
IGAZGATÓI JELENTÉS AZ 1989-1990. ÉVRŐL

Az ország és a magyar társadalom politikai, szerkezeti átalakulása a hazai földtani kutatás, 
a Magyar Állami Földtani Intézet célkitűzéseit, feladatait is alapvetően változtatta meg. A gaz
dasági, ezen belül a bányászati recesszió, a változó tulajdonviszonyok, az állami feladatok és 
szervezetek rendkívüli ütemű változása már 1989—90 fordulóján szükségessé tette Intézetünk 
munkájának kritikus átértékelését. E munkát kifejezetten a szakmái értékek, eredmények 
megőrzésének, közreadásának célkitűzésével, az intézeti szellemi és anyagi tőke hasznosításá
nak igényével, a reálértékben 1985 óta csökkenő anyagi ráfordítások legcélszerűbb és legtaka
rékosabb felhasználási módjának megkeresésével végeztük el. A kialakult helyzetértékelést, 
annak szaktudományi és intézeti következményeit, a szükséges konklúziókat és új kutatási 
koncepcióinkat az Intézet 1989. Évi Jelentésében közreadtuk.

1990. évi programjainkat, feladatainkat erre alapozva alakítottuk ki. Változatlan alapel
vünk volt az ország földtani ismeretességének naprakész fenntartása, lehetőségek szerinti fej
lesztése; a nagy költségű (nagyrészt nyersanyag-) kutatások valamilyen később hasznosuló for
májú folyamatos lezárása; alkalmazott földtani kutatásaink nagyütemű fejlesztése, alapdoku
mentációs rendszerének kialakítása; a kutatási technológia színvonalának fejlesztése számító
gépek, laboratóriumi műszerek, interpretációs és dokumentációs eszközök révén. A változat
lan alapelvek mellett feladataink kényszerűségből vágy saját igényű korrekciók miatt szükség
szerűen módosultak: megkezdtük a témaselejtezést (egyes nyersanyagkutatások, torlatkuta- 
tás, mérnökgeológiai városfelvételek), kialakítottuk olcsóbb, gyorsabb kiadási politikánkat 
(VENTURA szövegszerkesztő, térképeknél léptékváltás és Cromalin-kiadás), újabb lépést 
tettünk a földtani felvételi munka komplexitása irányába (egyidejű vízföldtani, agrogeológiai 
felvétel); fokozottan vettük igénybe a pályázati és megbízásos munkák pénzügyi erőforrásait 
(OTKA, EGK pályázatok, OKGT, BNV, PAV megbízások) és a társulási formák (AGRO- 
GEO Kft., Kecskemét) kínálta lehetőségeket alaptevékenységünk fejlesztése érdekében.

A  szigorú takarékosság jegyében minimálisra csökkent alapfúrási tevékenységünk; ezt 
részben más célú (ipari) fúrások vizsgálati úton alapszelvény-szintre fejlesztésével, részben 
magraktárainkban őrzött magfúrások részletes vizsgálatával kompenzáltuk. Korábban alvál
lalkozói körrel végeztetett munkák egy részét az intézeti kapacitás terhére átvállaltuk; részben 
eredményes kísérleteket tettünk a költségmegtakarítások szervezeti egységeknél történő jutal
mazására.



Új feladatok és eredmények a közismert nehézségek ellenére is születtek tárgyidőszak
ban, melyek egy része új elem, vagy legalább új színfolt Intézetünk palettáján:

— megkezdtük a Kisalföld és Zala megye térképatlaszainak kiadását,
— megkezdtük a regionális területprognózis atlaszok (megyetérképek) saját kiadású 

megjelentetését,
— elkezdtük háromoldalú egyezmény alapján a Duna-program végrehajtását,
— földtani felvételi munkát indítottunk Belső-Somogy és a baranyai háromszög te

rületén,
— kiadtuk Magyarország geológiája I. kötetét,
— elkészítettük (először intézeti vállalásban) Magyarország építőipari nyersanyagainak 

készletmérlegét,
— felszabadítottuk az összes szolgálati használatú vagy titkos minősítésű földtani tér

képet,
— meggyorsítottuk a MÉV, OFKFV, Borsodi Szénbányák, Tatabányai Szénbányák, 

Recski Rézérc Művek milliárdos értékű fúrási magraktárainak átvételét.
1990. évi kutatási költségeink arányát az alábbi adatsor szemlélteti:

alapkutatás 21%
regionális kutatás 22%
alkalmazott földtani kutatás 12%
nyersanyagkutatás 16%
kutatási infrastruktúra 29%

Az adatok a megelőző évekhez viszonyítva tükrözik azon törekvésünket, hogy az alapku
tatás, regionális kutatás szinten tartása mellett a nyersanyagkutatás, infrastruktúra aránya 
csökkenjék az alkalmazott földtani kutatások javára.

* * *

1989—1990. évi eredményeinket súlyozott sorrendben, a teljesség igénye nélkül, a beve
zetőben foglaltak szerint röviden ismertetem. E szükségszerű számvetés alkalmat nyújt arra, 
hogy az eredmények mellett fiaskóinkat is bemutassam, a nagyívű programok nem teljesült 
vagy a jövőben még teljesíthető részleteinek felemlítésével.

Kiadói eredményeink

A tudományos munka célja, eredménye a publikációban is megjeleníthető kutatási ered
mény, mint az ismeretközlés hagyományos formája. Nem lebecsülve a publikálásra még nem 
érett vagy különböző okok miatt publikálatlan eredményeket, az intézeti munka hatékonysá
gát, a kollektív vagy egyéni (egyenértékű!) teljesítményeket világszerte ezzel mérik. 1979 óta 
tudatosan törekedtünk elsősorban az intézeti kutatók, de jelentős mértékben a magyar geoló
gia eredményeinek megjelentetésére, fokozatosan növekvő anyagi ráfordítások biztosításával. 
Az Intézet az ország szakmai kiadójaként működött még tárgyévben is; a földtani térképkia
dást illetően úgyszólván monopolhelyzetben, a szöveges kiadványokat illetően mintegy 60 %- 
os arányban.

A térképkiadásbán folytattuk a részletes és áttekintő földtani térképek — méretarány és 
tematika szeinpontjából teljes spektrumú — kiadását.

A„ M a g y a r o r s z á g  F ö l d t a n i  A t l a s z a ” ( M = 1:500 000) program kereté
ben megjelent „Magyarország szennyeződésérzékenységi térképe” fílmfelülnyomataként 
„Magyarország hulladéktermelő és -lerakó katasztere” c. változat, amely a címben foglalt 
összes objektum térképi rögzítése, az ipari, mezőgazdasági és kommunális hulladékdepóniák



elkülönítésével. A két térképváltozat egymáson kiértékelve valós és érzékletes képet ad a 
földtani környezet érzékenységéről, szennyezőforrásairól, a telepítések szakszerűtlen voltáról 
és egyben a környezetvédelmi szempontokat kielégítő megoldások prognosztikus alapjait is 
bemutatja.

Megjelent „Magyarország szerkezetföldtani térképe”. Adattartalmában, új szemléleté
ben az elmúlt évek úgyszólván összes kutatási eredményének kiértékelése és elméleti értelme
zése testesül meg. Újdonságtartalma hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt a remote- 
sensing adatok regionális kiértékelésében, a paleomágneses adatok ábrázolásában, a minden 
eddiginél gazdagabb formakincs értelmezésében, a szerkezetalakító ciklusok időbeli elkülöftí- 
tésében, a magmás adatok (pl. vulkáni kitörési centrumok, magmás képződmények elteijedése 
stb.) ábrázolásában és tektogenetikai átértékelésében jelölhető meg. A vastagsági, mélységi 
adatok, a lajtai orogén ciklus képződményei talpmélységének ábrázolása miatt a térkép a 
posztalpi orogén fejlődéstörténet alpi-kárpáti területre kiható érvényű modelljévé, típuspéldá
jává válhat.

A program geofizikai feladatainak eredményeképpen megjelent „Magyarország szeizmi
kus felmértségi térképe”, amely a reflexiós alapszelvényeket, a kéregkutató vonalak helyét, a 
regionálisan vizsgált területeket dokumentálja, adattári alapanyagaik rendszerének feltünteté
sével.

A földtani modell nyersanyagprognosztikai kiértékelésének egyik terméke „Magyaror
szág kainozóos képződményeinek alulnézeti térképe”, amely a medencealjzatra közvetlenül 
települő, CH-prognózis és ősföldrajzi rekonstrukció szempontjából kiemelt fontosságú első 
paleogén, miocén és pliocén képződmények szerkezeti egységenkénti elterjedését és korviszo
nyait,, a kainozóos képződmények talpmélységének tengerszint feletti adatait (0—7000 m 
között) és a legfontosabb mélyfúrási pontok adatait mutatja be. Ezzel a „Magyarország Földta
ni Atlasza” sorozat nyomtatott változatainak száma 17-re emelkedett (a két plasztik dombor
térképet is ideszámítva).

Nyomdai előkészítési fázisban rendelkezésre áll az atlasz további hat térképlapja (metal- 
logéniai, kőszén és tőzeg, harmadidőszaki szénhidrogén, építőipari agyag—építőkő—díszítő
kő-, talajerózió-, felszínmozgási és földrengésveszélyeztetettségi prognózistérképek), vala
mint a kainozóos lap önálló és az alaphegységi, tektonikai, geofizikai változatok összevont tér
képmagyarázója.

Szerzői munkálatok folynak négy térképlapon (prekainozóos szénhidrogénprognózis, 
miocén, pleisztocén elterjedési és vastagság-térképek) és tervezett további 4 ősföldrajzi térkép- 
változat a posztausztriai idő paleorekonstrukciójának eredményeiről (szenon—paleogén; al
só—középső—felső-miocén). Sajnálatos és itt nem részletezett (személyi) okok miatt nem sike
rült Magyarország Földtani Atlaszát kiteljesíteni a vegyesásványok prognózistérképével, a még 
hiányzó hidrogeológiai és a kívánatos geokémiai változatokkal.

