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AZ 19 91 . ÉV KUTATÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Regionális földtani kutatás

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1991. év folyamán folytatta a már ko
rábban beindult programok alapján a Kisalföld és Zala megye, valamint a Du
nántúli-középhegység és előterei különböző méretarányú földtani térképezését. 
E munkálatok lezárása a következő évekre is áthúzódik.

A speciális földtani térképsorozatok szerkesztése keretében az 1987— 
1996-ig tervezett időszakban a területfejlesztést megalapozó megyei geológiai 
ötváltozatos térképsorozatok elkészítése az egyik fő feladat. Az előző években 
elkészült kilenc mégye atlasza; a sorozat az 1991. évben Veszprém, Borsod-Aba- 
új-Zemplén és Tolna megyék atlaszaival bővült. A megújuló földtani kutatási 
koncepcióban kiemelkedő szerepet tulajdonítunk e munkának, mivel ezzel is az 
intézeti tudományos kutatás és az országos szintű felhasználási igények közele
dését kívánjuk elősegíteni. Jól kapcsolódik ehhez a koncepcióhoz a balatoni 
üdülőkörzet, illetve a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő Bécs—Po
zsony—Budapest közötti Duna-szakasz komplex földtani ^kutatása. E progra
mok a következő évek során a változó új igényeknek megfelelően várhatóan'egy
re nagyobb szerephez jutnak.

Földtani alapkutatás

Az országos.geológiai szintézisek során fő feladatok mind az elmúlt évek
ben, mind az 1991. évben is: földtani alapszelvény-vizsgálatok, litosztratigráfiai 
formációkutatás, Magyarország Földtani Atlasza és Magyarország földtana so
rozatok szerkesztése. Régi hiányt pótolva befejeződött Magyarország litosztra
tigráfiai egységeinek szerkesztése, amely várhatóan 1992-ben jelenik meg 
nyomtatásban angol nyelvű változatban is.

A mintegy tíz évvel ezelőtt indult országos geológiai alapszelvény prog
ram során folytatódtak a Balaton fejlődéstörténete és a neotektonikai alapku
tatás című témák. Új említésre méltó eredmények születtek a szénhidrogén 
anyakőzet vizsgálatok során is.

1991-ben indult és négy évre tervezett projekt a gerecse—vértes-előteri 
medencefejlődésű törmelékes és sekélytengeri karbonátos kréta képződmények 
vizsgálata, valamint a rudabányai Hominoidea lelőhelyek kutatása.



Földtani módszerkutatás és fejlesztés

Előreléptünk a számítástechnikai módszer- és alkalmazások fejlesztésében. 
1991-ben elsősorban a számítógépes bővítésen volt a hangsúly. Folytatódott a 
földtani jelenségek és folyamatok matematikai modellezése. Jelentős fordulat 
következett be a térinformatikai módszerek fejlesztésében mivel egy INTER
GRAPH alapú rendszer építését kezdtük el, remélve, hogy ez a módszer mind 
az adatszolgáltatást, mind a térképszerkesztési munkákat a jövőben is hatható
san támogatja.

Kedvező változás következett be az elmúlt két évben a földtani anyagvizs
gálati módszer-, és müszerközpont fejlesztésében is, mivel a Műszerközpont si
keres.részvétele az OTKA és az Európai Közösség által kiírt infrastruktúra-fej
lesztési pályázatokon mintegy 90 millió Ft-os műszerfejlesztést tett lehetővé.

A földtan alkalmazása természeti környezetünk, vízbázisaink, 
termőtalajunk védelmében és az építészeti tervezésben

Világméretekben egyre inkább nő a környezetföldtani kutatások szerepe, 
ennek megfelelően Intézetünknek is fel kell készülni az ilyen jellegű feladatok 
megoldására. Több éve folyó kutatási témáink e területen az ország földtani 
környezeti állapotának felmérése, illetve az ország litoszféráját alkotó kőzetfor
mációk környezetföldtani minősítése. Egyre gyakrabban érkezik igény az ország 
különböző területeiről, hulladékelhelyezési lehetőségek kijelölésére. Több éves 
kutatási program keretében folytattuk a magyarországi meddőhányók és másod- 
nyersanyagok komplex környezetföldtani vizsgálatát, hogy kiszűrjük a kedve
zőtlen geológiai környezetbe telepített depóniákat.

Folytatódott az ország hidrogeológiai állapotának felmérése és regisztrá
lása című kutatás. Ennek célja a felszínalatti vízkészletek és azok változásainak 
prognosztizálása a legújabb földtani adatok figyelembevételével, számítógépes 
adatbázis kialakításával és az országos vízmegfigyelő hálózat üzemeltetésével. 
További cél e felszín alatti vizek genetikájának megismerése a bennük levő mak
ro- és mikrokomponensek, izotópok geokémiai vizsgálata segítségével, valamint 
a vízgazdálkodás és környezetvédelem által igényelt — elsősorban országos és 
regionális — földtani ismeretek biztosítása, illetve szolgáltatása.

Az agrogeológiai kutatások az 1985-ben indult hosszútávú program szerint 
folytak. Főbb kutatási területei: a talaj-alapkőzet-talaj víz rendszer agrogeológiai 
törvényszerűségeinek vizsgálata, térképi ábrázolása; kutatási és térképezési mód
szerek kidolgozása; a természetes talajjavító anyagok vizsgálata.

A mérnökgeológiai kutatások keretében az országos számítógépes mérnök- 
geológiai adatbázis felhasználásával elkészült több 1:10 000 ma. építésföldtani, 
illetve komplex célú térképezés eredményeinek feldolgozása. Az elmúlt év folya
mán ugyancsak folytatódott a negyedidőszaki földtani képződmények genetikai 
és faciológiai szempontú csoportosítás szerinti mérnökgeológiai vizsgálata a du
nai típusterületként kijelölt Csepel-sziget értékelése során.



Az ásványi nyersanyagok kutatása

Az új földtani koncepció a piacgazdaságra való áttérés tette szükségessé az 
új téma indítását 1990-ben, az ásványi nyersanyagok kutatási vagy termelési 
koncesszióba adásának földtani előkészítését. Az 1991. év folyamán .19 db 
„koncessziós csomag” készült el. 1992-ben további 20 db összeállításával foly
tatódik a munka.

Az ország medencebeli neogén, paleogén és mezozóos képződményei szénhidro
génföldtani tulajdonságainak vizsgálata, a mélyfúrási maganyagok komplex földtani 
vizsgálatai lehetővé teszik a kellőképpen megalapozott jövőbeli szénhidrogén prognó
zis munkákat. A kutatások során lehatárolhatóvá válik a szénhidrogén anyakőzetek 
és tárolók helyzete, részletesebb képet kapunk a tárolók fluidum tartalmáról is.

A szénhidrogén kutatások során 1991-ben lezárult a szénhidrogén keletke
zés, migráció és a tároló kőzetek változása mélymedencékben, illetve a dinami
kus szénhidrogén prognózis módszerének kidolgozása c. téma. Megindult a Kö
zép-dunai medence és a prekainozóos médencealjzat szénhidrogén földtani vi
szonyainak jellemzése c. kutatás, valamint a pannóniai képződmények szénhid
rogén földtani értékelése. Szintén új projektként kezdtük el a magyarországi 
pannóniai események kutatását.

Az intézeti kőszénkutatási feladatok keretében előző évekről áthúzódó té
maként folytatódott a Dunántúli-középhegység paleogén, a Borsodi-medence 
miocén kőszénkutatása. Az 1990-ben indult mecseki liász—karni feketekőszén 
külfejtési lehetőségeinek kutatása, 1991-ben lezárult. A szénbányászat megvál
tozott, jelenlegi helyzetét figyelembe véve revideálásra került a korábbi évek fo
lyamán készült, eocén kori kőszenek prognózisa.

A bauxitkutatás során lezárultak a bauxitprognózist elősegítő munkálatok. 
Megkezdődött az Intézet által vezetett bauxit előkutatásokat lezáró tanulmányok 
kidolgozása a D-i Bakony D-i és É-i előterére, valamint a Gerecse DK-i területre 
nézve. A kutatómunkák itt 1983—1991 között folytak. 1992-ben a téma lezárul.

Befejeződött az 1986-ban indult magyarországi toriatok kutatása c. téma.
1991-ben indult az arany ércesedés kutatása a Tokaji-hegységben. A kuta

tásra érdemes területek lehatárolása 1992-ben várható. A Magyar Nemzeti 
Bank megbízásából megkezdődött a nagybörzsönyi arany ércesedés kutatása, a 
téma várhatóan az 1992. évben ugyancsak folytatódik.

Az ásványbányászati nyersanyagok kutatása keretében folytatódott a tokaji- 
hegységi kaolin, bentonit és perlit kutatás. A munkák célja a hegység nem érces 
ásványi nyersanyag lehetőségeinek további felmérése volt. A dunántúli mészkőelő
fordulások ipari hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 1990-ben indult és 1991- 
ben le is zárult. Új, 2 évre tervezett témaként kezdődött az ásványbányászati nyers
anyagok hasznosítási lehetőségei bővítésének vizsgálata. Nyersanyag-genetikai célú 
őskörnyezeti vizsgálatok is segítették az ásványbányászati nyersanyagok kutatását.

Az ország gazdasági rendszerének átalakulása, vállalkozások fellendülése, 
koncessziók összeállítása fokozottan előtérbe helyezték az országos szintű épí
tőipari (díszítőkő) nyersanyagprognózist is. Ezek a kutatások 1980 óta folynak 
Intézetünkben.



Központi dokumentáció és adatbázisok

Az Országos Földtani Adattár folyamatosan végzi az ország földtani ku
tatásai során keletkező információk gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatá- 
sát.Folytatódott a megkutatottsági (GEOFOND) térképek szerkesztése. Jelentős 
előrehaladás történt a számítógépes nyilvántartási rendszer adatfeltöltésében. 
Az Országos Földtani Szakkönyvtár és a Tudománytörténeti Gyűjtemény, vala
mint a Földtani Térképtár szintén országos feladatkörű nyilvános szakmai szol
gáltatást biztosít.

Az Intézet Gyűjteményének anyaga az elmúlt évben jelentős önálló gyűjté
sekkel gyarapodott. Az év második felében megindultak az előkészületek a szá
mítógépes nyilvántartási rendszer kiépítésére. Vidéki kőzetmintaraktárainkban 
10.960 db fúrás maganyagát őrizzük dokumentáció, illetve esetleges további 
vizsgálatok érdekében.

Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 1991-ben is folytatódott.

Az Intézet hagyományaihoz hűen az évi rendszeres (szöveges és térképi) ki
adványok mellett alkalmi kiadványokat is megjelentetett. A kiadványok átfutási 
idejének lerövidítése érdekében elkezdtük a szövegszerkesztők mind intenzívebb 
alkalmazását. Fokozott súlyt helyezünk a kiadványok idegen nyelven való meg
jelentetésére is.

Az I mézet szakirodalmi inf ormációs tevékenysége keretében ismerteti a 
hazai kutatói eredményeket a külföldi szakközönséggel, valamint a jelentősebb 
külföldi eredmények megismerését lehetővé teszi a hazai kutatás számára is. 
Említésre méltó eredményként könyvelhetjük el a múlt évben beindított földta
ni „on line” információs rendszert.

Az ország új gazdasági koncepciójának tükrében fontos összekötő kapocs 
szerepét töltik be az Intézet és a területi önkormányzatok között a Területi 
Földtani Szolgálatok. Ez elmúlt év folyamán a Szolgálatok kiépítették az új 
közigazgatási rend intézményeivel a közvetlen munkakapcsolatokat. Elkészült 
az építőipari ásványi nyersanyagok bányászatának a szolgálat illetékességi kö
rébe tartozó 1991. január 1-i állapot szerinti számítógépes mérlege.

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Állami Földtani Intézetnek mintegy 20 országgal van szoros tu
dományos együttműködési kapcsolata. Az 1991.. évben javult a nemzetközi kap
csolataink hatékonysága, nagyobb hangsúlyt kaptak a kétoldalú kapcsolatok 
mellett a multilaterális kooperációk. A szellemi export és.a földtani kutatások
ban való részvétel lehetőségeinek vizsgálata két fő témára irányult úgymint: fel
sőoktatásban (UNESCO közreműködés), illetve földtani térképezésben, nyers
anyagkutatásban stb. való részvételre.

* * *



Jövőnk megalapozása

Az 1991. év végével több program lezárult, de ezzel egyidejilleg az 1991. 
év az 1992. év tervezésének jegyében telt el.

Az Intézet együttműködve a MÁELGí-vei kialakította a megújuló f ö l d 
tani kutatás tervezetét. A tervezési f  olyamat az Intézet munkatársainak teljes 
együttműködésén alapult és arra törekedett, hogy f  igyeiembe vegye megújult 
társadalmi rendszerünk igényeit, az egységes Európa perspektíváit és az I n 
tézet munkatársainak széleskörű szakmai tudását, tapasztalatait.

F elállítottunk hét kutatási programot és meghatároztuk kutatási—fe j le s z 
tési tevékenységünk f  ontossági sorrendj ét. Ezek a környezetföldtan, az infor
mációs tevékenység, a földtani térképezés, a földtani alapkutatás, a geoké
mia, a laboratóriumok f  ejlesztése és az ásványvagyon kutatás és értékelés.

Nemzetközi kapcsolataink f  ejlesztésére nagy súlyt helyezünk. Különösen 
fontosnak tartjuk a nyugateurópai államokkal való együttműködést. A volt 
szocialista államok közül elsőként választottak minket a Western European 
Geological Surveys (WEGS) egyesületének tagjává. A környező államokban 
történt változások ezeknek a kapcsolatoknak újrarendezését igénylik és ebben 
tevékenykedünk.

Az új program f  elállítása személyi állományunkban és szervezeti fe lép í
tésünkben változtatásokat tett szükségessé. Az idejét múlt hierarchikus rend
szer felcserélésére igény mutatkozott. így a föosztály—osztály rendszer az 
1991. év végével megszűnt és azt egy rugalmasabb program—projekt'rendszer 
váltotta f el .  Ez személyi változásokhoz, valamint az igazgatói tanács szemé
lyi megújulásához is vezetett. 1991. novemberében nyilvánvalóvá vált, hogy 
intézetünk költségvetési támogatása az 1992. évben 40%-kal csökken. Ez lét
számcsökkentésre kényszerűéit és ezért 1991. végén, majd 1992. elején 151 
munkatársunktól kellett elbúcsúzni. Itt ismételten kif ejezésre szeretném ju t 
tatni köszönetemet intézeti szolgálataikért.

Minden je l arra mutat, hogy az 1991. év viharos változásai az elkövet
kező években mindaddig tovább f  olytatódnak, amíg Intézetünk egy új közigaz
gatási rendszerbe beilleszkedik. Ez újabb áldozatokat követel és intézetünk 
személyi állományában további változtatásokra lesz szükség. Kutatásaink mi
nőségére és f  elhasználhatóságára egyre nagyobb igényt támaszt a társada
lom. Gazdaságunkat új rendszerbe kell alakítani és ennek során racionalizál
ni. Mindazonáltal reménykedve nézünk a jövőbe és bízunk abban, hogy Inté- 
zetünk f  ennállásának 123. éve, az 1992. év a megújuló földtani kutatás ígé
retes kezdetét jelenti.

Dr. Gaál Gábor 
igazgató
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KUTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁS

REGIONÁLIS FÖLDTANI KUTATÁS

F ö l d t a n i  t é r k é p f e l v é t e l  

Kisalföld és Zala megye

A kutatási program az ország nyugati peremvidékén 13 db 1:100 000 mé
retarányú térképlapon, 10 750 km2 területen, 1982-ben kezdődött. Változatlan 
ütemű folytatása esetén a térképszerkesztői munka befejezési határideje 1994. 
év vége.

A kutatás egymással szorosan kapcsolódó három alprogram szerint folyik:
1. A korábbi földtani térképezések és a geofizikai mérések eredményeinek 

felhasználásával a felszínközeli rétegek fúrásos kutatását végeztük el és a min
tákat szedimentológiai, mérnökgeológiai és agrogeológiai vizsgálatoknak vetet
tük alá. Térképlaponként 256 db 10 méteres és 20—30 db 30—50 m mély 
fúrás készült, a legfelső 10 m-es rétegösszletből átlagosan 14 db mintát vettünk 
és vizsgáltunk. A több mint 30 000 minta adatait a kifejlesztett számítógépes 
adatbankban tároljuk és kezeljük.

Az 1:100 000 méretarányú térképek szerkesztéséhez a laboratóriumi ered
ményeken felül felhasználjuk a légi- és űrfelvételek, valamint a felszíni feltá
rások adatait is.

A 28—29 térképváltozat hét tudományág eredményeit mutatja be:
— földtan (6—7 db),
— geomorfológia (1 db),
— vízföldtan (2 db),
— építésföldtan (6 db),
— agrogeológia (6 db),
— környezetföldtan (1 db),
— geofizika (6 db).
2. Középmélységű (100—1500 m) fúrások és az ELGI által végzett felszíni 

geofizikai mérések segítségével kutatjuk a Kisalföldi medence kőzettani, sztra- 
tigráfiai felépítését, részletes szedimentológiai, őslénytani és paleomágneses 
vizsgálatok végzésével. Az elkészült fúrásokat vízmegfigyelő kutakká képezzük 
ki (pontonként 1—4 db réteget észlelve) és automatikus műszerrel szereljük fel. 
A munka végeredménye a Kisalföld földtani viszonyainak monografikus össze
foglalása lesz.

3. A megszerkesztett atlaszok nyomdai közreadásával segítséget nyújtunk 
az államigazgatás, oktatási intézmények, mezőgazdasági vállalkozók részére a 
területfejlesztés, a környezetvédelem, a növényi kultúrák kiválasztásának föld-



tani megalapozásához. A munkák eddigi állását és az ütemtervet az 1. táblázat 
tartalmazza.

1. táblázat
A Kisalföld és Zala megye komplex földtani térképezésének helyzete és ütemterve

Kisalföld Zala megye
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1, Kéziratos térképek 
1991-ig elkészült + + + +

1991-ben elkészült + +

1992 + +

1993 + +

1994 + + +

2. Nyomdai kiadás 
1991-ig elkészült +

1991-ben elkészült + +

1992 + +

1993 + . +

1994 + +

1995 + +

1996 + +

Dunántúli-középhegység

A tájegység térképezése és a kapcsolódó munkákat jelentő rendszeres ku
tatása különböző témák keretében változó intenzitással, három évtizede folyik. 
A kutatás közvetlen indítékát a szén- és bauxit vagyon felkutatásának megala
pozása képezte. Nem kisebb jelentőségű célként szerepelt a földtani felépítésre 
és fejlődéstörténetre vonatkozó ismereteknek a kor szintjére történő emelése, 
megfelelő alapot szolgáltatva ezzel az ismert és még ismeretlen nyersanyagok 
prognózisának elkészítéséhez, azok felkutatásához és az alkalmazottföldtani te
vékenységekhez.' Számos indikáció és egy korábban teljesen ismeretlen nyers
anyag (alginit) került ilymódon feltárásra.

1991. folyamán kutatás az alábbiakban ismertetendő területeken, különböző 
fázisban és témakörben folyt. E munkákat a dunántúli-középhegységi program 
— megszületésekor szuperprogram néven — fogta egybe.

1. A balaton-felvidéki projekt (egykori nevén program) befejező stádiumba 
jutott (1. ábra). Lezárult a terület alábbi térképváltozatainak közreadást célzó 
szerkesztése:



1. ábra. Földtani térképezési helyzetkép a Dunántúli-középhegységben 1991 végén 
1. Nyomtatásban megjelent, 2. Nyomásra előkészítve, 3. Lektorált, 4. 1990-ig felvett, 5. 1991-ben felvett térkép
lapok, 6. Bakony—Vértes előtér, Dorogi-medence, 7. Balaton-felvidék, Velencei-hegység, 8. Vértes-hegység, Gere- 

cse-hegység, 9. Budai—Pilisi-hegység, Dunazug-hegység

— 18 db 25 ezres szelvénylap 1:20 000 méretarányú fedett és fedetlen 
földtani térképe,

— 1:50 000 méretarányú fedett és fedetlen földtani térkép,
— 1:100 000 méretarányú szerkezetföldtani térkép.
Az elérhető (hiányos) anyagvizsgálatok szintjén kiegészítésre kerültek az 

egyes lapok alapadatgyűjteményei. Kiegészítések történtek a keszthelyi-hegy
ség—tapolcai-medencei és a szűkebb értelemben vett balaton-felvidéki magya
rázó kéziratain.

A balaton-felvidéki alaptérképek és csatlakozó alapadatgyűjtemények egy
séges rendszerű számítógépes nyilvántartásának megoldására tanulmány szüle
tett, amely alapján módszertani jelleggel gépre került a balatonudvari lap és 
annak alapadatgyűjteménye.

A balaton-felvidéki nyersanyag előfordulások térképi összesítése és szöve
ges ábrázolása lezárás előtti állapotban van.



A tájegység földtani monográfiájából csupán a földtani leíró fejezet készült 
el, az is kiegészítésre szorul. A félben maradt, ígéretes anyagvizsgálatok nélkül 
a monográfia nem zárható le.

2. A napi bauxitkutatási igények miatt eltorzult felvételi rendszer helyre 
billentése volt a fő feladat a vértes-gerecsei felvételi területen. Itt 9 db teljes 
és 2 db fél 10 ezres lap felvétele történt meg. (1. ábra) Elkészült 9 lap fedett 
földtani változata. 423,3 fm gépi és 252,3 fm kézi fúrás mélyült. A Csabdi 
nevű térképlap fedett és fedetlen földtani térképének szerkesztése és a Tarján 
nevű lap magyarázójának összeállítása befejezés előtt áll.

3. A plató program keretében megtörtént a hajmáskéri lőtér 8-as számú 
műúttól É-ra eső területének reambulációja. Fúrásos kutatásra itt és Nagyvá
zsony térségében került sor 379,8 fm terjedelemben, A nagyvázsonyi fúrások 
bauxit (?) és kaolinit telepeket, az ösküi fúrások bentonit telepeket és jelentős 
(kb. 250 1/perc) feltörő vizet tártak fel.

4. Elkészült a középhegység vízföldtani modelljének megalapozását szolgá
ló térkép és szelvény szerkesztési program és a középhegység 1:100 000 mé
retarányú szerkezeti vázlata.

A fenti munkákhoz alvállalkozásban triász osztracoda és conodonta, továb
bá magmatitok neutronaktivációs és mikroszonda vizsgálatára került sor 0,5 
MFt értékben.

A Velence térségi paleogén vulkanizmus tárgyú monográfia lezárása 1992- 
re tervezett.

Belsö-Somogy és Baranya

A kisalföldi és az alföldi sík- és dombvidéki komplex térképezéshez terü
letileg és módszertanilag is kapcsolódva 1988-ban készítettük el a Kaposvár és 
a déli országhatár közötti, mintegy 8000 km2-es terület komplex térképezési 
programját. E programban tíz évi időtartamú munkát irányoztunk elő arra, hogy 
a hagyományos földtani felvételi módszerek mellett agrogeológiai, mérnökgeo
lógiai, vízföldtani térképezést is végezve, geofizikai és távérzékelési módszere
ket alkalmazva kis, közepes és nagymélységű tartományban a lehetőség szerint 
minden információt összegyűjtsünk, s komplex, sokirányú felhasználásra alkal
mas térképsorozatot hozzunk létre. A térképváltozatok között a „hagyományos” 
földtani térképeken kívül morfológiai, vízföldtani, agrogeológiai, környezetföld
tani, mérnökgeológiai és geofizikai térképek megszerkesztését tervezzük, az 
1:25 000 felvételi méretarány felhasználásával 1:100 000 szerkesztési méret
arányban. E téma keretén belül tervbe vettük a mecseki kristályos alaphegység 
és a Villányi-hegység 1:25 000 méretarányú földtani térképének elkészítését is.

1991-ben befejeztük a földtani felvételt a nagyatádi és a barcsi térképla
pokon, részben 110 db zavartalan magminta vételével és laboratóriumi vizsgá
latának elkészítésével, részben a talajvízmintázás sűrítésével, részben pedig a 
Görgeteg I. sz. paleomágneses alapfúrás lemélyítésével és feldolgozásával. Foly
tattuk a komplex felvételt a Szigetvár és a Sellye nevű térképlapokon, valamint 
a kristályos alaphegység területén Pécsvárad illetve Bátaszék környékén. Ennek



kapcsán lemélyítettünk 1121,3 fm térképező és 1500 fm sekélyfúrást, melyek 
anyagát feldolgoztuk. A felvételi munkában szoros együttműködés alakult ki az 
ELGI e területen dolgozó kutatócsoportjaival, akik részben sekélymélységű mér
nökgeofizikai méréseket, részben közepes mélységű VES-GP méréseket, részben 
mélyelektromos és szeizmikus méréseket végeztek.

A térképszerkesztési munka során elkészítettük a nagyatádi és a barcsi tér
képlapok földtani észlelési, vízföldtani észlelési, talajvízszint, talajvízkémiai és 
felszíni földtani térképét, s összeállítottuk a kristályos alaphegység ÉK-i részé
nek földtani észlelési térképét.

Bükk-hegység és előterei

A Bükk-hegység és annak tágabb környezetében levő területek az ország 
legbonyolultabb földtani felépítésű régióját alkotják. Rétegtani és faciológiai vi
szonyainak megítélését az általános ősmaradvány-szegénység nehezíti, tektonikai 
viszonyait Magyarországról máshol ismeretlen szerkezetek (pl. takarók) bonyo
lítják. A Bükk-hegység és környezetéről a tektonikai rekonstrukciókhoz, meden
ceanalízisekhez és nyersanyagprognózisokhoz (a vizet. is ideértve) túlnyomó 
többségben ma is Balogh K. által kialakított rétegtani és tektonikai képet hasz
nálják fel.

Az 1980—85 közötti aggtelek-rudabányai-hegységi térképezés ezt ott alap
vetően revideálta (bizonyítva az allochton felépítést a korábban vélt autochton 
helyett). Ez az átértékelés a jelenlegi kutatási területen is megindult, indokolva 
a bükk-hegységi és környezete regionális földtani reambulációját.
__ Az ezen a téren az utóbbi időben elért eredmények indokolják a terület

teljes egészének regionális-térképezését, mivel olyan részek is találhatók, ahol 
utoljára 1868-ban folyt földtani térképezés.

