
A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
1987. ÉVI KUTATÁSI EREDMÉNYEI

A Magyar Állami Földtani Intézet 1987 évi (fennállásának 118 évi) munkáját a 
VII ötéves földtani kutatási terv második évere kijelölt feladatok végrehajtása mellett' 
a kutatási struktúra es a szervezeti formák változása jellemezte

A kutatási struktúrát illetően alapvető célkitűzésünk volt az ev során is a földtani 
alap- es alkalmazott kutatás volumenének növelése Ez összhangban volt a földtani 
szintézisek iránt megmutatkozó külső igényekkel -  melyet 13 millió forintos külső 
megbízás is jelez — es hazai szaktudományunk belső fejlődési stádiumának igényeivel 
Ennek az sem mond ellent, hogy ezen előző évi kapacitásunknak 60%-át lekötő tevé
kenység 1987-ben csak 47%-ot tett ki, bár az OTKA-rendszer beindítása szinten a 
növekedés irányába hatott A jelenseg magyarázatául említem, hogy — kényszerű okok 
miatt — nem a tevékenység költségesebb részé (fúrás, anyagvizsgalat), hanem a viszony
lag olcsóbb adatgyűjtő, szerkesztői es kiadási tevékenység képezte munkánk gerincet

Nem elhanyagolható tényező, hogy a regionális földtani munkák 1987-ben mély
ponton voltak mindössze a kapacitás 21 %-át tudtuk e célra fordítani Az év legnagyobb 
eredményének tekintjük, hogy ezt a folyamatot talán sikerült megállítani, 1988 évi 
terveinkben ez eléri a kutatási volumen közel egyharmadat (29 %-ot) Erre a lehetőséget 
a tárgyévben megindult es kiteljesedő, részben új felvételi programok (Bükk regió, 
Dunantuh-kozephegység ÉK-i részé) es jelentős részben az ország minden megyéjére 
kiterjedő teruletprognózisok elkészítése szolgáltatja - Ez az utóbbi a földtani kutatás új 
eleme es szintetizáló módja, egyidejűleg kiemelkedően fontos lépes a természeti-környe
zeti ismeretanyag felhasznalasában, a gazdasági, társadalmi döntések előkészítésének 
folyamatában

Az ásványi nyersanyagkutatás volumenének a gazdasági recesszioval lépést tartó 
csökkenését jelzi, hogy ez 1986 — 88 kozott 30 %-ról 26 % -  22 %-ra esett vissza E csökke
nésben jelentős részé van a~ vállalati finanszírozási források elapadásának is, melyet 
központi pénzügyi forrásokból kompenzálni lehetetlen

Ugyanebben az időszakban 10%-rol 27 %-ra nőtt a kutatási infrastruktúra es a 
tudományos szolgáltatás, valamint a hatósági munka részaranya intézetünkben Ennek 
egy törvényszerű és egy szükségszerű okát említem csak ez alkalommal A jövőre nezve 
biztató, hogy egy áltálunk régen hiányolt igény — az állami nagyberuházások földtani 
előkészítésére -  egyes kerdesekben mar megjelent napi munkánkban (atomerőmű tele
pítési előtanulmány, a dunai vízerőmű körzetének allapotfelmerése és hatásvizsgálata a 
terület egy részén) Ez akkor is örvendetes, ha hasonló témákban eddig csak részben,



vagy utólag, tuzoltofeladatok végrehajtásával (pl eocen program, szegedi klinikai épü
lettömb, fekedi izotóptemeto), vagy egyáltalán nem vehettünk reszt (pl a Monon-erdo 
környezetszennyezési esete)

A volumen szükségszerű növekedése három tényezővel is indokolható
1 A nyersanyagcentrikus földtani kutatás nemzetközi méretű aranyeltolódasaval 

a vízföldtan (bányavíz, ivóvíz), mernokgeológia (országos kiértékelés), agrogeológia 
(munkamegosztás keresese a talajtannal es a mezőgazdasági nyersanyagkutatassal), 
környezetföldtan (égető napi problémák, veszélyes hulladék elhelyezése) íranyában,

2 az ide vonatkozó kimunkált módszertani alapok hiányával, melyeket menet 
közben kell létrehoznunk,

3 az mfrastrukturat alapvetően befolyásoló számítástechnika, távvezérlés, labora
tóriumi műszerforradalom igenyelte szellemi és anyagi ráfordítás magas szintjével Az 
ezekre torteno felkészülés, adatatrendezes, adatbevitel, eszköz és műszerpark installáció
ja és rendszerbe állítása az első időkben óriási kapacitásokat kot le

Az intézeti új szervezeti rend korszerűsítését alapvetően a földtani kutatás VII ötéves 
tervi feladatai, a Központi Földtani Hivatal uj szervezeti rendjéhez történő igazolás 
igényé, az Intézet fejlődéséből kővetkező fejlesztési es munkaszervezési feladatok, továb
bá a legutóbbi szervezeti szabályzat jóváhagyása óta bekövetkezett strukturális változá
sok átvezetése indokolta

A földtani kutatás VII oteves tervében a megelőző tervciklusokhoz viszonyítva a 
tevekenyseg súlypontja egyes esetekben áthelyeződött Csökkent a regionális kutatási 
témák száma, a bauxit kivetelevel szünetel az érckutatás A tervezett földtani felvételi, 
fúrási volumen az anyagvizsgalati feladatok minőségi íranyu atalakitasát igenyelte Egy
idejűleg megnovekede'tt az igény a szintetizáló'munkák (atlaszok, teruletprognozisok), 
az ipari nyersanyagkutatás támogatása, a mélységi vizek kutatasa és a szamítastechmka 
használatba vétele iránt (az OTKA pályázatok revén) Új elemként jelentek meg fontos 
alapkutatasi (az OTKA pályázatok elnyeresevel), továbbá agrogeológiai és környezet
földtani feladatok

A földtudományok általános, íll a MÁFI belső fejlődéséből következően az új 
rendben szervezeti lehetőséget is kívántunk teremteni az uj fejlesztési irányok kibonta- 
koztatasahoz távérzékelés, agrogeologia, környezetföldtan — kornyezetvedelem -  kör
nyezetgazdálkodás, paleomagneses kutatások — magnetosztratigráfia Egyidejűleg gyor
sítani kívántuk erőkoncentrácioval a számítástechnikái, szedimentologiai, kőzetfizikai 
módszerek alkalmazásba vételét