Ennek ellenére, a remélhetőleg folytatódó és gyorsítható, szerkesztési—kiadási program 
végeredménye az ország földtani ismeretességét bemutató, a további kutatások irányát megha
tározó, 31 (esetleg 35) térképváltozatból álló földtani atlasz lesz, 4—5 monografikus igényű 
magyarázókötettel. A mű egyedülálló és minden nemzetközi összehasonlításban magasan ki
emelkedő értéke: szelvényszerű földtani felvételi, anyagvizsgálati, kiértékelési és dokumentá
ciós háttere; mélyfúrási, geofizikai megalapozottsága; Magyarország új geológiai modelljének 
térképi ábrázolása és mint ilyen, a magyar földtan egyik legnagyobb vállalkozása.

Földtani táj -e g y s é g - t é r k é  p e  i n k  (az ún. „falitérkép” sorozat) kiadási program
ját a szelvényszerű térképek akkori titkos volta, a szakmai és regionális igények, oktatási és is- 
meretteijesztési célok indokolták. Az 1:25—50 000 méretarányban korábban megjelent 
Keszthelyi-hegység, K-i Mecsek, Ny-i Mecsek, Balaton környéke, a Bakony hegység fedett, 
Budapest, Budai-hegység, Dorogi-medence, Cserhát hegység, Mátra hegység, Tokaji-hegy
ség, Bükk hegység (1:100 000) és a részben más célú Eger, Salgótarján, Veszprém,- Miskolc, 
Szeged várostérképek után tárgyidőszakban kinyomtattuk a Bakony hegység fedetlen és az



Aggtelek—Rud^bányai-hegység falitérképeit. Kéziratban elkészültek a Balaton-felvidék, Pécs 
környéke és a balatoni agglomeráció térképei.

Sajnos, szerzői okok miatt nem jelenhettek meg a sorozatot teljessé tevő Velence, Bala- 
tonfő, Börzsöny—Dunazug tájegységtérképek és iparági érdektelenség miatt hiányzik a Vér
tes—Gerecse és DK-i előtereinek kiadása.

„ M a g y a r o r s z á g  r e g i o n á l i s  k o m p l e x  t e r ü l e t p r o g n ó z i s a ” c. 
programunkat tárgyidőszakban jelentős erőráfordítással próbáltuk sikerre vinni. A kéziratban 
elkészült 8 megyetérkép mellett kiemelkedő eredmény, hogy megjelent a sorozat első, Komá
rom—Esztergom megyei atlasza 1:100 000 méretarányban, 5 térképváltozattal. A „Haszno
sítható ásványi nyersanyagok térképe” közli az egyszerűsített földtani térképet, az összes hasz
nosítható ásványi nyersanyag jelét, megkutatottsági állapotát, készletadatainak keresési kódja
it, prognosztikus lehetőségeket. A „Felszíni vizek és a talajvíz” c. változat bemutatja a talajvíz 
felszín alatti helyzetét és mozgását, a vízminőség, vízadóképesség és a monitoring-rendszer 
adatait; a „Vízföldtani adottságok térképe” pedig a hagyományos hidrogeológiai képet, 40 jel
kulcsi tételű nagy felbontóképességgel. A „Környezetföldtani és szennyezésérzékenységi tér
kép’' tartalmazza a képződmények szennyezésérzékenységi minősítését, a lejtőkategória-vi- 
szonyokat, a hulladéklerakók és egyéb potenciális szennyezőforrások depóit, a vízadó báziso
kat, védett területeket, antropogén tényezőket. A „Komplex földtani, területfelhasználási tér
kép” szintetizálja a jelenlegi műszaki állapotot, a területfelhasználás módját, a területhasznosí
tást kizáró vagy korlátozó tényezőket.

Az atlasz kiemelkedő értéke a földtani környezeti adatok hasznosítási lehetőségeinek be
mutatása és kiterjesztése. Valóban komplex jellege miatt új utakat nyithat az alkalmazott 
földtani térképek sorában. „Másnyelvűsége” miatt szakismereteink megjelenhetnek a kömye- 
zetpotenciál-értékelés, területfejlesztés, építési beruházás, vízgazdálkodás, erdő- és mezőgaz
daság, kommunális gazdálkodás és az élet egyéb területein. Lényeges, hogy ezen ismeretekből 
következő feladatokat csak a szaktudományi adatbankokra támaszkodva, konkrét földtani ku
tatómunkával lehet megoldani — ezzel talán sikerült megalapozni az állam és a piac alapvető 
funkcióinak különtartását.

Az atlasz fenti, és takarékossági okok miatt csak korlátozott példányszámban (10—50) je
lenik meg. A gyors kiadás lehetőségét a Cromalin-rendszerű, fóliázással készülő nyomdai tech
nológiánk teszi lehetővé.

R é s z l e t e s  f ö l d t a n i  a t l a s z o k  s z e l v é n y  s z e r ű  k i a d á s a .  Felvételi 
munkánk és térképkiadási koncepciónk megújításának legfontosabb eredménye a Kisalföld— 
Zala megyei 1:100 000 felvételi program első, 21 térképváltozatot tartalmazó atlaszának 
(Győr-Dél jelű) megjelentetése volt. Az 1982-ben rendszeresen megkezdett kutatás komplex 
jellegét — az intézetben hagyományos földtani vizsgálatokon kívül — regionális geofizikai 
(mérnökgeofizikai) felvétel, egységes rendszerű légi- és űrfénykép-kiértékelés, a felvétellel 
egyidejű hidrogeológiai, talajtani—agrogeológiai, geomorfológiai, építésföldtani, környe
zetföldtani észlelések és célvizsgálatok biztosították. Fontos tényező, hogy a program végrehaj
tásához sikerült olyan (többnyire kétdiplomás) fiatal kutatókat megnyerni, „hadrendbe állíta
ni”, akiket az alapfeladatok ellátására alapképzettségük, a speciális feladatok végrehajtására 
szakirányú ismereteik tettek alkalmassá a kartográfia, aerofotogeológia, geomorfológia, hidro- 
geológia, talajtan, mérnökgeológia, számítástechnika terén. Kialakítottuk a komplexitás 
megkövetelte rendszeres együttműködést a különböző kutatóhelyekkel (ELGI, Dorogi Terve
ző Iroda, MÉM NAK Tanakajd, MTA FKI, FTV) és a kivitelező—alvállalkozói hálózatot.

Rendkívüli intézeti erőfeszítésekkel létrehoztuk a földtani felvételi és kiértékelő munka 
korszerűsített technikai hátterét; önjáró, 15 méter behatolási mélységű fúróberendezéseket; a 
légi- és űrfelvételi képanyagokat és a feldolgozásukhoz szükséges távérzékelési műszerparkot; 
az alapadatrendszerek nyilvántartásához, a részben automatizált térképszerkesztéshez szüksé
ges számítástechnikai eszközöket és programcsomagokat. Átcsoportosítottuk szolnoki és bala
tonfüredi laboratóriumaink kapacitását.



Az atlaszok — szelvényszerű síkvidéki térképezésben — új elemei a következők:
— geomorfológiai térkép,
— genetikus talajtérkép,
— talajok termékenységét gátló tényezők térképe,
— a termőtalaj mésztartalom- és kémhatáseloszlása,
— földtani környezetvédelmi térkép,
— geofizikai térképváltozatok.
Eredeti, 1:100 000 méretarányban adjuk közre az alapvető földtani, alkalmazottföldtani 

változatot és bár kondíciójuk és szerkesztési méretarányuk eléri az 1:100 000 ma. követelmé
nyeket, nyomdatechnikai okokból a további 17 változatot felére kicsinyítve közöljük. A felvé
teli és térképanyag természetesen tartalmazza a megelőző nagyalföldi térképezés összes ele
mét, a vízföldtani megfigyelő kúthálózatot is beleértve. Sajnálatos hiánya e kutatási program
nak a közép- és nagymélységű fúrási hálózat ritkasága és a paleo-mezozóos aljzat földtani is
meretességének átnézetes volta. Minőségét ugyanakkor jelzi teljes körű (földtani, hidrogeoló
giai, agrogeológiai, környezetföldtani) hasznosítási lehetősége. A teljes kutatási területet lefe
dő további 7 atlasz kiadása évi 2—3 atlasz nyomdakész állapotú szerkesztésével biztosítható, a 
lezárt kéziratok száma: 3.

R é s z l e t e s  f ö l d t a n i  t é r k é p e k  k i a d á s a .  A  korábbi földtani felvételi 
munkák eredményeinek közreadása az Öskü, Sümeg, Sáska jelű 1:20 000 méretarányú térké
pek kiadásával; a Nyirád, Lókút jelű lapok nyomdába adásával folytatódott a Bakony hegység 
területén. Az Alföld kutatási program keretében megjelent a Dunaújváros—Izsák jelű és 
nyomdában vannak a Kiskunhalas, Cegléd jelű 1:100 000 (1:200 000 méretarányúra redu
kált) térképatlaszok.

Szöveges kiadványaink sorában megjelent hagyományos Évi Jelentésünk két kötete.
A l a p k u t a t á s i  eredményeinket a „Magyarország geológiája I.” kötetben; a Dunán

túli-középhegység triász alapszelvényeiről, a dudari eocén kis Foraminiferák vizsgálatáról, a 
Pénzeskúti Márga Formáció plankton Foraminifera-sztratigráfiájáról és a nagyegyházi eocén 
molluszkákról az Évkönyv négy füzetében adtuk ki.

