHH n MeTbipe — ■ no MHopeHOBbiM nopoaaM Bbimnn H3 nenaTH moho- 
rpacjmH no naHHOHcxoii (Jiayne mojdiiocxob ceBepHoro npearopba 3anyHaiicKOro 
cpenHeropba n cSopHHK, ocBemaioinHH HeoreHOBbie (JiopManHK Eonbinoii BeHrep- 
CXOH HH3MCHHOCTH

HanBaacHenmee nocTHixeHHe BToporo 3anaHmt nuaHOBoro rona coctoht b coc- 
TaBjieHHH n nonroTOBKe k neiaTu —  npn coTpynHHnecTBe, b nepByio onepeflb, co 
cnennaJiHCTaMn OGmerocynapcTBeimoro TpecTa He<J)Tera30BOH npoMbimjieHHocTH 
—  KapTbi (JiyHnaMeHTa BeHrpHH b MacniTa6e 1 • 500 000, xoTopaa no cpaBHeHHio c 
npenbinymHMH Han6ojiee nojiHO conepiKHT pe3yjibTaTbi GypoBbix h reoc[)H3HMecKHX 
pa6oT Kapxa oflHOBpeMeHHO HBnaeTca h CTpyxTypHo-reojiorHiecxoH Moneabio, oc- 
HOBaHHoft Ha hobmx HaHHbix naneo-Me3030HCXoro (JiyHnaMeHTa B THnorpa<jiHK> cna- 
Ha Taxace 3anojiHaioiHaa npoGenbi CBojiHaa Hayanaa pa6oTa no o6pa30BamiaM npeB- 
Hee Me303oa kdkhoh hbcth Bojibmoii BemepcKOH hh3mchhocth

TpeTbe 3anaHHe HaMH BbinojiHeHO cocTaBjieHHeM h ronaHHeM, iipoxohhbluhmh 
b HanpaaceHHOM TeMne, b nepByio oaepeflb, rocynapCTBenHbix hjih pernoHajibHbix
CHHTC30B

HecKOJibKo yace roTOBbix BapnaHTOB (rnnporeojiormrecKne BapnaHTbi) „reono- 
rmecxoro aTjiaca BeHrpHH“ h BapnaHTbi, penaxrapyeMbie hjih HaxonamHeca b th- 
norpa(|)HH) xapTbi H3orHnc naHHOHCKHx OTjioaceHHH, xapTbi reotJ)H3HHecxoH H3yaeH- 
hocth, CTpyKTypHO-reojiorHaecKHe xapTbi, naneoreorpacJiMHecxHe h (JiaHHajibHbie 
KapTbi, 3aTeM rocyaapcTBeHnaa jiHTOCTpaTHrpaijiHHecKaa CHCTeMa), b npeoGjianaio- 
ineii Mepe cjiyacaT riepexony Ha HOBbie ochobbi nporH03Hbix pa6oT Ha nc(|)Tb h ra3 
B pany peruoHajibHbtx pa6oT 3HaHMTejibHO nponBHHyjiHCb Bnepen paGoTbi no npor- 
H03y Ha Hec|jTb h ra3 CeBepHOH BeHrpHH Cpenn MeTonnHecxHX pa6oT moxcho 3flecb 
ynoMHHyTb pa3pa6oTKy KOJiHaecTBeHHbix MexonoB naneoreorpacJiHHecxoH pexoH- 
CTpyKHHH H H3naHHe HHCTpyKHHH, CHCTeMBTHHeCKHe H MHOrOHHCJieHHbie BHTpHHHTO- 
peijjJieKCHOHHbie aHajiH3M, pa3BHTHe Merorra aHajiH3a nerxnx h 6nTyMOMflHO-acc|iajib- 
TOBblX (JipaKHHH HecjlTH, 3aTeM pa3BHTHe o6pa6oTKH Ha 3 B M  XHMHHeCKHX naHHbIX 
b pejiax nporno3a Ha HecJiTb h ra3