A MÁFI szervezeti szabályzatának legutóbbi jóváhagyása (1968) óta egyes regioná
lis kutatási programok befejeződtek (Alföld-kutatás, Balaton kornyéke és nagyobb 
varosok építésföldtani térképezése) Új kutatási programok kezdődtek (Kisalföld, FI- 
RE) Megnovekedett a kiadási igény Egységesíteni, számítógépi kezelésre alkalmassá 
kell tenni az Intézet tárgyi és írásos dokumentácio-rendszeret Ezért javasoltuk torolni 
a szervezeti rendből a Síkvidéki osztályt, az Elvi módszertani prognózis osztályt, illetve 
átalakítani az Építésföldtani osztályt, beállítani a Kisalföldi osztályt, a Szedimentologiai 
es kőzetfizikai osztályt, megoldva a komplex szedimentologiai vizsgálatok igényét és 
korszerű magnetosztratigráfiai háttér biztosítását

A szervezeti rend új eleme a főosztályvezetők fuggetlenítése és hatáskoruk igazgató- 
helyettesi szintre való kiterjesztése a végrehajtás terén Az új Távérzékelési, Mérnokgeo- 
logiai, Agrogeológiai es Környezetföldtani osztályok feladatául a szakterület fejlődésé
nek helyzetkepéből következő módszertan kialakítását, a folyamatban levő felvételi 
munkákhoz kapcsolódó esettanulmányok készítését, a névben jelolt szakterület és határ
területeinek meghatarozasát, területi és tematikus szintézisirányainak, valamint ínterpre- 
talási formáinak kimunkálását jelöltük meg
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Munkaszervezési okok és a hatékonyság növelése céljából hoztuk létre a Külföldi 
expedíciók osztályát, mely alkalmas külföldi munkavégzésünk piackutatási, hazai felké
szülési és lebonyolítási feladatai intézeti hátterének biztosítására A Gazdaságfoldtani 
osztály a jövőben Nyersanyagértékelo és Számítástechnikái ónálló osztályként — orszá
gos feladatain túlmenően -  az intézet tevékenységét teljes vertikumában fogja támogat
ni Az intézet vidéki laboratóriumait (Pécs-Vasas, Balatonfured, Szolnok, Rakoczi- 
bányatelep) egyidejűleg az Anyagvizsgálati főosztály osztályaihoz, magmintaraktárait 
(Pécs-Vasas, Szépvizér, Rákóczi-bányatelep, Szolnok) pedig a Dokumentációs főosztály 
Gyűjteményi osztályához szerveztük át

A korszerű szervezési formákat az új szervezeti rendben KFH — IPM közös alapítá
sú Távérzékelési program iroda, az OTKA program iroda és az MTA — OTKA szervezé
sű Földtani műszerkozpont létesítésével alkalmaztuk Lehetőség nyílik továbbá fővállal
kozási iroda, valamint kutatásfejlesztési es hasznosítási társulások ügyviteli irodájának 
kialakítására a jövő igényéi szerint A MÁFI uj szervezeti rendjét az 1 abra mutatja be

Szervezési munkánk nehézségi fokát jellemzi, hogy a feladatokat létszámunk szinten 
tartásával, belső erő-átcsoportosítással, a szigorodott munkaidő-ellenőrzés és a főépület 
hullámzó ütemű, de folyamatos rekonstrukciójának feltételei mellett kellett végrehajta
nunk Itt említem meg, hogy e munka során átköltöztetésünk réven a szervezeti egységek 
szétszórt dolgozóit egymással összefüggő szobákban helyeztük el, teljesen felújított 
munkateret kapott a főépület földszintjén a Távérzékelési osztály, a Kisalföldi osztály, 
az Agrogeológiai osztály, a Vízföldtani osztály, a Mikrofilm-laboratórium és a DTA- 
laboratónum, magasfoldszintjén a Szilárd ásványi nyersanyag osztály és a Geokémiai 
osztály analitikai laboratóriumai, első emeleten az Észak-magyarorszagi osztály, a 
Nyersanyagértékelő és számítástechnikai ónálló osztály és.a Területi földtani szolgálatok 
főosztályvezetője, harmadik emeletén a Mérnökgeológiai osztály és a Környezetföldtani 
osztály

Megoldottuk eközben az intézeti étkező és konyha, a büfé, az orvosi rendelő, a 
könyvkötészet, a papírraktár, a gyorsmásolók elhelyezését, valamint helyet biztosítot
tunk a Gyűjteményi osztály területén az intézetben ideiglenesen dolgozo hazai és külföldi 
vendégkutatók számara

1987 évi munkánk fő vonásait es eredményeit -  a teljesség és részletezés igénye 
nélkül — a bevezetőben említett csoportosítás szerint mutatjuk be

Földtani alap- es alkalmazott kutatás

A földtani alapkutatás volumene az év folyamán örvendetesen megnovekedett, színe 
gazdagodott és-látványos^eredmenyei-is' szülöttek Ezen - eredmények" sorából*-messze 
kiemelkedő jelentőségű a Magyarország Földtani Atlasza, melynek első 9, 1 500 000 
méretarányú kinyomtatott térképlapját már az atlasz gyűjtőmappájával (dobozával) 
együtt forgalomba hoztuk Tartalma felszíni földtani térkép (magyar és angol változat
ban), kainozóikumtól fedetlen alaphegységtérkép, vízföldtani, mérnökgeológiai és négy 
pannómarformációtérkep A próbanyomat szintjéig elkészült további 5 térképlappal 
együtt (szennyeződés-érzékenységi, hulladékelhelyezesi térkép, építőanyag prognózis 
térkép) (három változatban és két dombornyomású műanyag változat) az eddigi, össze
sen 15 térképváltozat, méltó keretű összefoglalása mindazon eredményeknek, melyet a 
magyar geológia egyesített erőfeszítéssel az elmúlt 40 esztendőben létrehozott Ennek 
méreteit az ország négyötöd részét felölelő hálózatos, részletes felvételi anyag, mintegy 
30 ezer válogatott fúrási adatsor, magfurási szelvények, földtani alapszelvények és 
pontminták úgyszólván teljes körű anyagvizsgálati adatai, a földtani tájegységeket és az 
ország egészét átfogó komplex földtani monográfiák sora jellemzi