Különböző paleontológiái tanulmányokat a XXI. Európai mikropaleontológiai kollokvi
um tiszteletére kiadott Évi Jelentés 1988-ról II. füzetében publikáltunk. Nyomdakész állapot
ban elkészült a magyarországi neogén sporomorphák monográfiája (Geol. Hung. ser. Pál.). Az 
alapszelvényvizsgálatok állását rögzítette (140 felszíni és 236 fúrási alapszelvény) és felhaszná
lási lehetőségét teremtette meg az „Alapszelvények és alapfúrások katalógusa 1985—1990” c. 
kiadványunk. További, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó eredményeink a m agyar- 
amerikai, magyar—olasz, magyar—osztrák együttműködésben készült kötetekben, illetve a 
Chronostratigraphie und Neostratotypen sorozat Pontién kötetében és az IAS 10. Régiónál 
Meeting on Sedimentology (1989) kiadványában jelentek meg. Bauxitkutatási ismeretanyagot 
és eredményeket közöltünk a lateritbauxitokról és a halimbai bauxitról a „Special Papers” so
rozat két és a „Geoinfo” sorozat egy füzetében.

Az agrogeológia fontosságát reprezentálja a „Módszertani Közlemények” c. füzetekben 
megjelentetett tanulmány a Dél-Alföldi homoktalajok javítási lehetőségeiről és a nyomdában 
lévő talaj ásványtani tanulmányiIntézeti szerző (Z entay T.) műve a másutt megjelent első 
„Agrogeológia” tankönyv is.

Regionális földtani felvétel és térképszerkesztés

E kutatások három célkitűzése:
— az Intézet alapvető feladatának (az ország rendszeres és folyamatos földtani térképezé

se) végrehajtása,
— az ország különböző területeinek földtani ismeretességét azonos szintre kell emelni. A 

földtani térképezés jelenlegi feladata a részletes felvételek hiányának pótlása egyes területe-



ken. Ez azért szükséges, mert az időben, területi rendszerben, módszerekben (és természetesen 
a földtani térképezési iskolák szemléletében és rendszerében) jelentősen eltérő földtani felvé
telek nem biztosítanak egyenértékű adatokat az értékelő, szintetizáló munkához,

— az adott területek teljes megelőző (irodalmi, adattári, térképi) ismeretanyagának átér
tékelése, űj adatok gyűjtése, komplex kiértékelése és adatbankjának feltöltése.

Tárgyidőszakban kibontakozott a B ü k k  h e g y s é g  é s  e l ő t e r e i  1:25 000 méret
arányú földtani térképezése. Elkészült 10 db 1:10 000 méretarányú lap felvétele, 6 db 
1:25 000 méretarányú lap kézirata. A  munka komplexitását hidrogeológiai észlelőhálózat ki
építése és folyamatos regisztrálása, egyes mintaterületek agrogeológiai feltárása és vizsgálata, 
metallometriai szelvényhálózat felvétele biztosítja.

Megkezdődött B e l s ő - S o m o g y  és  a b a r a n y a i  h á r o m s z ö g  felvétele. A 
munka első eredménye a Nagyatád, Barcs jelű 1:100 000 és a Bátaapáti, Bátaszék jelű 
1:25 000 lapok felvételének befejezése. Megkezdődött a térképező munka sekély mélységű 
térképező és kis mélységű feltáró fúrásokkal a Szigetvár, Sellye jelű 1:100 000, és a Véménd, 
Palotabozsok jelű 1:25 000 ma. térképlapokon. A  balatoni agglomerációs területen kialakí
tott felvételi és térképszerkesztési módszerek alapján folyó munka eredménye sokoldalú hasz
nosításra alkalmas atlaszsorozat lesz a földtani, vízföldtani, mérnökgeológiai, agrogeológiai 
kutatási eredmények sokváltozatú térképlapjaival.

A D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  regionális földtani felvétele egyes bakonyi tér
képlapok és magyarázók nyomdai előkészítési munkálataival, a Balaton-felvidék térképanya
gának és magyarázóik szerkesztésével haladt előre.

Súlyos hiányt pótol a Vértes—Gerecse és DK-i előterei földtani felvétele. Az ún. „eocén 
program” indokolatlanul feszített ütemű tervezése és végrehajtása sajnos nem adott lehetősé
get ezen elhanyagolhatatlan munkafázis végrehajtására. 1987-től évi 1—2 térképlap felvételé
vel próbáljuk ezt pótolni. 1990 végére ez a terület 30 %-ára terjedt ki. Szelvényszerű bekötése a 
Bakony, Balaton-felvidék, Velencei-hegység, Budai-hegység térképlapjaihoz, az ipari kutatá
sok rendkívül heterogén anyagának egységesítése, értékelése és a területnek legalább 
1:25 000 méretarányú falitérképen és magyarázókötetben történő dokumentálása legsürgő
sebb intézeti feladataink egyike.

Új feladatként jelent meg tárgyidőszakban (legalább 20 év késéssel) & B ő s  — N a g y 
m a r o s  i V í z i e r ő m ű  rendszer (utólagos) földtani vizsgálata, az ún. „Duna-program”. 
Ennek feladata a régió 50 km széles sávjában az adott földtani ismeretanyag M =  1:50 000 
léptékű magyar—szlovák—osztrák együttműködésben történő egységesítése, kiértékelése, 
térképi dokumentálása. A munka célja állapotfelvétel, a végső döntésekhez (magyar részről el
sősorban az okozott változások regisztrálásához és a rehabilitációs munkálatok tervezéséhez) 
szükséges földtani—geofizikai környezeti információk összesítése és prognózisok elkészítése. 
A térképszelvények, jelkulcstervezetek nemzetközi előkészítése megtörtént, a munka több 
szervezeti egység koprodukciójával megindult. A  programhoz kapcsolódva soron kívüli meg
bízásból elkészült a nagymarosi objektum környékének 1:10 000 ma. (célfeladataiban részle
tesebb) földtani térképe és összefoglaló földtani jelentése.

Az Intézet k ü l f ö l d ö n  v é g z e t t  f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s i  tevékenysége is
mert gazdasági és politikai okok miatt Kubában és Mongóliában befejeződött. Felvételi és 
egyéb tudományos eredményeik megjelentetése a geológia tudománya számára feltétlenül 
hasznos lenne. A nehéz körülmények ellenére kiemelkedően eredményes és magas színvonalú 
munkát végzett, óriási tudományos ismeretanyaggal és szakmai tapasztalattal, szakismerettel 
gazdagodott geológusok kapacitásának hazai feladataink végrehajtásában történő hasznosítá
sa egyik fontos — bár korántsem könnyű feladatunk. 1



Regionális földtani kutatási programjainkhoz kapcsolódó kimagaslóan eredményes 
m ó d s z e r t a n i  eredményként említem a földtani térképezés számítógépi módszereinek, a 
távérzékelés földtani kiértékelési rendszereinek fejlesztését, melyek adott időszakban már 
„üzemszerűen” működtek. Frontáttörés történt a klasszikus és az alkalmazott földtani felvéte
lek egyidejűségének bevezetése, valamint a felvétel—kiadás vertikumában a grafikus ábrázolá
si módszerek, térképváltozatok, léptékváltás, gazdaságos nyomdai kiadás területén. Többnyire 
beruházási pénzforrások hiánya miatt mindezek általános, szabványosított intézeti rendszerré 
alakítása egyelőre sajnos nem sikerült.

Nyersanyagkutatási és prognosztikai feladatok

Nyersanyagkutatási és prognosztikai tevékenységünk intenzitása a dekonjunktúra hatá
sára alapvetően csökkent, bár a s z é n h i d r o g é n p r o g n ó z i s t  megalapozó kutatási te
vékenységünket jelentős erőráfordítással tovább folytattuk; négy földtani alapfűrás összefog
laló, értékelő jelentése elkészült. Folytatódott az országos CH-prognózis térképi alapjainak ki
adása, szerkesztése (kainozóos alulnézeti térkép, a bádeninél idősebb miocén képződmények 
elterjedési, kifejlődési és vastagsági térképe), a harmadidőszaki képződmények és külön a pre- 
kainozóos képződmények szénhidrogénföldtani térképe (két térképmagyarázóval). Megkezd
tük a regionális területprognózisok szénhidrogénföldtani megkutatottsági térképeinek össze
állítását Tolna, Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék területén. Részt vettünk a Kis
alföld világbanki programjának végrehajtásában.

A témához kapcsolódó alapkutatási eredmények közül figyelemre méltóak a földgáz
prognózis új, genetikai módszerének kialakítása; a magnetosztratigráfiai—radiometrikus kor- 
szeizmo- és szekvenciasztratigráfiai kutatások eredményeinek szelvény menti korrelációja; to
vábbá egyes geokémiai, biosztratigráfiai, hidrogeológiai részeredmények.

A  k ő s z é n k u t a t á s  és prognózismunkálatok célja 1989—90. években a reménybe- 
liség szerint szelektált, befejezéshez közeli előkutatások gyors lezárása és prognózistérképi do
kumentálása volt. Ennek során egy mecseki liász, 11 középhegységi eocén, három észak-ma
gyarországi és két középhegységi miocén terület kutatása fejeződött be, túlnyomórészt negatív 
eredménnyel. Ez azonban remélhetően meggyorsítja a Dunántúli-középhegység barnakőszén
prognózisának térképi összefoglalását, amelynek kiadására tett kísérleteink szerzői okok miatt 
több éve sikertelennek bizonyultak.

Tovább fejlesztettük számítógépi telepkiválasztó—értékelő programunkat, különös te
kintettel a műrevalósági, gazdaságossági, környezetvédelmi (pl. S-tartalom) szempontokra. A 
rendszer Máza-D, Ajka II., Márkushegy III. területeken működik. Folytatódtak a szenek mi
nőségének prognózisát alapozó kőszénláp-vizsgálataink és az összefoglalás stádiumába jutot
tak az ajkai felső-kréta és a borsodi miocén kőszénterületeken.

B a u x i t p r o g n ó z i s  és előkutatás témakörében befejeződött a Dunántúli-közép
hegység szintetizáló bauxitprognózis térképe II. változatának szerkesztése. Elkészült 7 szenon 
ősföldrajzi térképváltozat.