rocynapcTBeHHbiH npozmi ua pydbi b 1983 r , nocjie njiHTejibHoro nonroTOBH- 
TejibHoro nepHona, cnenan inara Bnepen no TpeM rnaBHbiM BonpocaM 6bui Bbmon- 
HeH h Bbimen H3 nenaTH non penaxitHeft npencenaxenH LJeHxpanbHoro reonormiec- 
Koro ynpaBjieHHH H  cDionena o63op 3anacoB acejie3Hbix, MapraHLieBbix, MeflHbix, 
CBHHHOBbix h HHHKOBbix pyn CTpaHbi B nepBOM BapnaHTe 6biJia cocTaBjieHa MeTan- 
jioreHHaecKaa xapxa BeHrpHH b MacunaGe 1 500 000, reonornuecxyio —  pyzmoreo- 
jiorHHecKyio H3yaeHHOCTb Tpex paiiOHOB hobcjih no ypOBHa ohchkh c totkh 3peHHa 
rocynapcTBeHHoro nporH03a Ha pynJ>i (ArrTejiex— PynaGaHbCKHe ropbi, ropbi Be- 
jieHpe h 3ananHaa MaTpa). flocTnaceHneM b MeronHKe, oTHOCHTenbHo nocnenHHX



3aflan, jreujiacb cHCTeivta nporpaMMHpoBaHna ¿yia 3BM o6pa6oTKH h oiichkh MeTan- 
jioMCTpHHecKHx flaHHbix h npeflnncaHHe no OTÖopy reoxHMHaecKHx npo6

nporpaMMM npeflBapHTejibHOÍí reonornaecKOH pa3BeflKH, CBaaaHHbie c HarnnMH 
paöoTaMH no n pom o3y b oöjiacTH pasBenxn MHHepajibHoro cbipba, Taoce HMenn 
CBon TpynnocTH, ho b 1983 r nocTHrnn xoponrax pe3yjibTaTOB

Ha Kvro-BOCTOHHon TeppnTopnn rop Tepene b Tpex panoHax (TioxpeninycTa, 
OKpecTHOCTH ^HHapMaftop — /IbapMaTnycTa n Cap) coBMecTHO co cnennajiHCTaMH 
reo(J)H3HHecKoro HHCTHTyTa hm JIopanna STBeina h IIpeflnpHaTHH pa3BeflKH Ha 
ÔOKCHTbl H3MH ÖblJIH BMHBJieHbl ÖOKCHTOBbie Tejía C ÖJiarOnpHHTHOH rJiyÖHHOH 3ajre- 
raHHH h Mom,HOCTbK> C TOHKH 3peHHa öynyinero ymeflOÖbmaiomeH npoMbinuieH- 
HOCTH B OKpecTHOCTHX Toposa Ahkh peinaiomee SHaneHne HMena pa3BeHKa Teppn- 
TOpHH AiíKa-II (HaöpeHneK—^bemoKasm), b pe3yjibTaTe KOTOpoií reojiornnecKne 
3anacbi no3flHeMSJiOBbix öypbix ymcií B03pocjiH noam Ha 140 mjih t (cpemiaa Tenno- 
OTHana ymeñ 12,3 mjih. /)>k)

npofloJiHcajiHCb b npeunncaHHOM nporpaMMoií TeMne h b npenejrax MaTepnajib- 
HblX B03M0»CH0CTeH TdKHe HCCJieHOBaHHH, OT pe3yjIbTaTOB KOTOpbIX OXCH/iaeM npo- 
HBHXceHHH Ha HaynHOM ypoBHe Ma hhx — 6e3 TpeöoBaHHH nojiHOTbi — xoay ynoM- 
HHyTb aHajiH3 onopHbix pa3pe30B, HccjienoBaHHa b oöjiacrrax OTeaecTBeHHOH h 3apy- 
öeacHOH aKTyajibHoií reojiorHn, arporeonorHH, oxpam.1 OKpyacaiomeH cpeflbi h ayB- 
CTBHTejIbHOCTH Ha 3aipa3HeHHOCTb, pa3BHTHH TOpOflOB H nocejiKOB 3 th nOCJie,n,HHe 
HaxoflaTca b cTaflHH cóopa  naniibix h HaKorrjienHa chji nporpaMMa onopHbix pa3- 
pe30B HanOojiee 6jih3ko nononina k TOMy, htoöbi craTb ochoboh HayaiiMx Hccjiejio- 
BaTejibCKHX paöoT Pe3yjibTaTbi ee hmciot ocHOBonojiaraiomee 3HaaeHHe b oöjiacrax 
ceflHMeHTOJiorHH, (J)au,HOJiorHH, reHeTHKH yrjieií, reojiHHaMHKH h cTpyKTypHoñ reo- 
jiorHH Bejiacb Taxace pa3paöoTKa MHoroMHCjienhmx, He ynoMaHyTbix b 3tom KpaT- 
KOM OÖOÖmeHHH, HMeKHIIHX BblCOKyiO HayHHyiO HeHHOCTb Mer OJIO B OflHHaKOBO TaK 
b oneHKe, Tax h b aHajiHTHKe