Tartalmilag az atlasz a nemzetközi összehasonlítás próbáját is kiálló korszerű lito-, 
bio-, kronosztratigráfiai és geokronológiai alapokon egységesített rétegtam, faciológiai, 
ősföldrajzi, geodinamikai kiértékelés nagy felbontóképességű interpretációja, amely 
alapdokumentációjának minőségével es rendszerével egyedülálló Ezt igazolják a felvételi 
munka során kialakult celterkep-rendszerek építésföldtani, mérnökgeológiai, vízföldta
ni, esetenként agrogeológiai es nyersanyag-prognosztikai változatai is A még szerkesztés 
alatt álló változatok további — elsősorban regionális geofizikai felvételekkel és értelme
zéssel alátámasztott — fejlődéstörténeti, szerkezetfejlődési, szerkezetfoldtam kiértékelé
seket fognak tartalmazni, amelyek egyertelmüen megalapozzák a genetikai — ezen belül 
nyersanyaggenetikai — összefüggések es törvényszerűségek tér -  idő rendszerű felismeré
sét és szintézisét

Az atlasz mellékletet képező két, azonos méretarányú -  műanyagra készült -  
dombortérkép már átvezet jövő feladataink sorába A mar közismert felszín-geológiai 
dombortérkép mellett újszerű kísérletkent próbanyomatban elkészült az ország kaino- 
zóikumtól fedetlen paleozóos — mezozóos aljzatának mélységi dombortérképe Ennek 
mélységi torzítása mintegy háromszoros és a tengerszint ± 0 métertől a -  8000 méter 
mélységig tárja fel 500 méteres szintvonalakkal a harmadidőszaki medencéket Ennek 
szakismereti, modellbeli újdonságai első látásra is szembeotlőek a prekainozóos aljzat 
paleogeológiai térképén túlmenően igen szemléletes a paleorelief és a nagyszerkezet 
kapcsolata, az un „Pannómai-medence” fogalmi tarthatatlansága, az azt helyettesítő 
árokrendszerek, részmedencék, kezdődő medencealakulatok és a neogén magmás töme
gek beszakadási területeinek plasztikus volta 'í

Az ebből készült „vakdomborítások”-on tervezzük összefoglalni alapkutatási ered
ményeink másik nagy csoportját, melyek az M TA -O TK A  pályázatokban elfogadott 
témáinkhoz (Magyarország tektonikai térképé, Magyarország új földtani modellje) 
kapcsolódnak A munka során ezeken adatrendszerekből felépített makettszerű térmo- 
delleket kívánunk készíteni szelvény mentén és arealisan egyaránt, kettős céllal az 
adathiányok feltárására, valamint kutatási koncepcióink és stratégiánk revíziója céljá
ból Úgy gondolom, elsősorban a fiatal uledékgyűjtő medencék nem szilárd halmazálla
potú ásványi nyersanyagainak kutatásában kidolgozásuk további előrelépést jelent 
majd Szorosan fog kapcsolódni két OTKA alapkutatási feladat végrehajtásához az 
ország vízföldtani modelljének és a magyarországi medencealakulás fejlődéstörténeti 
modelljének megalkotásához (VITUKI, illetve SZKFI együttműködésben) A dombor
térképekért külön köszönet illeti a Magyar Néphadsereg Tóth Ágoston Térképészeti 
Intézetét

Az atlasz tartalmi hátterének monográfiái sorából 1987-ben megjelentettük az 1985- 
os neogén kongresszus zárókotetét, amelyben a hazai és külföldi neogén kutatások 
eredményeit*238 szerző 82 tanulmánya foglalja össze, a Kunsági emelet (pannóniai s. stn - 
vagy „alsó-pannómai”) földtani — őslénytani tanulmánykötetét 32 szerző 21 tanulmá
nyával Ezekkel az RCMNS VIII kongresszusának emblémájával jelzett, összesen 12 
kötetes sorozat kiadását befejeztük Megjelent továbbá a bakonyi középső-kréta képződ
mények, a Dunántúli-középhegység triász Forammiferái és az európai Orthophragminák 
monografikus összefoglalása is

Folytattuk természetesen a magyarországi földtani alapszelvények rendszeres feldol
gozását és kiadását is ennek során nyomtatásban megjelent 36 felszíni és 126 fúrási 
alapszelvény Folytatódott további 11 földtani alapfúrás anyagvizsgálata és feldolgozá
sa Új alapfúrásként a Szombathely II sz fúrás tárgyévben 857,30 m-es talpmélységet 
ért el, befejezése 1988 végére várható

Regionális földtani Jelvételi munkáink sorából a kisalföldi 1 100 000 ma felvételi
munka fontos állomásához érkezett hat évi munkával befejeződött a mintegy 20 000 
km2-nyi kutatási terület sekélyfúrásos feltárása Az anyagvizsgálatok, szerkesztési mun-



kák programszerűen haladtak, a geofizikai kutatások segítségével elkészült kéziratban 
a negyedidöszaki vastagság térkép és a harmadidőszaki medencealjzat térképé 4 db 
térképlap területén

A balatoni kiterjesztett üdülőkörzet 1 50 000 ma mérnokgeologiai terkepezesenek 
felvételi munkái befejeződtek A tervezett 10-ből 7 db térképlap készült el egyenként 12 
térképváltozattal [3 észlelési (feltárás, fúrás, vízföldtan), földtani, geomorfologiai, talaj- 
vízszint, vízkémia, szennyezodésérzékenyseg, talajtermekenyseg-gatlo tényezők, két ala
pozási es egy szintetizáló térkép]

A Balaton-felvidék 1 20 000 ma felvétele a K-i reszeken folytatódott 5 db 
1 10 000 ma lap felvetelevel, 2 db 1 25 000 ma változat alapadat-gyujtemenyenek 
elkészítésével

A munkához kapcsolódóan részmunkalatok folytak a Dunantuh-kozéphegység 
EK-i részén, a Vertesben és a Gerecsében 2 db 1 10 000 ma térképlap felvetelevel és
a Bicske jelű 1 100 000 ma lap 12 db 1 25 000 méretarányú lapján