A területi prognózis és előkutatás a Gerecse DK-i területén 5, a Bakony ÉNy-i előterében 
4 terület kutatása negatív, a pusztamiske—kislődi terület kutatása pozitív eredménnyel befeje
ződött. Folytatódott a Villányi-hegység D-i előterének kutatása, egyelőre biztató eredmények 
nélkül.

E r e -  é s  v e g y e s á s v á n y o k  kutatása gyakorlatilag a Tokaji-hegység területére 
korlátozódott. A kutatási területről átnézetes geokémiai anomáliatérképek készültek. Folya
matban van a füzérkajatai ércindikáció vizsgálata és továbbkutatási javaslat a részletező kutatá
sokra. Tovább folytatódott a recski nagy mélységű ércelőfordulás geokémiai etalonvizsgálata, 
és elkészült Recsk számítógépi telepkiválasztó adatbázisa.



A vegyesásványi nyersanyagok technológiai, minősítő vizsgálata folytatódott, különös te
kintettel környezetvédelmi—agrogeológiai hasznosításuk lehetőségeire. Egyelőre csak fúrási 
adatokkal bizonyítottan új bazaltbentonit (Magyargencs, Vönöck) Na-bentonit és kaolin 
(Sárospatak—Király-hegy), bentonit (Gönc, Kéked) és perlit (Telkibánya, Nagybózsva) elő
fordulások váltak ismertté, vizsgálatuk folyamatban van.

Az építőipari nyersanyagok és díszítőkövek vizsgálatának eredményeiről már az előzők
ben szóltunk.

Alkalmazott földtani kutatások

Az alkalmazott földtani kutatások intézeti megerősítését az igények felerősödése és a 
nemzetközi szakmai tapasztalatok indokolták. 1988-ban meghirdetett koncepciónk szerint az 
alkalmazott földtani kutatások fejlesztési célja:

— új kutatási irányok intézeti megerősítése vagy meghonosítása,
— meglévő ismeretanyagaink alkalmazott földtani irányú értékelése és interpretációja,
— az alkalmazott földtani szakirányok néhány alapkutatási problémájának megoldása.
Mindezek alapját az intézeti profil, megelőző kutatási tevékenységünk, bizonyos intézeti

prioritások, adatrendszereink, szellemi kapacitásunk jelentette.
Az első célt alkalmazott földtani osztályok felállításával (hidrogeológia, agrogeológia, 

mérnökgeológia-építésföldtan, környezetgeológia) személyi erők átcsoportosításával, a leg
szükségesebb — bár sokszor csak minimális — számítógépi, laboratóriumi, távérzékelési stb. 
eszközök beruházásával sikerült megközelíteni.

A második célt a litosztratigráfiai rendszerek alkalmazott földtani értékelésével, a földtani 
és alkalmazott földtani adatok ilyen alapú korreláció-kutatásával kívántuk elérni.

A harmadik célkitűzést a klasszikus alapkutatási módszertan szerint, az alapokról kiin
dulva (ill. odáig visszanyúlva) esettanulmányok értékelésével, alapszelvények típusvizsgálatá
val, terepi és laboratóriumi modellezéssel, alapvető laboratóriumi és terepi módszerek, előírá
sok szabványszerű kidolgozásával, a teljes ismeretanyag alkalmazott földtani szemléletű és irá
nyú átértékelésével és mindezek fölött a ma széles körben alkalmazott pontszerű, néhány eset
ben legfeljebb szelvényszerű módszerek térbeli kiterjesztésével, regionális interpretációjával 
kívántuk megvalósítani. Végső cél az általánosítható alaptudományi összefüggések, törvény- 
szerűségek kimutatása volt.

Az 1989—90. években e munka megkezdődött és eltérő előzmények alapján, eltérő in
tenzitással és eredményekkel folyamatban van. Egyértelmű eredménynek tekintendő, hogy 
mind a négy szakirány kapacitásának rendkívül nagy részét fordította saját adatbankjainak ki
építésére. Kiemelkedően jó a mérnökgeológiai-építésföldtani adatbank, mivel legkövetkeze
tesebben épít a specifikus térképekre és azok adatrendszerére, a litosztratigráfiai formációkra 
és tartalmazza a különböző földtani, műszaki paraméterek egyenszilárdságú adatait.

Legtöbb típusterületet az agrogeológia területén dolgoztuk fel, itt kialakultak a térképi 
interpretáció megfelelő formái és a talaj—víz—kőzet-rendszer átfogó vizsgálatának módszerei 
— különös tekintettel a makro- és mikroelem-forgalomra. Kísérleti modellterületünkön 
(AGROGEO Kft, Kecskemét) már a természetes anyagok talajerőpótló szerepének vizsgála
táig is eljutottak.

A vízföldtani kutatások eredménye a jelentősen kiterjesztett monitoringrendszer, a vizek 
geokémiai, részben izotópgeokémiai vizsgálata. Ez utóbbi nagyrészt még készletvédelmi, és 
csak kisebb részben utánpótlódási-genetikai értékelésig jutott el. Legnagyobb problémaként 
jelentkezett e területen a koncepció hiánya, a szakmailag nagyon indokolt, de túlságos szerte
ágazó vizsgálódás, a más szervek és vállalatok egész sora által művelt napi szakvéleményezés 
iránti határozott törekvés. Az évi 28—30 témafeladat profilszerűen semmiképpen nem vihető 
tovább.



A környezetföldtan látványos és megalapozott eredménye a szennyeződésérzékenységi 
térképek és a hulladékdepóniák ábrázolásának egy-egy mintapéldája az országos, regionális és 
részletes térképsorozatban. Legnagyobb a fejlődés ezen a téren a szabványszerű és törvényi 
rendezés irányába történt: tárgyidőszakban 6 tanulmányt, ajánlást, tervezetet készítettünk a 
különböző veszélyességi fokú hulladéklerakó telepek, környezetföldtani hatásvizsgálatok, re
gionális beavatkozások földtani előkészítése tárgykörökben. Sajnos nem alakult ki a környe
zetföldtani alapkutatások teljes spektrumú célrendszere, laboratóriumi módszertana. Földtani 
monitoringrendszerére biztató kísérlet a Balaton-kutatás, amelynek alapján az üledékképző
dés, áthalmozódás, szennyeződés idejére, méreteire, folyamataira ma már alaptudományi érté
kű válaszokat tudunk adni.

Nagyon nehezen indult meg ezen összes alkalmazott földtani irány kitűnő modellterületé- 
nek kínálkozó BNV, Gyurgyevác, Kisköre esettanulmányi vizsgálata, és sajnos az egyes témák, 
szervezeti egységek, sőt a kutatók eredménycentrikus, integrált tevékenysége.

A  jelenség regisztrálására és okainak teljes feltárására és ezen új koncepciók, módszerek, 
munkastílus gyakorlattá tételére bizonyára rövid volt az indulás két éve. Tény azonban, hogy 
hasonló jelenségeket tapasztaltunk a szintén magas fokú együttes munkát igénylő területprog- 
nózis-atlaszok szerkesztésénél. Feladatunk tehát az intézeti produktumok prioritásának elis
mertetése: ezek színvonalát csak az biztosíthatja, ha a térképi törzsanyagokba a szakirányú osz
tályok eredményei, a szakirányú szintézisekbe pedig a földtani alapkutatás, regionális ismeret- 
anyag eredményei kölcsönösen bekerülnek.

Ez bizonyára szakmai képzettségen is, vezetői módszereken is, de legfőképpen az intézet 
kutatóinak együttes elhatározásán és munkastílusának változtatásán múlik.

Szakmánk fejlődésének ez általában egyik alapvető feltétele, az alkalmazott földtani kuta
tások intézeti alapkutatási hátterének megteremtésében pedig nélkülözhetetlen része.

Földtani alapkutatás

Az előzőkben vázolt, az alkalmazott földtani kutatás irányait megalapozó kutatások csak 
egy részét képezték alapkutatási munkánknak. „Klasszikus” földtani alapkutatási tevékenysé
günket három cél köré csoportosítottuk:

— az ország földtani ismeretességének javítása (alapszelvények sokoldalú, több esetben 
új módszerű vizsgálata),

— az ismeretanyag alapkutatási értékű szintézise (monográfiák, tanulmányok, formációk 
vizsgálata),

— az ország új, dinamikus földtani modelljének kialakítása (fejlődéstörténet—genetika— 
paleorekonstrukció az alpi-kárpáti-dinári rendszerben történő korreláció alapján, térképi áb
rázolással).

A jelentés időszakában földtani alapszelvény-programunk lecsökkent; 9 új felszíni alap
szelvény létesült, 8 vizsgálata befejeződött, 32 eredményeit adtuk közre dokumentáció formá
jában. Elsősorban az OTKA pályázatok segítségével felgyorsult egyes paleozóos, mezozóos 
alapszelvények kelet-alpi, olaszországi, azerbajdzsáni, görögországi, szlovákiai típusszelvé
nyekkel történő összehasonlító vizsgálata. A program készültségfokát jelzi 250 nyilvántartott 
(eddig nagyrészt a földtani természetvédelem keretében karbantartott és védett) felszíni alap
szelvény hegységeinkben, ebből 140 rövidített dokumentációját közreadtuk. Terveink között 
szerepelt egyes nyersanyagok (bauxit, szén) bányabeli alapszelvényjellegű vizsgálata, amely 
azonban a nyersanyag-dekonjunktúrából bekövetkezett ipari érdektelenség miatt eredménye
ket még nem hozott.

A folyamatos magvétellel készült f ö l d t a n i  a l a p f ú r á s . o k  mélyítése (a Szombat
hely II. sz. fúrás lemélyítésével) feltehetően hosszú időre befejeződött. Ennek későbbi sajnála-



— megújulási képességének fenntartásán (adott időszakban az alkalmazott földtani inté
zeti profilba tartozó intenzív művelése).