Elkészült 7 db 1:10 000 méretarányú térképlap terepi felvétele az alábbi 
szelvényeken: 208—141 Hangony, (Mocsolyástanya), 208—142 Hangony, 208— 
123 Hangony (Biriny-völgy), 208—441 Bélapátfalva, 209—332 Bükkszentke- 
reszt, 209—341 Bükkszentlászló, 308—213 Egerbakta, valamint az 1990. évben 
lezárt 6 db 25 ezres lapszelvény észlelési, fedett és fedetlen, ill. vízföldtani 
térképek összeszerkesztése. A tematikus térképváltozatok közül a környezet- és 
gazdaságföldtani szempontból fokozott jelentőségű „bányaföldtani té rképsoro 
zat 3 db 1:25 000 méretarányú szelvénye (208—22 Putnok, 209— 11 Sajókaza, 
209— 13 Bánhorváti) készült el.

A térképezési munkához kapcsolódóan, a rétegtani minősítéshez, formációk 
jellemzéséhez szükséges őslénytani, ásványkőzettani, geokémiai vizsgálatok ké
szültek.

Az Intézet évszázados térképezési gyakorlatában itt valósult meg első íz
ben, hogy a földtani térképezéssel egyidejűleg részletes, — a kor színvonalának 
megfelelő módszertan szerint — hidrogeológiai térképezés készül.

1991 folyamán a vízföldtani adatfelvétel a 209—33 Bükkszentkereszt jelű 
1:25 000 méretarányú lapon készült. Az év végéig befejeződött a vízföldtani
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ellenőrző-mérőrendszer tervezett bővítése: további 1 db automata csapadékmérő 
állomás telepítése (Pazsag), 3 db karsztvízszint észlelő fúrás automata regiszt
rálóműszerrel való felszerelése, valamint 2 db új figyelőkút telepítése (Csf. 11., 
Csf. 12.), és a Sályi vízfőforráson hozamregisztráló műszer telepítése. Az év 
végéig az automata műszeres mérőállomások száma: 11. Az év folyamán 5 db 
víznyomjelzéses összefüggésvizsgálat történt.

Hasznosítható ásványi nyersanyagindikációk előzetes felmérése témakörében 
elkészült az Esztramos bányaföldtani-metallogenetikai vizsgálatának összefogla
ló tanulmánya, s befejeződött az Upponyi hegység hasonló tárgyú vizsgálata, 
részletes bányaföldtani térképsorozattal. A 2. ábra országos területi áttekintést 
ad a MAFI által végzett térképező munkákról.

S p e c i á l i s  f ö l d t a n i  t ér - k é p s o r o z a t o k  s z e r k e s z t é s e

Területfejlesztést megalapozó megyei geológiai térképsorzatok 
(Regionális geológiai prognózis)

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1987—1996-ig tervezett programidő
szakban Magyarország megyei rendszerű 1:100 000 méretarányú térképsoroza
tainak elkészítését végzi. A korábbi években 9 megye atlaszának szerkesztési 
munkái készültek el. 1991-ben Veszprém, Borsod—Abaúj—Zemplén és Tolna 
megyék atlaszait szerkesztettük meg, valamint Komárom—Esztergom megye at
laszát próbanyomat változatban jelentettük meg. (3. ábra)

Az atlaszok elkészítésének célja, hogy a földtani kutatási eredményeket az 
irányítás (a szakminisztériumok és hatóságok, a köztársasági megbízottak, ön- 
kormányzatok), a tervezés, a területfelhasználás és a környezetvédelem szakem
berei számára közérthető és felhasználásra alkalmas formában adjuk át. Ezek 
az adatok lényegében idáig is rendelkezésre álltak, de nem egységes rend
szerben, illetve részletekben, rendszerezetlenül, és a felhasználási területek szá
mára interpretálatlanul voltak fellelhetők. E hiány megszüntetésére kíván a Ma
gyar Állami Földtani Intézet a Megyei Területprognózis atlaszok megszerkesz
tésével hozzájárulni. A feladatok megoldásához a MÁFI Országos Földtani 
Adattárában és a Területi Földtani Szolgálatok adattárain kívül, a földtani-al
kalmazott földtani kutatást folytató intézmények és vállalatok adattáraiban fel
lelhető adatok is felhasználásra kerülnek.

Az atlaszok öt térképváltozatból állnak:
Hasznosítható Ásványi Nyersanyagok Térképe, mely áz adott terület nyers

anyagainak ismeretét és felhasználását, a települések építőipari nyersanyag igé
nyeinek kielégíthetőségét ábrázolja.

Felszíni Vizek és Talajvíz Térképe, mely a felszíni vizek hatás- és védte- 
rületeit és védőműveket, a talajvíz felszín alatti mélységét, áramlását, utánpót- 
lódását és a vízkémiai viszonyokat valamint a talajvízből való vízkivételi lehe
tőségeket mutatja be.
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Vízföldtani Adottságok Térképe, mely a mélységi, réteg-, karszt és termál
vizek előfordulási viszonyait és feltárási lehetőségeit és vízkémiai sajátosságait 
ismerteti.

Környezetföldtani és Szennyeződésérzékenységi Térkép, mely a felszíni geo
lógiai képződmények szennyeződésekkel szembeni érzékenységét, a hulladékle
rakótelepek elhelyezésének földtani szempontból való megalapozottságát, és a 
potenciális szennyezőforrásokat tünteti fel. A térkép elsősorban a környezetvé
delmi feladatok és tervek geológiai megalapozását szolgálja, és az adott idő
pontra vonatkozó állapotfelmérést ad.

Komplex Földtani-Területfelhasználási Térkép, mely összefoglalja mindazo
kat a tényezőket, melyek az adott terület felhasználást valamely szempont sze
rint tiltják, módosítják, vagy kedvezőtlenül befolyásolják. A térkép település- 
fejlesztési és területgazdálkodás tervezéséhez döntéselőkészítő anyagul 
szolgál.

A jelenleg még szerkesztés alá nem vett megyék területéről sürgős felhasz
nálói igények esetén, egy-egy tematikus problémakört (környezetföldtani—szeny- 
nyeződésérzékenységi, felszínmozgás-veszélyességi, hulladékelhelyezési helyzet
képek) résztérképek készítését, korlátozott mennyiségben és a szükséges adat
bázis készültségi fokának megfelelően végezzük. A településfejlesztési tervezés 
elősegítése céljából, 1:25 000 és 1:50 000 méretarányban elkészítettük az Ál
talános Rendezési Terveket megalapozó részletes prognózis térképsorozatokat 
Csorna, Komárom—Szőny, Gödöllő és vonzáskörzete, Rudabánya, Debrecen V., 
Szeged II. és Siklós és vonzáskörzete kiemelt településekről.

A balatoni üdülőkörzet mérnökgeológiai, vízföldtani, agrogeológiai
térképei

A Magyar Állami Földtani Intézet korábbi években végzett, részletes épí
tésföldtani térképezéséhez, illetve a balatoni üdülőkörzet kiterjesztéséhez kap
csolódóan 1982-ben kezdtük el a kiterjesztett üdülőkörzet komplex mérnökgeo
lógiai, agrogeológiai térképezését, 1:50 000 méretarányú térképszelvények fel- 
használásával. A mintegy 4000 km2-nyi területen földtani, vízföldtani, geomor
fológiai, agrogeológiai térképezést végeztünk, sekélyfúrási és geofizikai mód
szereket is felhasználva. A program során elkészítettük a terület tíz—tizenkét 
változatból álló térképsorozatát. A végleges szerkesztés során az 1:50 000 fel
vételi méretarányról 1:100 000 kiadási méretarányra tértünk át.

1991-ben elkészült a kiterjesztett üdülőkörzet 6 térképlapból álló atlaszának 
térképsorozata. Az egységes jelkulcs alapján összeszerkesztett térképek a mér
nökgeológiai felvétel eredményein kívül a Balaton aktuálgeológiai kutatása so
rán született eredmények egy részét is integrálják, így hazai példa nélküli mó
don a tófenék földtani adatait is ábrázolják.

A terület földtani, mérnökgeológiai, talajvízszint, talajvízkémiai, talajerózi
ós és meliorációs térképei kiadásra alkalmas formában vannak. E változatok az 
aktuálgeológiai kutatások eredményei közül a mederüledékek szemcseösszetéte



lét, a tófenék kolloid iszapvastagságát, a tó vízmélységét és az iszapfelszín 
szervesanyagtartalmát, az oldható foszfor- és össznitrogéntartalmat, valamint a 
mederüledékek mangán- és réztartalmát ábrázolják. A térképlapokhoz egységes 
magyarázó szöveg készült.

A Bécs—Pozsony—Budapest közötti Duna-szakasz földtani, tektonikai, 
környezet-, víz- és mérnökföldtani térképei („Duna program”)

A magyar—szlovák, ill. osztrák közös Duna szakaszon, a folyamtól mind
két oldalon 25 km széles sávban, nemzetközi együttműködésben geológiai—ge
ofizikai kutatási program indult meg 1989-ben (2. ábra). Célja a vízlépcsőrend
szer teljes hatásterületének tudományos vizsgálata, illetve a korábban elvégzett 
kutatások eredményeinek integrálása. Erre ma már — a vízlépcsőrendszer üzem- 
beállításától függetlenül — a nagyméretű építési beruházásokkal megbolygatott 
terület vízföldtani és környezetföldtani hatásvizsgálatához feltétlenül szükség 
van. A szerkezeti és a geofizikai vizsgálatok a terület földrengésveszélyeztetett
ségének megismeréséhez elengedhetetlenek. A komplex program munkái 1994- 
ben fejeződnek be. A program keretében 17 munkacsoportot szerveztek amely
nek mindegyikében legalább egy-egy osztrák, szlovák és magyar szakember dol
gozik. A munkacsoportok célja 9 db geológiai térképváltozat (felszíni földtani 
térkép, kvarter képződmények kőzettani és vastagság térképe, a pannóniai kép
ződmények kőzetgenetikai és vastagság térképe, a fiatal medencék aljzatát áb
rázoló térkép, tektonikai—szerkezetföldtani térkép, a legfiatalabb szerkezeti-tö
rési elemeket ábrázoló térkép, mérnökgeológiai térkép, környezeti kockázati tér
kép) megszerkesztése. További 3 db geofizikai térkép kerül összeállításra (gra
vitációs, geomágneses és ellenállás térképek). Két munkacsoport foglalkozik ge
ofizikai- és egy munkacsoport geológiai szelvények szerkesztésével. Ezeken kí
vül két munkacsoport tanulmányköteteket ír és szerkeszt (vízminőség és geo- 
termális energia tanulmányok).

1991-ben valamennyi területen jelentős munka folyt. Legközelebb áll a be
fejezéshez a magyar medencealjzat térkép, a hidrogeológiai térkép, a szerkezet
földtani térkép és a pannon kőzetgenetikai és vastagságtérkép megszerkesztése.

A háromoldalú közös elképzelés szerint a térképváltozatok és tanul
mánykötetek 1994-től kinyomtatásra kerülnek angol nyelven 1000—1000 pél
dányban. A program három országra kiterjedő területe 20 100 km2, ebből 8800 
km2 magyar terület.

Magyarország geokémiai térképsorozata

Az 1:500 000 méretarányú geokémiai térképsorozaton kb. 60 elem felszíni 
eloszlását kívánjuk bemutatni. Ezzel a munkával csatlakozni akarunk egyrészt 
a Nyugateurópai Földtani Intézetek (WEGS—Western European Geological Sur
veys) hasonló vállalkozásához, másrészt a Nemzetközi Geokémiai Térképezés 
(IGCP 259-es projekt) programjához is.



E térképek megszerkesztéséhez nem használhatók fel a korábban készített, 
különböző módszerű és mintázási sűrűségű metallometriai felvételek eredmé
nyei. Standard módszerekre, új mintázási közeg alkalmazására van szükség. Az 
areális erózió termékét, a patakok, kis folyók ártéri finomszemű üledékeit hasz
náljuk az átlagosan 500 km2 területű vízgyűjtők átlagoló mintázási közegeként 
(a 0—10 cm és az 50—60 cm mélységből vett anyagokat). E minták összetétele 
jól tükrözi az adott vízgyűjtőterület felszíni földtani felépítését, esetleges geo
kémiai anomáliáit. Az utolsó évtizedek áradmányainak összetétele pedig (azaz 
a 0—10 cm-ből vett minta) a felszín ipari-mezőgazdasági eredetű szennyező
désének hatását is megmutathatja. Az elemzésekhez az XRF, ICP, AAS és ICP- 
MS módszereket kívánjuk felhasználi, támaszkodva a nemzetközi kontroli-vizs
gálatokra és a nemzetközi standardokra. A kis sűrűségű mintázás vízgyűjtőről- 
vízgyűjtőre változó elemadataiból a számítógépes értékelés és térképszerkesztés 
segítségével az elemek — ill. elemcsoportok mozgóátlagolt koncentráció érté
keinek regionális változásait tudjuk nyomonkövetni. Az egyetemes és többele
mes, értelmezett térképváltozatok alkalmasak lennének számos országos jelen
tőségű összefüggés elemzésére és kutatására (pl. a környezet szennyeződésével 
-  védelmével kapcsolatos feladatok; a nyomelemtartalom mező- és erdőgazda
sági szerepének vizsgálata; a geomedicina tárgykörébe eső kutatások; földtani
geokémiai problémák stb.).

A munkát a mintagyűjtéssel 1991-ben kezdtük el, befejezésé, a térképek 
és az értékelés elkészítése (az intézeti ICP-MS műszer 1993-ra várható rutin
szerű adatszolgáltatása miatt) 1994-re tervezhető.

FÖLDTANI ALAPKUTATÁS 

Országos geológiai szintézisek

A program célja Magyarország földtani felépítésére, országhatáron túli föld
tani-nagyszerkezeti kapcsolataira vonatkozó, a közelmúlt mintegy három évti
zede alatt felhalmozódott óriási mennyiségű geológiai ismeretanyag áttekintő 
szintézise és ennek közhasznú közreadása.

E célt a következő feladatok végrehajtásával kívánjuk elérni:
1. földtani alapszelvény vizsgálatokkal,
2. a földtani felépítésben résztvevő litosztratigráfiai egységek revíziójával,
3. Magyarország Földtani Atlasza kiadásával,
4. Magyarország földtana sorozat szerkesztésével.
1. Az alapszelvény vizsgálatok a földtani szabványosítási folyamat része

ként tekinthetők. Az, alapszelvények etalon-jellegű vizsgálata szolgáltat olyan 
egyenszilárdságú adatokat, melyekre a rétegtani, regionális, szerkezet-földtani, 
ősföldrajzi és egyéb kiértékelések megbízhatóan, kvalitatív és kvantitatív adatok 
alapján felépülhetnek. Az alapszelvény vizsgálatok részben felszíni (többnyire 
klasszikusan ismert) szelvények vizsgálatát vagy újravizsgálatát és jelentős rész



ben megismételhetetlen mélyfúrási szelvények első komplex vizsgálatát és ki
értékelését jelentették.

A munkafázis eredményeit reprezentálja az „Alapszelvények és alapfúrások 
katalógusa 1985—1990” MÁFI, Bp. 1990. c. kiadvány, amely 140 felszíni alap
szelvény és 236 földtani alapfúrás alapvető dokumentációját tartalmazza.

A paleo—mezozóos alapszelvények vizsgálata utóbbi időben egyre szélesebb 
nemzetközi együttműködésben folyt. A munka az ország területére áthúzódó 
nagyszerkezeti egységeket (Keletalpi takarók, Belső Ny-i Kárpáti, Pelsoi és Ti
szai Egység, illetve al-egységeik) felépítő paleo—mezozóos formációk rétegtani 
azonosítására, Tethysbeli ősföldrajzi helyzetére, paleotektonikai szerepére és az 
alpi—kárpáti—dinári szerkezeti rendszer jelenlegi modelljébe történő beilleszté
sére irányult. Ezt jelentős mértékben elősegítették az országok közötti kétoldalú 
közvetlen földtani együttműködési kapcsolatok, különböző I.G.C.P. programok, 
valamint az I.U.G.S. szervezeteinek (Nemzetközi Litoszféra Program, Kárpát— 
Balkán Földtani Asszociáció, Nemzetközi Szedimentológiai Asszociáció, 
R.C.M.N.S. stb.) keretében végzett kutatások. A hazai kutatók aktivitását részben 
OTKA pályázati támogatás tette lehetővé. A kutatások eredményei főleg tanul
mányok és szakcikkek. Ennek egyik reprezentatív formában megjelent példája 
„A 20 éves magyar—osztrák földtani együttműködés jubileumi kötete 1. rész”, 
(szerk.): LOBITZER H.—CSÁSZÁR G. Wien, 1991. A magyar és német nyelven 
megjelent kötet 37 magyar szerző e témakörben megjelent 13 tanulmányát is 
tartalmazza. 1991. évben a munka üteme kissé lelassult, a felszíni feltárások 
létesítése, fúrási alápszelvények finanszírozási nehézségei miatt.

2. Az alapszelvény vizsgálatok területi kiterjesztése a formációkutatás. A 
litosztratigráfiai formációk (tagozatok, rétegek) az elemi építőkövei a földkéreg 
felépítésének. Kutatásuk célja, hogy az országot felépítő kőzettesteket litológiai, 
paleontológiái, ásvány—kőzettani, geokémiai, szedimentológiai stb. vizsgálati 
adatokra támaszkodva jellemezzük; irodalmi, térképezési, mélyfúrási, geofizikai 
kutatásokkal méreteiket (vastagság, elterjedés) térbeli helyzetüket (szerkezet) 
meghatározzuk, értékelésüket genetikai, ősföldrajzi, faciológiai és prognózis 
szempontjából elvégezzük.

A biosztratigráfiai, geokronológiai (abszolút kor, magnetosztratigráfiai, pa- 
leomágneses) vizsgálatok megadják e kőzettestek korát (és esetleg képződési 
időtartamát), amely a kronosztratigráfiai kiértékelés és szintézis alapja.

A formációvizsgálatok eredménye, hogy intenzív hazai és nemzetközi kap
csolatrendszerben mintegy 410, az ország földtani felépítését alkotó, prekamb- 
rium—holocén korú, üledékes és magmás formáció revíziója megtörtént, beso
rolást nyert az országos formációtáblázatba, földtani kifejlődési területek, fáci- 
esek, időbéli elterjedés szerint csoportosítva. A formációk leírása -— közelítőleg 
szabványosított formában — mintegy 50%-ban készült el — kéziratban. A for
máció táblázat nyomdai megjelentetése és a formációleírások teljes körű elké
szítése 1991. folyamán csökkentett ütemben haladt előre, e feladatok befejezése 
a következő évek feladata.

3. A „Magyarország Földtani Atlasza” c. program célja, hogy térképi szin
tézisét adja az említett új földtani ismeretanyagnak és a szelvényszerűen végzett



földtani térképezés eredményeinek. A megelőző 1956-os kiadású országos átte
kintő földtani térkép megjelenése óta a hegyvidéki területek 10—25 E, a sík
vidéki területek 1:100 000 részletességű földtani felvétele nagyrészt elkészült. 
A program 1981-ben kezdődött, az atlasz méretaránya 1:500 000 és a tervezett 
változatok száma 35—40, magyrázókötetekkel. 1990. év végéig kéziratban el
készült 7 földtani változat, 9 prognózistérkép változat, 7 alkalmazottföldtani 
változat, 4 ősföldrajzi—faciológiai, összesen 27 változat. Ebből nyomtatásban 
megjelent mappában 17 változat, két plasztik dombortérkép és egy magyarázó
kötet (mérnökgeológia).

Az atlasz teljessé tételéhez szükséges további 4 db ősföldrajzi változat, egy 
geokémiai változat és két prognózisváltozat (víz, vegyesásvány) megszerkeszté
se és 5 magyarázókötet kiadása.

A térképmű egyedülálló és minden nemzetközi összehasonlításban magasan 
kiemelkedő értékei:

— szelvényszerű, nagyméretarányú földtani felvételek alapján készült,
— széleskörű mélyfúrási, geofizikai, anyagvizsgálati és dokumentációs hát

térre támaszkodik,
— dokumentálja Magyarország új földtani modelljét és első alkalmazott

földtani szintéziseit,
— részletes céltérképekre alapozott országos nyersanyagkutatási, hidrogeo

lógiai, építésföldtani, környezetvédelmi, agrogeológiai prognózisokat 
közöl,

— szakmai szempontokon túlmenően kielégíti a nyilvános tájékoztatás igé
nyeit is, egyes változatai léptékváltással már meg is jelentek Magyar- 
ország Nemzeti Atlaszában.

4. A „Magyarország földtana” kiadványsorozat megjelent három kötete 
után elkészült a „Magyarország geológiája Paleozoikum II.” kötet kézirata 
és megkezdődött nyomdai előkészítése. Megkezdődtek a mezozóos és kaino- 
zóos kötetek, valamint a mű rövidített idegen nyelvű változatának szerzői 
munkálatai.

Országos geológiai alapszelvény program

A földtani kutatás hazai tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy szükség 
van olyan konkrét ismereti alapokra (részletesen vizsgált földtani szelvények, 
sokoldalúan mért geofizikai szelvények), amelyek mértékül (mintegy etalonként) 
szolgálnak egy-egy terület, illetve földtani objektum kutatásához, értelmezésé
hez. E szükséglet felismerése vezetett el az Országos geológiai alapszevény 
program koncepciójának megfogalmazásához és megindításához.

A feladat az ország földtani felépítésének vázát, az ásványi nyersanyagku
tatás konkrét földtani alapját képező, etalon jellegű szelvények (sziklafalakban, 
árkokban kibukkanó kőzetösszletek) tervszerű feltárása, részletes vizsgálata, 
pontos és egységesített formában történő dokumentálása, megőrzése, továbbá 
országos jelentőségű problémák vizsgálatára telepített szelvényvonalakon sokol



dalú geofizikai mérések elvégzése és megfelelő dokumentálása. A felszíni 
alapszelvények esetenkénti geológiai természetvédelmi objektumoknak minő
sülnek. A munkák alapja az 1980-ban készült és 1986-ban aktualizált kuta
tási program volt.

A program megvalósításának elmúlt tíz éve során összesen 265 felszíni 
szelvény került feldolgozásra. Ezek adatai számítógépi nyilvántartásban vannak. 
Elkészült összesen 266 db kéziratos jelentés, melyek az Országos Földtani 
Adattárban találhatók. Megjelent mintegy 90 olyan publikáció, amelyek részben 
nemzetközi együttműködésben magyar és külföldi geológiai alapszelvények 
összehasonlító vizsgálatát mutatják be. Ebben a témában fontos partnereink vol
tak az osztrák, a görög, a szlovén, a román és a szlovák szakemberek.

A szakmai (geológiai) és az ismeretterjesztő turizmus érdekében magyar és 
angol nyelven kiadtuk 169 db felszíni alapszelvény rövid ismertetését térkép- 
vázlattal, szelvénnyel, fotókkal, anyagvizsgálati eredményekkel és rövid magya
rázószöveggel.

Jelentős kapacitást fordítottunk az országunk területén lemélyült olyan fú
rások mintaanyagainak feldolgozására, amelyek felszínen nem tanulmányozható 
kőzetösszleteket fúrtak át és amelyek anyagát a MÁFI vidéki kőzetmintaraktá
raiban őrizzük dokumentáció és az esetleges újabb vizsgálatok érdekében. Je
lenleg több mint tízezer fúrás anyaga található ezekben a raktárakban. A fúrá
soknak csak elenyésző hányada mélyült az Országos geológiai alapszelvény 
program céljaira, túlnyomó többségük ipari (kőolaj, víz, kőszén, hasadóanyag) 
igényeket elégített ki.

1991-ben arra törekedtünk, hogy a programmal kapcsolatos feladatainkat 
olyan formában fejezzük be, hogy a végtermékek a későbbiekben esetenként 
hasznosíthatók legyenek. Gondolunk itt elsősorban a Magyar Rétegtani Bi
zottság, a nemzetközi együttműködési kapcsolataink, valamint az Országos 
Természetvédelmi Hivatallal közösen megoldandó feladataink igényeire (geo
lógiai természetvédelmi objektumok fenntartása és beépítésük a geológiai tu
rizmusba).

Az 1991. évi eredmények közül kiemelhetők talán a szénhidrogén anyakő
zet vizsgálatok két mélyfúrás anyagán, ugyancsak két fúrás anyagán a paleo- 
mágneses mérések (pólusváltozások a föld története során), öt külföldi szelvény 
feldolgozása (külföldi partnerekkel), hat db hazai felszíni szelvény vizsgálatá
nak befejezése, 16 db ún. kirándulásvezető megszerkesztése és publikálása, egy
kori (általában pannon korú) kráterekben felhalmozódott tavi üledék vizsgálata 
és alginit (olajpala) szempontú minősítése.

Az Országos geológiai alapszelvény program az elmúlt tíz év során több, 
MAFI-n kívüli hazai és külföldi kutatóhely közreműködését igényelte, illetve 
tette lehetővé. Nagyon hasznos együttműködés alakult ki a debreceni ATOM- 
Kl-val, az ELTE földtani, őslénytani és kőzettani tanszékeivel, a szegedi Kos
suth Lajos Tudományegyetem növénytani tanszékével, az MTA geokémiai ku
tatólaboratóriumával. A külföldi partnerek közül a bécsi GBA és a pozsonyi 
GUDS említhetők elsősorban.



A Balaton fejlődéstörténete

A kutatás célja a Balaton és környékének komplex földtani, szedimentoló- 
giai tanulmányozása. Várható eredmények:

1. Megismerjük a Balaton földtani hátterének, s magának a tónak fejlődés
történetét, ökológiai viszonyainak változását.

2. A mérsékelt égövi, sekélyvízi, karbonátos tavi üledékek jellegzetessége
inek megismerése lehetőséget ad azok nemzetközi összehasonlító kiértékelésére 
és a földtörténet korábbi időszakaiból ismert analóg képződmények keletkezési 
körülményeinek rekonstruálására.

3. A kutatás gyakorlati haszna a Balaton intenzív eutrophizációja elleni 
aktív és passzív védekezés megtervezésének és a tó környezetét védő monito
ring rendszer kialakításának tudományos megalapozása.

A kutatások 1981-ben indultak meg, tervezett befejezés 1993.
1981—1988 között lemélyült 33 db mederfúrás és elkészült a fúrásminták 

nagyobb részének komplex anyagvizsgálata. 1987—1989 között szeizmoakusz- 
tikus és echoszondás szelvényezés történt a 2 m-nél mélyebb, vízzel borított 
területen, folyamatos regisztrátumokkal, 370 km összhosszúságban. Megtörtént 
a mérések kiértékelése és az eredmény-térképek megszerkesztése, továbbá a ko
rábbi eredményekkel együtt azok nemzetközi fúrumokon történő bemutatása és 
publikálása.