B oönacTH oöecneweHua hcc jienoBaTenbekhx pa6oT KanpaMH h co3flaHHa MaTe- 
pnajibHbix ycnoBHíí aooHb 3acTaBHJia Hac B3aTb Ha ce6a pa3peineHHe eme öojibniHX 
npoOjieM PeKOHCTpyKuna anaiina bo íiBope HHCTHTyTa noTpeöoBana nojiHoro ero 
ocBoöoacneHHa Mbi pa3pemHJiH Bonpoc o BpeMeHHOM pa3MemenHH noiTH 120 Ha- 
HIHX paŐOTHHKOB, H HaHajIOCb CTpOHTeJIbCTBO C npHJIOXCeilHeM ÖOJlblHHX yCHJIHH 
b Hafleacfle Ha 3naHHe c coBpeMeHHbiMH jiaôopaTopnaMH h BcnoMoraTejibHbiMH cjiyx - 
6aMH EbiJiH 3aKOHHenbi pa6oTbi no coBpeMeHHOMy nepeoOopynoBaHHio HHCTHryT- 
ckoíí THnorpatjiHH, oöhobhjih 3aji coBemaHHH nnpeKTopa h nepenejiajiH ero b 3an 
BbicTaBOK H 3acenaHHH, opraHH30BanH h pa3MSCTHJiH naBHo HenocTaKunne Kjiyö 
HHCTHTyTa h npHSMHyio Bpana B HHTepecax cHHaceHHa pacxonoB Ha rocTHHHiibi H h- 
CTHTyT npnoôpeji h oöopynoBaji hóm hjih npne3acHX, rue b cjiyaae xopom o cocraB- 
jieHHoro rpac|)HKa MoaceM npenocTaBHTb cbohm paöorHHKaM H3 panoHOB h 3apy6eac- 
HbiM rocTaM CKpoMHoe, ho ana 3thx penen Bnojme nonxoflamee JKHJibe YcTapeB- 
fflHH napa aBTOMiLUHH Mbl HaCTHWHO oOhOBHJIH 10 HOBbIMH MamHHEMH (h3 HHX Te- 
Tbipe coBpsMSHHbie aBTOMiuiHHbi „HnBa“  mía paôoT b nojieBbix ycnoBHax) Tpy3 
3THX 3aÖOT H3CJIH Hl Ce6e ÖOJIbmSH HaCTbK) JtnpeKTOp no X03aHCTBeHHbIM H 3KOHO- 
MHaecKHM BonpocaM A-p Bnnne PoMxaHbH, 1 OKTaöpa 1983 r ymeniUHH Ha neHCHio, 
h 3aTeM erő npesMUHiia n-p UlaHflop THBaxiapHe

B nejiax SecnepeöoHHoro npoHOJiaceHHg HcenenoBaTejibCKHX paöoT h oÖHOBJie- 
HHa HauiHX chji npoAOJiacajiacb ajjopMHpoBaBmaaca Ha npoTaaceHHH pana jieT nom- 
mwca mdpoe

HecMOTpa Ha npenriHcaHiioe (neôojibmoe) coxpameHHe mTaTOB, b 1983 r 
öbUiH npHHHTbi 8 HaHHHaioiHHX HCCJieflOBaTejieH, 4 HaniHX coTpyHHHKa nojiynHjin

\



3ßaHne KaHAHflaTOB reoAoro-MHHepaAorHnecKHX HayK, oahh —  3BaHHe yHHBepcn- 
TeTCKoro AOKTopa, 8 nenoBeK CAann rocyaapcTBCHnbic 3K3aMeHbi no HHOCipaHHbiM 
H3biKaM h 29 aaiiHMi'jTHCb Ha pa3JTHHHoro ypoBHa Kypcax no noBbimeHHK) KBanHiJiH- 
KaUHH B OÖJiaCTH BblHHCJlHTeJlbHOH TeXHHKH OTHOCHTejlbHO nJiaHOB 1983 r  Mbl 
BnepBbie 3acnymanH b  c|)opMe nacTHbix coöecenoBaHHÜ jniMHbie oineTbi no p aö o re  
Bcex iiayHHbix corpyauHKOB HucTMTyTa