Ezek egyike sem kívánja meg az intézeti múlt, a megelőző kutatási koncepciók megtaga
dását; szakterületünkön minden változás lehetőségét éppen ezek alapozták és teremtették 
meg. Profán hasonlattal: a kerékpározás az alapja minden jármű vezetésének és a latin nyelv 
alapozza meg legbiztonságosabban bármely idegen nyelv elsajátítását. Művelni kell tehát to
vábbra is az adatgyűjtést, az alapozó vizsgálatokat, az alapkutatás kiszemelt irányait, az értéke
lő és szintetizáló munkát és az eredmények közreadását.

E kijelentés védelmében hozzáteszem: mindezeknek mértékét és arányait gazdasági vagy 
egyéb kényszer befolyásolhatja — az azonban nem vitatható, hogy e tevékenység a költséges 
koncentrált kutatás vagy elaprózódó kutatgatás helyett mindig a legcélravezetőbb egy kutató- 
intézetben.

E tevékenység — átmenetileg — minimálishoz közelítő gazdasági feltételek mellett is foly
tatható (munkahely, munkabér és képletesen: papír-ceruza); szolgálhatja a feltöltődés, elméle
ti munka, hiánypótlások és a szakma intenzív művelését egyaránt. E tevékenység lehetőségei az 
Intézetben adottak: a szakmai kondíciók, az Intézet munkatársaiban rejlő szellemi tőke, a tény
leges igények egyaránt ezt bizonyítják.

E tevékenység eredményességének feltétele azonban az Intézet fennmaradása, kutatói 
törzsállományának megőrzése, képzettségének növelése és kollektiven alkotó képességének 
látványos fejlesztése; a teljesítményközpontú, európai célkitűzések és normák tényleges hono
sítása minden téren.

•Magam is próbáltam mindezekre törekedni; néha talán eredménnyel. Köszönöm mind
azoknak, akik ebben segítettek. Hálás vagyok a gátló körülményeknek és mindazon kevesek
nek, akiket nem sikerült e jó ügyeknek megnyernem — mivel állandó önkontrollra, elmélyült 
útkeresésre kényszerítettek. A valós és visszavonhatatlan eredményeken kívül remélem ebből 
legalább annyi haszon származott, hogy szeretett Intézetünk megéli 125. születésnapját 
1994-ben.

D r . H ámor G éza 
igazgató

tanszékvezető egyetemi tanár

DIRECTOR’S REPORT ON 1989 AND 1990

The political and structural changes in Hungary basically influenced also the principal 
aims of the geological investigations including the tasks of the Hungarian Geological Institute. 
The economic recession influencing also mining activities, the changing property relations and 
also the changes in the tasks demanded by the state necessitated the critical evaluation of the 
work of the Institute as early as in 1989—1990. This work was carried out in the most economic 
way and upon considering the following factors: the preservation of the scientific values and of 
the results achieved including publications relying upon the Institute’s mental and financial 
capacities and the optimum utilization of the budgetary allocations even decreasing since 1985 
due to the loss of real value. Accordingly, the relevant conclusions regarding both professional 
and institutional conditions were drawn and described in the Annual Report of the Hungarian 
Geological Institute for 1989.

Our programs for 1990 were planned on the basis outlined above. Our primary aims were 
as follows: the keeping of the geological understanding of Hungary at an up-to-date level gett-



ing further information as far as possible; the continuous completion of some expensive explor
ations (mainly for mineral resources) for a longer-range utilization; preserving their results for 
the future the achievement of a rapid development in the field of applied geological investig
ations; the creation of the basic documentation system; the development of computerized re
search methods and of laboratories, instruments, interpretation and documentation. Of 
course, due to the forced or necessary corrections, we had to omit some projects e.g. search for 
certain mineral raw materials, prospecting on placers, engineering-geological mapping of ur
ban zones (and we worked out a cheaper and quicker publication strategy) VENTURA system, 
modified scales for (our published maps, and Cromalin-method other efforts were made for the 
introduction of a more complex geological exploration) simultaneous agrogeological and hy
drogeological surveys at an increased rate. We made a greater use of the different competitions 
(OTKA, EEC) and contracts (by OKGT, BNV and PAN) and of the associations with different 
companies like AGROGEO Ltd (Kecskemét).

Under the grave economical conditions the deepening of key boreholes became extremely 
rare. This was replaced by the use of other (industrial) boreholes used for the development of 
key sections and with the testing and analyses of the core samples preserved in the core stores of 
the Institute. The jobs formerly carried out, at least partly, by contracted partners is now under
taken by the Institute and successful attempts are being made in saving up money.

In spite of these difficulties new tasks were also raised and accomplished:
— The editions of atlases of the Little Hungarian Plain and of Zala County have been 

started.
— Issues of regional forecast maps (by counties) have been started by the Institute.
— Within the framework of a trilateral agreement the Danube-program has been 

launched.
— The geological survey of Inner Somogy and Baranya Triangle regions is under way.
— The first volume of the „Geology of Hungary” was published.
— The Balance of mineral reserves of the construction materials of Hungary was com

piled of the Institute’s first own enterprise.
— All the formerly classified maps have been made available.
— The taking over of the core collections of enormous value from the MÉV, OFKFV, 

Borsod Coal Mines, Tatabánya Coal Mines, Recsk Ore Works has been put in accelerating 
progress.

The cost allocation for 1990 of the Institute can be counted as follows below:
Fundamental research 21 %
Regional investigations 22 %
Applied geology 12%
Search mineral raw materials 16%
Infra-structure for research 29%.
The data as compared to those of the former years reflect our intentions of keeping the 

standard of fundamental and regional research at the same level, whereas the proportion of 
mineral search and infra-structural costs should be decreased in favour of other applied-geo
logical activities.

* * *

The results achieved in the concerned period (1989—1990) are described briefly hereaf
ter. This necessary account enables me to demonstrate our successes and also our fiascos i.e. 
our unrealized plans together with some details which, however, might be implemented in the 
future.



Publications

Scientific work is aimed at the achievement of such results that deserve publication which 
is the conventional way of scientific intercommunication. Without underrating the un
published results and the manuscripts that still need further supervision, it can be stated that the 
efficiency and standard of the Institute’s work, considering also its staff members, will be judged 
by publications throughout the world. Since 1979 we have paid a special attention first of all to 
the publication of the Institute’s geologists but the geological results achieved in Hungary are 
not neglected either, though the costs are ever increasing. The Institute worked also as profes
sional publisher in the years concerned, being in a monopolistic position regarding geological 
maps, while co. 60 % of the studies are also published here.

Within the publication o f maps, the edition of the large-scale and small-scale geological 
maps was continued, covering the required scope both in scale and subjects.

Within the project “ G e o l o  g i c a l A  t l a s o f  H u n g a r y ,  scale 1:500 000” the 
Pollution Sensitivity Map of Hungary was published and as its overprinting the “Register of 
Waste Producing Sites and Waste Disposal Areas” was also prepared. On this sheet all the perti
nent objects are recorded, including the industrial, agricultural and communal disposal sites 
separated.

The two versions, together, offer a realistic and spectacular picture of the pollution sensi
tivity of the geological environment, including the sources of contamination, the erroneous lo
cation of disposal sites and, at the same time, outlining also solutions that might be required by 
environment protection.

The “Structure Geological Map of Hungary” was also published. This map furnishes in
formation gathered together by almost all the research carried out in the past years, with proper 
theoretical interpretation. Its novelties can be enumerated as follow: a regional evaluation of 
remote sensing data, depicting of paleomagnetic records, interpretation of the so far richest 
form-variations, differentiation of the structure-forming cycles by time, representation of mag
matic data (volcanic eruption centres, distribution of igneous formations, etc.) and tectogenet- 
ic revision. Upon the presented data of thickness and depth, including the basement depth of 
the formation of the Leithaian the orogenic cycle the map can be considered as representing a 
type model for the Post-Alpine orogenic evolution concerning the Alpine—Carpathian region.

As a result of the geophysical investigations within the program the map of the “Seismic 
Survay map of Hungary” was published as representing the reflection key sections, the locality 
of the lines of crust research and the regionally explored areas along with the system of their ar
chival materials.

One of the products of the evaluation of the forecast for mineral resources of the geologi
cal model is the “Map of the Cenozoic Formations of Hungary from Bottom View” that is im
portant for the prediction of CH accumulations situated directly on the basement. It also greatly 
facilitates the paleogeographical reconstruction upon the delineation of the first Paleogene, 
Miocene and Pliocene formations according to their age and structural units. Bottom depths 
above sea level (0—7000 m), of the Cenozoic formations, and the data of the most important 
deep boreholes by applying the so-called “worm-type” method are also given. By this the num
ber of the printed versions of the “Geological Atlas of Hungary” has come to 17 (including two 
plastic relief maps).

In the preparatory phase for printing there are 6 further sheets of the atlas showing metal- 
logeny, predictable coal and peat, mainly Tertiary hydrocarbons, construction raw materials 
(clay, building stone, ornamental stone, soil erosion, surface movements and earthquake ha
zards) with combined explanatory notes for the independent, basement, tectonic and geophy
sical versions of the Cenozoic map sheet.

Four map sheets are in preparation (Pre-Cenozoic hydrocarbon forecast, the extension 
and thickness maps of the Pleistocene) and further four paleogeographical map versions are



planned to be published, showing the results of the paleoreconstruction of the Post-Austrian 
period (Senonian—Paleogene, Lower—Middle—Upper Miocene). For unfortunate and here 
not discussed (personal) reasons the “Geological Atlas of Hungary” could not be completed, 
i.e. the map of the mixed mineral deposits, the hydrogeological and the necessary geochemical 
versions are still missing.

In spite of all these deficiencies the final product of the hopefully continued and accelerat
ed editional activity an atlas of 31 (perhaps 35) map sheets will'be published for demonstrating 
the geological understanding of the country and for determining the further trends of investig
ations, including 4-5 explanatory monographs.