1991. évi eredményeink:
1. Elkészült 11 db fúrás makroszkópos leírása, mintavételezése.
2. Folytatódtak a laboratóriumi vizsgálatok (talajfizíkai, ásvány-kőzettani, 

geokémiai, izotópgeokémiai és palynológiai) és az eredmények kiértékelése.
3. Elvégeztünk nemzetközi feladatokat (IGCP—-GEOPALS, TEMPUS, oszt

rák—magyar—svéd közös kivitelezésben mederfúrást végeztünk a Tihanyi Belső 
és Külső Tavon, angol—magyar kivitelezésben a Balaton háttér-területén).

Neotektonikai alapkutatás

1991-ben a legfrissebb, 1989—1990-es LANDSAT TM felvételek alapján 
felújítottuk az ország félmilliós lineamentum térképét abból a célból, hogy 
összehasonlítsuk az egyéb, neotektonikai szempontból fontos kvarter geológiai, 
szeizmológiai, geodéziai és geomorfológiai adatokkal! A térképet grafikus adat
bázis formájában tároljuk, tájegységek szerinti felosztásban.

Részletesebb vizsgálatokat Balatonkenese és Berhida környékén végeztünk, 
amelyek alapján továbbkutatást és rádiólokációs repülések előkészítését terve
zünk. Ugyancsak célunk a Kisalföld, Duna menti szakaszán, szlovák és osztrák 
egyeztetésen alapuló neotektonikai térkép összeállítása. 1991-ben közös jelkul
csot alakítottunk ki és elkészítettük az első variánst százezres méretarányban a 
mosonmagyaróvári és Győr D-i lapok területén.



A gerecsei- és vértes-elöteri medencefejlődést! törmelékes 
és sekélytengeri karbonátos kréta képződmények

A téma 1991 második felében indult. A négy évre tervezett projekt célja:

— az alapvető és másodrendű (formáció és tagozat rangú) litosztratigráfiai 
egységek elkülönítése és jellemzése,

— gazdjag ősmaradvány együttesének feldolgozása és egyéb fizikai mód
szerek igénybevételével az egyes képződmények valós korának és ős
környezeti viszonyainak meghatározása,

— a terület s ennek révén a Pelso egység paleogeográfiai kapcsolatrend
szerének és fejlődéstörténetének rekonstruálása.

A feladategyeztető megbeszélés értelmében az év folyamán a Leereveld 
H. közreműködésével dynoflagellata feldolgozásokra, továbbá a terület palyno- 
lógiai és malakológiai adatainak újravizsgálatára és értékelésére került sor.

A hazai neogén üledékek magnetosztratigráfiájának megalapozása

Az 1991-ben befejeződött 4 éves program elsődleges célja a hazai neogén 
korú litosztratigráfiai egységek korrelálása és kronosztratigráfiai besorolása volt 
magnetosztratigráfia alapján. A program részben kapcsolódott az OKGT meden
ceanalízis és szeizmosztratigráfiai kutatásaihoz. A legfontosabb eredmény a pan
nonjai üledékek korának meghatározása. A szarmata—pannóniai határ 12,0— 
12,5 millió évre tehető, de a kiemelt blokkokon és a peremeken csak 9—10 
millió évvel ezelőtt kezdődött az üledékek felhalmozódása. Az alsó—felső-pan- 
nóniai határ a medence különböző részein 8,2—8,9 millió év között változik.

A rudabányai Hominoidea lelőhely kutatása

A rudabányai alsó-pannóniai Hominoidea lelőhely részletes feldolgozására 
az OTKA támogatás segítségével 4 éves program kezdődött 1991-ben. Ásatások 
során további leletek kerültek elő, gazdagítva a páratlanul gazdag, az emberré 
válás kutatásában kulcsfontosságú maradványok sorát. A feldolgozás érdekében 
megkezdődött a szakértői csoport összeállítása, ill. munkája. Jelenleg a követ
kezők vesznek benne részt: Kordos L. (vezető), Jánossy D. (madarak), Topál 
Gy. (denevérek), Krolopp E. (Mollusca), Bernor R. L. (Washington, Hippa- 
rion, Suidae), Ekart D. D. (Kansas, paleopedológia), Szyndlar Z. (Krakow, 
kígyók), Begun D. (Toronto, Hominoidea), Tobien H. (Mainz, Proboscidea), 
Heissig K. (München, Rhinocerotidae).

A témavezető a Hominoidea leletek kutatása érdekében, más támogatások 
igénybevételével tanulmányokat végzett Bécsben, Frankfurtban, Párizsban és To
rontóban.



FÖLDTANI MÓDSZERKUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

A távérzékelés földtani alkalmazásának módszerei

A távérzékelési m&szerközpont 1991 -es működése

A műszerközpont névvel a Távérzékelési Program Iroda (IKM—KFH— 
OMFB) működési ideje alatt, annak műszaki ellenőrzésével kialakított eszköz- 
és szoftver parkot nevezzük, aminek fő feladata a földtani kutatást támogató 
távérzékelési módszerek szolgáltatása.

Az analóg berendezések a képi interpretációkat optikai úton vetítik térképi 
alapra. A LUZ, Plán Variograph, Zoom Transfer Scope és Kartoflex műszerek 
az összes átrajzolási feladatot képesek ellátni.

1991-ben elsősorban számítógépes fejlesztéseket tűztünk ki célul. Az esz
köz és program beszerzések logikus lépései voltak az intézeti térinformatika 
kialakítására adott fejlesztési koncepciónak, így IBM 386-os alapú grafikus 
munkahelyet állítottunk össze és részben finanszíroztuk az INTERGRAPH mun
kaállomás alkalmazói szoftvereinek beszerzését. Ez utóbbiak közé tartozik a 
Vector Analyst, Grid Analyst, Modeler és Finisher csomag beszerzése. Az e- 
lőbbi ún. „overlay” technika alkalmazásának lehetőségeit teremti meg, a Fini
sher pedig a kartografálás első lépését képezi és a jelkönyvtárak kialakítását 
teszi lehetővé. Beszereztük az egész országot lefedő digitális százezres EOTR 
síkrajzi térképeket (OTAB), amelyek a jövőben áttekintő tematikus térképeink 
standard topográfiai alapjai lehetnek.

A távérzékelési alapanyag beszerzések legjelentősebb részét a Dunántúlra 
és a Duna mentére eső magasrepülések kontaktjai adták, ami után az ország 
lefedettsége ezzel a képtípussal 70% fölé emelkedett.

Távérzékelési és légi geofizikai módszerek fejlesztése

E témában a Magyar Állami Földtani Intézet a gyulafirátóti légi elektro
mágneses mérések felszíni geofizikai és földtani módszerekkel történő ellenőr
zésével vett részt. A kis behatolású mérések a talaj jelentősebb kivasta'godását 
is kimutatják. Az anomália-térképek közelítő, a lesimítatlan szelvények ponto
sabb értékelést tesznek lehetővé. A repülés lokalizációs problémái, fúrással is 
igazoltan, 70—80 m-es eltérést is okozhatnak.

A számítástechnika földtani alkalmazásának módszerei

Koordináta átszámítások

Külső megbízás formájában létrehoztuk a legfontosabb és leggyakrabban 
használt koordináta rendszerek átszámító szoftver csomagját.

A megfelelő szerzői jogok biztosításával a szoftver az Intézet összes szak
mai egységénél felhasználható. . . .



Térinformatikai módszerek

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1984 óta folyik tágabb értelemben 
vett térinformatikai munka. Az első években a nemzetközi piac még nem volt 
elérhető, a technikai körülmények pedig behatároltak voltak, így VAX környe
zetben, raszteres technológiával saját fejlesztésű szoftverrel dolgoztunk.

1991. évre fordulat következett be, mivel egy INTERGRAPH alapú rend
szer építésébe kezdtünk. Három témakör megvalósítására koncentrálunk:

1. Országos megkutatottsági adatbázis, mely tartalmazza a térképekkel és 
jelentésekkel lefedett területek határát, valamint a kapcsolódó legfontosabb táb
lázatos információkat (Pl. az adattári referenciát, azonosítókat), (4. ábra).

2. Szigetköz—Kisalföld terület komplex földtani térinformatikai adatbázisa. 
Ebben a projektben kiemelt hangsúllyal szerepelnek a vízföldtani adatok. Az 
adatbázis egy aktuális alkalmazása a dunai vízierőmű probléma környezeti ha
tásvizsgálata.

3. Jelentős módszertani munka indult el a különböző méretarányú és te
matikájú digitális — tematikus térképek szabványosítása, és egységes elvek sze
rinti megjelenítése, nyomtatása érdekében.

4. ábra. Digitális térképrészlet a megkutatottsági adatbázisból



Földtani jelenségek és folyamatok matematikai 
modellezése

A munka célja matematikai-modellezési eljárások adaptálása, ill. fejlesztése 
a földtani kutatási adatok objektívebb és magasabb fokú feldolgozottságának 
biztosítása érdekében. A megvalósítás módszerei: kísérleti számítások; adatfel
dolgozás kipróbált eljárásokkal; gyári szoftverek módszertani tartalmának meg
ismerése, kezelésének elsajátítása, betanítása; programfejlesztés.

1991-ben beszereztük és beüzemeltük az SPSSPC + matematikai—statisz
tikai programcsomagot, amelyet a jövőbeli munkák egyik alapeszközének szá
nunk. Középhegységi bauxitkutató fúrások kémiai alapon történő tagolását, ill. 
korrelációját végeztük el, karbonátos szelvényekben paleontológiái adatok alap
ján korábban nem azonosított ciklusokat mutattunk ki. Referenciaadatokat gyűj
töttünk környezetgeokémiai szakértői rendszerek fejlesztéséhez.

Anyagvizsgálati módszerek, müszerközpont

Földtani anyagvizsgálati módszerfejlesztés, földtani müszerközpont
A Magyar Állami Földtani Intézet hagyományos feladatai közé tartozik az 

anyagvizsgálati módszerek fejlesztése. E feladatkör a szorosan vett vizsgálat
módszertani fejlesztésén túlmenően hagyományosan magába foglalja a mintae
lőkészítés és a vizsgálati adatok tárolásának, feldolgozásának és értelmezésének 
összehangolt fejlesztését, valamint a fejlesztéshez szükséges műszaki előfeltéte
lek megteremtését is.

Az anyagvizsgálatok műszaki hátterének fejlesztése az elmúlt években je
lentősen felgyorsult. E kedvező változás összefüggésben van az állami, (MÁFI, 
VITUKI) akadémiai (GKL, ATOMKI), egyetemi (ELTE, JATE, KLTE) földtani 
kutatóintézmények anyagvizsgálati infrastruktúráját részben egyesítő OTKA 5. 
sz. (földtani) Műszerközpont létrejöttével. A Magyar Állami Földtani Intézet 
gesztorságával létrejött Műszerközpont sikeres részvétele az OTKA és Európai 
Közösség által kiírt infrastruktúra-fejlesztési pályázatokon az elmúlt két évben 
közel 90 millió Ft-os műszerfejlesztés anyagi alapját teremtették meg. (2. táb
lázat).

Az új vizsgálati lehetőségek minél gyorsabb kihasználása, az új kutatási 
irányok anyagvizsgálati bázisának megteremtése volt az 1991. évi módszerfej
lesztő munkánk fő célja.

Az 1991. év főbb eredményei:
— A geokémiai kutatások analitikai—módszertani bázisának fejlesztésére 

négy új, ICP és AAS technikákra alapozott komplex módszert sikerült 
kifejleszteni, amelyek 26, geokémiai térképezés és környezetállapotfel
mérés és vízminősítés során fontos elem megkívánt érzékenységű tö
meges meghatározására alkalmasak.

— Sikeresen fejeződött be az agrokémiai célú nyomelemzés módszer-op
timalizálását célzó kísérleti méréssorozat.



— Elkészültek a szükséges előtanulmányok az állami és nemzetközi 
(QC/QA) mérésügyi rendszerhez történő csatlakozás követelményeiről 
és teendőiről.

— A- nemzetközi méréstechnika egyik jelenlegi csúcsműszere, az ICP-tö- 
megspektrométer beruházásának és üzembehelyezésének előkészületei 
megtörténtek. A Kelet-Közép-Európában újdonságnak számító tömeges 
és nagyérzékenységű elem- és izotópanalitikai mérésekre egyaránt al
kalmas ICP-lézerablációs tömegspektrométer munkábaállása 1992. II. 
félévében várható.

— A röntgen-diffrakciós mérések teljes automatizálása és számítógépes ér
tékelő rendszerének adaptálása jelentősen emelte az intézeti fázisanali
tika méréstechnikai, adatfeldolgozási és értelmezés módszertani színvo
nalát.

Atomabszorpciós spektrometria módszereinek adaptációs kutatása

Az atomabszorpciós spektrometriás módszereket 1979 óta adaptáljuk a Ma
gyar Állami Földtani Intézetben kőzet és vízelemzések számára. Mintegy 30 
elem meghatározására készültünk fel láng, grafitkemencés, hidridfejlesztéses és 
hideggőz atomizációs módszerekkel főkomponens és nyomelem tartományban 
egyaránt. Egy OTKA projekt keretében új eljárást dolgoztunk ki az atomizációs 
fok meghatározására, és ezzel az atomabszorpciós érzékenység kiszámítására. 
1988 óta az induktív csatolású plazma emissziós spektrometria alkalmazása is 
megindult az atomabszorpciós spektrometria mellett, a két módszer jól kiegé
szíti egymást.

2. táblázat

Az OTKA Földtani Műszerközpont 1988—1991. közt beszerzett mérőműszerei

műszer típus üzembehelyezés
ideje

beszerzés költsége 
és ára (eFt) telepítés helye

ICP spektrométer JY-38 1990 7 460 
OTKA MÁFI

• . C-derivatográf MOM-C 1988 2 530 
OTKA MÁFI

folyadék szcintillációs spekt
rométer TRICARB 2260XL 1989 3 560 VITUKI

scanning elektonmikrosz- 
kóp+EDAX AMRAY 1990 18 359* 

OTKA ELTE TTK

tömegspektrométer FINNIGAN Delta E 1990 18 291** 
OTKA MTA-GKL

40 000
ICP-tömegspektrométer , VG PLUS 2 , 1992

EC-PHARE
program

MÁFI

*: ebből ELTE hozzájárulás 5440 
**: ebből GKL hozzájárulás 1438



A FÖLDTAN ALKALMAZÁSA TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK, 
VÍZBÁZISAINK, TERMŐTALAJUNK VÉDELMÉBEN ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI

TERVEZÉSBEN

K ö r n y e z e t f ö l d t a n i  k u t a t á s o k  

Az ország földtani környezeti állapotának felmérése

Napjainkban rohamosan nő a környezetföldtannal kapcsolatos kutatások igé
nye világszerte. Lehetőségeinkhez mérten intézetünkben is igyekszünk ezeknek 
a kihívásoknak mind jobban megfelelni., illetve a felmerülő elvárásokat mind 
felkészültebben fogadni.

A Környezetföldtani osztály 1987 évi megalakulása után először országos 
összesítő áttekintéseket és földtani környezeti helyzetképeket állított össze, majd 
elvi módszertani kutatásokat is végzett. Ezek sorában többek között kidolgozta 
a hulladékelhelyezés földtani kutatási követelményrendszerét, a nagylétesítmé
nyek hatásvizsgálata geológiai feladatait, a prognosztikus ipari hulladékelhelye
zés távérzékeléses kutatási módszereit és a regionális földtani környezetállapot 
vizsgálatának és értékelésének módszertanát. Az elmúlt 2 évben már ezek alap
ján több referenciaterület környezetföldtani kutatását is végrehajtotta. Először a 
fokozottan veszélyeztetett ipari régiók vizsgálata történt meg Ajka, Várpalota, 
Tatabánya, Miskolc,. Ózd, Kazincbarcika térségében. Az alapvető célkitűzés eb
ben a feladatban a környezeti állapot geológiai elemeinek felmérése és a föld
tannal kapcsolatos természetes és mesterségesen előidézett környezeti folyama
tok regisztrálása, prognosztizálása és a védelem eszközeinek és módszereinek 
meghatározása. Ilyen alapon 1991-ben az ország földtani környezeti állapotának 
kutatása és értékelése keretében több különböző típusú és veszélyeztetettségű 
referencia terület vizsgálata folyt. Az Aggteleki Nemzeti Park, a Sajó-Hernád 
hordalékkúp a Zempléni-hegység és Tiszaújváros környéke volt az éves tevé
kenység helyszíne.

A munka eredményeként létrejött tanulmányok a különböző szakintézmé
nyeknek és hatóságoknak hatékony döntéselőkészítő adatbázist jelentenek, főleg 
a litoszférát érintő környezetvédelmi beavatkozásokhoz, meglévő károk elhárí
tásához és a várhatók megelőzéséhez.

A továbbiakban a feladatot a Területi Földtani Szolgálatokkal szoros együtt
működésben hajtjuk végre. A projekt lezárását 1996-ra tervezzük.

Hasonlóan fontos projektum keretében dolgoztunk az elmúlt évek során az 
ország litoszféráját alkotó kőzetformációk környezetföldtani minősítésén is. Ma
gyarország területén a földkéreg felépítésében áttekintő lépték (M= 1:500 000) 
szerint mintegy 127 különböző képződmény vesz részt. Ezek tulajdonságai a 
környezetvédelmi szempontok tekintetében is határozottan eltérőek. Átfogó vizs
gálatuk és minősítésük a földtani környezetvédelem egyik alapvető ismeretanya
gát, minden további környezetföldtani feladat megoldásának kiinduló adatbázisát



képezi. A kutatás elvi-módszertani alapjainak kidolgozása, holocén és részben 
a pleisztocén képződmények minősítése az 1989—90-es évek során megtörtént.

1991-ben a 20 különböző pleisztocén kőzetformáció környezetföldtani ér
tékelése és minősítése befejeződött. Következő lépésként megindult és közel 
50%-os készültségi fokkal megvalósult az alábbiak szerint:

A Dunántúli Főcsoport formációinak litológiai jellemzése hulladékelhelye
zési alkalmasság szempontjából megtörtént és kéziratos formában részjelentés 
összeállításával dokumentált.

A Peremartoni Főcsoport formációinak, illetve tagozatainak környezetföld
tani alapadat feldolgozása a Dunántúli-középhegység, Nyugat-Magyarország, 
Mecsek-Villány és az Északi-középhegység környezetére és a síkvidéki területek 
mélységi régióira folyamatban van.

A végrehajtás révén minden, a földkéregbe történő beavatkozás, közvetlen 
és közvetett környezeti hatás és folyamat kimenetele és várható következményei 
azonnal, exakt módon meghatározhatók, prognosztizálhatók, megelőzhetők, vagy 
elháríthatok. A projektumot a jövőben OTKA pályázati témává alakítjuk át és 
befejezését szintén 1996-ra tervezzük.

Hulladékelhelyezési lehetőségek földtani kutatása

A környezetföldtani kutatások keretprogramjainak részeként a Területi Föld
tani Szolgálatok évek óta foglalkoznak területi és módszertani kutatásokkal. A 
cél hulladékelhelyezésre alkalmas, a környezetet kevésbé terhelő, földtani fel
építésű területek megismerése, helyenként az előforduló szennyezések terjedé
sének és hatásmechanizmusának vizsgálata, és a mérnökgeofizikai szondázás 
környezetföldtani alkalmazásának bevezetése, ellenőrzése, pontosítása.

A közelmúlt országos visszhangot kiváltó szennyezési ügyei, jelentős anya
gi kihatású káresetek, talaj és vízszennyezések alapján a Szolgálatok konkrét 
szennyezések vizsgálatát végezték olyan helyeken, ahol jelentős vízbázisok vol
tak veszélyeztetve, vagy regionális hulladékelhelyező földtani környezetét kel
lett megalapozni. A munka során elvégeztük az adott terület lehető legrészle
tesebb földtani feldolgozását, minden fellelhető földtani és anyagvizsgálati ré
szadatát összegyűjtöttük, értékeltük, majd az általunk elképzelt modellhez elké
szítettük a feltárási és anyagvizsgálati tervet. A feltárások közül egy-egy terü
leten alkalmaztuk a gépi magfúrást, a sekély talajmechanikai fúrást, a mérnök- 
geofizikai szondázást. Nagy számú talajmechanikai-, részletes vízkémiai-, ese
tenként kőzetnyomelem vizsgálatokat végeztünk. Külön figyelmet fordítottunk 
a képződmények szivárgási tényezőjének helyszíni és laboratóriumi meghatáro
zására. Az egyes témák kiválasztásával a környezetvédelmi szervek javaslataira 
támaszkodtunk, vagy éppen általunk veszélyesnek ítélt szituációk vizsgálatát vé
geztük el. A kutatásokban minden évben állandó partnerünk a MÁELGI Mér
nökgeofizikai Osztálya, míg a feltárásokban, anyagvizsgálatokban egy-egy Szol
gálat területén lévő kivitelezők, egyetemi-, főiskolai laboratóriumok, szakem
berek bevonására került sor. A kutatások eredményeként minden konkrét terű



létén részletesebben megismertük a földtani felépítést, ezáltal jobban és ponto
sabban megítélhettük a szennyezés terjedésének sebességét, a környezeti kár 
veszélyének nagyságát. Reálisabb képet kaptunk a mérnökgeofizikai szondázás 
alkalmazási lehetőségeiről, arról, hogy hol és milyen feltételek mellett, milyen 
paraméterek esetében ad megbízhatóbb eredményeket, illetve alkalmazása mi
lyen kiegészítő földtani feltárásokat kíván meg.

1991. évben három terület vizsgálatára került sor:
1. A debereceni szennyvíztisztító telep és környezetének hatásvizsgálata. A 

területen koncentráltan települnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesít
mények, ipari üzemek és egy volt szovjet katonai repülőtér.

A kutatás alapján a felszínközeli talaj és rétegvizek szennyezettsége meg
állapítható volt, megismertük a felszínközeli hidrogeológiai viszonyokat, ame
lyek alapján védelmi intézkedések javasolhatók. Egyértelművé vált, hogy a te
rületen hulladékelhelyezés csak kiegészítő műszaki védelem mellett történhet.

2. Pécsi hőerőmű pernyelerakóinak hatásvizsgálata. A területről összegyűj
töttük a rendelkezésre álló földtani, vízföldtani információt, amelyeket 6  tér- 
képsorozaton és szelvényeken dolgoztunk fel. Ez alapján terveztük meg a ku
tatás feltárási és mintavételi tervét. A pernyetároló környezetében 2000 mg/l-t 
meghaladó szulfáttartalmak mutathatók ki a vízmintákban. A szulfátfront terje
dési sebességének meghatározásához további vizsgálatok szükségesek.

3. Gyöngyösoroszi ércbánya' meddőhányó- és tározói környezetének hatás- 
vizsgálata. A Hulladék Akkumulátor Feldolgozó Gyöngyösorosziban való műkö
dése kapcsán előtérbe került a bezárt ércbánya nehézfémszennyezésének kérdé
se. Az elvégzett vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a térség nehézfém
szennyezettsége jelentősen meghaladja az országos átlagot, elsősorban termé
szetes földtani okok következtében, de egyes területeken a bányászat és a fel
dolgozás hatásai is érvényesülnek.

Az elvégzett kutatások alapján megállapítható, hogy részletes környezet- 
földtani vizsgálatoknál elengedhetetlen a geológus, a geofizikus, a hidrogeoló- 
gus, a mérnökgeológus, a geotechnikus és az analitikus (geokémikus, kémikus) 
összehangolt munkavégzése.

A hulladékok elhelyezési lehetőségeinek vizsgálatára vonatkozó ipari és 
önkormányzati szervezet megbízása alapján végzett kutatások

A rudabányai hulladékégetómű maradékanyagainak elhelyezése

Az Északmagyarországi Területi Földtani Szolgálat a GREENTECH Mérnök- 
szolgálati Kft. megbízásából végzi a tervezett rudabányai hulladékégetőmű ma
radékanyagai (II. oszt. vesz. hulladék) elhelyezésének földtani megalapozását. Al
ternatív javaslatok, előkutatási területek után befejezés előtt áll a kutatás Szu- 
hogy térségében pannóniai agyagterületen, amely az eddigi eredmények alapján 
a kitűzött célnak megfelelő (vízzáró) földtani környezetet biztosít az elhelyezésre.



Az Alkaloida Vegyészeti Gyár hulladéktároló telepe körül létesített
megfigyelő rendszer

1990-ben az Alkaloida Vegyészeti Gyár megbízása alapján a Magyar Álla
mi Földtani Intézet Keletmagyarországi Területi Földtani Szolgálata a gyár hul
ladéktároló telepének térségében környezetföldtani hatásvizsgálat végzését kezd
te meg. Kutatás célja az esetleges szennyeződés-kijutás megállapítása, a depo
nált hulladék környezetszennyező hatásának és mértékének megállapítása. A 
földtani feltárások mellett a meglévő megfigyelő kútrendszer (1 0  db talajvízfi
gyelő) kiegészítésére 6 db talajvízfigyelő és 7 db rétegvízfigyelő (első vízadóra) 
kút telepítésére került sor. A földtani fúrásokból és megfigyelő kutatkból vett 
vízmintákon és fúrómagokon toxikus nehézfémekre (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) 
és könnyű szennyezőkre (Na+, K+, NH|, CC~, S03~, NŐJ) végeztünk laborvizs
gálatokat. A vizsgálatok a telep környezetében a talajvíz szennyeződését álla
pították meg. A mélységi vízadókban elszennyeződés nincs.

1991. évben folytattuk a megfigyelőrendszer és a környező kutak, veszé
lyeztetett objektumok mintázását, vizsgálatát. Kutanként 2 ill. 4 mintavétel tör
tént, összesen 86  minta. Mintákon az előző évben meghatározott elemekre tör
téntek a vizsgálatok.

Az eredmények alapján a szennyeződési front terjedése a talajvízben nem 
bizonyítható, az a tározó közvetlen környezetében maradt. Az első vízadó kis
mérvű „könnyű” alkotók általi szennyeződése várható.

A keszthelyi szilárd kommunális hulladéklerakó

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal megbízásából a Nyugatmagyarországi 
Területi Földtani Szolgálat Környezetföldtani szakvéleményt készített a hivatal 
által, az Alsópáhok község külterületén kijelölt területről. A vizsgált, közel 10 
ha-os területen helyeznék el Keszthely városnak és vonzáskörzetének évi, mint
egy 30 000 m3-es mennyiségű szilárd kommunális hulladékát.

A terület 5 db 40 m-es folyamatos magfúrással lett feltárva, egy kivételével 
valamennyi elérte a talajvizet. A felső-pannoniai korú homok, kőzetliszt és 
agyagrétegek váltakozásából álló rétegsoron szemeloszlási vizsgálatok, hézagtér
fogat és plasztikus index meghatározások történtek. A vízminőségi vizsgálatokon 
túl a tervezett lerakó talpmélységében „in situ” szivárogtatási vizsgálat is ké
szült. A fúrás kivitelezését és az anyagvizsgálati munkákat az FTV végezte.