A Bükk hegység és kornyéké felvételi programjában 5 db 1 25 000 ma lap területen 
feltárási munkákat, 5 db 1 10 000 ma lap területen földtani felvételt végeztünk A mun
kát tektonikai részlettérképek, rétegtani, metallometnai alapozó vizsgalatok, paleomag- 
neses mérések segítették

Szeged város építésföldtani terkepezese a tárgyévben 1 — 11 25 000 méretarányú 
lap előkészítésével, felvételével és vizsgálatával, valamint atlasz szerkesztesevel haladt 
előbbre A munkának a felszinkozeh üledékek építésföldtani összefüggéseit tárgyaló 
részé a Szeged Városi Tanacs es a MÁFI közös kiadásában az Alkalmi Kiadvány 
sorozatban meg is jelent 32 színes, célszerűen kicsinyített terkepmelleklettel Nyilvános 
bemutatasara a Magyarhoni Földtani Társulat 1987 >evi vándorgyűlésén, Szegeden 
került sor

A felvetek munkák eredményeinek gyors közreadása erdekeben folytatjuk térképso
rozataink es magyarázóink kiadasat (hajdúnánási es két bakonyi terkepmagyarazó) es 
a felvetel méretarányához kepest redukált léptékű falitérkép sorozatok kiadasat is 
Nyomdai munkák folytak a Bakony hegység 1 50 000 ma fedetlen térképén, szerkesz
tési munkák az Aggtelek — Rudabányai-hegyseg 1 25 000 ma földtani térképén es a 
Velencei-hegység — Balatonfő 1 25 000 ma földtani — szerkezetfoldtani térkép kéziratát 
is lezártuk

Regionális felvételi es terkepszerkesztesi munkáink „műfajilag” uj feladata a me
gyénkénti teruletprognózisok térképé Terveink szerint ezek laponként 1 100 000 méret
arányban, 5 változaton mutatják be az adott terület minden, a természeti földtani 
környezettel kapcsolatos eredeti es prognózisszerüen interpretált adatat Ezeken egyfajta 
grafikus adatbankként, a felhasználok szeles koré szamara közérthetően, de dokumen- 
tum-értékűen foglaljuk össze a helyzetelemzeshez, elótervezéshez, dontés-elokészítéshez 
szükséges ismereteket Az adatkiegeszítés 1987-ben megtörtént, 19 varos teruletfejlesztesi 
résztanulmányainak és 6 megye 4 változatú kornyezetpotencial térképeinek elkeszitese- 
vel

1988 folyamán az újonnan alakult Környezetföldtani, Agrogeologiai, Távérzékelési 
osztályok hathatós tamogatasaval, a Vízföldtani osztály, az Országos Földtani Adattar 
bevonásával, a Területi Földtani Szolgálatok es kutató osztályok egyuttműkodesevel 
kibontakozik ez az osszintézeti, de mondhatom ossztarsadalmi erdekű munka, amelynek 
jelentős visszahatása lehet felvételi munkánkra, anyagvizsgalati programjainkra és mód
szerfejlesztési feladatainkra egyaránt

Az alkalmazott földtani kutatás további eredményeit csak címszavakban említve 
örömmel számolhatok be arról, hogy a vízföldtani előkutatás súlypontja a Dunántúh- 
kozéphegyseg ÉK-i részere tolodott a területi információs rendszer kialakítása érdeke
ben, az agrogeologiai kutatás a módszer kialakítása céljából az ország három kulonbozo



mintdteruleten haladt előre az agrogeológiai szempontú talajviztérképek szerkesztésével, 
a belvizveszely térképi interpretációjával és a talajtermekenység agrogeologiai tényezői
nek vizsgálatával, mérnokgeologiai ismereteink az országos számítógépi adatbázis nagy- 
utemu feltoltesevel gazdagodtak Folyamatban van környezetföldtani programjaink ki
alakítása is

A sványt nyersanyagkutatót

Nyersanyagkutatasi eredményeink tálán szerényebbnek tűnnek a korábbi évekénél 
ennek oka az országos igények és ráfordítható költségek csökkenésén túl a kutatási 
fázisokból következően az 1987 évi feladatok jellege is

Az országos szenliiclrogen-prognozist támogató feladataink egyik többéves munkája 
1987-ben befejeződött elkészült a neogen medencek szénhidrogen-genetikai elemzésének 
eredményeit összefoglaló tanulmány Újszerűsége a neogén uledektomeg kozetminőség 
szerinti mennyiségi jellemzése, melyet 60 reprezentatív fúrás anyaganak statisztikus 
vizsgálatával végeztünk el Ugyanazt a célt szolgálta a htologiai egysegek karbonáttarta
lom vizsgálata mintegy 36 ezer vizsgalati adat értékelésével

Folytattuk a kainozóos medenceuledekek magnetosztratigráfiai vizsgálatát és an
nak szeizmosztratigrafiai korrelációját, 6 földtani alapfurás összefoglaló földtani jelenté
sének előkészítését es egy (Szombathely II) földtani alapfurás mélyítését

A bauxitkutatcissal kapcsolatos munkánk kiemelkedő eredménye, hogy megjelentet-; 
tűk a Dunantuh-kozéphegyseg 1 100 000 méretarányú bauxitprognózis-térképet, mely
módszertanában is példamutató Folytattuk a prognózishoz kapcsolódó bauxit-előkuta- 
tasi programunkat, amely a Gerecse DK-i területén három, a Bakony ÉNy-i szegélyén 
két anomalia területen negatív kutatási eredménnyel zárult A tovabbkutatas lehetőségét 
csak Ugodtol DK-re és a villanyi Harsány-hegy K-i folytatásában tudtuk kimutatni 
Elkészült a hahmbai bauxittelep monografikus igényű feldolgozása es a felső-kréta 
bauxitszintet bemutató 4 térképlap első, kéziratos változatban

A barnakőszén előkutatás a Bakony hegységben négy mélyszinti és két külfejtési 
lehetőség vizsgalatéra irányult Ezekből pozitív eredményű a Bakony E-i terület mintegy 
47 millió tonna földtani vagyonnal es a bakonycsernye -  zsidán terület, ahol tovabbku- 
tatasi javaslatot tettunk Észak-Magyarorszagon, a borsodi területen, a Dubicsány 
DNy-i terület tovabbkutatasára alkalmas készleteket eredményezett, két külfejtési terü
let kutatasa negatív eredményű (Jardánháza, Hevesaranyos)