The background of this unique and, even an internationally incomparable work is consti
tuted by section-type surveys, laboratory testing data, evaluation and documentation, geophy
sical survey, and deep drilling data. It represents one of our greatest enterprises for depicting the 
new geological model of Hungary on maps.

Publication of t h e  r e g i o n a l  g e o l o g i c a l  m a p s  (the so-called wall-map seri
es) became necessary because the section-type maps were formerly “classified” ones, and also 
there are professional and regional needs for them, moreover they serre also educational pur
poses. Following the formerly printed maps (scale 1:25 000—1:50 000) of the Keszthely Mts, 
E Mecsek Mts, W Mecsek Mts, Balaton region, the geological map of the Bakony Mts, Buda
pest, Buda Mts, Dorog Basin, Cserhát Mts, Mátra Mts, Tokaj Mts, Bükk Mts (1:100 000) and 
the maps platted upon partly different demands, of the towns Eger, Salgótarján, Veszprém, 
Miskolc and Szeged. In this period we published as wall-maps “The geological map of the Ba
kony Mts” and the “Aggtelek—Rudabánya Mts”. In draft manuscript form the agglomeration 
maps of the Balaton Highlands, the Pécs vicinity and the Balaton region were compiled.

Unfortunately, for personal reasons the maps of the regions of Velence Mts, Balatonié 
and the Börzsöny—Dunazug Mts complet the series could not be published and because of the 
indifference on behalf of the industry the map of Vértes—Gerecse Mts and their SE foreland 
are also missing.

We made great efforts to realize the programme “C o m p l e x  r e g i o n a l  g e o l o g 
i c a l  f o r e c a s t  o f  H u n g a r y ”. Beside the 8 county maps in manuscript form the first 
atlas of the series, i.e. that of Komárom—Esztergom county was published (5 map versions, 
scale 1:100 000). The “Map of the exploitable mineral resources” embraces a simplified geo
logical map, the symbols of all the mineral raw materials, the representation of the state of ex
ploration, the codes of mineral deposits, and the possibilities of mineral prediction. The version 
“Surface waters and groundwater” shows the position and flow of the subsurface waters and the 
data of water quality, water yealding capacity and the water monitoring system. The “Map of 
the hydrogeological conditions” depicts the common hydrogeological features, in many de
tails, applying a code of 40 symbols. The “Map of environmental geology and pollution sensi
tivity” shows pollution sensitivity categories of the formations, moreover slope conditions, 
waste disposal sites and other potentially polluting localities, aquifers, protected areas and an- 
thropogene factors. The “Complex geological and land use map” gives a synthesis of the pres
ent state. The manner of land utilization, and the factors excluding or limiting land utilization.

The greatest merit of the atlas is given by the demonstration of the present and forthcom
ing possibilities of utilization of the geological environmental data. Due to its being really com
plex, it, can make room for new trends in the field of applied-geological mapping. Because of its 
“different kind” our geological knowledge might play an important role in the evaluation of the 
environmental potential, in regional development, construction, water economy, forestry and 
agriculture, communal economy and also in several other fields. It should also be mentioned 
that the tasks raised from this type of information can be performed only by making use of the 
geological data banks and through the necessary geological investigations involved. Thereby, 
perhaps, the fundamental roles of the state and the market can be separated.



Because of the viewpoints described above and also of economic reasons, the atlas will be 
published only in a rather limited number of copies (10—50).

T h e  p u b l i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  q u a d r a n g l e s  o f  d e t a i l e d  g e o 
l o g i c a l  m a p  s h e e t s .  The most important result of the updating of our mapping and 
publication policy is the publishing of the first atlas (scale 1:100 000) of 21 map versions of 
Kisalföld—Zala, representing the Győr—South area. The complexity of the investigations 
started in 1982, beside the traditional geological investigations performed by the Institute, is se
cured by regional geophysical (engineering—geophysical) measurements, unified aerial 
photography and satellite imagery and, simultaneously, by hydrogeological, pedological— 
agrogeological, geomorphological, construction—geological and environmental geological 
surveys. An important factor is that for carrying out these tasks we were able to employ young 
experts mostly with double graduation who had the knowledge for the fundamental jobs and 
are also specialized in carthography, aerial geology, geomorphology, hydrogeology, pedology, 
engineering geology and computerization. We, as required by the complexity, cooperate with 
other firms like ELGI, Dorog Planning Office, MÉM NAK Tanakajd, the Academy’s FKI, and 
FTV. Likewise we have succeeded in organizing a network of sub-contractors for realizing our 
aims.

Efforts were made for the modernization of the technical background of mapping and da
ta evaluation. Self-propelled drilling equipments penetrating down to 15 m, instruments for the 
evaluation of the aerial and space photos, computers necessary for storing key data and for the 
partly automated map edition, with programs, were purchased. Our laboratories at Szolnok 
and Balatonfiired were also reorganized.

New constituents of the atlases produced by the lowland mapping according to qua
drangles can be mentioned as follows:

— geomorphological map,
— genetic soil map,
— map showing fertility-impeding factors of the soils,
— map depicting the distribution of lime content and chemical features of the soils,
— geological map environment protection,
— geophysical map variants.
The four fundamental geological and appliedgeological maps will be published on the 

original scale (1:100 000) and, although their contents meet the requirements of the same 
scale, further 17 versions will be reduced to half-size because of printing-technical reasons. The 
survey material and the maps, preserve of course, all the elements of the previous mapping of 
the Great Hungarian Plain together with the hydrogeological data recorded in check-wells. 
Nevertheless, in this program the rarity of medium-deep and deep boreholes and the small- 
scale knowledge of the Paleo—Mesozoic basement are conspicuous. At the same time, the re
sults of the program are intended to have been made fully serviceable by their complexity (geol
ogy, hydrogeology, agrogeology and environmental geology). The publication of the further 7 
atlases is scheduled by preparing 2—3 ready-to-print atlases per year. For the moment three 
draft manuscripts have been completed.

P u b l i c a t i o n  o f  d e t a i l e d  g e o l o g i c a l  m a p s .  The former geological sur
veys done in the Bakony Mts have resulted in the publication of the 1:20 000-scale maps of 
Öskü, Sümeg and Sáska. The sheets Nyirád and Lókűt are under printing. Within the Great 
Hungarian Plain program, the map of the Dunaújváros—Izsák region has been published and 
atlases of Cegléd and Kiskunhalas (scale 1:100 000, reduced to 1:200 000) are under print.

Studies. Two volumes of our traditional “Annual Report” were issued. Our results in basic 
research were summarized in the volume “Geology of Hungary I”. The description of Triassic 
key sections of the Transdanubian Central Range, the study of the Eocene smaller Foraminife- 
ra of Dudar, the stratigraphy of the planktonic Foraminifera of the Pénzeskút Marl Formation 
and the study of the Eocene Mollusca of Nagyegyháza have appeared in four volumes of the



“Yearbook”. Different paleontological studies can be found in vol. II of the Annual Report for 
1988 published on the occasion of the 21st European Micropaleontological Colloquium. The 
monographic description of the Neogene sporomorphs of Hungary is ready for printing (Geol. 
Hung. ser. Pal.). The state of the key section program (140 surface and 236 borehole sections) is 
summarized in the “Catalogue of key sections and key boreholes, 1985—1990.” Further results 
of perhaps international interest are the publications prepared within Hungarian—American, 
Hungarian—Italian and Hungarian—Austrian co-operation, the “Cronostratigraphie und Ne- 
ostratotypen” series (Pontian volume) and the work published for the 10th Regional Meeting 
on Sedimentology of IAS. In two volumes of the “Special Papers” and one volume of the 
“Geoinfo” lateritic bauxites and the bauxite of Halimba have been dealt with.

The importance of agrogeology is shown by the study published in the “Methodological 
Transactions” on the possibilities of amelioration of the sandy soils of the Great Hungarian 
Plain, and a soil-mineralogical study is under printing. As the work of one of our colleagues (T. 
Z entay) the first textbook on “Agrogeology” was published.

Regional geological survey and map plotting

As for this, three main aims can be distinguished:
— A fundamental task of the Institute is to undertake the systematic and continuous 

mapping of the country.
— The geological knowledge of the different regions of the country should be brought to 

the same level. The present task is to supplement the detailed mapping of some areas. It is ne
cessary because the geological maps prepared in different periods and according to unlike areal 
division and methodology, including the different views of various “mapping schools”, cannot 
be used for making proper syntheses required by our times.

— The re-evaluation of the data gathered together formerly in the regions given (public
ations, manuscripts, maps) and the collection and complex evaluation of new data to be stored 
in data bank.

During this period the mapping o i t h e  B ü k k  M t s a n d  t h e i r  f o r e l a n d s  on a 
scale of 1:25 000 was started. Then sheets scaled to 1:10 000 were prepared surveyed and 6 
more was completed in draft manuscript. The complexity of the work is granted by the setting of 
hydrological observation well network with continuous recording, registration, moreover by 
agrogeological recoveries and investigation of certain areas, together with the surveying of a ne
twork of metallometric sections.

The mapping of t h e I n n e r - S o m o g y  a n d  B a r a n y a  r e g i o n s  was begun.
The first results are the completion of the Nagyatád, Barcs (scale 1:100 000) and the 

Bátaapáti, Bátaszék (scale 1:25 000) sheets. The mapping through shallow drilling was begun 
around Szigetvár, Sellye (scale 1:100 000) and Véménd (Palotabozsok, scale 1:25 000). 
Based on the method developed for the mapping of the agglomeration of Lake Balaton region, 
the pertaining results be published in an atlas series suitable for many-fold utilization by its geo
logical, hydrogeological, engineering-geological and agrogeological contents.

Concerning the regional geology of t h e  T r a n s d a n u b i a n  C e n t r a l  R a n g e  
the preparation for printing of certain maps and explanatory notes of the Bakony Mts and the 
edition of maps and explanatory notes for the Balaton Highlands are in progress.