A vizsgálatok igazolták az előzetes feltételezéseket, és a terület földtani 
környezetföldtani szempontból alkalmasnak minősült a jelölt célra. A munka 
1991. májusában kezdődött, és július végén ért véget.

A Debrecen városi szeméttelep bővítése

A Debreceni Városgazdálkodási Vállalat megrendelésére készítette el a Ma
gyar Állami Földtani Intézet Keletmagyarországi Területi Földtani Szolgálata a 
városi szeméttelep tervezett bővítéséhez döntéselőkészítés céljából az előzetes 
földtani szakvéleményt. A szakvélemény összeállításánál a vonatkozó osztrák



előírásokat kellett figyelembe venni, mivel a jövőben egy osztrák céggel közö
sen vegyesvállalatként üzemel a Debreceni Városgazdálkodási Vállalat.

A szakvéleményben a meglévő adatok felhasználásával értékeltük a terület 
topográfiáját, tájhasznosítását, geológiai felépítését, tektoniaki—szeizmológiai 
viszonyait, hidrogeológiáját (talaj, rétegvíz), vízhasznosítását, hidrológiáját.

A terület viszonyainak értékelése alapján döntött a beruházó a bővítésről, 
mivel konkrét kizáró tényező nem merült fel. A bővítés tervezéséhez a célori
entált földtani, mérnökgeológiai kutatás 1992-ben indul: célja a szükséges kiegé
szítő műszaki védelem és monitoring rendszer tervezéséhez alapadat szolgáltatás.

Magyarországi meddőhányók és másodnyersanyagok komplex 
környezetföldtani vizsgálata

A több éves kutatási program célja az ország területén levő összes med
dőhányó, másodnyersanyag (ipari melléktermék) anyagának és környezetre gya
korolt hatásainak az adott geológiai felépítés mellett való kivizsgálása. Azon 
deponiák kiszűrése, melyek kedvezőtlen (természetes védelmet nem nyújtó geo
lógiai környezetben) lettek telepítve, vagy létesítésükkor nem alkalmaztak meg
felelő műszaki védelmet. Ezért a környezetre káros mértékű változásokat hava- 
riákat okoztak, vagy ezt megelőző helyzet áll fenn.

A környezetet károsító meddőhányók kiszűrése alapján további cél ezek ese
tében ellenőrző — megfigyelő (monitoring) rendszerek telepítéséhez, a védekezés 
módjának megválasztásához és a tervezéshez a geológiai alapok megadása. Végül 
ezen adatok számítógépes adatbázisban való összefoglalása, és értékelése.

Az országos vizsgálatok alapján objektív mérlegelés készül, hogy a jelen
legi szubjektív (sokszor túlzó) megítélésekkel szemben ezen létesítmények, mi
lyen tényleges környezeti veszélyt jelentenek.

A kutatási program kezdő évében 1991-ben a korábbi kataszterező- és fel
használhatóságot vizsgáló munkákra alapozva, (melyeket az FTV, a Dorogi 
Szénbányák Tervező Irodája és a Miskolci Egyetem Ásványtani tanszéke vég
zett), elkészítettük a kataszterek egységes EOTR rendszerű térképlapokon való 
ábrázolását, és ezek egy részét digitalizáltuk. A magyarországi meddőhányók 
mennyiségének megyék szerinti megoszlását a 5. és 6 . ábra mutatja.

Megterveztük és elkészítettük az országos adatbázist és szoftverjét, ill. a je
lenleg rendelkezésre álló adatokkal teszteltük azt. A program előre tervezett, ana
litikus statisztikai és grafikus mennyiségi és térképi ábrázolásokat tesz lehetővé, 
praktikus környezetvédelmi—földtani—hidrogeológiai kérdések megválaszolására.

A terepi felmérő feladatokat és vízkémiai vizsgálatokat az FTV, a Dorogi 
Tervező Iroda és a Miskolci Egyetem Ásvány Kőzettani Tanszékének bevoná
sával végeztük el. 1991. évben Komárom—Esztergom, Veszprém megye E-i ré
szén és Borsod—Abaúj—Zemplén megyék területén (7. ábra) levő korábbi ada
taik alapján környezetkárosítónak ítélt meddőhányókat vizsgáltuk, volumenük 
felmérésével, kutatófúrások mélyítésével, vízmegfigyelő kutak telepítésével, 
egységes vízmintavételezési módszerek alkalmazásával.
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A meddőhányók vizsgálatainak legfontosabb információit a következő táb
lázat mutatja:

A vizsgált terület A környezetkárosítás típusa

KOMÁROM—ESZTERGOM megye
— Oroszlány-Majki XX/2. akna
— Oroszlány-XX/1. akna Szulfátos vizek S04=1200—1800
— Oroszlány-Márkushegyi bánya- rng/1- Esztétikai károsító hatások, 

üzem
— Dorog Miklós akna
— Dorog Tatabányai Hőerőmű Vál- Kör tkárosító hatás nem mutatha.

lalat folyékony pernyetárolója tő ki csak esztétikai károsító hatások.
— Sárisáp-kerületi meddőhányó
— Csolnok XlI/a akna meddőhányója
— Tatabánya, Bánhidai Erőmű régi 

pernyetárója
— Tatabánya XII/b akna osztályozó- 

jának meddőhányója
— Tatabánya, a Bánhidai Erőmű új 

pernyetárolója
— Tatabánya Fatelep melletti meddő

hányó
— Tatabánya központi meddőhányó
— Bököd Hőerőmű pernyetárolója
VESZPRÉM megye
— Dudar, kőszén meddőhányó
— Bakonyszentlászló bauxitbánya, 

ülepítő melletti meddőhányó
— Fenyőfő közelében levő bauxitbá

nya üzemrész meddőhányója
— Balinka, kőszén meddőhányó
BORSOD-AB AÓJ-ZEMPLÉN megye
— Rudabánya ércelőkészítő meddő

hányója

— Borsodnádasdi Lemezgyár meddő
hányója

— Borsodnádasd, Bánberke kőszén 
meddőhányója

A vizek pH eltolódása a lúgos tarto
mány felé jelentős, helyenként magas 
a SO4 tartalom és betonagresszív a 
vizek hatása. Egy helyen magas a Na 
tartalom.

Helyenként magas a SO4 tartalom és 
relatív emelkedést mutat a Li tarta
lom: 0,0X—0,X mg/1

Magas K, és SO4 tartalom

Magas SO4 tartalmú betonagresszív 
víz, mely a Na, Fe, Mn, és Zn-tarta- 
lom relatív emelkedését mutatja.

SO4 tartalmú, betonagresszív víz.



A vizsgált terület A környezetkárosítás típusa

— Miskolc, Mexikó-salakhányója 
(DIGÉP)

— Miskolc DIMAG Rt., (LKM) sa- 
lakhányója

— Ózd, kohászati salákhányó

Magas SO4 tartalmú betonagresszív 
víz. Relatív emelkedést mutat: Li, Fe, 
Mn, Zn és kimutatható a Cr is. 
Gyengén—közepesen szulfátos víz. A 
Zn tartalom 0,0X—0,X mg/1.
Magas SO4 tartalmú betonagresszív 
víz. Relatív emelkedést mutató ele
mek: Fe, Mn, Zn és K.

Ezévi vizsgálataink azt mutatják, hogy az esztétikai károkon túl, melyek 
rekultivációval és újrafelhasználással enyhíthetők vagy megoldhatók, a vártnál 
kevesebb meddőhányó bizonyult környezetkárosítónak.

A problematius, környezetkárosító lerakóhelyen létesített megfigyeléseinket 
tovább folytatjuk, hogy a környezeti hatásprognózishoz, adat-idősorok álljanak 
rendelkezésünkre. Vizsgálataink eredményeit a területileg illetékes önkormány
zatok is felhasználják terület gazdálkodási és fejlesztési terveik elkészítésénél, 
és a többéves program adatai az országos környezetállapot objektívabb felmé
réséhez is hozzájárulnak.

V í z f ö l d t a n i  k u t a t á s o k  

Az országos vízmegfigyelő rendszer

A kutatás célja a felszín alatti vízkészletek és ázok változásainak prog
nosztizálása a legújabb földtani adatok figyelembevételével, számítógépes adat
bázis kialakításával és az országos vízmegfigyelő hálózat üzemeltetésével.

A felszín alatti vizek nyomás- illetve potenciálviszonyainak időbeli regiszt
rálása bizonyíték érvényű információkat biztosít a vízadó összlet működésmód
járól, a tárolási paramétrekről (in situ módszerrel) és a víztermelések hatásairól. 
Mind a vízadó képződmények, mind a bennük végbemenő változások ország
résznyi méretű területeket fednek le, szükséges volt ezért országos hálózat ki
alakítása, az észleltetés megszervezése és az adatok és kiértékelések szolgálta
tásának kialakítása. Az észlelőhálózat működtetése során szerzett adatok alapját 
képezik a vízgazdálkodást segítő országos és regionális modelleknek, környe
zetükben pedig felhasználhatók a lokális hidrogeológiai viszonyok tisztázására. 
A Magyar Állami Földtani Intézet országos vízszintmegfigyelő kúthálózata el
sősorban a regionális komlex földtani térképezések, alapszelvény-fúrások során 
kiépített kutakból tevődik össze. (8 . ábra). A részben folyamatosan, részben 
időszakosan észlelt kutak száma 338 db. A kutak az országban előforduló hid
rogeológiai szituációk széles skáláját jellemzik (hideg- és termálkarszt, síkvidé
ki- és hegyvidéki talajvizek, parti szűrésű vizek, sekély- és mély(termális) ré
tegvizek).





Észlelések 1991-ben: A vízmegfigyelő hálózat észlelése az 1991. évre ki
tűzött tervnek megfelelően és folyamatosan történt. A területekről beérkező ada
tok tárolása és feldolgozása a korábban kidolgozott egységes módszertani szem
pontok alapján történt.

Karbantartások: 1991-ben a felújítási—javítási és tereprendezési munkák 
az alábbi kutakon ill. kúttelepeken folytak: Arak, Tárnokréti, Lipót, Darnózseli, 
Novákpuszta, Hédervár, Rajka, Zalacsány, Zsira, Csongrád, Kerekegyháza, Tó
szeg, Törökszentmiklós, Cserebökény, Kengyel, Nyárlőrinc (összesen 41 kút).

Műszerfejlesztés: A hálózat túlnyomó része folyamatosan regisztráló mű
szerrel felszerelt, kisebb hányadát (Dunántúl II. és a hegy- és dombvidéki tér
ség, valamint a szegedi hálózat egyes kútjait) heti, kétheti rendszerességgel, 
kézzel észlelik. A folyamatosan regisztrált területek műszereinek korszerűsítése 
keretében alvállalkozók bevonásával elektronikus vízszintmérő berendezést fej
lesztettünk ki, amely kiemelkedő idő- és térbeli pontosságán túl megtakarítja 
az adatfeldolgozás digitalizációs munkáit. A nullszéria kísérleti kipróbálása be
fejeződött, az első 10— 12 db műszer telepítése megkezdődött.

Adatfeldolgozás, adatszolgáltatás: Az adatok monografikus feldolgozása fo
lyamatban van, ez év elején a Nagyalföld középső- és a Tiszántúl területének 
észlelési adatait és azok feldolgozását adtuk közre (Kuchen Z.—Nagy P.). A 
Duna—Tisza közi rész kiadása 1992. első felében várható.

A hazai földtani formációk vízföldtani jellemzése

A kutatás célja a regionális térképezési és alapkutatási munkák során meg
állapított földtani egységek vízföldtani szempontú jellemzése. A kutatás várható 
eredménye, hogy kapcsolat jön létre a különböző méretarány-tartományokban 
végzett vízföldtani vizsgálatsorok között és ezáltal a lokálisan rendelkezésre 
álló paraméterek a földtan módszereivel a nagyobb térségek számára is értel
mezhetővé válnak. A vízföldtanilag egységesen kezelhető kőzettani egységek 
jellemzése a vízgazdálkodást és a környezetvédelmet segítő vízföldtani model
lek számára felhasználható, nélkülözhetetlen adalékul szolgálnak.

Az 1991. évi konkrét feladat a lokális szinthez kapcsolódva, a balatonfel- 
vidéki triász formációk vízföldtani jellemzése volt, melynek keretében az alábbi 
munkák készültek el 1991. december 31-ig:

— A Balaton-felvidék földtani térképezése során felismert és lehatárolt tri
ász formációk szerkezeti jellemzése, a felszíni feltárásokban mért repedés és 
repedésstatisztikai adatok feldolgozása.

— A terület forrásainak helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, vízföldtani 
értékelése.

— A források vízkémiai adatainak előzetes számítógépes feldolgozása, ma
tematikai-statisztikai módszerekkel történő értelmezése.

A munkavégzés során kapcsolatot tartottunk a MÁFI Középhegységi osz
tályának térképező geológusaival, valamint azt ELTE Kőzettan-Geokémiai Tan
székével.



Magyarország negyedidőszaki üledékösszletének 
litológiai—litosztratigráfiai feldolgozása

Az ország területének több mint 80%-át lefedő különböző vastagságú (0— 
700 m), változatos genetikájú, kőzettani felépítésű és szemcseösszetételű negye
didőszaki üledékegyüttese litosztratigráfiai tagolásával, formációinak lehatárolá
sával, jellemzésével annak térképi ábrázolásával számos környezetföldtani, víz
földtani és építésföldtani vonatkozású eredmény várható. A fenti térképező mun
ka kiindulási alapja az 1991-ben összeállított adatbázis volt, ennek során a 
kvartért ért és harántolt legfontosabb fúrások adatgyűjteménye készült el. Ki
alakítottuk az elkészülő vastagság-, talp- és fácies térképek jelmagyarázatának 
elvi alapjait, s ezzel egyidőben megkezdtük a 1 :2 0 0  0 0 0  méretarányú vastag
ság- és talptérképek szerkesztési munkálatait.

Vízföldtani adatbázisok

A Vízföldtani osztályon 1983 óta folyik az INWESP rendszer fejlesztése. 
Az INWESP név az Inventory fór Wells and Springs betűszava. Rendszerünk 
tehát a felszín alatti vizek mesterséges (kutak) és természetes (források) feltá
rásainak adataira épül. Az egyes modulokat úgy terveztük, hogy azok önma
gukban is megálljának, magvalósítási sorrendjüket pedig a várható és becsült 
hasznossági sorrend szabhassa meg. 1991-ben a következő adatbázisfejlesztése
ket és a hozzájuk kapcsolódó számítástechnikai feladatokat végeztük el:

— Folytattuk a Magyarország Mélyfúrású Kútjainak Katasztere (MININ- 
WESP) modul revízióját és újjáépítését, valamint az Országos Vízszintfigyelő 
Hálózat (GWLINWESP) adatainak feltöltését.

— Elvégeztük az ország 1:100 000-es digitalizált síkrajzi alaptérképeinek 
feliratozását és revízióját.

— A Dunántúli-középhegység vízföldtani térképeinek feldolgozására grafi
kus munkahelyet állítottunk fel.

— Létrehoztuk a Vízföldtani osztály helyi információs hálózatát. Kiértékel
tük a raszteres térképfeldolgozási kísérlet eredményeit és megkezdtük a hozzá 
tartozó célszoftver fejlesztését.

A Dunántúli-középhegység vízföldtani információs rendszere

A tervezett információs rendszer közvetlen előzményét az ALUTERV-FKI 
és a Magyar Állami Földtani Intézet közös javaslata (Böcker T.—Tóth Gy. 
1986: Karsztvízföldtani térképezés a Dunántúli-középhegységben) továbbfejlesz
tett változata jelenti, mintájául pedig az 1983-ban elkészült „Észak-Magyaror- 
szág Ny-i részének vízföldtani atlasza” szolgált. Tekintettel a Dunántúli-közép
hegység területére vonatkozó ismeretanyag nagy mennyiségére, célszerűen a 
számítógépes térképszerkesztés és modellezés jelenti a legmegfelelőbb fejlesz
tést. A munka célja: a hegység területén valamennyi, a felszín alatti vizeket 
érintő beavatkozás (egyedi- és nagytérségi vízbeszerzés, bányászati vízvédelmi



munkák, rehabilitáció, hulladékelhelyezés stb.) tervezésének megalapozása, el
sősorban a Magyar Állami Földtani Intézet földtani alap- és előkutatásainak 
(földtani térképezéseinek és vízföldtani felvételezéseinek) alapul vételével. A 
feladat tehát zömében a már meglévő adatok, ismeretek revízióját és számító- 
gépes adatbázisuk kialakítását jelenti.

A Dunántúli-középhegység karsztvízkészlete az ország egyik legjelentősebb 
ivóvízbázisa. A térségben kialakult kritikus helyzet közismert. A rehabilitáció, 
a felszínalatti vízkészlet mennyiségének és minőségének előrejelezhetősége, a 
vízháztartásba történő beavatkozások hatásának megbecsülhetősége megköveteli 
a területről rendelkezésre álló földtani és vízföldtani adatok együttes értékelésén 
alapuló vízföldtani modell ismeretét. A rnár rendelkezésre álló modelleknél — 
a gyakorlati feladatok által igényelt — pontosabb és részletesebb vízföldtani 
kép kialakítását célző információs rendszerünk kialakítását a Hévízi tó miatt 
különösen jelentős nyirádi vízszintsüllyedési területen kezdtük meg 1991-ben. 
A számítógép támogatásával készülő információs rendszer a vízföldtani szem
pontból egységesen viselkedő kőzetegységek térbeli helyzetét, vastagságát, s a 
terület szerkezeti helyzetét bemutató térképsorozatból, a különböző víztartó kép
ződményekben tárolt víz lényeges tulajdonságait (összetételét, hőmérsékletét, 
stb) összefoglaló táblázatokból áll. Az információs rendszer részét képezi a 
nagyarányú vízszintsüllyesztés következtében kialakult depressziós tölcsér ala
kulását bemutató térképsorozat, mely a jelenleg zajló feltöltődési folyamat nyo- 
monkövetésével egyedülálló lehetőséget nyújt a karsztvízszintet megszabó té
nyezők megismerésére. Az adatok a földtani környezet által történő meghatáro
zottságot egyértelműen jelzik, lehetővé téve a megfigyelt törvényszerűségek ex
trapolálását.

Környezetföldtani —vízföldtani állapotfelmérések 
Balatonfüzfő—Hajmáskér—Berhida mintaterületén

A munka során légi felvételek interpretációjára alapozva terepi bejárásokkal 
felvettük egy 1:50 000 méretarányú lap területének összes szilárd hulladéklera
kóját és potenciális szennyező forrásait. Az elhelyezésüket az egységesített föld
tani térképek és a légifotókról leolvasható sekélyfedettségű mezozóos karboná
tos képződmények lehatárolása alapján minősítettük. A felmérést tízezres szín
helyes légifényképek alapján terveztük meg. A leírások magukba foglalják a 
szennyező forrás lehatárolását, a hulladék típusát, a lerakás módját, az esetleg 
megállapítható működtető céget. A terepi észlelésekről grafikus adatbázist állí
tottunk össze INTERGRAPH alapú rendszerben. A vízföldtani értékelés érdeké
ben az egységesített tízezres földtani térképekből és fúrási adatokból elkészült 
a fedett-, a fedetlen földtani térkép és a prekainozóos aljzat huszonötezres tér
képváltozata, amely utóbbi a karsztos szintek térbeli lehatárolását és a vízmoz
gást befolyásoló törések kimutatását szolgálja.



A területen interpretáltuk a neotektonikai mozgásokkal magyarázható foto- 
lineációkat és lokális depressziókat, amelyek a vertikális recens kéregmozgá
sokhoz kapcsolódhatnak.

A munka eredménye, átadása után, a Vízföldtani osztályon kialakított Vi- 
lonya—Királyszentistván térségi állapotfelmérés témáját szolgálja.

Vízgeokémiai vizsgálatok

A több éve folyó kutatás célja a felszín alatti vizek szerves- és szervetlen 
makro- és mikrokomponensei eloszlásának meghatározása, továbbá az ezt kiala
kító fontosabb folyamatok vizsgálata. A munkák több ütemben készültek ill. 
készülnek és az ország áttekintő felméréseitől haladnak a kulcs- és anomália
területek értelmező kutatásáig.

Izotóp hidrogeológiai vizsgálatok Kelet-Magyarországon
A kutatási program célja olyan komplex izotóphidrológiai vizsgálatok vég

zése és az adatok interpretálásának általánosítása, amelyek alapján módszertan 
dolgozható ki a nyomás alatti vízadó rétegek szennyezés elleni hosszútávű vé
delmére.

Az eredmények alkalmazhatók:
— A felszín alatti vízmozgások meghatározására, az utánpótlódás mértéké

nek számszerűsítésére, a felszínalájutás korának megállapítására.
— A felszín alatti ivóvízkészletek védelmére. Leszivárgási és szennyeződés 

lejutási lehetőségek vizsgálatára nagy vízművek hatásterületén. A hosszú idejű 
vízkiemelések hatására előálló vertikális és horizontális vízmozgás változások 
kimutatására.

— A hulladékok (elsősorban veszélyes hulladékok) elhelyezésének környe
zetre, felszín alatti vízbázisra gyakorolt hatásainak hidrogeológiai vizsgálatára.

1991-ben folytattuk Kelet-Magyarország területén a különböző mélységű ré
tegekre telepített kutatkból (70 darab) történő vízmintavételezést és hidrodina
mikai méréseket. A vízmintákon stabil D/H, 180 / 160 , 13C/12C, 15N/14N és 14C 
izotóp-koncentráció arány meghatározást végeztettünk az ATOMKI laboratóriu
mában. 10 db hévízkút vizében radon és nyomelem meghatározást végeztettünk.

Az eredmények kiértékelése alapján meghatározhatók a Debreceni Vízmű
vek hatásterületének szennyeződésre érzékeny területei. Megállapítható, hogy a 
Tiszavasvári ALKALOIDA Gyár. veszélyes hulladéklerakóhelye a térség ivóvíz
bázisát nem veszélyezteti.

Hidrogeokémiai—radiohidrológiai vizsgálatok hasznosítása

Külföldi tapasztalatok (irodalom) szerint a szénhidrogén-lelőhelyeken az U 
és Ra törvényszerű eloszlást mutatnak a vizekben. A módszer hazai alkalmaz
hatóságáról Í981-ben tanulmány készült a SzKFI megrendelésére (Elek I.— 
Elsholtz L.: Természetes radioaktív elemek és izotópjainak vizsgálata és mig
rációs viszonyainak tanulmányozása szénhidrogén-prognosztikai célokra történő



felhasználhatóság szempontjából.)- Sajnos a pozitív eredmények ellenére a kez
deményezés akkor nem folytatódott.

1991. évi munkánk két részre osztható:
1. Új adatok gyűjtése. Az OKGT szakembereitől eddig összesen 26 mintát 

kaptunk, melyek elemzése elkészült.
2. A régi adatok számítógépes rögzítése és feldolgozásuk. Első lépésként 

a radioaktív elemek és főelemek közti viszonyokat kezdtük vizsgálni. Ra ese
tében jó összefüggés állapítható meg a nátriummal, káliummal és kloriddal, míg 
gyenge korreláció mutatkozik az összes oldott tartalommal és magnéziummal. 
U esetében figyelemre méltó a HC0 3 -al való fordított korreláció és kloriddal 
való pozitív korreláció. Ra/U arány esetében csak a kloriddal való pozitív kor
reláció állapítható meg főleg a 0,34-es egyensúlyi állapotokat jelző érték felett. 
Vizsgáltuk még az U-tartalom mélységi alakulását, de törvényszerűséget nem 
találtunk.

További feladat az összegyűlt elemzési adatok rendszerezése, szénhidrogén
földtani kiértékelésük. Ehhez szükség lesz a MÓL Rt. (OKGT) valamint a Ma
gyar Állami Földtani Intézet szénhidrogénföldtaní szakembereinek segítségére, 
körzem űködésére.

A g r o g e o l ó g i a i  k u t a t á s o k

Az agrogeológiai kutatásokat az 1985—2005 közötti időre tervezett és 
1988-ban újrafogalmazott program szerint végeztük 1991-ben is.

Célunk a talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer agrogeológiai törvényszerűségei
nek, összefüggéseinek vizsgálata, térképi ábrázolása; kutatási és térképezési 
módszerek kidolgozása; a természetes talajjavító anyagok e rendszerben kifejtett 
hatásának vizsgálata.

A kutatások eredményeit a mező- és erdőgazdaság irányító, elméleti és gya
korlati szakemberei egyaránt felhasználhatják. Agrogeológiai kutatásainkat ar
chív adatok újraértékelésével, terepi feltárásokkal, mintaterületek részletes ku
tatásával, mezőgazdasági hatásvizsgálatokkal végezzük.

1991. évi munkánk során közös kutatásokat végeztünk az MÁELGI, az ÉR
TI és a TAKI kutatóival. A Zala-völgyben kijelölt Zalakoppányi-mintaterületet 
100 db sekélyfúrással tártuk fel. A begyűjtött mintákat a Magyar Állami Föld
tani Intézet és a TAKI laboratóriumaiban vizsgálják meg.

A múlt évben megkezdett munka folytatásaként terepbejárást végeztünk a 
Kiskörei-víztározó hatáskörzetében, majd két szelvény mentén kitűzött 88  db 
sekélyfúrással feltártuk a felszínközeli képződményeket és a talajvizet, hogy 
adatokat gyűjthessünk a víztározó létesítésének a környezetre gyakorolt hatása 
vizsgálatához.

Elvégeztük a terepi és laboratóriumi adatok kiértékelésével a Gödöllői-min- 
taterület részletes feldolgozását. Az erdész és talajtani szakemberekkel közösen 
végzett munka egyik módszertani eleme lehet a jövőbeni közös kutatásoknak.



Befejeztük a Sajó-völgy felszínközeli képződményeinek feltárását. Elkészült 
a terület földtani, légifotogrammetriai, malakológiai és ősföldrajzi értékelése, s 
megszerkesztettük a Sajó-völgy agrogeológiai térképsorozatát.

Az alföldi és kisalföldi földtani térképezés, valamint saját felvételezésünk 
adatainak felhasználásával 1 :1 0 0  0 0 0  méretarányú agrogeológiai térképsorozatot 
szerkesztettünk a Tiszántúl É-i és a Zalai-dombság D-i részéről.

Megkezdtük a tiszántúli jellegzetes üledékegyüttesek agrogeológiai jellem
zését. A munka módszertani jelentőségű, mivel megalapozza a sík-, domb- és 
hegyvidéki területek kőzetkifejlődéseinek hasonló feldolgozását.

Kialakítottuk az agrogeológiai adatbázis adattároló rendszerét és megkezd
tük az alföldi adatok gépre vitelét. Szedimentológiai és agrogeokémiai prog
ramcsomagot fejleszttettünk ki.