1987-ben folytatódtak a felso-kreta, eocen, miocén kószenlap-rekonstrukciós vizs
galatok, amelyek elsősorban a genetika -minosegalakulás összefüggéseire fognak vá
laszt adni

A Velence — Balatonfó komplex földtani felvételevei a terkepszerkesztés és érckuta
tás lezárult Elkészült térképanyaga, monografikus osszefoglalasa, valamint az összes 
képződmény (gramt-palaburok, paleozoos mészkövek, paleogén vulkánitok, metaszo- 
matitok) ercfoldtani értékelése és nyersanyagprognózisa Javaslatot tettunk a nadapi 
körzet színes- és nemesérckutatasára, közreműködtünk a pázmándi pirofilht kutatási 
program végrehajtásában

Az ún „kis nyersanyagok" sorában 11 ásványi nyersanyag technológiai, minősítési, 
hasznosítási vizsgálatát végeztük — elsősorban mezőgazdasági célú hasznosítás érdeké
ben Az év során az Intézet több szabadalmat jegyeztetett be az alginit mezőgazdasági, 
a zeohtos nohttufak sugárzóanyag technológiai — környezetvédelmi hasznosítása érde
kében Agrogeológiai celu nyersanyag-hasznositasi törekvéseink jegyében a Módszertani 
Közlemények sorozatban megjelentettük a „Magyarország talajjavító ásványi nyers
anyagai” c tanulmányt



A kutatási infrastruktúra fejlesztése 
es a tudományos szolgaitatás

E gyűjtőnév alatti munkálataink három fontos részé
— a módszerfejlesztés,
— a számítástechnika fejlesztése es
— informatikai feladataink végrehajtása
A földtani módszerek sorában a földtani térképek digitahzálasa, a geoprognosztikai 

szakértői rendszer nyersanyag-prognosztikai célú tovabbfejlesztese, a Balaton aktuál- 
geológiai kutatasa (kubai közreműködéssel, szeizmoakusztikus és echográfos módsze
rekkel) emelendő ki Ez utóbbi eredménye a tó mélységtérképé, a laza uledekek első 
vastagságtérképe es 39 db mért szelvény földtani -  geofizikai interpretációja

A földtani anyagvizsgálati módszerek a rontgenanalízis, geokémia, magnetometria, 
mikropaleontológia területen folyamatosan haladtak előre, témák lezárását ez évben 
nem terveztük

A számítástechnikai fejlesztés az intézeti élet minden területet felölelte A teljesség 
igénye nélkül említjük meg a geokémiai adatok statisztikus értékelésére, uledékkózettam 
adatok tárolására és ertekelésére, a magnetométer kapacitásnovelesere, mikropaleonto- 
lógiai adattárolásra, az adattar, könyvtár, gyűjtemény, magmintaraktarak, alapszelvé
nyek adatainak es anyagainak nyilvántartására, a vízföldtani, mérnokgeologiai adatbá
zisok kialakítására irányult eredményes fejlesztő munkát es az átlagon felüli erőfeszítése
ket Gazdaságfoldtani célú számítástechnikái eredményeink közül kiemelkedőek a „Ma
tematikai módszerek alkalmazasa a földtanban” c tanulmány (kiadás alatt Moszkvá
ban), a koszenek, ercek es szénhidrogének bázisadatait tartalmazó személyi szamitogepes 
rendszerek fejlesztése és a Maza D-i feketekószénkeszlet szovjet együttműködésben 
elkészített ásványvagyonszámitasi vanansai Jelentős hasznú az 1987 januar 1-jei ás
ványvagyonmérleg összeállítása es a FIRE rendszer folyamatos feltoltese

Informatikai tevékenységünket a Területi Földtani Szolgálatok 140 teruletrendezesi 
terv véleményezésével es 64 db, hulladekelhelyezéssel kapcsolatos megkeresésre adott 
szakvéleménnyel színesítettek

Megjelentettük az Évi Jelentés az 1985 évről szóló kötetét, a „Magyarorszag 
mélyfúrási alapadatai 1985 ” c kötetet és ennek retrospektív sorozata 1—2 kötetet 
Kiadtuk a geostatisztikai értelmező szótárt Közreműködtünk az olasz -  magyar földta
ni kapcsolatokat bemutató, az INHIGEO X II I , pisai kongresszusára készült kötet 
szerkesztésében és kiadásában Megjelentettük az Argentína es Brazília c információs 
anyagokat Kiadtuk a könyvtár gyarapodási jegyzekét es a Magyarországi földtani 
alapszelvenyek es alapfurasok katalógusát Dolgozóink nem egyértelmű örömére beve
zettük a számítógépi munkaidő-nyilvántartási és elszámolási rendszert

*  *  *

Nemzetközi kapcsolatainkat illetően befejezte munkáját vietnami bauxitkutato 
expedíciónk, beindítottuk uj kubai és mongollal kutatásainkat Felújítottuk közvetlen, 
kétoldalú, devizamentes kapcsolatainkat a varsói, pozsonyi, prágai, bécsi, lenmgrádi, 
berlini földtani intézetekkel es kiterjesztettük ugyanezt az USA dél-karolmai egyetemére

Az intézet dolgozói 12 KGST, 23 egyéb nemzetközi rendezvényen és 6 üzleti 
tárgyaláson képviselték Magyarországot, összesen 23 országban Tíz kisebb nemzetközi 
rendezvényt bonyolítottunk le a KBGA, COGEODATA, IUGS -  RDP, Intergeokozmos, 
Intergeotechmka, valamint a Szocialista Akadémiák IX problémabizottsága és a jugosz
láv — magyar földtani együttműködés 30 eves jubileumának szervezeteivel Jelentős ré
szünk volt négy hazai nagy rendezvény szervezésében is



Az ev krónikájához tartozik az intézet fiatal kutatói külföldi tanulmányútjainak 
támogatasara létesített Bandat Horst Alapítvány és Szalai Tibor néhai igazgatónknak 
a könyvtár javara tett adománya, melyekért hálás koszonetunket fejeztük ki