HauiH AteMcdyitapoöHbie cetnu h paöoTa xapaKTepinyioTca cboahoh paöoTon 
no reojiorHMecKOMy nporH03y Ha no.ne3Hbie HcxonaeMbie no nsiTH cTpaHaM b Lien hx 
Bbixofla Ha MOKAynapoAHbiH pbiHOK, 127 Hauinx cneu,HanHCTOB noöbmajiH b 23 CTpa- 
Hax, oAHOBpeMeHHO Mbi npHHsum 126 cneunajiMCTOB H3 24 cTpaH Hanajia cbokj 
pa6oTy, paccHMTaHHyio Ha 1984—86 r r , reojioro-cbeMOHHaa SKcneAHUHH Ha Ky6e, 
h npoAOJDKHjTHCb aKcnenuHHOimbre paöoTbi B Moiiro.üHH IIpH3HaHHe 3a rpaHHHeü 
h paHr MHCTHTyTa 03HanaeT h to, hto no Hauieü npocböe noKpoBHTejibCTBo VTII 
KoHrpecca PernoHajibHoro KOMHTeTa CTpaTHrpaijiHH HeoreHa Cpenu3eMiioMop- 
ckoh oßjiacTH, KoxopbiH coctohtch b EyAaneuiTe b 1985 r , HapaBHe c abvmh oTe- 
HecTBeHHMMH rjiäBHbtMH ynpaBjiCHHHMH h BeHrepcKofi AKaneMHeli HayK, MeTbipbMa 
yHMBepcHTeTäMH, neTbipbMH HayHHbiMH o6m,ecTBaMH h mecTbio ropubiMH npeflnpn- 
aTnaMH B3ajiH Ha ce6a n»e nayHiibte aKaACMHH, ABCuannuTb reonorHnecKHx hhcth- 
TyTOB, AecaTb reojiorHMecKHx oöiucctb h uiecTb necliTHiibix KaMnaHHH MHpa Coot- 
BeTCTBeHHo 3TOMy paHry MHCTHTyT b 1983 r Bbrnycraji cboh noKa3aTejibHbrii npoc- 
neKT Ha aHrnnilcKOM H3biKe

PaöoTa MHCTHTyTa 3a 1983 r  He 6buia, kohchho, jiHineHa npoöJieM, a HHorna 
h Heynaa Mbi He coÖHpaeMca 3aMajiHHBaTb öonee MenKHe, ocTaBUiHeca HeBbinoji- 
HeHHbiMH 3aAaiiH OAHaxo yßepeHbr, hto cooTHOiueHHe hx OTHOCHTejlbHO cxeMaTHHHO 
o6o6m,eHHbix pe3ynbTaTOB He iiobjihhjio h yace He mo/Kct noBjniHTb Ha BbinonHe- 
Hne 3anaH VI nuTHJieTHero nnaHa

H  naMaTb 3thx npoßjieM  cMbreaioT ManeHbKHe npa3AHHKH, paAOCTHbie coGhthh 
paöoHHx GyAHeil CpeAH hhx b jihhhoh xpoHHKe anpeKTopa 3aHajin BbiAaKuneecH 
MeCTO COÖblTHH, KOTZia OH CMOT npHHHTb H Hll([)OpV1 HpOBaTb BO BpeMH UejlOAHeB- 
hoto nocemeHHH MHCTHTyTa A-pa RHorna CeHTaroTan, npe3HAeHTa BeHrepcKofi 
Akaacvimh H ayx, KorAa npeACTaiijia.x MHCTHTyT h LfeHTpanbHoe reonomiHecKoe yn- 
paBAeHHe Ha 25-neTHeM loÖHnee Bundesanstalt für G eow issenschaften  und R oh stoffe  
(TaHH03ep), Korna mot paöoTaTb b nenax ynpoueiiHa OTenecTBeuHbix h Me>KAyHa- 
pOAHblX CBH3eH MHCTHTyTa, KOTAa B COrnaCHH CO CBOHMH COTpyAHHKaMH CMOT 3a- 
KpbiTb pe3yAbTaTHBHbrii toa, 3a hto 3Aecb BbipaxiaeT SnaroAapHocTb BceM p a 6ox - 
HHKEM MHCTHTyTa

Ap re3a XaMop 
AHpeKTOp