A GATE Kísérleti Telepén végzett tartamkísérletekkel folytattuk a termé
szetes talajjavító anyagok hatásvizsgálatait. Ezek egyértelműen bizonyították, 
hogy alginites, zeolitos, perlites talajjavítás hatására kedvezően alakult a talajok 
és a növények mikroelem szintje. Alginit szuszpenziós permetezéssel szignifi
kánsan csökken a növényi kártevő hatás. A kísérletek igazolták, hogy az alginit 
szuszpenzió eredményesen alkalmazható a növényvédelmi munkálatokban vegy
szert válthat ki és csökkentheti a kemikália terhelést.

A Magyarhoni Földtani Társulat-tal közösen megrendeztük a „100 éves az 
agrogeológiai kutatás a Földtani Intézetben” című ankétot, melyen az agrogeo
lógiai kutatásban résztvevő kutatók többek között az 1991. évi vizsgálatok és 
kutatások eredményeiről is részletesen beszámoltak.

M é r n ö k g e o l ó g i a i  k u t a t á s o k

A Magyar Állami Földtani Intézet mérnökgeológiai alapkutatási tevékeny
sége négy, országos rendszerbe illeszkedő feladatcsoportot foglal magába.

1. Az Országos Mérnökgeológiai Adatbázis (OMAB) létrehozása. A dBASE 
alapú, kódolt, tömörített tartalmú bázis tervezése és szervezése 1986-ban meg
történt, azóta folyamatosan végezzük az adatbevitelt. (A feldolgozásra kerülő 
adatokat és a felhasználási lehetőségeket a 3. sz. táblázat szemlélteti.) Elkészült 
Budapest és szűkebb agglomerációjának, Eger és Kecskemét térségének feldol
gozása; Szeged, Miskolc és Veszprém, a szűkebb Balatoni Üdülőkörzet és Pest 
megye, továbbá a lokális jelentőségű szakvélemények és a kőzetfizikai vizsgá
lati eredmények értékelését és géprevitelét folyamatosan végezzük.

2. A földtani formációk mérnökgeológiai szempontú értékelése. Az 1987-ben 
kezdődött munka célkitűzése: az ország területét felépítő nagy litológiai egysé
gek kőzetfizikai és talajmechanikai vizsgálati eredményeinek összegyűjtése és 
értékelése a jövendő műszaki beavatkozások és az építőipari nyersanyagkutatás 
előtervezése számára. Elkészült (számszerűsítve, gépi feldolgozásra alkalmas 
formában) a paleozóos, mezozóos, továbbá az eocén szilárd kőzetek értékelése 
13 kötetben, 2 400 oldal terjedelemben.

3. A negyedidőszaki képződmények mérnökgeológiai vizsgálata. Magyaror
szág területén az idősebb, konszolidálódott, beépítés során viszonylag kevésbé
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problematikus képződményeket mintegy 80%-os területi elterjedésben, fiatal, la
za, többségében vízzel átitatott üledékek fedik. Jellegük egyrészt megnehezíti 
az emberi beavatkozást, másrészt viszont ezek az üledékek és a bennük tárolt 
víz is nagyon érzékenyen reagál (szennyeződik) az emberi tevékenység hatására. 
1988-ban kezdett munkánk célja az, hogy a fiatal üledékeket képződési hely 
és jelleg, összetétel, vízzel szembeni viselkedés és a beavatkozásra való reagá
lás szempontjából komplexen értékelje.

1991-ben elkészült Csepel-sziget — mint a folyóvízi kifejlődések Dunai- min
taterülete — értékelése 6  db 1:25 000 méretarányú térképmelléklettel. A munka 
során módszertani feladatként elvégeztük a különböző méretarányú légifotók in
terpretálásából és fúrási rétegsorok értékeléséből adódó földtani kép összevetését 
és kidolgoztuk a további kutatásokhoz a módszerek prioritásának rendszerét.

4. Magyarország szeizmikus veszélyeztetettsége. A földrengés által okozott 
kár mértékének prognosztizálásában a mérnökgeológia alapvető feladata a kép
ződmények, a bennük tárolt víz és a geomorfológiai viszonyok komplex vizs
gálata úgy, hogy a gránithoz viszonyított intenzitásnövekedés becsülhető legyen.

Célunk érdekében 1991-ben a hosszú ideig szeizmikusán nyugtalan kecske
méti térségben jelöltünk ki 2 modell és 1 kontroll területet (9. ábra). A három 
területen lemélyült 80 db 10 m mélységű sekélyfúrás, elvégeztük a vízszintmé
réseket és elkészült 930 db minta anyagvizsgálata, majd ezek eredményeit érté
keltük a geomorfológiai viszonyok és a tágabb környezetföldtani és vízföldtani 
adottságainak figyelembevételével. Területválasztásunk megfelelő volt, mivel a 
két modellterület (amely a rengések során legjobban károsodott az archív fel
jegyzések alapján) földtani, talajmechanikai, vízföldtani és geomorfológiai szem
pontból analóg területnek bizonyult. A kontroll terület viszont — amely látszólag 
sokkal érzékenyebb lehetne a mozgásokra, a modellterületektől alapvetően eltér.

9. ábra. Kecskemét térségében 1991-ben végzett kutatások helyszínrajza 
J. 1:25 000 méretarányú áttekintő térkép határa, 2. 1991. évi 1:10 000 méretarányú kutatás határa, 3. 1991. évi,

a kutatási területek között mélyült fúrások



ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK KUTATÁSA

Az ásványi nyersanyagok kutatási vagy termelési koncesszióba adásának
földtani előkészítése

A piacgazdaságra való áttérés a Magyar Állami Földtani Intézet számára is 
új feladatokat jelent. így az ásványi nyersanyagoknak az elmúlt évtizedekben ki
zárólag állami vállalatok általi hasznosítása helyébe a magánvállalkozások fognak 
lépni. Ez viszont a Magyar Állami Földtani Intézet, mint az állam által állami 
feladatok végzésére fenntartott intézmény számára azt jelenti, hogy az említett — 
jövőbeni — magánvállalkozások számára szolgáltatnia kell az egyes nyersanyag- 
területekre vonatkozó adatokat. Ez a szolgáltatás része lesz majd a koncessziós 
rendszernek. Bár az új Bányatörvény még nem készült el, s így bizonyos kény
szerű késés—késleltetés a nyersanyagok ilyen módon való hasznosításában jelent
kezik, az Intézetnek elébe kell mennie a várható igényeknek. Ez valósul meg az 
ún. „koncessziós csomagok” készítésének projektje során azon rendezőelv alapján, 
hogy először azokat a legjelentősebb ásványi nyersanyagokat kell ebben a formá
ban megismerhetővé és megítélhetővé tenni, amelyekre leginkább várható a kon
cessziós formájú érdeklődés. Ennek értelmében készült el már 1990-ben 5 ilyen 
összeállítás az arany-témakörben, majd 1991-ben 19 db az alábbiak szerint:

Bányászati koncesszió:
— Torony: lignit
— Máza-D: szén
— Mecsek: gázlecsapolás
— Ajka-II.: szén
— Füzesabony—Kálkápolna: lignit
— Újhuta—Spalanyicavölgy: zeolit
— Rátka—Hercegköves-D: bentonit és kaolinit
— Rátka—Istenhegy: kaolinit és kvarcit
— Pula: alginit (olajpala)
— Rudabánya: barit és színesércek
— Mád-Holtvölgy: bentonit
Kutatási koncesszió:
— Közép-Mátra: színesércek
— Recsk-D:. réz
— Sárospatak—Megyerhegy—Királyhegy: kvarcit és bentonit
— Nagyvisnyó: gipsz
— Bükkösd: gipsz
— Mecsek: zeolit
— Kisterenye—Gyularakodó—Nemti: zeolit
— Mád-Holtvölgy: bentonit
A koncesszióba adáshoz készülő tanulmányok készítése értelemszerűen az 

ELGI-vel szoros együttműködésben folyik.
A Magyar Állami Földtani Intézet 1991-ben végzett ásványi nyersanyagku

tatásairól ad országos áttekintést a 10 . ábra.
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S z é n h i d r o g é n k u t a t á s

A kutatást megalapozó regionális és területi értékelés

A kutatás célja az ország medencebeli neogén, paleogén és mezozóos kép
ződményei szénhidrogénföldtani tulajdonságainak vizsgálatával alapadatok szol
gáltatása az elkövetkezendő évek szénhidrogénkutatási programjához. A mély
fúrási maganyagok szedimentológiai, rétegtani, paleontológiái és szervesgeoké
miai adatainak értelmezésével fejlődéstörténeti, szénhidrogénföldtani, szénhidro
géngenetikai következtetések tehetők. Körvonalazni lehet a szénhidrogén anya
kőzetek és tárolók térbeli elhelyezkedését, lehetővé válik továbbá a tárolók flu- 
idum tartalmának pontosabb megismerése is.

E célkitűzés elérése jegyében indítottuk meg ebben az évben a:
— Közép-dunai medencealjzat szénhidrogénföldtani értékelése,
— a prekainozóos medencealjzat szénhidrogénföldtani jellemzése és
— a pannóniai képződmények litosztratigráfiai egységeinek szénhidrogén

földtani jellemzése című kutatási munkákat.

A Közép-dunai medence szénhidrogénföldtani értékelése
A terület mélyfúrási, szerkezeti-tektonikai, rétegtani és geokémiai adatainak 

értékelésére még nem került sor. Ezek szénhidrogénföldtani szempontú értelmezése 
a terület anyakőzeteinek lehatárolásához, a migrációs útvonalak nyomozásához és 
a potenciálisan lehetséges szénhidrogéntárolókőzet felderítéséhez ad segítséget. A 
kutatómunkát a földtani adatbázis kialakításával indítottuk el. Ennek során össze
gyűjtöttük és rendszereztük a szénhidrogénkutató (339 db) és vízkutató (629 db); 
valamint a területre eső egyéb fúrás (703 db térképező, nyersanyagkutató) összes 
geológiai és geokémiai adatait, s ezzel egyidőben megkezdtük a terület fúráspont- 
térképe megszerkesztését, és a szervesgeokémiai adatok gyűjtését is.

A prekainozóos medencealjzat szénhidrogénföldtani jellemzése
A kutatási munka szorosan kapcsolódik a korábbi években megkezdett és 

1991-ben elkészített „Magyarország harmadidőszaki képződményei szénhidro
génföldtani térképe és magyarázója” c. kéziratos tanulmányhoz. Az ország har
madidőszaki képződményei áttekintő jellegű szénhidrogénföldtani jellemzése 
mellett — szénhidrogénkutatás szempontjából — legalább ilyen jelentőséggel 
bír az aljzatot alkotó mező- és paleozóos képződmények szénhidrogéngenerá
lásra alkalmas anyakőzetei elterjedés-, vastagság- és kifejlődés viszonyainak, 
valamint szénhidrogéngeokémiai tulajdonságainak ismerete. A 200 ezres méret
arányban megszerkesztendő térképhez és magyarázójához ebben az évben befe
jeztük a ¡medencebeli prekainozóos aljzatot ért mélyfúrások paleo- és mezozóos 
képződményéi szerkezeti egységek szerinti rétegtani adatai és szervesgeokémiai 
paraméterei gyűjtését. Az egyes neogén (paleogén) medencék prekainozóos alj- 
zatképzőjdményei egyesített elvi rétegoszlopai — a hazai szénhidrogénkutatási 
gyakorlathoz igazodva — medencerészenként kerültek megszerkesztésre, miköz
ben vizsgáltuk az aljzat hőmérsékleti viszonyait is.



A pannóniai képződmények litosztratigráfiai egységeinek szénhidrogénföldtani
jellemzése

A magyarországi pannóniai (s. 1.) képződmények litosztratigráfiai egysé
geinek (formációinak) térképezésével lehetőség kínálkozik e formációkhoz 
potenciálisan kapcsolódó szénhidrogén telepek előfordulási helyeinek prog
nosztizálására. A szerkesztésre kerülő térkép és magyarázója megszerkeszté
séhez adatbázist hoztunk létre, amely a medencebeli szénhidrogénkutató fú
rások által feltárt pannóniai képződmények egyes litosztratigráfiai egységei
nek mélység és vastagság adatait tartalmazza. Ily módon több mint 1400 
fúrás feldolgozására került sor.

Prognózist megalapozó földtani alapkutatás

A magyarországi pannóniai események kutatása
1991-ben elkezdett és 3 évre tervezett munka célja, hogy a felhalmozódott 

őslénytani adatok egységes értelmezésével kijelöljük a Pannóniai-medencén be
lül regionálisan jelentkező fáciesváltozásokat, azok kiváltó okait, megrajzoljuk 
a medence pannóniai emeletbeli fejlődésének eseménygörbéjét. A vizsgálat mód
szere a paleocönológiai, paleoökológiai elemzéseken alapul. Felhasználjuk a 
magnetosztratigráfia, szedimentológia és szeizmosztratigráfia eredményeit is.

1991. évben 8 magnetosztratigráfiailag vizsgált fúrási alapszelvény vizsgá
latával kezdtük el munkánkat. A 8 magnetosztratigráfiailag is megvizsgált fúrási 
szelvény Mollusca faunájának paleocönológiai, paleoökológiai vizsgálata alapján 
a regionális eusztatikus tengerszintváltozással párhuzamba állítható fáciesválto
zásokat mutathattunk ki a Pannóniai-medence pannóniai s.l. emeletében.

H aq  et al. (1987) által felrajzolt rövid ciklusokkal párhuzamosan, azokkal 
közel egy időben a pannóniai feltöltődési folyamat trendjét megszakító válto
zások tapasztalhatóak. A medencében kimutatható H aq  et al. által 10,5 M évnél 
jelzett vízszintcsökkenéssel párhuzamba állítható regresszív szakasz, nagy terü
letre kiterjedő üledékképződési hyatus, és kimutatható a 9,2 M évnél jelzett 
tengerszint növekedéssel párhuzamba állítható ugyancsak nagy területre kiterje
dő vízelőrenyomulás is. H aq  et al. két következő kis ciklusa (7,0 ill. 5,8 M 
évnél jelzett vízszint növekedés) előbbieknél bizonytalanabbul, de ugyancsak 
kimutathatóak.

Felvetődik a kérdés lehetséges-e, hogy a globális eusztatikus tengerszint- 
változás a klíma megváltozásán keresztül hat a Pannóniai-medence fejlődésére? 
N a g y  T.-né a Szombathely II. sz. fúrás pannóniai rétegeire vonatkozó palyno- 
lógiai értékelését végezte el. Az értékelés alapján kimutatható volt két szakasz
ban történő hőmérsékletváltozás. De az előbbiekben említett összehasonlító ér
tékelésre a klíma vizsgálatok további részletes finomítása szükséges.

Az anoxikus üledékképződés és a korai diagenezis vizsgálata stabil izotóp
mérések alkalmazásával

Az Országos Tudományos Kutatási Alap által szponzorált kutatás 1988. 
VII. 1— 1991. VI. 30-ig, három évig folyt intézetünkben. Az MTA-ATOMKI-val



való együttműködés révén nemzetközi színvonalú tudományos eredményeket ér
tünk el az anoxikus diagenezis tanulmányozása terén. Kidolgoztuk az üledékes 
pirít új genetikai modelljét, és ezek kapcsolatát a kén izotóp összetétellel. A 
neogén autigén karbonát fázisok szén és oxigén izotóp mérései nyomán köz
vetlen adatokat nyertünk a neogén üledékek diageneziséről és így először rög
zítettük a biogén metánképződés hatását magyarországi karbonáton. Elvégeztük 
a hazai szulfát evaporitok kén izotóp méréseit, az adatokat illesztettük az ismert 
szekuláris görbére, mely sztratigráfiai jelentőségén túl a Pannon üledékgyűjtőről 
szolgáltatott közvetlen információt. A mérések megerősítették a Zsámbéki-me- 
dence kén-telepeiről korábban kialakított modellt, másutt bebizonyítottuk az 
idiomorf gipszkristályok diagenetikus képződését.

A magyarországi petites kőzetek makrogeokémiai vizsgálata

A program alapkutatás jellegű, mellyel szélesíteni kívántuk a pelites kőze
tekről szerzett geokémiai ismereteket. A 4 éves feladat során az adatgyűjtést 
követően, a 2 0  legnagyobb tömegű pelites formációból származó kőzetminta 
begyűjtése után a minták AI2O3 , SÍO2 tartalmának laboratóriumi elemzéseit il
letve a teljes kémiai összetétel vizsgálatát terveztük elvégeztetni. Az adatok 
számítógépes feldolgozásával, regressziós- és korrelációs számítások végzésével 
földtani következtetések vonhatók le arról, hogy a modulus (AI2O3/SÍO2) mi
lyen mértékben és hogyan függ a paleoklímától, a mélységtől és a diagenezis
től. 1991-ben elsősorban a korábbi irodalmi adatok összegyűjtését és rend
szerezését végeztük el.

A vitrinit-reflexió és az illit/szmektit összetétel közötti korreláció vizsgálata

Ez a két paraméter a diagenezisfok jellemzésére legtöbbet használt mérő
szám. A süllyedéstörténet viszonylagos egyszerűsége miatt célszerűnek látszott 
a vizsgálatot a neogén medencéket harántoló rétegsorokon kezdeni. Eddig az 
alapadatok összegyűjtése történt meg, 1992-re tervezzük az összehasonlítások 
elvégzését fúrásonként, medence-típusonként, valamint az irodalomban található 
adatokkal.

Szénhidrogén keletkezés, migráció és a tárolóközetek változása 
mélymedencékben

A Mecsek liász összletében végbement gázképződés, migráció és felhalmo
zódás tisztázására ásványtani, geokémiai és szedimentológiai vizsgálatokat vé
geztünk a Máza-D terület két 1200 m mély magfúrásának 100 pelit és 80 ho
mokkő mintáján. A széntelepes összletben intenzív termikus CH-gáz képződést, 
tengeri fedőösszletében pedig jelentős bakteriális metán képződést mutattunk ki. 
A homokkövek porozitás alakulásának főbb lépései a következők: kompakció 
-» földpát kioldódás -> kvarc továbbnövekedés -> karbonátkiválás (+kvarc he
lyettesítés) —» karbonát cement kioldódás —> agyagásvány kiválás. A széntelepes 
összletre jellemző a kalcit hiánya, a dolomit és sziderit (összesen max. 30%) 
valamint a vastartalmú agyagásvány (berthierin) jelenléte. A tengeri fedőössz-



letben a kalcit és a dolomit együttes mennyisége 20—60% közötti, a vas leg
fontosabb ásványa a pirít.

A dinamikus szénhidrogén prognózis módszerének kidolgozása
A folyamatosan feltöltődő medencék fejlődésének modellezésére kidolgozott 

számítógépes programot alkalmassá tettük a bakteriális CH-gáz keletkezés ke
zelésére. A továbbfejlesztett program a medence adott pontján elvégzi a kitöltő 
üledékek dekompakcióját, majd modellezi tömörödésüket, a pórusnyomás, a kő
zethőmérséklet és a szervesanyag érésének történetét valamint a bakteriális és 
termikus eredetű CH-k keletkezését és migrációját. A derecskéi süllyedők fej
lődésének modellezése — összhangban a közeli hajdűszoboszlói gáztelep jelen
tős bakteriális metán tartalmával — intenzív bakteriális CH-gáz keletkezést va
lószínűsített.

K ő s z é n k u t a t á s

Kutatást előkészítő területi értékelés és prognózis

Eocén kőszenek prognózisa
A feladat keretében elkészült az 1980—90 között végzett kutatásoknak 

módszertani értékelése, a kutatási eredmények elemzése. Revideálásra került az 
1978—81 közötti átfogó prognózis az azóta végzett kutatások és a szénbányá
szat alapvetően megváltozott helyzete figyelembevételével. Körvonalazásra ke
rültek a reménybeli területek.

A Dunántúli-középhegység sekély mélységben remélhető paleogén kőszeneinek
kutatása

1991-ben 3 külfejtésre perspektivikus területen folytattunk fúrásos kutatást:
1. A Tatabányai-medence DNy-i, környei szögletében fúrásaink meddők 

voltak az eocén telepek lefejtettsége ill. lepusztultsága és az oligocén telepek 
vékony kifejlődése miatt.

2. Az Oroszlányi-medence K-i peremén, a Kőhányás-ÉNy területen a 2614. 
sz. fúrás 1,50 m vastag eocén széntelepet harántolt 50,8 m mélységben. Leha
tárolása további kutatást igényel. A terület K-i része oligocén szénre meddőnek 
bizonyult.

3. Befejeződött a nagyesztergári eocén szénterület kutatása. A terület ki- 
ékelődéses elvégződése figyelhető meg Dudar felé is, tehát DNy kivételével 
minden irányban. Utóbbi helyen a széntelep elmélyül, a Ne. 58. sz. fúrás 1,70 
m szenet talált 98,9 m-es mélységben.

A Borsodi-medence külfejtésre alkalmas miocén kőszeneinek kutatása
Az 1985-ben összeállított max. 50 m-es telepmélységű területek áttekintő 

térképe alapján 1986 óta folyó földtani kutatás a Borsodi-medencében fellelhető 
külfejtésre alkalmas reménybeli szénelőfordulások előkutatási szintű megisme
résére irányult. A kutatást az állam és a Borsodi Szénbánya Vállalat közösen



finanszírozta. A terv- és a jelentéskészítésben a Magyar Állami Földtani Intézet 
és az ipar szakemberei vettek részt.

1991-ben 4 területen összesen 9 db fúrás mélyült le. Ezek eredményei 
(kedvezőtlen kifejlődés ill. a gyakori telepelmeddülés miatt) a továbbkutatást 
nem indokolják.

Feketekőszén kutatás a Mecsek É-i pikkely területén Nagymányok—Váralja
térségében

A Mecsek-hegység ún. Északi-pikkely területén 1990-ben jóváhagyott két
éves program keretében nagyjából a kibúvások csapásán haladva 1990-ben 
Császta—Máza—Szászvár közötti területen, majd 1991-ben Nagymányok—Vá
ralja térségében folyt fúrásos előkutatás állami finanszírozással. A tervelőkészí
tésben és a földtani kutatási jelentés elkészítésében a Mecseki Szénbányák, az 
anyagvizsgálati munkákban a Magyar Állami Földtani Intézet és a Komlói Föld
tani Labor szakemberei vettek részt.

1991-ben három szelvény mentén telepített összesen 9 fúrásból nyert in
formációk alapján megállapítható:

— a kutatás előtt kialakított földtani modell, felülvizsgálatra szorul;
— a fúrásokkal feltárt (rendkívül) jó minőségű kőszéntelepek Nagymá

nyok—Váralja térségében a továbbkutatást indokolják.
A kutatási dokumentáció a MÁFI és a Mecseki Szénbányák Adattárában 

található.

B a u x i t k u t a t á s

Bauxitkutatást megalapozó alapkutatás

Bauxitok összehasonlító szedimentológiai és geokémiai vizsgálata

A bauxit jelentősége — az ipari szempontokon túl — abban áll, hogy olyan 
földtörténeti periódusokról hordoz információt, melyeket más képződmény nem 
képvisel. A tíz éve folyó komplex ásvány-kőzettani, szedimentológiai, geoké
miai feldolgozással egyre pontosabb képet alakítunk ki a bauxitképződési idő
szakok eseményeiről, csatlakozva a IGCP-287 és -262 munkálataihoz is. 1991- 
ben elsősorban Cr—Ni arány, Ni eloszlás, Pb-izotóparány értékeléssel, mikro- 
szedimentológiai és speciális mikroklasztvizsgálatokkal foglalkoztunk, melyek a 
telepek rendszerezésére is alkalmasak.

Bauxit alapszélvények vizsgálata

Az egyes bauxitkifejlődések képződésének megismerése, módszertani ta
pasztalatok szerzése végett tíz éven át vizsgáltuk a Dunántúli-középhegység 
bauxitföldtanilag legváltozatosabb Ny-i részének jellemző szelvényeit. Legutób
bi vizsgálatainkból említhető: a rudolfházi telepek kifejlődése: hasonló más ba
konyi eocén telepekéhez; az anyagszállítás őrről történt. A kislődi telepet fel
építő négy kőzettípus eloszlása kirajzolja a csapda feltöltődését. Az ajkai szel



vény a Nagytárkányi Bauxit Formációba tartozik. A Magyar Állami Földtani 
Intézet által vizsgált bauxit alapszelvények helyzetét a 11. ábra tünteti fel.
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11. ábra. A Magyar Állami Földtani Intézet által vizsgált bauxit alapszelvények helyzete.

Magyarországi karbonátos formációk paleokarszt vizsgálata

A paleokarsztok vizsgálata az elmúlt 15 évben vált világszerte kitüntetett 
kutatási iránnyá. Hogy ez nem véletlen, azt a paleokarszttal kapcsolatos nyers- 
anyagtípusok sora (kőolaj, bauxit, Pb—Zn ércek, U-ércek, mangánérc, foszfátok, 
nitrátok, karsztvíz—termálvíz) bizonyítja. Kutatásuk időszerűségét és fontossá
gát hangsúlyozza az a tény, hogy a világ kőolajkészleteinek 35%-a, bauxitkész- 
leteinek pedig 15%-a paleokarszt tározókban található.

Tekintettel arra, hogy nyersanyagkészleteink jelentős része (bauxit, karszt- 
és termálvíz, kőolaj) szintén paleokarszthoz kötődik, ezért 1989-ben megkezdtük 
a hazai karbonátos formációk paleokarsztjának rendszeres kutatását. Hasonló 
jellegű vizsgálatok folynak az ELTE Alkalmazott Földtani Tanszékén (bauxitos 
paleokarszt), a Szénhidrogénbú.iyászati Kutató-Fejlesztő Intézetben (kőolajos pa
leokarszt) és a Barlangtani Intézetben (termális paleokarszt).

Módszertani tanulmányok keretében dolgoztuk ki az alkalmazható földtani 
modelleket (K o r pá s  L.— J u h á sz  E. 1990.), továbbá a kutatások racionális mód
szertanát. Számbavettük és kijelöltük a hazai tényleges és potenciális paleo
karszt területeket, szinteket, s megkezdtük a dunántúli-középhegységi középső— 
felső-triász, valamint a budai-hegységi triász és eocén szelvények feldolgozását.



Előkészítő munkát végeztünk a nagylengyel! olajterületen és a Bükk-, illetve 
Aggteleki- hegységben.