A munkánk iránt fokozott figyelmet és érdeklődését jelezte Aczél G yörgy, a 
Politikai Bizottság tagja és M arothy László, a Politikai Bizottság tagja, mmiszter- 
elnok-helyettes intézeti látogatása

Problémáink sorával nem kívánom jelentésünket terhelni — tudatosan el akarom 
kerülni a ma divatos panaszkodást Erre a vázolt eredmények alapjan nincs is okunk, 
tudatában vagyunk annak, hogy ezen eredmények most valóban a tárgyévi rendkívüli 
erőfeszítéseknek köszönhetők Eredményes helytállásukért az Intézet minden dolgozójá
nak, támogatásukért főhatóságunknak, kutatási partnereinknek ezúton is köszönetét 
mondok

D r H ámor Géza 
igazgató

SCIENTIFIC RESEARCH ACHIEVEMENTS 
OF THE MAFI (HUNGARIAN GEOLOGICAL SURVEY) IN 1987

In 1987 the activity of MAFI was characterized by fulfilling tasks of the second year-’- 
of the Vllth Five Year Plan and by changes in research structure and organisation 

The basic aim was to increase the overall volume o f fundamental and applied re
search This was in line with the demand for geological synthesis, reflected by the 
13 M Ft order received, and the trend of scientific development While in the previous 
year 60% of our capacity was used for this task, this year only 47 %, though the OTKA 
system had also a positive effect For financial reasons however, the expensive part of* 
our activities (boring, analyses) were neglected and the relatively cheaper ones such as- 
data collection, editing, publishing made up the bulk of the work

Regional geological activity was low in 1987, amounting only to 21 % It may be 
regarded a big achievement that this decrease could probably be stopped at all In 1988, 
according to the plan, it will amount to 29 % It is based on extension of mapping projects 
in the Bukk Mountains, in the NE Transdanubia and on areal prognostics for almost all 
counties The latter represent a new, synthesizing element in geological research and an 
important step in using information about the geoenvironment to prepare economical 
and social decisions

Mineral exploration was decreasing just like the whole of the national economy 
Between 1986-88 it dropped from 30% to 22% This was partly due to the decrease of 
company funds which could not be compensated by centralized resources of the state 

At the same time the share of research infrastructure, scientific services and authority 
activities increased from 10% to 27% For the future it is reassuring that the repeated 
demand for participation in the geological preparation of large, national investments 
was partially satisfied In certain fields it belongs already to our daily activity e g a 
preliminary study for the location of a nuclear power plant, survey and impact study of 
part of the area of a hydroelectric power plant on the Danube Earlier, our participation 
was only partial or was asked for too late, e g in the cases the Eocene Coal Program, 
location of the clinical buildings in Szeged, the isotope disposal site at Feked In other 
cases, we were not given the chance to participate and polution was the result, as in the 
case of Monon-erdo



The volume of research activities increased due to three reasons
1 The internationally noted shift in mineral resources exploration towards water 

resources (mining, drinking water), engineering geology (country-wide evaluation), agro
geology (to share the job with soil sience and agricultural mineral exploration), environ
mental geology (urgent actual tasks, hazardous waste disposal)

2 Lack of the reliable methodological basis, to be developed underway
3 High level of financial and mental capacity required by computer technics, 

remote sensing, laboratory equipment developments
Organisational changes were needed in order to comply with the tasks of the Vllth 

Five Year Plan, with the new organisation of the Central Office for Geology (KFH) with 
the research development tasks of the Survey itself, and with the changes implied by its 
newly approved organisation

The focus of the geological exploration was clearly shifted in the Vllth Five Year 
Plan The number of regional projects decreased, ore exploration was stopped, except 
for bauxite To comply with the planned mapping and drilling, the laboratory work had 
to be qualitatively changed At the same time the demand increased for synthetic work 
as mapping, areal prediction, industrial raw material exploration, research on subsurface 
waters and computer technics (effect of the OTK.A system) Through this system new 
elements appeared as important basic research tasks, agrogeology and environmental 
geology

In line with the general development of earth sciences we want to ensure possibilities 
for new trends like remote sensing, agrogeology, environmental geology, paleomagnetic 
research and magnetostratigraphy At the same time the application of computer tech
nics, new sedimentological and petrophysical methods was speeded up by concentrating 
the forces

Since the last acceptance of organisation rules of MÂFI (1968) some regional 
programs have been terminated (Great Plain research, Balaton area and engineering, 
geological mapping of cities) New programs came up like Little Plain research, “FIRE” 
(Computer-based Geological Information System) The demand for publications has 
been increased The documentation system of the Institute had to be prepared for 
computer handling That is why it was suggested to cancel the departments of the Great 
Plain, Methodological Prognostics to reform that of Engineering Geology, to set up new 
departments for the Little Plain, Sedimentology and Petrophysics in order to satisfy 
demands for complex sedimentological studies and modern magnetostratigraphy

A new element of the organisation is the independence of Division directors and the 
extension of their competence and responsability up to deputy director level The task 
of the new departments as Remote Sensing, Engineering Geology, Agrogeology and 
Environmental Geology is to outline their methodologies to make case studies, to find 
and determine their scope and contacts, to define regional and thematical directions of 
synthesis and interpretation

The new Department of Expeditions was created to increase the use of labour and 
effectivity Besides it deals with marketing, preparation, management of activities 
abroad The Department of Economical Geology became an independent Department 
of Raw Material Evaluation and Computer Technics It is engaged in country-wide work 
and in helping the Institute in its work The country laboratories in Pécs-Vasas, Balaton- 
fured, Szolnok, Rakoczi mine belong now to the Division of Laboratories, while core 
sample stores to the Department of the Collections under the Division of Documenta
tion

New organisations (Fig 1) are the Remote Sensing Program Office founded by the 
Central Office of Geology and the Ministry of Industry, the OTKA Program Office and 
the Geological Equipment Center in joint organisation with the Hungarian Academy of



Sciences nad OTKA Further possibilities are to uncorporate offices of undertaking, 
research development and marketing companies

The organisational work had to be carried out by regrouping labour forces, in
creased working time control and variably disturbing reconstruction of the headquarters 
As a result of the reorganisation several units could collect the collaborators in one place 
and many departments and laboratories obtained new offices and working places