A debt will be aquitted by the geological survey of the Vértes—Gerecse Mts and SE fore
lands. Exaggerations in the scheduling of the so-called „Eocene Program” had not allowed to 
carry out this extremely important work. From 1987 on till the end of 1990, the mapping of 1 to 
2 map sheet areas per year covered 30 % of the region envisaged for surveying. Their attach
ment to the map sheets of Bakony, Balaton Highlands, Velence Mts and Buda Mts the homog
enization and joint evaluation of the extremely heterogenous records of industrial explor-



ations, and the documentation of the region in the form of wall maps at least on a scale of 
1:25 000, and the preparation of the pertinent Explanations are most urgent tasks of the Insti
tute.

As a new task of the period, after a delay of 20 years, was given by the geological investiga
tion of t h e  B ő s  — N a g y m a r o s  dam area (“Danube program”). Here the geological 
knowledge of a 50-km-wide strip should be unified in a Hungarian—Slovakian—Austrian co
operation (scale 1:50 000). The purpose of this work is to secure a suitable basis for decision
making in Hungary, first of all for recording the caused changes and for planning the rehabilita
tion, for summarizing the geological—geophysical information and facilitating predictions. 
The international preparation of the maps and codes has been done and the work, in co-opera
tion of several institutions is under way. Within this project, the geological map (scale 
1:10 000) of the environment of the water-power station with a geological report was prepared 
out of turn.

T h e  m a p p i n g  c a r r i e d  out by Hungarian geologists in Cuba and Mongolia, for 
well-known political and economic reasons, came to an end. The publication of their results, 
however, could be very useful. In spite of the difficult conditions they performed a high-level 
and fruitful work. The obtained experience improved significantly the professional knowledge 
of our geologists. The utilization of their capacities in Hungary is an important but not easy 
task.

*  *  *

An extremely important m e t h o d o l o g i c a l  f a c t o r  in our investigations is the de
velopment of computer methods in mapping, and the development in the geological interpreta
tion of remote sensing. These were already regularly operating in this period. A  breakthrough 
has been achieved in the joint application of traditional and applied-geological survey, and in 
the field of the use of new graphic representation techniques. In addition the introduction of 
new map variants, the more purposeful choice of map scales and an economic punting practice 
are mentionable. The generalization of these standards, however, have been hindered mostly 
by the poor financial conditions.

The tasks of the exploration and prediction of mineral resources

The intensity of the search for mineral resources and of the work of forecast has decreased 
due to the well-known economic reasons. Within this, t h e  e x p l o r a t i o n  o f  h y d r o 
c a r  b o n s were continued with special efforts. The reports of four geological key boreholes 
were prepared, and the publication of the basic maps for the national CH forecast was continu
ed (Cenozoic bottom-view map, map of the areal extent, facies and thickness of the Miocene 
formations older than Badenian). The hydrocarbon-geological map of the Tertiary formations 
and, separately, the pre-Cenozoic formations with two explanatory brochues were also in work. 
The compilation of the maps for the regional forecast of hydrocarbon resources showing the 
grade of their exploration in the regions of Tolna, Veszprém and Borsod-Abaüj-Zemplén 
counties was started. We also participated in the execution of a World Bank project in the Little 
Hungarian Plain.

Related to the basic geological research a new, genetic method of the forecast of natural 
gas, the profile-related correlation of the magnetostratigraphic, K /A r age, seismic and sequ- 
ence-stratigraphical data and some partial results in the fields of geochemistry, biostratigraphy 
and hydrogeology are worth mentioning.

As far as c o a l  d e p o s i t s  a r e  c o n c e r n e d ,  the principal aim to be attained to 
was the documentation of the nearly complete prospections together with the preparation of



forecast maps. Simultaneously, with mostly negative results, one exploration in the Liassic area 
of the Mecsek, 11 of the Eocene of the Transdanubian Central Range, 3 and 4 in the Miocene 
areas of N Hungary and the Central Range, respectively, were closed. This however, would 
hopefully accelerate the preparation of the forecast maps of the brown coal deposits in the 
Transdanubian Central Range that has remained undone for personal reasons.

The computerized deposit selecting and evaluating system was further developed with 
special respect to workability, economy and environment protection (e.g. S  content). The sys
tem is operated in the Máza S, Ajka II and Márkus-hegy III regions. The coal-swamp examin
ations for coal-quality predictions were continued and came into the final phase regarding the 
Upper Cretacous Ajka and the Miocene Borsod regions.

As for t h e  b a u x i t e  f o r e c a s t  a n d  p r o s p e c t i n g ,  the plotting of the 2nd 
version of the synoptic map of the Transdanubian Central Range was completed. Seven Seno- 
nian paleogeographical map versions were prepared.

Concerning the regional forecast and preliminary explorations in the SE Gerecse five, in 
the N W foreland of the Bakony four brought negative results, while explorations in the Puszta- 
miske—Kislőd area were successful.

Mineral search in the S foreland of the Villány Mts was continued, with no promising re
sults for the time being.

M e t a l l i c  a n d  n o n m e t a l l i c  m i n e r a l s  were investigated practically in the 
Tokaj Mts only small-scale geochemical anomaly maps were made, have been prepared, and 
thé study of the Füzérkajata ore indication in progressing steadily with a proposal for further 
detailed exploration submitted. The standard geochemical examination of the ore deposit of 
great depth at Recsk was continued and for the region the computerized data base for deposit 
selection was set up.

The technological testing of some eight kind of nonmetallics was continued with special 
respect to their environment-protectional and agrogeological applicability. For the moment, 
proved only by drilling data, new occurrences of basalt—bentonite (Magyargencs, Vöröck) Na- 
bentonite and kaolinite (Sárospatak—Király-hegy), bentonite (Gönc, Kéked) and perlite (Tel
kibánya, Nagybózsva) have become known and their examination is in progress.

The results of the examination of the construction raw materials and ornamental stones 
can be read in Part 1.

Applied geology

The increase of applied-geological investigations has been supported by the growing de
mands and by positive international experiences. According to the concepts determined in 
1988, the aims of the development of applied geology are the following:
(1) Introduction or reinforcing of new research trends in the Institute.
(2) Applied-geological interpretation of our present materials of knowledge.
(3) Solution of some problems of fundamental research related to the trends of applied 
geology.

The Institute’s profile, our former investigations, certain priorities, our data bases and pro
fessional capacities serve as basis for the required solution. Due to the tasks given by Aim 1, new 
departments (hydrogeology, agrogeology, engineering-geology, environmental geology) were 
set up certain re-grouping of personnel, we were able to acquire the most important computers, 
laboratory and remote sensing etc. instruments, however, sometimes to a minimum extent.

For Aim 2, the applied-geological interpretation of the lithostratigraphical systems and 
the correlation on the same basis of the geological and applied geological data were taken into 
account.

The requirements of Aim 3 were met starting from the bases of the classic fundamental- 
geological methodology as well as the interpretation of case studies, the establishment of the



types of geological key sections, field and lab modelling, the elaboration of standards for labor
atory work and fieldwork, the re-interpretations of our knowledge upon applied-geological 
views, the extension in space of the actually point-type or profile-type methods involving a re
gional interpretation. The final aim, was the finding of generalizable fundamental-scientific 
bearings and laws.

In 1989—1990 this work was launched to be continued with changing backgrounds and 
intensity. It is important that all the four professional trends were busy in organizing their own 
data banks. The data base of the engineering and construction geology is extremely good since it 
is mainly based on the specified map material and data-storage system building their activities 
on a basis of specific maps and lithostraphical formations, making use of taniamount geological 
and technical parameters. The most type-regions were studied in the field of agrogeologically. 
Here the proper forms of map interpretation have been elaborated together with investigation 
of the soil-water-rock system with a special respect to the transport of macro/microelements. In 
our experimental area (AGROGEO Ltd, Kecskemét) they are already studying the role of nat
ural materials in improving the productireness of soil.

f  or the hydrogeological in vestigations it exists a significantly extended monitoring system, 
with geochemical, partly isotope geochemical, analysis of water. For the time being, the inter- 
pretections made for water reserve protection are, more developed than the water recharge and 
genetic evaluations. The greatest problem of this field is constituted by the lack of proper con
cepts and by the professionally justified but too manifold research together with a propensity 
for writing daily expert reports following the example of good many other companies. Some 
28—30 themes are not likely to have been undertaken in the future.

In environmental geology, the preparation of maps showing pollution sensitivite and waste 
disposal sites within the national, regional and detailed map series in spectaculas and import
ant. For the purposes of standard and legal regulations six studies, recommendations and plans 
were prepared concerning the disposal of differently dangerous wastes, environmental impact 
analyses and preparation of regional interventions from geological points of view. Unfortu
nately, the complete scope and laboratory methodology of the environmental geology could 
not be developed yet. A promising experiment for geological monitoring is the studying of 
Lake Balaton. Upon this, a scientific answer can already be given to the questions put by the 
process and dimension of sedimentation, redeposition and pollution.

The case studies within these applied geological investigations of the excellent model 
areas (BNV, Gyurgyevác, Kisköre) and, unfortunately, also the integrated work of the depart
ments and geologists started with difficulties.

The first two years must have been short for the establishment of the reasons of this pheno
menon, and also for the development of regular practice, new concepts, methods, and working 
style. Similar problems appear in the edition of the important regional forecast maps. Our task 
is to prove the priority of the Institue’s products. It can be achieved only if the maps contain the 
results of all the departments, and the syntheses include the results of fundamental research and 
the regional materials as well.

All this depends on the change of the professional knowledge, the methods of manage
ment, but first of all on the attitude of the researchers and their working style.

This is one of the decisive conditions of our profession, and is essential for creating the 
fundamental background for the applied geological investigations.

Fundamental geological research

The formerly described studies determining the trends of applied geological investigations 
constitute only a part of fundamental research. The aims of the latter have a threefold division 
for us:



— The improvement of the geological understanding of the country (manifold study of 
the key sections) in certain cases by applying new methods.