Kutatásaink eddigi legfontosabb eredményei:
— Megállapítottuk, hogy a paleokarszt a sekélytengeri platform karbonátok 

diagenezistörténetének időben és térben jól meghatározható fejlődési szakasza.
— Valamennyi vizsgált szelvényben sikerült igazolnunk a korai szin-diage- 

netikus karsztosodási fázisokat.
Eredményeinkről hazai (Karszt és Barlangkutató Társulat, Magyarhoni Föld

tani Társulat, Oktatási és Kutatási Intézmények Konferenciája — 1991) és nem
zetközi fórumokon (Juhász E.: Anglia 1990, Egyesült Államok 1991; Korpás 
L.: Spanyolország 1990, Kuba, Izrael 1991; NÁDOR A.: Budapest 1991, Kína 
1991) számoltunk be.

1992-ben a bükki és aggteleki triász szelvények, a nagylengyeli olajterület 
feldolgozását kívánjuk elvégezni. Tervezzük a budai-hegységi (Rózsadombi) ter- 
mális paleokarsztrendszerek kutatását, valamit a Mecsek—Villányi-hegység me- 
zozóos szelvényeinek előkészítését.

Bauxitprognózist megalapozó kutatás

Az 1970-es években ősföldtani—ősföldrajzi térképek kidolgozását kezdtük 
el, elsősorban a három elsődleges bauxitszintre, az albai, a szenon és az eocén 
előtti diszkordancia-felületre irányulva. A három fekü és a két kréta alulnézeti 
térkép (M=l:100 000 1:200 000), az 1:100 000-es méretarányú összegző prog
nosztikus térkép-pár, valamint a nyolcváltozatos, számítógéppel szerkesztett, 
1:25 000-es méretarányban kirajzolt szenon ősföldrajzi sorozat után az alsó-lu- 
téciai térképek következtek. Eddig Nyirádról és a halimbai terület D-i részéről 
készültek 1:20 000-es méretarányú kéziratos változatok, melyek a kisebb lép
tékű összefoglaló térképek alapjául szolgálnak.

A további idevágó és hasonló munkák elősegítésére, az INFORT Kft. se
gítségével térinformatikai rendszert kiszolgáló adatbáziskezelő rendszert fejlesz
tettünk ki. A FOX-BASE+ programnyelven írt program fúrási és térképi ada
tokra épül, melyek szöveges, számszerű és logikai értékek lehetnek. Ezek min
den betáplált adatkategória szerint bármilyen kombinációban és logikai sorrend
ben válogathatok. Az adatokat a kapcsolt térinformatikai rendszer jeleníti meg 
szintvonalas, szelvényszerű vagy háromdimenziós formában. A fejlesztés a ta
polcai mintaterület értékelő térképsorozatának elkészítésével ér véget.

Területi bauxit előkutatás
H

A Magyar Állami Földtani Intézet intenzíven az elmúlt évtizedben végzett 
előkutatásnak tekinthető bauxitkutatást. Az ekkor indult programok közül 1991 - 
ben három zárult le (a fúrásos kutatás 1990-ben). A „Gerecse DK” program 
(1983-tól) a Nagyegyháza—Csordakút—Mány bauxit—kőszén bányaterület kör
nyezetére irányult, a karsztvíz problémák miatt a sekélyebb területekre koncent
rálva (163 fúrás, 18,3 km), jelentős készletet sejtető bauxit (Csb. 2., 4., Tüt. 
1., Szt. 29.) és barnakőszén leletekkel. A jórészt mély, gyengén ismert „Pusz-



tamiske—Kislőd” területen előnyös földtani felépítésű magasrögöket kutattunk 
fel (8 fúrás, 3,1 km):

bauxitszint: E2/K 3 K3/T3 E2/T3 OI/T3

hány fúrás harántolta: 4 5 2 1

produktív fúrás: 1 2 — —

Az Ak. 33. 39 m vastag, az iharkúti bauxittal azonos jellegű és minő
ségű bauxittelepet harántolt. A „Tapolca—Diszel—Vöröstó” program modell- 
területeken folyt, „Diszel” és „Agártető Ny” területén fúrások is mélyültek 
(20 fúrás, 1,5 km). Eltemetett paleogén fedőképződményt, ill. bauxitot a fú
rások nem, az ismert (miocénben áthalmozott) helyzetben lévőt többször is 
harántoltak. A Di. 17. szerény készletet is eredményezett. Geofizikai mód
szerekkel az Agártető bazaltja alatt aljzatmélyedéseket valószínűsítettünk. Az 
1991-ben lezárt bauxít előkutatások programterületei és legfontosabb fúrásai 
a 12. ábrán láthatók.

12. ábra. Az 1991-ben lezárt bauxitelőkutatások programterületei és legfontosabb fúrásai



S z í n e s é r e  és n e m e s f é m é r c  k u t a t á s  

Magyarországi toriatok kutatása

A program állami megbízásra 1986-ban indult és 1991-ben befejeződött. A 
munka célja az volt, hogy megállapítsuk a magyarországi laza törmelékes üle
dékek nehézásvány-tartalmát és -összetételét, kijelöljük a haszonásványok 
(arany, ilmenit, cirkon, gránát, ritkaföldfém-ásványok) dúsulására perspektivikus 
képződményeket és területeket. Összesen 900 db mintát vizsgáltunk meg. Túl
nyomó részüket a hazai folyók recens és idősebb negyedidőszaki hordalékából, 
kisebb részüket oligocén és miocén üledékekből gyűjtöttük. A 25—100 kg tö
megű minták gravitációs dúsítása és mágneses szeparálása után a nehézásvány- 
összetételt saját kifejlesztésű komplex mikroszkópos eljárással határoztuk meg, 
amelyet szérgeokémiai és elektronmikroszondás vizsgálatokkal egészítettük ki. 
Az eredmények kiértékelése folyamatban van.

Nemesfém kutatás

Geokémiai módszerű arany-ezüst kutatás a Tokaji-hegységben
Az 1991-ben indult program célja bányászatra érdemes arany (-ezüst) ér- 

cesedés felkutatása. A jelenlegi munka a Tokaji-hegység nemesfém kutatásának 
II. fázisát jelenti, amely az I. fázisú áttekintő geokémiai vizsgálat (1989—90) 
alapján kiválasztott 8 db anomálikus területen (Telkibánya, Fűzérkajata, Mád 
körzetében) folyik. Az I. fázis során 5—6 km2/minta sűrűséggel 800 km2-t min
táztunk, a II. fázisban 264 km2 területről 335 db mintát (0,8 km2/minta) gyűj
töttünk. A mintákat a patakok durva szemű hordalékából vettük. A durva hor
dalék mintázása a nemzetközi irodalom és a saját tapasztalataink alapján is a 
leggyorsabb és leghatékonyabb módszere a nemesfémek geokémiai kutatásának. 
A mintavétel során az üledéket szitasorozaton átmostuk, és a 100 p.m alatti 
agyagmentes frakció kémiai analízise is elkészült. Általában 3—5 kg durvatör
melékes hordalékából nyertünk elegendő mennyiségű (5'—10 dkg) mintát. A 
mintákból színkép-, AAS és ICP (Au, As, Sb, Hg) elemzések készülnek. 1992- 
ben, az anyagvizsgálatok befejeződése után, az értékelés és a részletező kuta
tásra érdemes területek lehatárolása a feladat.

1990-ben a füzérkajatai Korom- és Bába-hegy területéről metallometriai 
mintákat gyűjtöttünk, hogy a területen a nemesfém (arany-ezüst) ércesedés le
hetőségét tisztázzuk. A vizsgálatot a szlovák oldalon 1980 óta végzett kutatások 
eredményei alapján kezdtük meg. A határon túli területen olyan geokémiai ano
máliákat találtak, amelyek hasonlóak az Eperjes—Szalánci hegységben lévő ne
mesfém ércesedés anomáliáihoz. A szérmintákban arany, ezüst, cinnabarit, sche- 
elit, kassziterit és barit volt kimutatható jelentős mennyiségben. Az ércásványok 
forrását a magyar oldalon lévő Korom-, Bába-, Tolvaj- és Hársas-hegy keleti 
lejtőin feltételezik. A Korom- és Bába-hegyen, kb. 13 km2 területről, 200x40 
m-es hálózatban, 1382 db mintát gyűjtöttünk a talaj B-szintjéből. A <60 |im 
frakcióból félkvantitatív OES vizsgálattal 22 elemet, AAS módszerrel aranyat 
és higanyt, ICP hidridtechnikával arzént és antimont határoztunk meg. Az elem



zések még nem fejeződtek be, azonban az előzetes értékelés alapján a terület 
aranyra perspektivikus.

Nagybörzsönyi aranykulatás
A nagybörzsönyi aranyércesedés kutatási munkálatait a Magyar Nemzeti 

Bank megbízásából a Magyar Állami Földtani Intézet fővállalkozásában, a szük
séges hatósági engedélyek előzetes beszerzése után 1991. január 7-én kezdtük 
meg.

Az ércesedést feltáró Alsó-Rózsa-táró újra nyitását és biztosítását az Ak
namélyítő Vállalat Dorogi Üzemegységének szakemberei — alvállalkozói szer
ződés keretében — január-március hónapban végezték el. E munkák során ke
rültek lefejtésre a „breccsa pipe” anyagából az ércesedést reprezentáló résmin
ták, Ezek résenként 100—150 kg súlyúak. A tárónak az érctestet feltáró vága
taiból méterenként vettünk résmintákat, ezek száma 33 db.

A táró újranyitása és biztosítása tette lehetővé, hogy a Mecseki Érccbányá- 
szati Vállalat Mélyfúró Üzeme utódjaként megalakult Rotaqua Kft, az ércesedett 
testet bányabeli fúrásokkal lehatárolja. A Rózsa-akna gépteréből 5 db ferde fú
rást mélyíttettünk amelyek segítségével geometrizálhatóvá vált a „breccsa pipe” 
kiterjedése. A 290 méter összhosszúságú fúrási anyagot hosszában félbe vágat
tuk, majd méterenként megmintáztuk. Az így nyert 290 db mintát a 33 db 
résmintával együtt a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézetben szeptember-ok
tóber hónapban nemesfémekre megelemeztettük.

Az év végéig elkészült a bányabeli kutatások földtani dokumentációja. A 
hátralevő külföldi- és belföldi kontroll vizsgálatok után készül el a további 
munkákat eldöntő készletszámítás.

Á s v á n y b á n y á s z a t i  n y e r s a n y a g o k  k u t a t á s a

Ásványbányászati nyersanyagok előkutatása

A Tokaji-hegység bentonit-, kaolin- és perlitkutatásának 1991-es eredményei
A több éve folyamatosan zajló kutatás célja a hegység nemérces ásványi 

nyersanyag lehetőségeinek további felmérése volt. Ennek érdekében az indikáció 
szintű, valamint a kutatás során újonnan felismert előfordulásokon előkutatási 
szinten felszíni feltáró ill. fúrásos kutatást végeztünk. 1991-ben a fenti nyers
anyagok érdekében további fúrások mélyültek a következő eredménnyel:

Perlit: a Gönc—Telkibánya közötti É-i perlitterületen mélyült fúrás (Tb. 
31. sz.) a deluvium alatt több mint 45 m vastag perlittestet tárt fel mely a 
mélység felé feltehetően tovább folytatódik. Az összlet több perlittípusból áll, 
a felső horzsaköves perlit, perlitbreccsa szint után az összlet nagyobb részét a 
jó minőségű gyöngyköves perlit képezi. A terület továbbkutatásra érdemes.

Bentonit, kaolin: a Sárospatak—Királyhegy hidrotermális terület É—ÉK irá
nyú agyagásvány öveinek haránt elterjedésének nyomozására két fúrás mélyült 
(Sp. 76., 77. sz.). A területet a felső-bádeni submarin riolit ártufa és áthalmo
zott tufa építi fel mely az utóvulkáni tevékenység következtében a centrális



részen kovásodott, a továbbiakban agyagásványosodott. A nyugati szárnyon mé
lyült Sp. 76. sz. fúrás főként áthalmozott sorozatot fúrt 30 m vastagságban 
üledékes agyag közbetelepülésekkel. A keleti szárnyon mélyült Sp. 77. sz. fúrás 
szelvénye uralkodóan durvaszemű tufabreccsáböl áll, melyben a horzsakövek 
ben tón itosodtak míg az alárendeltebb kötőanyag enyhén kovásodott. Mindkét 
fúrás közepes bentonitosodást mutat.

A Királyhegy DK-i oldalán előzetesen feltárt kaolin további elterjedésének 
nyomozására két fúrás mélyült (Sp. 78., 79. sz.). Az Sp. 78. sz. fúrás a delu- 
vium és az üledékes anyag között bentonit, kaolinpettyes bentonit, bentonitos 
kaolin összletet tárt fel, míg a Sp. 79. sz. fúrás deluviális vörös festékföld alatt 
kaolinos bentonit, okker és fehér bentonit összletet fúrt lehatárolva ezzel a ka
olin előfordulás területét.

Az ásványbányászati nyersanyagok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata

A dunántúli mészkövek ipari hasznosítása

Az elvégzett alapkutatási jellegű munka az ásványbányászati nyersanyagok 
kutatása téma keretébe tartozik. A munka feladata volt, hogy a Dunántúl terü
letén (konkrétabban a Dunántúli-középhegység, Mecsek- és Villányi-hegységek) 
— az építőipari felhasználhatóságtól eltekintve — ipari célú minősítési és dú- 
síthatósági technológiai vizsgálatokat végezzünk egyes, eleve jobb minőségűnek 
ítélt mészkő előfordulásokból. A munka elvégzése 1990. és 1991. évekre szólt.

A középső-triásztól az óholocén korú előfordulásig 35 db mintát gyűjtöt
tünk be, melyeket a KBFI Asványelőkészítési osztálya vizsgált meg és minő
sített. A minták egy része a nagy CaCCb tartalom és fehérség, valamint egyéb 
szempontok alapján élelmiszeripari, töltőanyagipari és egyéb felhasználhatósági 
területeken kitűnően megfelel és import kiváltásra alkalmas.

A hasznosítási lehetőségek bővítése

A kutatási munkát két éves időtartamra terveztük 1993. március 31-i be
fejezéssel. Feladatul tűztük ki, hogy az ország területén fellelhető nemérces 
ásványi nyersanyagok felhasználhatósági lehetőségeit megvizsgáljuk, különös te
kintettel kiemelten a mikronos, szemnagyságú finomőrlemények előállítási lehe
tőségeire. Az ilyen ásványbányászati termékeket legjobban a töltőanyagipari 
(papír, műanyag, gumi, festék, stb.) igényli. A kutatási munkát 1991-ben el
kezdtük.

Nyersanyaggenetikai célú őskörnyezeti vizsgálatok

Partszegélyi és sekélytengeri környezetek

Hasznosítható ásványi nyersanyagaink nagy része üledékes kőzetekhez kap
csolódik. Genetikai és felhalmozódási törvényszerűségeik megismerése megkö
veteli a képződési környezetek részletes vizsgálatát, faciológiai, genetikai és 
fejlődéstörténeti megismerését.



Ilyen célú vizsgálatainkat azokkal a tengeri, partszegélyi és szárazulati üle
dékgyűjtő környezetekkel kezdjük, amelyekben a potenciális szénhidrogén anya
kőzetek, vagy tárolókőzetek, vízzáró rétegek, talaj anyakőzetek, barnakőszénte
lepek, talajjavításra alkalmas kőzetek, stb. szedimentálódtak. A tengeri üledék
képződési környezettípusok közül tervbe vettük a partszegélyi, zárt- és nyíltla
gúnák, zátonykörnyezetek, intraplatform és pelagikus medencék, valamint az eu- 
xin környezetek vizsgálatát. A partszegélyi üledékgyűjtők közül a borsodi mi
océn barnakőszénelőfordulásokat, a szárazulati üledékfelhalmozódási környeze
tek közül pedig a halimbai bányamezőben feltárt triász karsztkitöltések anyag
vizsgálatát terveztük.

A vizsgálatok módszere a szerves és szervetlen mikrofácies elemzések 
együttes értékelése. Ennek során vizsgáljuk az üledékes kőzetek anorganikus és 
organogén komponenseit, mátrixát, valamint a kötőanyagba zárt, diszperz növé
nyi és állati eredetű, mikroszkópos nagyságrendű törmelékanyagát, a szerves 
mikrofáciest.

E módszerrel lehetőség nyílik:
— az üledékgyűjtők és környezetük közti anyagprodukciós, szállítási és 

felhalmozódási kapcsolatok megismerésére,
— a szállított és a helyben keletkezett szedimentációs kapcsolatainak fel

derítésére,
— a szedimentációs környezet fizikokémiai viszonyainak (aljzat, mozgási 

energia, fény-, hő, sótartalom, vízmélység, redoxiviszonyok) nyomozá
sára,

— a szedimentációs környezeteknek, mint biotópoknak és élő szervezeteik 
kölcsönhatásának tisztázására,

— posztszedimentációs történések hatásainak értelmezésére.
E program keretében 1991-ben vizsgáltuk a Rezi 1. sz. fúrásban feltárt, 

felső-nóri—alsó-raeti alginites dolomárga és aleuritos képződményeket, amelyek 
környezeti viszonyairól az alábbi megállapításokat tehetjük:

— A nóri—raeti emeletek határán, a mai Rezi és Zalaszentlászló térsé
gében, a kösszeni selfben, a partvonallal párhuzamosan, barrier ala
kult ki.

— Az üledékkképződési sebesség lépést tartott a barrier képződéssel és 
így a zárt lagúna fotikus zónájának felső néhány métere kapcsolatban 
maradt a nyílt tengerrel.

— A lagúna zárt részében a víz a környezetéhez képest erősebben felme
legedett, amelyben a szénhidrogén termelő alga-vegetáció kőzetalkotó 
mennyiségben elszaporodott.

— A szervesanyag betemetődése után megindult biodegradációs és szénü- 
lési folyamatok az organogén anyag felhalmozódásához és a könnyű 
benzin stádium eléréséhez vezetett, ami a fúrás e szakaszának szénhid
rogén anyakőzet jelleget biztosít.

— Ez az üledékképződési környezet mintegy 100 m alginites agyagmárga 
lerakódása után, az aljzat süllyedésével megváltozott: a barrier el



süllyedt, a zárt lagúna nyílt lagúnává fejlődött, amelyben a Botriococ- 
cus elvesztette kőzetalkotó szerepét.

A borsodi miocén kőszénlápok

1988-ban kezdődött és várhatóan 1993-ban fejeződik be a borsodi kőszén
lápok keletkezési, felhalmozódási, genetikai—őskörnyezeti és fejlődéstörténeti 
viszonyainak korszerűbb megismerésére irányuló team munka. Célja egy olyan 
ősföldrajzi—környezeti—genetikai modell kidolgozása, mely a keletkezési kö
rülményeket befolyásoló környezeti faktorok részletes megismerését meghaladó
an a gyakorlati felhasználás irányainak körvonalazására törekszik.

Az őskörnyezeti rekonstrukciót sokoldalú vizsgálatok (földtan, őslénytan, 
ásvány-kőzettan, szénkőzettan, szedimentológia, geokémia) összehangolt alkal
mazásával végezzük. A team munkájában 16 kutató vesz részt.

Vizsgálataink során jellemezzük a láp keletkezése előtti, ill. pusztulása utá
ni körülményeket, a láp ősföldrajzi—biológiai—üledékképződési környezetét, az 
akkumuláció és betemetődés környezeti feltételeit, a szervesanyag-összetételt il
letve a láp fejlődéstörténetét.

Az újabb ősföldrajzi—fejlődéstörténeti adatok jelentősen elősegíthetik a 
földtani térképezést, valamint a nyersanyag-prognózis megalapozását is.

1988—1990-ig elkészült a kelet-borsodi terület II., IV. és V. telepek kör
nyezeti rekonstrukciós alapozó vizsgálata. 1991-ben megkezdődött és 1992-ben 
folytatódik a nyugat-borsodi terület telepeinek összehasonlító vizsgálata.

É p í t ő i p a r i  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  k u t a t á s a

Az építőipari nyersanyagok prognózistérképei

Országunk gazdasági rendszerének átalakításához a vállalkozások élénkíté
séhez, a koncessziók kialakításához szükséges annak ismerete, hogy milyen épí- 
tőipri alapanyagok állnak rendelkezésre és milyen nyersanyagok tesznek lehe
tővé jelentős fejlesztést.

A Magyar Állami Földtani Intézetben a Területi Földtani Szolgálatoknál 
1980-ban elkezdődött — és e témakörben azóta folyamatosan továbbfejlesztett 
— kutatás eredményeképpen számos kéziratos térkép és magyarázó készült el. 
Az 1:100 000-es méretarányú megyei térképváltozatok áttekintően ábrázolják a 
működő, leállított és szabad területeket, továbbá a Di megkutatottságnak meg
felelő reménybeli területeket..

Magyarázó kötetek, számítógépes adatrendszerek mennyiségi és minőségi, 
bányaföldtani ismereteket tartalmaznak és tárolnak". Az építési homok, kavics 
és murva 4 db 1:500 000-es méretarányú térképváltozata nyomtatásban megje
lent. Nyomdai előkészítés alatt van a szilárd építőkövek (díszítőkő), a tégla és 
cementipari anyagok'(márgák), hasonló méretarányú térkképváltozata és ezek 
magyarázó köteteként Magyarország Építő-, Építőanyagipari Ásványi Nyers
anyagai című áttekintő tanulmány.



E több mint 10 éve folytatott alkalmazott földtani kutatás továbbfolytatása 
az alábbiakban célszerű és indokolt:

Koncessziós alapadatok (csomagok) összeállítása a díszítőkövek, betonipari, 
útépítési zúzott kövek, építési kavics és homok, továbbá épületkerámiai anyagok 
területén.

Az építési kaviccsal kapcsolatban szükséges az ivóvíztároló teraszkavicsok 
és törmelékkúpok komplex vizsgálata az ivóvízbázisok védelme érdekében. Az 
építőipari nyersanyagok kutatásáról a 13. ábra ad országos áttekintést.

13. ábra. Az építőipari nyersanyagok áttekintő kutatásai 
1. A program keretében 1991 év végére elkészült kéziratos 1:100 000-es térképvázlatok, 2. 1992-ben tervezett me

gyei térképek, 3. 1992 utánra tervezett megyei térképek.

KÖZPONTI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ADATBÁZISOK 

Országos Földtani Adattár

Az Országos Földtani Adattár alapvető feladata a földtani kutatás során 
keletkező adatok, információk rendszeres, szabályozott formában történő össze
gyűjtése, azok feldolgozása, és az igénylők rendelkezésére bocsátása.

Tevékenységének ezért alapvető eleme az állandó és aktív kétirányú mun
kakapcsolat valamennyi, az ország területén földtani tevékenységet végző, vagy 
földtani információt igénylő intézménnyel, vállalattal, magánszeméllyel.

Dokumentumállományának főbb egységei, azok nagysága és 1991. évi gya
rapodása az alábbiakban foglalható össze:

1. Kéziratos jelentések és szakvélemények gyűjteménye: 32 091 db/ 469 db
2. Mélyfúrási alapadatok: 197 807 db/3 721 db
3. Mélyfúrási dokumentációk: 77 312 db/ 635 db



Az adattári dokumentációk tartalmi feltárását szolgáló megkutatottsági 
(GEOFOND) térkép sorozatának szerkesztése a dunaújvárosi, a dombóvár— 
szerkszárdi és pécs—bajai 1:100 000 méretarányú lappal folytatódott.

A dokumentumállomány nagysága indokolttá tette a számítógépes nyilván
tartási rendszerek és adatfeltárás megvalósítását. A két fó adatállomány (jelen
tések, mélyfúrások) nyilvántartását szolgáló adatbázisok kialakítása az előző 
években megtörtént, feltöltésük folyamatban van. Az 1991. évben megtörtént az 
egyes területeken végzett földtani kutatásokat regisztráló, ún. megkutatottsági 
adatbázis grafikus adatbázisának kialakítása, és a mintaterület feldolgozása.

Az Országos Földtani Adattár szolgáltatásai — a dokumentációk kéziratos 
volta és tartalmi sajátosságai miatt — csak állami adatvédelem előírásainak és 
az Adattár működési szabályzatának pontos betartásával vehetők igénybe.

Az 1991. évi szolgáltatások megoszlása:
Intézeti dolgozók részére 559 alkalommal 4 791 db
Külső igénylők részére 168 alkalommal 1 283 db
Egyedi megkeresésre több alkalommal készültek különböző adatösszeállítá

sok, adatkiértékelések.
Az Országos Földtani Adattár állományába tartozó mikrofilmtár csak meg

jelenési formájában különbözik a „hagyományos” dokumentációktól, kezelése 
szolgáltatásai a fentiekkel azonos módon történik.

Országos Földtani Szakkönyvtár

Az Országos Földtani Szakkönyvtár hálózaton kívüli, országos feladatkörű, 
nyilvános szakmai könyvtár.

Állománya közel 230 ezer könyvtári egység, amely az 1991. év folyamán 
— vétel, csere és ajándékozás formájában — 335 db könyvvel és mintegy 800 
folyóirat kötettel gyarapodott.

A könyvtár alaptevékenysége keretében biztosítja a szaktájékoztatással egy
bekötött olvasótermi szolgálatot, helyi és könyvtárközi kölcsönzést, xeroxmáso
latok készítését, valamint ellátja az intézeti kiadványok terjesztésével kapcsola
tos feladatokat. Az 1991. évben e szolgáltatásait a központi helyiségeiben-vég
zett rekonstrukció, illetve külső raktárainak költöztetése és rendezése miatt fél 
évig szüneteltetnie kellett. Olvasótermi szolgáltatásait az elmúlt évben 2 500 
fő vette igénybe, a kölcsönzők száma 886 fő volt. A könyvtárközi kölcsönzést 
71 esetben teljesítette, ill. az olvasók kérésére 18 esetben vette igénybe. Az év 
folyamán több, mint 12 ezer oldal xeroxmásolat készült az állományában lévő 
anyagokról.

A könyvtár 41 hazai és 444 külföldi intézménnyel tart fenn rendszeres, a 
kiadványcserét és a kölcsönös szolgáltatásokat biztosító kapcsolatot.

Földtani Térképtár

A nyomtatásban megjelent — elsősorban földtani tárgyú — térképeket és 
magyarázókat a Földtani Térképtár kezeli. Közel 12 000 db-ot számláló állo
mánya az elmúlt évben kereken 100 térképpel gyarapodott. Kölcsönzőszolgálatát



— mely a könyvtáréhoz, hasonlóan nyilvános — 228 alkalommal vették igény
be, értékesítésre közel 2000 térkép, íII. térképmagyarázó került.

A Magyar Állami Földtani Intézet Gyűjteménye

A Magyar Állami Földtani Intézet 1868-ban alapított gyűjteménye jelenleg 
az ország legnagyobb földtani szakmúzeuma. Tematikus kollekcióinak száma 24, 
ami a budapesti főépületben, továbbá négy vidéki telephelyen (Rákóczitelep, 
Szolnok, Szépvízér, Pécs-Somogy) van elhelyezve. 1991. évi leltározott állomá
nya meghaladja a 130 ezer tételt, a nyilvántartott tárgyak száma megközelíti a 
félmilliót.