All necessary facilities found a place inside the Institute and the Collections section ' 
offers working places for quest researchers

The mam features and achievements in 1987 were as follows

Geological basic and applied research

The mam achievement is the Geological Atlas o f Hungary Nine sheets, on scale 
1 500 000, and the storage box are ready for sale It comprises a surface geological map 
in Flunganan and English, an uncovered map (without the Cenozoic), hydrogeological 
engineering geological and 4 Pannonian formation maps Correction proofs are ready 
of 5 maps such as pollution vulnerability, waste disposal, building material prognosis and 
two plastic ones These 15 maps synthesize the results obtained during the last 40 years 
They are based on-detailed mapping of cc 80 % of the country, cc 30,000 logs, core logs, 
key sections and point samples, accompanied by an almost full analysis and complex 
monographies of the country and regions

The Atlas is a high-resolution stratigraphical, faciological, paleogeographical, geo- 
dynamical interpretation of litho-, bio-, chronostratigraphical and geochronological 
data It is unique as to the quality and system of the basic documentation This testified 
to additional thematic maps, such those of as construction geology, engineering geology, 
hydrogeology, sometimes agrogeology and raw material prognosis Further maps being 
plotted will display interpretation of structural evolution etc based on regional geophy
sics They will, in turn, serve as basis for the recognition of genetical relationships, with 
particular regard to mineral resources

The two supplementary plastic relief maps indicate already the future Besides the 
familiar surface geological relief maps the correction proof of the new negative relief map 
of the Paleozoic-Mesozoic basement is ready It has a triple vertical distortion, and 
shows the Tertiary basins from — 10 to —3000 ms by 500 m isolines It is an obvious 
methodological innovation besides showing the pre-Cenozoic basement and its paleo- 
geology, it suggests very clearly the interrelation between paleorelief and megastructure 
The so called “Pannonian Basin” is non-existent, instead, one has to deal with a system 
of trenches, small basins, developing basins and of Neogene magmatic collapse areas 

Similar negative relief maps will be used to synthesise an other group of fundamental 
research results, accepted projects in the MTA OTKA system, such as like the tectonic 
map of Hungary, the new geological model of the country, etc Data bases will be used 
to build up spatial models along sections and in areas, in order to detect data gaps and 
to revise research conceptions and strategy They will be probably very useful in the 
exploration of non-solid minerals in young sedimentary basins They will have a close 
connection to two OTKA research projects the hydrogeological model of the country 
and the evolutionary model of the Pannonian Basin (together with VITUKI and 
SZKFI) Our special thanks for the relief maps are due to the “Toth Ágoston” Carto
graphic Institute of the Hungarian Army

In the background monographic series of the Atlas, in 1987 the last volume of the 
1985 Neogene Congress was published, containing 82 studies by 238 authors and the 
geological-paleontological study volume of the Rumanian stage (Pannonian s s or



Lower Pannonian), containing 21 studies by 32 authors This was the final act in 
publishing 12 volumes, under the embleme of the VUIth RCMNS Congress There were 
other monographs on Lower Cretaceous formations of the Bakony Mountains, Tnassic 
Foraminifera of the Transdanubian Central Range and European Orthophragmina 

The processing and publishing of geological key sections of Hungary was continued 
In this framework 36 surface and 126 borehole sections were published Laboratory 
investigation and evaluation of 11 further geological key boreholes is in progress The 
new key borehole Szombathely-2 reached 857 3 m depth this year and is likely to be 
finished late in 1988

In regional mapping the Kisalföld (Little Plain project was finished after 6 years of 
work on 20,000 km2, on the scale 1 100,000 Laboratory and editing goes on as planned
and the Tertiary thickness map and the basement map of this basin reached the manu
script stage on 4 sheets, based also on geophysical measurements

The engineering mapping of the extended Lake Balaton recreation area (1 50,000)
is ready Out of the planned 10 sheets 7 are ready in 12 varieties as 3 observation maps 
(outcrops, boreholes, hydrogeology) and others on-geology, geomorphology, ground- 
water table, water chemistry, pollution sensitivity, soil degrading factors, besides two 
foundation maps and a synthesizing one

The mapping of the Balaton Highlands (1 20,000) went on in the east 5 sheets 
(1 10,000) were mapped and the data-base for two variations (1 25,000) was set up

Some additional work was carried out in the NE part of the Transdanubian Central 
Range, in the Vertes Mts and Gerecse Mts for 2 sheets (1 10,000) and near Bicske on
12 sheets (1 25,000)

In the Bukk Mts mapping projects disclosing work was done on the territory of 5 
sheets (1 25,000) and geological surveying for 5 sheets (1 10,000) Tectomcal detail
maps, stratigraphic, metallometrical and paleomagnetic measurements rounded off the 
work

As to engineering geology mapping, m the city of Szeged preparation, mapping and 
evaluation of one sheet (1 25,000) was completed together with the considerable pro
gress in the editing of the Atlas The part concerning the engineering geology of nearsur
face sediments was published in the Occasional Series jointly by the Municipal Council 
of Szeged and MÁFI It contains 32 maps in reduced form and was introduced to the 
public at the annual meeting of the Hungarian Geological Society in 1987

To disseminate research results map series and explanatory publication is carried 
on — now the Hajdúnánás and two Bakony explanatory notes and reduced size wall-maps 
were published The uncovered map of the Bakony Mts (1 50,000) is already in press, 
the geological map of the Aggtelek-Rudabánya Mts (1 25,000) is under editing and 
manuscript of the Velence M ts-B alaton East (1 25,000) geological structural map is 
closed

A new task in regional mapping and publishing is the areal prediction by counties 
They will show in 5 variations (1 100,000) all original and interpreted data, presenting
reliably but in an easy reading all knowledge needed for situation analysis preliminary 
project making and preparation of decisions Data compilation was finished in 1987 by 
completing areal development partial studies for urban development of 19 cities for 
environmental potential maps in 4 variations for 6 counties

During 1988 this important work will probably have a great impact on mapping, 
analysis and methodology It will be carried out by the departments Environmental 
Geology, Agrogeology, Remote Sensing, in cooperation with Hydrogeology, National 
Geological Archives, the regional geological surveying and research departments