— The making of a synthesis of the results of the fundamental investigations in form of 
monographs, studies and formation analyses.

— The setting up of a new dynamic geological model of the country (evolutional—geneti- 
cal paleoreconstruction, on the basis of correlation made within the Alpine—Carpathian— 
Dinaride system, illustrated in the form of maps).

In this period our key section program was reduced. Nine new surface sections were pre
pared, the examination of eight sections was finished, and 32 were published in the form of 
short documentation. First of all by the OTKA (National Research Foundation) the comparis
on of Paleozoic and Mesozoic key sections with those from the E Alps, Italy, Azerbaidzhán, 
Greece and Slovakia was accelerated. Within the program there are so far 250 registered sur
face sections in our mountains (mostly belonging to nature conservation areas) and of these 140 
was published in the form of short documentation. We also planned the key section-type ex
aminations of certain raw materials (coal, bauxite) in mines in which, however, we could not 
succeed because of the disinterest of industrial circles motivated by the declining boom of min
ing products.

Probably the work of geological key drilling activity with continuous core sampling was fi
nished for a longer period by the completion of borehole Szombathely II. Instead of this, we at
tempted the involvement in the program of the shallow structural boreholes (Nagylózs 1, Dőr 
1 ) and of industrial drillings with partial coring (three drillings for hydrocarbons, the water well 
Nagyberény 1 and brown coal exploration boreholes Oroszlány and Báta). Concerning the key 
sections five were examined and the summarizing final report of eleven sections was comple
ted, and fifty-four abbreviated documentations were prepared for printing. By this there are 
more than six hundred registered geological key boreholes and the number of the published 
fundamental documentations is 236. Monographic results of four key boreholes (Lower Trias- 
sic) from the Transdanubian Central Range and the “ Catalogue of key sections and key boreho
les 1985—1990, MÁFI, Budapest, 1990” were published.

The complexity and international standard of this project is marked by our network, with a 
great number of continuously cored boreholes, and with a system of their geophysical and geo
chemical study. In a European comparison our geochronological results are outstanding (K /A r 
age determination, the magnetostratigraphic investigation of 14 boreholes of 13000 m from 
the Middle Eocene up to the Pleistocene, paleomagnetic key sections), and also our participati
on in the international projects (IUGS, IGCP, etc.) is mentionable.

R e s e a r c h  o f  t h e  l i t h o s t r a t i g r a p h i c  f o r m a t i o n s .  The purpose of 
these investigations is to study the rock bodies building up the country, based on data of litho
logy, paleontology, sedimentology, and other investigations aimed at the outlining of their fea
tures, dimension and position mapping, drilling and geophysical methods. By biostratigraphi- 
cal and geochronological methods (K /A r age, magnetostratigraphy, paleomagnetism) we de
termine the age of the rock bodies (perhaps also the duration of their formation) and their posi
tion within the chronostratigraphic system. The task of these investigations is to use the results 
of the faciological, paleogeographical and.genetic interpretation of the formations, partly for 
raw material and regional forecasts, paleoreconstruction, and partly for special applied geolo
gical purposes.

Within the frames of an intensive co-operation between Hungary and foreign countries, as 
a direct result, the second edition of the lithostratigraphic formation system of Hungary is pre
pared. This formation table includes some 410 lithostratigraphic units constituting Hungary’s 
geological structure according to geological evolution, facies and time. Some 50 per cent of the 
formations can be studied as described in manuscript form. A definite task is to complete the 
description of the formations for printing. Indirect result is that the system is working (from ti



me to time also in the daily industrial practice), and its computerization in data banks, graphic 
data banks (map versions) began.

The revision of the lithostratigraphic units was carried out almost in full and at the level of 
the stratigraphic encyclopedias, with an international correlation, laying objective bases for the 
different systems of work methods and interpretation. In the Hungarian geology this work me
ant a basic change in mapping, stratigraphic evaluation, forecast and documentation.

G e o l o g i c a l  s y n t h e s e s .  The results of the synthetizing work published in the 
period were mostly described in Chapter 1. Altogether 17 volumes and 10 booklets were pub
lished. Among them the “ Geology of Hungary I” is of extreme importance and the manuscript 
of the second volume’s is also completed. Our representative results are shown also by the other 
publications: “Chronostratigraphie und Neostratotypen Pliozän PI 1. Pontian”, the completed 
manuscript of the Jubilary Volume Published on the Occasion of the 20th Anniversary of the 
Hungarian—Austrian Geological Cooperation, Part I. the 28th Congress of the IUGS (Wash
ington), the 21st European Micropaleontological Colloquium (Budapest) and the 9th 
Congress of the R. C. M. N. S. (Barcelona). Our large-scale activity of hopefully standard this fi
eld also is proved by the fact that in 1989—1990 our research associates published altogether 
197 volumes, studies and articles.

As a new element of geological synthesis we published the 7th map sheet of the „Neogene 
Palaeogeographic Atlas of Central and Eastern Europe” prepared on a chronological basis and 
also four satellite maps. In the processing of the project area extending from the Rhone Basin to 
the Caspian Sea in the N to N were Gdansk—Saratov line, and in the S to the Rome—Skopje— 
Tbilisi lines, 94 experts from 11 countries participated.

Novelty of this work, beside its size, is the publication based on the previous sketches (wor
king map sheets, scale 1:1 500000, publication on a scale of 1:3000000), the time sections 
plotted on the basis of K /A r age dating, the joint representation of paleogeographical and 
geo-, bio- and lithofacial elements, the inclusion of the magmatic (also the volcanic) elements, 
the demonstration of evolutional history of tectogenetic—geodynamic views, with quantitative 
data, and last but not least the first publication of regional—paleogeographical data especially 
from the E part of the project area. The editing of the explanatory notes is in progress. In the co
urse of this work the analysis and revision of the research history, awareness, paleogeography 
and structural geology of the Miocene and Pliocene in Hungary was carried out. Besides, we 
placed our Neogene formations in the Atlantic—Boreal—Mediterranean—Aralocaspian pa
leogeographical megastructural system.

Development of the Institute

The event of greatest importance was the establishment of the Regional Geological De
partment of the Faculty of Sciences of the Roland Eötvös University in the building of the Insti
tute on 1 September, 1988. Bythisthe teaching of regional geology, neglected for 60 years start
ed again in the Institute that has experiences gathered during more than one hundred years and 
has every facility, intellectual capacity, survey materials, laboratory and technical background 
available for the geologists of the future at the same place.

The reconstruction of heating, electricity and the complete inner reconstruction was prac
tically finished in this period, of course causing several inconvenienced concerning the work of 
the departments.

In the place of the former boiler-room of the main building, Archives, Map Collection and 
Library store were accommodated in a space o f800 m3. This, at the same time, was our last pos
sibility for expansion. A definite break-through in the Institute’s work was the purchase of a 
'computer (type MicroVax 3800). By this a better use of the sub-systems of interpretation and



data banks of the field work and of the laboratories and the creation of proper technical condi
tions for the computerization are expected. The analytical capacity and quality of work of our 
laboratory is secured by the exchange of the ICP spectrometer for an IY— 38 with the help of the 
OTKA’s Instrument Centre and within the framework of the EEC PHARE programme. The 
work will also be improved by the putting into service of an ICP—MS mass spectrometer. This 
combination will meet the needs of water analysis, environmental geochemistry and agrogeol
ogy according to world standards regarding macro- and microelements. For core samples taken 
over out of necessity and providing the storage possibilities under roof the Rákóczibányatelep, 
the store was increased by 341 m2, moreover at Pécs—Vasas by 416 m2.

* * *

This short result-centred evaluation of course cannot cover all the fields, elements, colours 
of the Institute’s work, in spite of our intentions, because the number of themes, tasks and often 
the individual aims show an increasing tendency. The reasons have not been analysed here in 
the present report: in the present critical situation I wished to describe the facts that have their 
roots in the Institute’s past and show towards the future. My strong belief is that the Institute’s 
future is the so-fests if preserves the following three functions:

— the development of the fundamentals of geology,
— the publication of the data (hopefully later rather the data systems) and the knowledge 

we obtained in the course of our work,
— the preservation of the ability for renewal (including the intensive cultivation of applied 

geology according to the profile of the Institute in a given period).
None of these requires the betrayal of the past of the Institute and the previous concepts of 

research. They serve invariably as basis of the possibility of every change. Though it may be pro
fane, it is true that cycling is the way to learn driving any other vehicles and work on Latin facilit
ies the learning of any foreign languages. Accordingly, the data collection, the fundamental in
vestigations, the selection of the trends of fundamental investigation, the evaluation, sum
marization and publication of the results should be continued.

It should be also mentioned that the proportions of all these may be influenced by econ
omic or other forcing factors, we can take for sure, however, that this activity, instead of the 
costly exploration or the fragmentary investigations, is the most practical way for a research in
stitute.

This work, at least for the moment, still can be continued in accordance with the economic 
conditions. The office, wage, and metaphorically paper—pencil may serve as tools for the stud
ies, theoretical work, making up for the deficiencies and also the intensive work in the profes
sion. The possibilities of the above activities are all given in the Institute: the professional condi
tions, the intellectual capacity of the personnel and the real needs all testify to this.

The condition of the results of activity is, however, the survival of the Institute, the preser
vation of the research staff, further training, and the spectacular increasing of the creative ability 
the real utilization, in each element, of the production-centered, European aims and standards 
in every field.

I myself also tried to achive all these aims, and perhaps with some results. I express my 
thanks to all those who were assisting me in its realization. I am greatful to the hindering factors 
and to all those few people whom 1 was not able to win because they forced me to have a contin
uous self-control, always trying to find the best solution. With the real and irrevocable results in 
my bag, I strongly expect that we shall be able to celebrate the 125th anniversary of the Institute 
in 1994.

D r. G éza H ámor 
Director

Head of University Department