1991-ben a gyűjtemény anyaga jelentős önálló gyűjtésekkel gyarapodott 
Rudabánya, Mezőkomárom, Sümegprága, Pula, budai Vár-hegy területéről. A 
magmintaraktárakba került 1991-ben a MÉV kővágószőllősi (125 fúrás 10700 
magláda), a Tatabányai Szénbányák Vállalat csordakúti (180 fúrás, 600 zsák), 
a Bauxitkutató Vállalat halimbai (90 fúrás, 300 zsák) raktárának anyaga, továb
bá a VITUKI-tól átvett (2000 fúrás, 700 zsák), a budapesti és a metró fúrások 
(600 fúrás, 1200 zsák) mintái. A nyilvántartás fejlesztése érdekében az 1991- 
ben átvett minták kivételével naprakész számítógépes nyilvántartás készült a 
rákóczitelepi, a szépvízéri és a pécs-somogyi raktárak teljes állományáról. Az 
év végén a Gyűjteményi osztály megkapta önálló számítógépét, ami megteremti 
a gépi adatbázis kiépítésének lehetőségét.

Elkészült a gyűjtemény teljes leltározott anyagát tartalmazó katalógus so
rozatból Borsod-Abaúj-Zemplén megye, s befejeződött az adatgyűjtés Veszprém 
megye területére. Az osztály kutatóitól 31 tanulmány jelent meg, s további 15 
kézirat készült el. Ezek felölelik a neogén és kvarter gerincesek, puhatestűek, 
a neogén termésleletek, a bazaltok fenokristály vizsgálatát, a felsőpetényi gip
szek feldolgozását, valamint az archeosztratigráfiai kutatásokat. A gyűjteményt 
1991-ben 54 külső kutató, köztük 29 külföldi kereste fel.

Kutatás- és Tudománytörténeti Gyűjtemény

Az 1991. évben a gyűjtemény adományozás és csere révén számos értékes 
dokumentummal és fényképpel gyarapodott. Kutatásokat végeztünk több fővá
rosi és vidéki könyvtárban, kézirattárban, levéltárban, valamint múzeumban és 
az ott kijegyzett adatokkal, ill. elkészíttetett xerox-másolatokkal is gyarapítottuk 
a gyűjteményt.

Adatok szolgáltatásával, valamint xerox-másolatokkal és fényképekkel se
gítettük a tudománytörténészek munkáját, előadásaik és publikációik megírását. 
A legtöbb segítséget azoknak a kutatóknak nyújtottuk, akik részt vettek a Drez
dában megrendezett XVI. INHIGEO Symposiumra készült „Museums and Col- 
lection in the History of Mineralogy, Geology and Palontology in Hungary” 
(Bp., 1991. Szerk.: Vitális Gy. és Kecskeméti T.) című tanulmánykötet mun
kálataiban. 1991-ben ez a munka volt a magyar tudománytörténészek legna
gyobb közös vállalkozása, a 440 oldalas kötetben 41 tanulmány jelent meg.



Az év folyamán tanulmányok és ismertetések születtek Orbán Balázsról, 
Hőke Lajosról, Pávai-Vajna Ferencről, Bandat Horstról, a Kutatás- és Tudo
mánytörténeti Gyűjteményről, egy régi Balaton-parti fürdőhelyről, a kőbányá
szok és kőfaragók védőszentjeiről és az esztergomi Magyar Vízügyi Múzeum 
„Pannónia aranya” című kiállításáról. Vargyas G.-ral megszerkesztettük a 
„Bandat Horst, a Hungárián Geologist in Western New Guinea” című könyvet, 
amely Intézetünk és az MTA Néprajzi Kutatóintézete közös kiadásában 1992- 
ben fog megjelenni. Megjelent az elmúlt év folyamán: Vitális Gy. „Böckh 
János és Böckh Hugó szerepe a magyar geológiában” (Szerk.: Hála J.). To
vábbá közreműködtünk a „Szikladal” című, 20 perces, színes film elkészítésé
ben, amelyet a Néprajzi Múzeum Filmstúdiójának munkatársai forgattak a Ge- 
recse-hegység kőbányászainak munkájáról és archaikus munkadalairól.

Megszerveztük a Böckh család találkozóját, amelyre Intézetünkben augusz
tus 31-én került sor. E rendezvényen a családnak a világ különböző részein és 
Magyarországon élő tagjai vettek részt. A vendégeket Gaál Gábor igazgató kö
szöntötte, Vitális György német nyelvű előadást tartott Böckh János és Böckh 
Hugó munkásságának jelentőségéről, majd a Kerepesi temetőben megkoszorúz
ták Böckh János és Böckh Hugó sírját. A találkozó alkalmából Horváth Csa
bával (Természettudományi Múzeum) egy emlékkiállítást is rendeztünk.

Az év folyamán bányászattörténeti gyűjtéseket végeztünk a Börzsöny-hegy
ségben, Sárospatakon, Kalotaszegen, valamint a Kis- és Nagy-Homoród menti 
falvakban. Ez utóbbi utazás során felkerestük a székelyudvarhelyi Haáz Ferenc 
Múzeumot is, ahol Bányai János geológus hagyatékát tanulmányoztuk.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya november 
18-án rendezte meg a VII. Tudománytörténeti Napot, amelyen a XVI. INHIGEO 
Symposiumra készített (fent említett) tanulmánykötet bemutatására került sor és 
13 előadás hangzott el.

Decemberi 5-én került megrendezésre az Intézetben a „Százéves az agro- 
geológiai kutatás a Magyar Állami Földtani Intézetben” című konferencia. Ez 
alkalommal egy kiállításon mutattuk be az intézeti agrogeológiai kutatások tör
ténetét.

A „Bandat Horst Alapítvány” alapösszegének kamataiból 1991-ben Intéze
tünk 14 fiatal kutatójának külföldi tanulányútját összesen 10.196 dollárral tud
tuk támogatni.

Halottak napján a Farkasréti és a Kerepesi temetőben megkoszorúztuk In
tézetünk egykori jeles geológusainak sírjait, valamint november 9-én Papp Ká- 
rolynak a szülőfalujában, Tápióságon felavatott szobrát.

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 1991-ben is elkészítettük az Or
szágos Ásványvagyon Nyilvántartás különböző fejezeteihez kapcsolódó — 
nyersanyagtípusonként — kimutatásokat:

Energiahordozó ásványi nyersanyagok:
Szénhidrogének



Szenek
Ércek:

Feketefémércek
Színesércek
Bauxit

Nemfémes ásványi nyersanyagok:
Vegyesásványok
Talajjavítók

A számítástechnikai eszközökkel megoldott feladat hátterét az ELGI-ben 
(ill. részlegesen a Magyar Alumíniumipari Trösztben) létrehozott adatbázisok 
képezték. A felsorolt nyersanyagtípusok bázisadatait PC-dBASE formátumban 
is előállítottuk.

Földtani Számítástechnikai Központ

Elsősorban a nagy adatbázisok rugalmas kezelésére üzemszerű működőké
pes állapotba hoztuk az 1991. elején beruházott MikroVAX 3800 típusú számí
tógépet. Az év során beszerzésre és beüzemeltetésre került a VMS 5.4 rendszer 
alapú ORACLE adatbáziskezelő rendszer. A központtal kapcsolatos az intézeti 
„on line” hálózat kialakítása is, amelyet az „on line” feladatcsoportnál is
mertetünk.

PUBLIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Földtani térképek, szöveges kiadványok

A Kiadói és szerkesztőségi osztály feladata az Intézet éves tervében sze
replő szöveges kiadványok és térképek nyomdaipari megjelenéséhez szükséges 
bírálatok (lektorálás, fordítás, szakszerkesztés, műszaki szerkesztés, rajzolás, 
nyomdai munkák) elvégzése-elvégeztetése, valamint ilyen jellegű szolgáltatást 
nyújtani az Intézet más egységei részére.

A MÁFI kiadványok fajtái:

1. Szöveges kiadványok:
— rendszeresen megjelenő' kiadványok (Évi Jelentés, Évkönyv, Geologica Hun- 

garica),
— alkalmi kiadványok,
— Módszertani közlemények,
— térkép magyarázók,
— Special papers.

2. Térképek, térképsorozatok:
— Magyarország egész területét befedő térképek,
— Magyarország 1:200 000-es méretarányú földtani térképei sorozat,



— Magyarország megyéinek komplex földtani területprognózisa (1:100 000),
— Az Alföld földtani atlaszai (1:200 000),
— A Kisalföld földtani atlaszai (1:200 000, egyes térképek 1:100 000-es mé

retarányban),
— áttekintő földtani térképek,
— prognózis térképek,
— építésföldtani térképek,
— részletes földtani térképek.

Az 1991-ben megjelent kiadványok:
1. Szöveges kiadványok:

Rendszeresen megjelenő kiadványok:
Évi Jelentés az 1989. évről
Évkönyv: Chikán G.: A Nyugat-Mecsek kainozóos képződményei 

Alkalmi kiadványok:
Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and 
Paleontology in Hungary (16th International Symposium of INHIGEO) 
Vitális Gy.: Böckh János és Böckh Hugó szerepe a magyar geológiában 

Térképmagyarázók:
Az Alföld földtani atlaszai:

Kiskunhalas.
A Kisalföld földtani atlaszai:

Győr—Észak (magyar—angol nyelvű),
Mosonmagyaróvár (magyar—angol nyelvű).

Egyéb:
Ifjú geológusok kongresszusa,
A MÁFI 1992. évi terve.

2. Térképek:
Magyarország megyéinek komplex földtani területprognózisa (1:100 000): 

Komárom—Esztergom megye (5 vált.).
Az Alföld földtani atlaszai (1:200 000):

Kiskunhalas (19 vált.).
A Kisalföld földtani atlaszai (1:200 000):

Győr-Észak (17 vált.: 1:200 000, 4 vált.: 1:100 000), 
Mosonmagyaróvár (17 vált.: 1:200 000, 4 vált.: 1:100 000). .

Szakirodalmi információs tevékenység

A Magyar Állami Földtani Intézet feladatának tekinti a hazai kutatási ered
mények megismertetését a külföldi szakközönséggel, és ugyanígy, a jelentősebb 
külföldi eredmények elérésének biztosítását a hazai kutatás számára. A szakiro
dalmi információs tevékenység keretében e célt a, külföldi társintézményekkel 
(BRGM, Orléans; BGR, Hannover), és rajtuk keresztül az információs rend
szerekkel fenntartatott kapcsolat biztosítja.



A magyar földtani szakirodalom rendszeres feldolgozásának eredményekép
pen évente 300—400 hazai publikáció válik világszerte elérhetővé a szakmai 
adatbázisok (Pascal- Geode, Geoline) közvetítésével. A hazai kutatás számára 
ugyanezen adatbázisok szolgáltatásait biztosítottuk, az igényeknek megfelelően 
rendszeres témafigyelés, vagy eseti lekérdezések alapján.

A szolgáltatásokat 90%-ban az Intézet munkatársai vették igénybe, a fel
használók között voltak azonban az egyetemek, és más külső intézmények ku
tatócsoportjai is.

Az 1991. év jelentős eredménye, hogy az X.25. vonalon keresztül elérhe
tővé váltak a nemzetközi szolgáltató központok (pl. Dialóg) „on line” adatbá
zisai, valamint az elektronikus levelező rendszer (ELLA) szolgáltatásai. Ez 
utóbbiakat az IIF (Információs Infrastruktúra Fejlesztés) programba történt be
kapcsolódásunk tette lehetővé. Az Intézet közreműködik a Geológiai és Geofi
zikai Szakirodalmi Tárjékoztató szerkesztésében és kiadásában.

A „Magyar Földtani Irodalom Bibliográfiája” c. program keretében a föld
tani tárgyú hazai publikációk kétnyelvű (angol—magyar) adatbázisának kialakí
tásával a vázolt tájékoztatási tevékenység múltbeli hiányosságait kívánjuk pó
tolni.

Földtani „on line” Információs Rendszer

A Központi Földtani Hivatal felkérésére — ELGI-vel közös — tanulmányt 
készítettünk az alábbi címen: „Kutatási program és költségkalkuláció az Orszá
gos Földtani Információs Rendszer elkészítésére, javaslat az információs rend
szer eszközeire”. A feladatcsoport részét képezte az alábbi (társszerzőkkel ké
szített) kutatási program összeállítása: „Kutatási program — Földtani Ipari 
Adatbázis Rendszer”.

Alvállalkozói megbízás formájában — 10 db terminálponttal — kiépítettük 
a központi épület „on line” hálózatának első lépcsőjét. Az így létrehozott ter
minálokról a központi gép elérhető. Az elérést mind PC mikroprocesszor (DEC- 
NET-USE paranccsal), mind pedig VAX CPU rendszerben (SETHOST terminál 
emulációval), biztosítottuk. A bekapcsolt terminálokból ORACLE szinten elér
hető a SZÜV mélyfúrási adatbázis és a hagyományos MÉRLEG rendszer.

Az év során beüzemeltük az X-25-ös postai hálózat levelezési és nemzet
közi adatbázis rendszereit. Időközben az ELGI is csatlakozott a vonatkozó pos
tai rendszerhez, ilymódon létrejött a feltétele a két intézet közötti kapcsolat 
létrehozásának is.

Földtani természetvédelmi és bemutató területek

Az ország földtani képződményeinek gyenge feltártsága következtében a 
magyar földtan, arra kényszerült, hogy mesterséges feltárások rendszerét tartsa 
fenn s gondoskodjék arról, hogy mind a szakemberek,: mind az egyetemi hall
gatók anyagi valóságukban ismerhessék meg a vonatkozó képződményeket.

A Dunántúli-középhegység területén napjainkig mintegy száz feltárás kar
bantartását láttuk el. E feltárások közül a négy legfontosabbnak: a tatai, a sü



megi, az úrkúti és a nyirád-darvastói természetvédelmi területek kezelői jogával 
a Magyar Állami Földtani Intézet rendelkezik. Ezeket a földtani képződmények 
iránt érdeklődő nagyközönség számára is hozzáférhetővé tette s csekély belé
pődíj ellenében Tatán a középiskola diákjain keresztül vezetést is biztosított.

A legidősebb (1958 óta) és legkomplettebb természetvédelmi területen (ta
tai) az ottani rétegsor mellett reprezentatív országos kőpark, ásványbányászati 
nyersanyagbemutató, neolitikumi lakó- és munkahely, valamint bányavágat zsa- 
luzási bemutató is látható, melyekhez egy kis alkotó faház társul.

Sümegen a több száz méteres feltáráson túl neolitikumi bányászkodás em
lékei, 16 faházas és több kőépületes komplett oktatóbázis is található, amely 
az egyetemisták mellett nemzetközi, földtani társulati és MÁFI rendezvényeknek 
is helyet biztosított.

Úrkúton az oxidos mangánérc látványos paleokarsztját, Darvastón egy egy
kori bauxit külfejtésben a fekü és fedő képződményeket őrizzük.

Az 1991. évi feladatok sorába tartozott az objektumok működtetéséhez 
szükséges hozzájárulások előteremtése is.

A TERÜLETI FÖLDTANI SZOLGÁLATOK ÁLLAMI ÉS KÖZSZOLGÁLATI
FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A Magyar Állami Földtani Intézet Területi Földtani Szolgálatai illetékességi 
területeiken, (14. ábra) 1991. évben ellátták a jelentkező igények szerint, szer

te. ábra. A MÁFI Területi Földtani Szolgálatok elhelyezkedése és működési területe



teágazó földtani feladataikat, melyekről három nagy témacsoportban adhatunk 
rövid áttekintést.

A működés alapvető feladatainak biztosítása

Az év folyamán a Szolgálatok kiépítették az űj közigazgatási rend intézmé
nyeivel, a városi, megyei és települési önkormányzatokkal, a Polgármesteri Hiva
talokkal a munkakapcsolatokat. Ennek érdekében a Területi Földtani Szolgálatok 
tevékenységét ismertető Tájékoztató c. anyagot küldtünk, és a lehetőségek szerint 
eleget tettünk a megkereséseknek.

Folytattuk a társszakhatóságokkal kialakult kapcsolátaink fenntartását, me
lyet ezen intézményeknél végrehajtott változások jellemeztek.

A Területi Földtani Szolgálatok működésével és hatáskörével kapcsolatosan 
az év folyamán, a földtan átszervezésének és a bányatörvény többszörös átdol
gozásának napi eseményei nehezítették a szakmai munka elvégzését.

E kérdés mely a Területi Földtani Szolgálatok hatósági eljárásainak rendjét is 
érinti, csak a negyedik negyedév végére jutott átmeneti nyugvópontra. A törvénnyel 
és más szabályozási tervezetekkel kapcsolatosan a Szolgálatok több tárgyaláson 
vettek részt, illetve írásbeli javaslatokat és tervezeteket készítettek a Központi 
Földtani Hivatal számára, és véleményezték a munkaközi változatokat.

A 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet alapján, a KFH megbízásából vélemé
nyeztük a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladéklerakó és Feldolgozó Telep ellenőrző
mérőrendszerének kutatásával és kiépítésével kapcsolatos földtani munkákat.

A KFH megbízásából három fordulóban véleményeztük a Környezetvédelmi 
és Területgazdálkodási minisztérium által összeállított, a Környezeti Hatásvizs
gálatokról szóló (KHV) rendelettervezetet.

A KFH kérésére a Szolgálatok az illetékességi területükön működő építőipari 
ásványi nyersanyag-bányászatról, a meglévő adatbázist kiegészítő adatsorokat állí
tottak össze. A közigazgatási szervezetek, társadalmi intézmények és a társszakha
tóságok részére végzett munkák száma az év folyamán összesen: 365 db eljárás.

Építőipari ásványi nyersanyagok kutatásával és bányászatával kapcsolatos el
sőfokú szakhatósági feladatok, és a KFH alkalmi megbízásából szakhatóság

ként végzett feladatok

Az első félév folyamán elkészítettük az építőipari ásványi nyersanyagok bá
nyászatának a Szolgálatok illetékességi körébe tartozó 1991. január l.-i állapot 
szerinti hagyományos és számítógépes mérlegét, grafikus összesítéseket mellékelve. 
A KFH a mérleget néhány módosítás végrehajtásával jóváhagyta. Az elsőfokú szak- 
hatósági munkát ez évben az új bányatörvény megjelenésének hiányában, azokkal 
a módosításokkal végeztük, melyeket a KFH elnöke e tárgyban a Szolgálatok ré
szére kiadott.

Az évi szakhatósági munkát és a KFH által alkalmi, eseti megbízásai alap
ján, végzett egyéb szakhatósági munkák statisztikus összefoglalását a 15. ábrán 
és a hozzá tartozó táblázatban foglalt részletezésben tekinthetjük át.



15. ábra. A MÁFI Területi Földtani Szolgálatok 1991. évben végzett szakhatósági és közszolgála
ti feladatainak megoszlása

Jelmagyarázat az oszlop diagrammokhoz:

I. A közigazgatási szervezetek, társadalmi intézmények és társszakhatóságok részére vég
zett munkák.

1 365 db
II. Építőipari ásványi nyersanyagok kutatásával és bányászatával kapcsolatos elsőfokú 

szakhatósági vagy a KFH alkalmi megbízásából végzett feladatok
1 335 db bányabejárások és ellenőrzések száma

25 db földtani kutatási program határozat kiadása
5 db földtani kutatási program módosító, kiegészítő határozat kiadása

36 db előzetes kutatási engedély kiadása
10 db termeléssel összefüggő (elvi) kutatási engedély
32 db földtani kutatás eredményeit értékelő jelentés határozata

8 db kiegészítő földtani kutatás eredményeit értékelő jelentés határozata
2 116 db

29 db működő bányák szüneteltetésével kapcsolatos ásványvagyonelszámolá- 
si határozat kiadása

26 db az országos ásványvagyon nyilvántartásba felvett lelőhelyek ásvány
3 55 db vagyonának törlési határozata
4 23 db földtani hatósági igazolás kiadása
5 40 db földtani hatósági hozzájárulás kiadása



6 11 db működő bánya korszerűsítéséhez bővítéséhez földtani hatósági igazo
lás kiadása

4 db egyes művelési tömbök ásványvagyonának újraminősítési határozata
7 db engedélyhez kötött ásványvagyon visszahagyásáról nyilatkozat
4 db pillérekben lekötött ásványvagyonról nyilatkozat

7 IS db

8 725 db a' szövetkezeti és melléküzemági építőipari nyersanyagbányászat éves 
változásainak elszámolása az 1991. január 1-i állapot szerint.

III. Egyéb feladatok
1 16 db a KFH megbízásából a területen folyó építő- és építőanyagipari nyers

anyagkutatási tervek, jelentések, véleményezések száma
2 38 db műszaki ellenőrzések száma

94 db a KFH képviseletében környezetvédelmi, természetvédelmi ellenőrzé
seken, bejárásokon, tárgyalásokon való részvétel

76 db ill. írásbeli vélemény, állásfoglalás
3 170 db
4 82 db a KFH képviseletében hatósági és közigazgatási eljárásokon való rész

vétel
5 160 db saját hatáskörben hatósági és közigazgatási eljárásokon való részvétel

Egyéb feladatok
A KFH megbízásából, a jelentkező igények szerint, elláttuk a területen fo

lyó építő és építőanyagipari nyersanyagkutatási tervek, jelentések véleményezé
sét, műszaki ellenőri feladatokat, közigazgatási bejárásokon való részvételi kö
telezettségeket. Az év során végzett tevékenységet összesítve a Területi Földtani 
Szolgálatok 1426 eljárásban vettek részt, és kiadományoztak anyagokat, továbbá 
725 bánya éves elszámolását végezték el.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Magyar Állami Földtani Intézetnek közel 20 országgal van intenzív tu
dományos kapcsolata. Az elmúlt két év során a Közép- és Kelet-Európábán 
végbement gazdasági és politikai változások — a várttal ellentétben — nem 
bővítették kapcsolatainkat. Ez vonatkozik a volt KGST országokra és Ny-Eu- 
rópára egyaránt. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok hatékonysága javult, 
melyet a publikáció orientált kutatások, ill. a multilaterális kooperációk felé 
való elmozdulás bizonyít.

Kétoldalú kapcsolatok

A kétoldalú kapcsolatok alapvető célja, hogy eredményei segítsék elő az 
Intézet kutatási programjának megvalósítását.

A legintenzívebb együttműködés — a közös határ és a közös földtani szi
tuáció miatt — a GBA-val (Bécs) és a GUDS-al (Bratislava) folyt 1991-ben. 
E két intézménnyel hosszútávú megállapodásaink a földtan szinte teljes verti
kumát átfogják. Ettől eltérően a többi országgal, ill. intézményekkel való



együttműködés célja egy-egy speciális téma, módszertani kérdés kétoldalú ko
operációban való megoldása.

Sajnálatos, hogy az elmúlt időszak változásai miatt törés következett be a 
több évtizede folyó lengyel, román és jugoszláv együttműködésekben, a Szov- 
jetúnióval fennálló kapcsolatok pedig jelentősen beszűkültek.

E kapcsolatok legjelentősebb eredménye volt 1991-ben, hogy az osztrák
magyar együttműködés 20 éves jubileuma alkalmából megjelent (a GBA kiadá
sában) a közös kutatási eredményeket bemutató kötet első része (20 szakcikk 
400 nyomtatott oldalon), míg a 2. rész szerkesztési munkái befejeződtek. 
Ugyancsak publikációra való előkészítés stádiumába jutott a MÁFI—GSF (Es- 
poo) Tokaji-hegységi geokémiai, a MÁFI —VSZEGEI mezozóos korrelációs, 
MÁFI—Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia kréta korrelációs, valamint a MÁ
FI—GSI (Jeruzsálem) hidrotermális ércesedések geokronológiája c. kutatási 
program.

A MÁFI 1991-ben érvényben lévő kétoldalú megállapodásai
Ausztria:
Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaság:

Finnország:
Franciaország:
Izrael:
Kína:

Németország:
Szovjetunió:

Geologische Bundesanstalt (Wien)
Geologicky Ústav Dionyza Stúra (Bratislava)
Slovensky Geologicky Ústav (Bratislava)
Geologicky Prieskum (Spisská Nova Vés)
Geological Survey of Finland (Espoo)
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (Orléans) 
Geological Survey of Israel (Jeruzsálem)
Ministry of Geology and Mineral Resources (Peking)
(Kínai Népköztársaság Ásványi Nyersanyagügyi és Földtani Mi
nisztériuma)
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) 
VSZEGEI (Szentpétervár)
VIEMSZ (Moszkva)
Ukrán Földtani Hivatal (Kijev)
Beregszászi Földtani Expedíció (Beregszász)
Grúz Tudományos Akadémiai Paleontológiái Intézete (Tbiliszi) 
Ukrán Tudományos Akadémia Zoológiái Intézete (Kijev)

Multilaterális kapcsolatok

A Nyugat-Európai Földtani Szolgálatok Igazgatóinak Konferenciája (WEGS)
Az európai országok (Ciprust, Izlandot, Grönlandot és Törökországot ide

értve) 1971-ben határozták el az állami földtani szolgálatok, ill, intézetek ve
zetőinek rendszeres éves találkozóját. Ennek célja az információcserén kívül 
európai méretű közös programok végzése. A volt szocialista országok közül 
Magyarország képviseletében a Magyar Állami Földtani Intézet kapott először 
felkérést, hogy 1992-től vegyen részt az éves üléseken. E döntés jelentősen 
bővítheti kapcsolatainkat az elkövetkezendő években.

Danube Region Environmental Geology Program (DANREG)
Az 1989-ben indult magyar—osztrák—szlovák program célja egységes mód

szer, jelkulcs alapján, egységes topográfiai alapon, a Duna két oldalán 25—25



km-es sávban különböző térképváltozatok és tanulmányok segítségével bemutat
ni a jelenlegi állapotot és alapot adni a területet érintő ipari létesítmények, 
környezetvédelmi feladatok, ivóvízbázisok stb. tervezéséhez. A program részle
tesebb ismertetését lásd a 26. oldalon, „A Bécs—Pozsony—Budapest közötti 
Duna-szakasz földtani, tektonikai, környezet-, víz- és mérnökföldtani térképei 
(„Duna program”) című fejezetben.

A részfeladatok megoldására létrehozott munkabizottságok 1991-ben foly
tatták a már korábban megkezdett tevékenységüket (egységes jelkulcsok kiala
kítása, szerkesztési munkák).