The hydrogeological reconnaisance shifted to the NE part of the Transdanubian 
Central Range to establish a regional information systems To find the right agrogeologi-



cal reconnaisance methodology three pilot areas were chosen to map the water table, 
stagnant waters and agrogeological factors of soil productivity Data on engineering 
geology filled the national computer database The preparation of environmental geolo
gical programs is in progress

Mineral exploration

Results may seem less impressive than earlier, due to decrease in national demand 
and funds In addition, character of tasks was also changed in 1987 A lengthy program 
on hydrocarbon genetical analysis of Neogene basins was finished this year Its distinctive 
novelty is the quantitative analysis of Neogene sediments in terms of rock types, based 
on 60 representative boreholes For the same study 36,000 carbonate measurements were 
carried out on these lithological Magnetostratigraphical investigations on Cenozoic 
sediments were going on, joined by seizmostratigraphic correlation Preparation of 
reports on 6 geological key borehole and the drilling of key borehole Szombathely 2 went 
on

An important feature of our work as to bauxite exploration is the publication of the 
bauxite prediction map (1 100,000) of the Transdanubian Central Range which is even
methodologically an example The bauxite reconnaissance exploration, connected to the 
prediction went on In SE Gerecse Mts in three and in the NE Bakony Mts in two 
anomaly areas the results were negative Possibilities for further exploration exist only' 
SE of Ugod and E of Harsany hill at Villány The monograph of the bauxite deposit is 
ready together with the first manuscript of the Upper Cretaceous bauxite horizon on 4 
sheets

Brown coal reconnaissance exploration included the investigation of 4 deep and 2 
open-pit mining possibilities in the Bakony Mts The Bakony N area is positive, with cc 
47 Mt geological reserves, as well as the Bakonycsemye-Zsidár area, which is recommend
ed for further exploration In N Hungary, in Borsod county the Dubicsány SW area 
proved to be worth further exploration, the other two areas, Járdánhaza, Hevesaranyos 
turned out to be worthless

In 1987 the reconstruction studies went on of the Upper Cretaceous, Eocene and 
Miocene coal-marsh, which will hopefully result in answers as to the interrelations 
between genesis and quality

By the complex geological mapping of Velence-Balatonfő, the mapping and ore 
exploration in that area has been closed The maps, the monograph, the ore geological 
evaluation and the mineral resources prediction are for all formations (the granite and 
its schist cover, Paleozoic limestones, Paleogene volcamtes, metasomatites) In the 
Nadap area non-ferrous and precious metal exploration was suggested, in Pazmand we 
participated in fulfilling the pyrophylhte program

As to the so called small raw materials, 11 were investigated as to technology, 
qualification and use, first of all agriculture During the year the Institute applied for 
more patents on the use of algimte in agriculture, zeolites in radioactive technology- 
environmental protection In the framework of our agrogeological efforts of raw material 
use the study “Soil conditioning raw materials of Hungary” appeared in the series 
“Methodological studies”



Development o f research infrastructure and scientific services

The three main elements of this activity
-  methodological development,
-  computer technology development,
-  informatics tasks
Among the geological methods digitalisation of geological maps, raw material 

prognostics development of geoprognostical-expert system, actual geological research of 
the Balaton (with Cuban participation, seismoacustics and echograph) are the main 
topics Results include lake depth map, first map of unconsolidated sediments and 
geological-geophysical interpretation of 36 sections

Geological material analysis methods are progressing in x-ray analysis, geochemis
try, magnetometry, micropaleontology, topics will be closed this year

The developments in computer technics included all fields of activity Some success
ful development work and above average efforts were devoted to statistical analysis of 
geochemical data, storage and evaluation of sediment geological data, capacity increase 
of magnetometer, micropaleontological data storage, filing of database, library, collec
tion, core samples, key sections data and materials Among the economical geological 
work and its evaluation the study “Application of mathematical methods in the geol
ogy”, to be published in Moscow, the development of PC system, storing basic data on 
ores and hydrocarbons, and useful deposit calculation variants with Soviet participation 
of the Mâza S black coal field are the most important points The compilation of the 
mineral deposit balance as closed on 1987 01 01 and the ongoing feed to the FIRE 
system are very useful activities

Informational activities included expertise of 140 areal development plans by the 
Regional Geological Surveys and 64 waste deposit sitings

Publications include the Annual Report, year 1985, the “Deep borehole key data 
of Hungary, 1985” and its retrospective volumes 1 and 2, an explanatory vocabulary of 
geostatistics We participated in the edition and publication of a volume dealing with the 
history of paleontology and stratigraphy m Hungary and the Italian -  Hungarian geolo
gical connections for the XHIth Symposium of INHIGEO, held at Pisa

Information bulletins on Argentina and Brasil were published Further publications 
include a list of new acquisitions of the library and the catalogue of geological key 
sections and key boreholes of Hungary The labour hours now are recorded calculated 
by computer

International relations The Vietnamese bauxite exploration expedition finished its 
activity New expeditions started in Cuba and Mongolia Direct, currency-free, bilateral 
connections were renewed with the geological institutes in Warsaw, Bratislava, Prague, 
Vienna, Leningrad, Berlin and a new one was started with the University S Carolina, 
USA

The Institute was represented at 12 Comecon, 23 other international meetings and 
6 business negotiations, in 23 countries Ten international events were organised with 
KBGA, COGEODATA, IUGS-RDP, Intergeocosmos, Intergeotechmka, IXth problem 
Committee of the Socialist Acadamies and on occasion of the 30th anniversary of 
Hunganan-Yugoslavian geological cooperation Besides we participated in the organisa
tion of 4 great domestic events

The Bandat Horst Foundation to help study trips of young scientists abroad and 
a substantial donation to the Library by late director of the Institute T S z a l a i were 
welcome additions to the story of the year for which we express our gratitude



The high attention paid by government and party authorities to our work was 
expressed by the visits of Gy Aczel, Politburo member and L M ar6 thy, Politburo 
member, Deputy Primer Minister

There were some problems as well However, there is no reason for complaining, 
with regard to the results enumerated above They were produced by the joint great effort 
of the entire staff of the Institute, for which and for the help of our authority and our 
partners I wish to express my sincere gratitude to everybody involved

D r Géza Hámor 
Director