HEXAGONALE
A PENTAGONALE kezdeményezés Földtudományi Bizottsága (PESC) 

1991. áprilisi budapesti alakuló ülésén 17 benyújtott projektünket fogadta el. A 
PENTAGONALE Tudományos-Technológiai Együttműködések Tanácsa 1991. jú
niusi dubrovniki ülésén már HEXAGONALE-ra bővülés figyelembevételével 7 
projektjavaslatunk megvalósítását támogatta. Ezek mellett több más ország által 
irányított projektben is közreműködést vállaltunk. Az elfogadott projektek meg
valósítása — a bizonytalan finanszírozási háttér miatt — 1992-ben megindulhat 
a bilaterális kapcsolatokra alapozva.

Nemzetközi Szervezetek
A Magyar Állami Földtani Intézet intézményesen vagy kutatóinak szemé

lyes tagsága alapján számos nemzetközi szervezet (bizottság, projekt, munka- 
csoport, stb.) munkájában vesz részt, többen irányító funkciót töltenek be.

Ezek a következők:

International Union of Geological Sciences (IUGS)
Commissions:

Comission on Geological Documentation 
ICST1/IUGS WG on a Multilingual Thesaurus of 
Geosciences
Commission on Storage, Automatic Processing and 
Retrieval of Geological Data
COGEODATA/COGEODOC Joint WG on Data Sources and 
Data Integration
Commission on Geology for Environmental Planning 
Commission on Global Sedimentary Geology 
Commission on the History of Geological Sciences 
Commission on Stratigraphy

Subcommission on Triassic Stratigraphy 
Subcommission on Cretaceous Stratigraphy 
Working Group on Paleogene/Neogene Boundary 
Subcommission on Neogene Stratigraphy 
Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy 
Subcommission on Stratigraphic Classification 

Advisory boards
Advisory Board for Research Development ,

(COGEODOC)

(COGEODATA)

(COGEOENVIRONMENT)

(INHIGEO)
(ICS)

(ABRD)



Affiliated organizations
Association of European Geological Societies (AEGS)
European FClay Groups Association
Association Internationale Pour l’Etude des Argiles (AIPEA)
Carpath—Balkan Geological Association (CBGA)

Commission on Tectonism 
Commission on Magmatism
Commission on Engineering-geology and Hydrogeology 
Commission on Stratigraphy, Paleogeography and Paleontology 
Commission on Mineralogy and Geochemistry

Commission for the Geological Map of the World (CGMW)
International Association of Engineering Geology (IAEG)
International Association of Hydrogeologists (1AH)
International Association for Mathematical Geology (IAMG)
International Association of Sedimentology (IAS)
International Association of Geochemistry and
Cosmochemistry (IAGC)

WG on Water-Rock Interaction
International Mineralogical Association (IMA)

WG on Mineral Equilibra
International Union for Quaternary Research (INQUA)

Joint Programmes
International Geological Correlation Programme (IGCP)

No. 216 Global Biological Events in the Earth History
No. 219 Comparative Lacustrine Sedimentology through Space and Time, GLOPALS 
No. 245 Non-marine Cretaceous Correlations 
No. 247 Precambrian Ore Deposits and Tectonics 
No. 254 Metalliferous Black Shales 
No. 259 International Geochemical Mapping 
No. 262-Tethyan Cretaceous Correlations 
No. 264. Remote Sensing Spectral Properties 
No. 276 Paleozoic in the Tethys 
No. 286 Early Paleogene Benthos 
No. 287 Tethyan Bauxites 
No. 294 Very Low-grade Metamorphism 
No. 299 Geology, climate, hydrology and karst formation 

International Council of Scientific Unions (ICSU)
International Geosphere-Biosphere Programme 
IUGS/UNESCO Project on Mineral Deposit Modelling

Egyéb szervezetek:
International Association for Plant Taxonomy 
European Association of Organic Geochemists 
AAPG Oil Shale Committee 
International Speleological Union 

Palaeokarst Committee
International Confederation for Thermal Analysis

Committee for Thermal Analysis in Geosciences 
Society of Vertebrate Paleontology
Western European Geological Surveys (WEGS)
UNESCO World Heritage Convention

WG on. Geological (incl. Fossil) Sites



Közép- és Kelet-Európát támogató programok,
Európai Gazdasági Közösség n

A TEMPUS Program keretében benyújtott három pályázatunkat: Felszína
latti vizek szennyeződésének kutatása (Dán Földtani Szolgálat); Tavi üledékek 
kutatása (Utrechti Egyetem); és a Kréta képződmények kutatása (Utrechti Egye
tem), valamint magyar—cseh—szlovák—jugoszláv közös javaslatból elkészített 
két PHARE projekt (határmenti folyókkal kapcsolatos környezetföldtani problé
mák, környezetvédelmi geokémia) elutasításra kerültek. Ugyancsak a PHARE 
keretében dolgoztunk ki egy magyar—cseh—szlovák—lengyel közös projektet, 
melynek célja környezetföldtan orientált geokémiai térképezés, az Európa Geo
kémiai Térképe c. programba való csatlakozás igényével. Előkészítő munkákat 
végeztünk egy, szintén PHARE keretében végzendő geotermikus projektben való 
részvétel lehetőségéről.

A NATO Tudományos Programok-ban, az USA AID programjaiban való 
közreműködés kialakítása a következő évek feladata.

Alapítványok és alapítvány jellegű programok

Az alapítványok, ill. alapítvány jellegű programok 1991-ben jelentősen bő
vítették lehetőségeinket a fiatal szakemberek továbbképzése, rendezvényen tör
ténő részvétele és konkrét kutatási programok végzése területén. A Bandat 
Horst, a Soros és a Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványok (egyénileg pályáz
hatók), valamint a zömében magyarországi kutatásokat támogató OTKA körze- 
működéssel 11 országban (Belgium, Franciaország, Hollandia, Izland, Kína, 
Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svájc) 
folytattak rövidebb idejű tanulmányokat, ill. vettek részt konferenciákon az In
tézet kutatói.

Sikeres pályázatok eredményeként a Fyssen Foundation (Párizs) a Homo- 
nidea kutatásokhoz nyújt segítséget, míg a Magyar—Amerikai Közös Alapítvány 
az „Analysis of high resolution geomagnetic field records from laté Miocéné 
core sections in Hungary” c. 3 éves projektet támogatja (MÁFI-USGS). Ez 
utóbbi Alapítvány támogatásának elnyerése érdekében egy további pályázat ké
szült el (Hungárián Neogene Stratigraphy and Biotic Evolution) és több projekt 
kidolgozása kezdődött meg (miocén zátonyok, szervesgeokémia, környezetszeny- 
nyezés geokémiai vizsgálata, nitrátos vizek hidrogeokémiája).

Az Österreichische Akademie dér Wissenschaften OST-WEST Programme 
(OWP)-ban a felszínalatti vizek izotóphidrológiai kutatását előirányzó projekte
ket készítettünk a BVFA Arsenallal (Ausztria) közösen.

Szellemi export lehetőségek, illetve külföldi kutatási igények felkutatása .
(Marketing)

1991-ben a szellemi export és földtani kutatásokban való részvétel lehető
ségének vizsgálata két fő témakörre koncentrálódott; egyetemi ill. felsőoktatás
ban, UNESCO közreműködéssel való részvétel (Mexikó, Guatemala, Chile), va



lamint konkrét földtani térképezési, hidrogeológiai, mérnökgeológiai, környezet- 
földtani és ásványi nyersanyagkutatási feladatok megoldásában való közremű
ködés (Guatemala, Kolumbia, Ethiópia, Omán). Az eddigi eredmények alapján 
egy magyar szakember 1992-tól bekapcsolódhat a guatemalai San Carlos egye
tem oktató munkájába.
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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1991. ÉVI SZEMÉLYI 
ÁLLOMÁNYÁNAK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

Az Intézet vezető beosztású munkatársai 1991-ben

Hámor Géza dr.
igazgató 1991. 06. 30-ig 

Gaál Gábor dr.
igazgató 1991. 07. 01 -töl 

Hetényi Rudolf
igazgatóhelyettes 

Beke István
gazdasági igazgató 

Cserny Tibor dr.
Titkárság vezetője 

Halmai János dr.
Nemzetközi titkárság vezetője 

Csalagovits Imre dr.
Anyagvizsgálati főosztály vezetője 

Jámbor Áron dr.
Ásványi nyersanyagkutatási és alkalmazott föld
tani főosztály vezetője 

Nagy elemér dr.
Kutatási főosztály vezetője 

Raincsák György
Területi Földtani Szolgálatok főosztály vezetője 

Vitális György dr.
Dokumentációs főosztály vezetője 

Bohn Péter dr.
Környezetföldtani osztály vezetője 

Boldizsár István
Nyugatmagyarországi TFSZ vezetője 

Chikán Géza dr.
Déldunántúli osztály vezetője 

Császár Géza dr.
Középhegységi osztály vezetője 

Csilling László
Tervosztály vezetője ,

Erdélyi Gáborné dr.
Országos Földtani Adattár vezetője 

Földvári Mária dr.
Ásványkőzettani osztály vezetője 

Gefferth Károlyné
IPM-KFH Távérzékelési Program Iroda vezetője 

Góczán Ferenc dr.
Őslénytani osztály vezetője 

Horváth István
Geokémiai osztály vezetője

Józsa Gábor
Északmagyarországi TFSZ vezetője 

Juhász Erika dr.
Szedimentológiai osztály vezetője 

Kassai Miklós dr.
Déldunántűli TFSZ vezetője 

Kéri János dr.
Középdunántűli TFSZ vezetője 

Kiss Árpád
Országos Földtani Szakkönyvtár vezetője 

Knauer József
Bauxitföldtani osztály vezetője 

Kordos László dr.
Gyűjteményi osztály vezetője 

Kun László dr.
Agrogeológiai osztály vezetője 

Lacza József
Beruházási és üzemeltetési osztály vezetője 

Mkó  Laios
Keletmagyarországi TFSZ vezetője 

Nagy Géza
Északmagyarországi osztály vezetője 

Radócz Gyula dr.
Szilárdásványi nyersanyag osztály vezetője 

Raincsák Györgyné
Mérnökgeológiai osztály vezetője 

Scharek Péter dr.
Kisalföldi osztály vezetője 

Síkhegyi Ferenc
Távérzékelési osztály vezetője 

Simonyi Dezső
Kiadói és szerkesztőségi osztály vezetője 

Somos László dr.
Nyersanyagértékelési és számítástechnikai önál
ló osztály vezetője 

Szabó Ferencné
Személyzeti és munkaügyi osztály vezetője 

Szilágyiné Varró Mária
Számviteli osztály vezetője 

Tamula László
Pénzügyi osztály vezetője 

Tanács János dr.
Szénhidrogénföldtani osztály vezetője



Tóth György
Vízföldtani osztály vezetője 

Vörös István dr.
Expedidos osztály vezetője

Zentay Tibor dr.
Délalföldi TESZ vezetője 

Zsilák György dr.
Budapesti TFSZ vezetője

Az Intézet kutatói 1991-ben

Alács Valéria tud. segédmunkatárs 
Albert Eszter tud. főmunkatárs 
Angyal Jolán tud. munkatárs 
Balogh Kálmán dr. nyug. tud. tanácsadó 
Barabás Antal dr. nyug. tud. tanácsadó 
Bartha András dr. tud. munkatárs 
Bácskay Erzsébet dr. tud. főmunkatárs 
Báldi Tamásné dr. tud. főmunkatárs 
Bálint Csilla tud. munkatárs 
Bence Géza tud. munkatárs 
Bernhardt Barnabás tud, főmunkatárs 
Bertalan Éva dr. tud. főmunkatárs 
Bihari Dániel tud. főmunkatárs 
Bodnár Erika tud. munkatárs 
Bognár László dr. tud. főmunkatárs 
Bohn PéternÉ dr. tud. főmunkatárs 
Brukner SándornÉ dr. tud. főmunkatárs 
Budai Tamás dr. tud. főmunkatárs 
Budinszky Péterné dr. tud. főmunkatárs 
Chkán Gézáné dr. tud. főmunkatárs 
Csíky Gábor dr. nyug. tud. főmunktatárs 
Csillag Gábor tud. munkatárs 
Csirk György tud. munkatárs 
Csontosné Kiss Katalin tud. munkatárs 
Darida Károlyné tud. főmunkatárs 
Detre Csaba dr. tud. főmunkatárs 
Dér István nyug. tud. munkatárs 
Don György tud. munkatárs 
Dosztály Lajos tud. munkatárs 
Dudás A. Imre tud. munkatárs 
Dudich Endre dr. tud. főmunkatárs 
Dudko Antonyina tud. főmunkatárs 
Elsholtz László tud. főmunkatárs 
Emszt Mihály dr. nyug. tud. főmunkatárs 
Erdélyi Árpád dr. tud főmunkatárs 
Erdélyi Judit tud. munkatárs 
Erhardt György tud. főmunkatárs

Farkasné Bulla Judit tud. munkatárs
Fekete Ágnes tud. munkatárs
Fekete István tud. segédmunkatárs
Ferencz Károly dr. nyug. tud. főmunkatárs
Forgó Zoltán tud. segédmunkatárs
Franyó Frigyes dr. tud. főmunkatárs
Fridelné Matyók Ilona tud. munkatárs
FOgedi P. Ubul tud. munkatárs
Gál Nóra Edit tud. munkatárs
Gecsei Éva tud. segédmunkatárs
Gidai László dr. tud. tanácsadó
Gombárné Forgács Gizella tud. munkatárs
Gondár Károly tud. munkatárs
Gondárné Sőregi Katalin tud. segédmunkatárs
Grill József dr. tud. munkatárs
Gulácsi Zoltán tud. munkatárs
Gyalog László tud. főmunkatárs
Gyarmati Pál dr. tud. főmunkatárs
Gyuricza György dr. tud. munkatárs
Hajdú László tud. munkatárs
Hála József dr. tud. főmunkatárs
Hámor Géza dr. tud. tanácsadó
Hámor Tamás dr. tud. munkatárs
Hámorné Vidó Mária dr. tud. munkatárs
Hegedűs Gyula dr. nyug. tud. főmunkatárs
Hegyi József tud. főmunkatárs
Hiedl SáNDör tud. segédmunkatárs
Hilgert László tud. segédmunkatárs
Horeczky Veronika tud. munkatárs
Horváth Attila tud. munkatárs
Ikrényi Károly dr. tud. főmunkatárs
Ilkey Mklósné dr. tud. főmunkatárs
Ivancsics Jenó tud. főmunkatárs
Jakus Péter tud. munkatárs
Jankovich István dr. tud. főmunkatáis
Jaskó SÁNDOR dr. nyug. tud. munkatárs
Jocha Károlyné tud. főmunkatárs



Kaiser Miklós dr. tud. főmunkatárs 
Kalafut Miklós tud. munkatárs 
Kalmár János dr. tud. főmunkatárs 
Kaplay ImrÉnÉ dr. nyug. tud. főmunkatárs 
KÁRPÁTI LajosnÉ nyug. tud. munkatárs 
Kecskeméti Tiborné nyug. tud. főmunkatárs 
Kneifel Ferenc tud. munkatárs 
Kollányi Katalin dr. tud. főmunkatárs 
Koloszár László dr. tud. főmunkatárs 
Konrád Gyula tud. munkatárs 
Korpás László dr. tud. főmunkatárs 
Korpás Lászlóné dr. tud főmunkatárs 
Kovács Gábor tud. munkatárs 
Kovács Laios tud. munkatárs 
Kovács Pálffy Péter tud. munkatárs 
Kovácsné Bodrogi Ilona dr. tud. főmunkatárs 
Kókai András tud. főmunkatárs 
Kókay József dr. tud. főmunkatárs 
Könczöl NándornÉ tud. munkatárs 
Kórössy László dr. nyug. tud. főmunkatárs 
Krolopp Endre dr. tud. főmunkatárs 
Kucsora Sándor tud. munkatárs 
Lakos Károlyné nyug. tud. munkatárs 
Lantos Miklós tud. főmunkatárs 
Lányi Ernő tud. főmunkatárs 
László József tud. munkatárs 
Lázárné Szegó Éva tud. munkatárs 
Lelkes György dr. tud. főmunkatárs 
Lelkes Györgyné dr. tud. főmunkatárs 
Lendvai Judit tud. munkatárs 
Less György dr. tud. főmunkatárs 
Lonsták László tud. munkatárs 
Lorberer Árpádné dr. tud . munkatárs 
Lórincz Hajnalka dr. nyug. tud. munkatárs 
Marczis József dr. nyug. tud. munkatárs 
Maros Gyula tud. munkatárs 
Marsi István dr. tud. munkatárs 
Marton Lajos dr. nyug. tud. tanácsadó 
Merzich Péter tud. munkatárs 
Mészáros Józsefné tud. munkatárs 
Mihály Sándor dr. tud. munkatárs 
Molnár Péter tud. munkatárs 
Móra Lászlóné dr. nyug. tud. főmunkatárs 
Müller Pál dr. tud. főmunkatárs 
MOller Tamás tud. segédmunkatárs

Nagy Béláné dr. nyug. tud. főmunkatárs
Nagy Lászlóné dr. tud. tanácsadó
Nagy Péter tud. munkatárs
Nagy Tiborné tud. munkatárs
NagynÉ Pálfalvy Sarolta tud. segédmunkatárs
Nádor Annamária tud. munkatárs
Oravecz Jánosné dr. tud. főmunkatárs
Orosz Tiborné dr. nyug. tud. tanácsadó
Oszvald Tamás tud. munkatárs
Ódor László tud. főmunkatárs
Ó. Kovács Lajos dr. tud. főmunkatárs
Örkényi Róbertné dr. tud. munkatárs
Papp Lajos tud. munkatárs
Papp Péter tud. munkatárs
Partényi Zoltán tud. munkatárs
Partényi Zoltánné tud. munkatárs
Pelikán Pál tud. főmunkatárs
Pentelényi Antal tud. munkatárs
Pentelényi László tud. főmunkatárs
Peregi Zsolt tud. munkatárs
Piros Olga dr. tud. munkatárs
Pozsgai János tud. munkatárs
Prakfalvi PÉTER tud. munkatárs
Ravasz Csaba dr. tud. főmunkatárs
Ravasz Csabáné dr. tud. főmunkatárs
Rákosi László dr. tud. főmunkatárs
Rálisch Lászlóné tud. munkatárs
Réti Zsolt dr. tud. munkatárs
Rjschák Géza tud. főinunkatárs
RotternÉ Kulcsár Anikó tud. segédmunkatárs
Róth László tud. munkatárs
Selmeczi Ildikó tud. munkatárs
Siegl Károlyné tud. munkatárs
Siposs Zoltán dr. nyug. tud. főmunkatárs
Soha Istvánné nyug. tud. munkatárs
Solti Gábor dr. tud. főmunkatárs
Szabó Nándor dr. nyug. tud. főmunkatárs
Szebényi Lajos dr. nyug. tud. tanácsadó
Szeiler Rita tud. segédmunkatárs
Szenthe Jánosné dr. tud. munkatárs
Szentirmai István dr. tud. munkatárs
Szepesházyné Kurimay Á. tud. munkatárs
Szurkos Gábor tud. munkatárs
Szurominé Korecz Andrea tud. munkatárs
Szüts Sándor tud. főmunkatárs



Tálas Pál tud. munkatárs
Thamóné Bozsó Edit tud. munkatárs
Tóth István dr. tud. főmunkatárs
Tóth Zs. József tud. munkatárs
Tóti iné Kovács Terézia tud. munkatárs
Tóthné Makk Ágnes tud. munkatárs
Tullner Tibor tud. munkatárs
Tungli Gyula tud. munkatárs
Turczi Gábor dr. tud. munkatárs
Vakarcsné Erdélyi Emőke tud. segédmunkatárs

Vargáné Barna Zsuzsanna tud. munkatárs 
VaTAI JÓZSEF tud. segédmunkatárs 
Venkovics István nyug. tud. munkatárs 
Vétó István dr. tud. főmunkatárs 
Vető Istvánné dr. tud. főmunkatárs 
Végh Anna nyug. tud. főmunkatárs 
Végh Sándor dr. tud. főmunkatárs 
VicziÁN ISTVÁN dr. tud. tanácsadó 
VÍG ANTALNÉ tud. munkatárs 
Zsámbok István tud. munkatárs

Az Intézet nem tudományos besorolású munkatársai 1991-ben

Akáb Loránd fordító 
Antal Zsuzsanna rajzoló 
Arató Andorné raktáros 
Árvay Gábor geológusteclinikus 
Bach István nyug. telepőr.
Bakony Imre geológustechnikus
Bakonyi Tamás geológustechnikus
Bakos József nyug. portás
Balázs ImrÉné rajzoló
Balázs Sándorné nyug. telefonközp. kezelő
Balázs Zoltán geológustechnikus
Bállá Györgyné nyug. takarító
Ballabás Sándor nyug. kisegítő
Balogh József fúrómunkás
Balóné Lehrmayer Judit geológustechnikus
Baráth Istvánné vegyésztechnikus
Bauer László telepőr
Bácsi Barnáné pénztáros
Báder Mátyásné láb. anyagvizsgáló
Bátor Józsefné láb. anyagvizsgáló
Bátori Mklósné laboratóriumi iszapoló
Bencze József nyug. kisegítő
Bendo László anyagvizsg. előkészítő
Benkő Levente ügyintéző
Berlász Istvánné nyug. ügyintéző
Bernáthné Halász OttÍlia nyug. leltározó
Bernhardtné Laky Ildikó geológusteclinikus
Bertalan József titkos ügyiratkezelő
Bihel Gyula könyvkötő
BIró Jánosné laboratóriumi iszapoló

Bizek Dezsőné dr. fotós 
Bodor Katalin műszaki ügyintéző 
Bodor Lászlóimé nyug. xerox kezelő 
Bogár György rajzoló 
Bognár Ferencné geológustechnikus 
Bor Gyuláné konyhai kisegítő 
Borbély Gábor számítógépkezelő 
Boros György nyug. udvari munkás 
Bódi Csaba nyug. portás 
Bódi István raktárkezelő 
Bódis Katalin xerox kezelő 
Bóka Istvánné adminisztrátor 
Bóna Gézáné rajzoló 
BölkÉnyi ImrÉNÉ vegyésztechnikus 
Branner Lászlóimé adminisztrátor 
Brózik Sándorné dr. nyug. rajzoló 
Brugger Györgyi'ügyintéző 
Budaházi Ferenc nyug. telepőr 
Budainé Uitz Judit dr. rajzoló 
Budavári Miklós nyug. feltáró munkás 
Czene Arzénné nyug. takarító 
Csabay LászlónÉ nyug. adminisztrátor 
Csányi Jánosné scanning kezelő 
Csereklei Erika geológustechnikus 
Cserhalmi László geológustechnikus 
Cservenyi Attiláimé adminisztrátor 
Csibi Gábor leltározási vez.
Csizmadia Béláné konyhai tálaló 
Csizmadia Mihály nyug. feltáró munkás 
Csordás Sándorné dr. nyug. pénzügyi munkatárs



Csurgó Sándorné bérelszámoló 
Darvas Gyuláné gépkönyvelő 
Dávid Józsefné geológustechnikus 
Detre Csabáné rajzoló 
Domonkos Istvánné laboráns 
Dosztályné Kiss Mária ügyintéző 
Drávucz GáBORNÉ láb. anyagvizsgáló 
Duleczki István nyug. telepőr 
Erdélyi Béláné állóeszk. nyilvántartó 
Esztergályos Alfrédné nyug. kisegítő 
Éles Imre autóbuszvezető 
Énekes Ágnes geológustechnikus 
Farkas József nyug. portás 
Farkas Tamás fúrómunkás 
Fazekas Edit vegyésztechnikus 
Fazekas Jenöné nyug. ügyviteli dolgozó 
Fazekas KálmánnÉ láb. anyagvizsgáló 
Fedor Ferenc ügyintéző 
Fegyvári Tamás ügyintéző 
Fegyváriné Verebély J. ügyintéző 
Fegyver Tünde rajzoló 
Fehérvári Istvánné vegyésztechnikus 
Fenyőházi Lászlóné konyhai kisegítő 
Fenyvesi Lajosné xerox kezelő 
Fujpánics Gézáné konyhai kisegítő 
Filipcsei Lászlóné adminisztrátor 
Fiskál Ferenc feltáró munkás 
Fiskál József feltáró munkás 
Flekács János kisegítő 
Fok Tiborné munkaügyi előadó 
Forgács Béla geológustechnikus 
Forgó László geológustechnikus 
Fórizsné Bene Piroska rajzoló 
Fördós Gyöngyi fotós 
Fördós Istvánné fotós 
Fridel Károly gépkocsivezető 
Fridel Lajos nyug. telepőr 
Friedrich Lajosné nyug. gépíró 
Frohner Éva fotós 
Fülöp Józsefné láb. anyagvizsgáló 
Fürjes Lajosné takarító 
Füstös Géza gépkocsivezető .
Gafrik József nyug. telepőr 
Gazdag Lajos telephelyi gondnok 
Gál Lajos nyug. portás

Gárdonyi Gézáné titkárnő
Geiger Jánosné ügyviteli egyéb
Gellert Ferenc nyug kisegítő
GellÉR PéternÉ geológustechnikus
Gera Béla számítógépes kiadványszerkesztő
Gerencsér Ferencné rajzoló
Gergely György gépkocsivezető
Gergelyffy Lászlóné nyug. szerkesztő
Gyarmati Pálné dr. adminisztrátor
HacK ÉMILNÉ geológustechnikus
Hack Zoltán vegyészteclmikus
Hadadi Mária könyvkötő
Hagymási Istvánné rajzoló
Hajdú Csabáné geológustechnikus
Halász Kálmán nyug. kisegítő
Hargitai Ferencné nyug. tb. számfejtő
Hála Józsefné dr. adminisztrátor
Heberling József segédmunkás
Hegedűs Istvánné geológustechnikus
Hegedűs Tünde raktáros
Hegyi Lajos kollektor
Hecyiné Rusznyák Éva geológustechnikus
Hekele Lajosné nyug. laboráns
Hermann Viktor geológustechnikus
Hernusz József bányamunkás
Hetényi Rudolfné geológustechnikus
Hidasi József karbantartó kőműves
Hlogyk Józsefné takarító
Honfi Jánosné rajzoló
Hontvárj Ottó nyug. fordító
Horváth Endre geológustechnikus
Horváth Istvánné műszaki szerkesztő
Horváth János kisegítő
Hózer Ferencné vegyésztechnikus
Hőbausz Rezsőné adminisztrátor
Illés Dezső ügyviteli egyéb
Imre Miklós nyug. portás
Jakab Katalin titkárnő
Jankovich Istvánné dr. geológustechnikus
Jámbor Béláné labormosogató
Jekkel István geológustechnikus
Jerabek Csaba geológustechnikus
Joó Tibor nyug. geológustechnikus
Joó TibőrnÉ nyug. geológustechnikus
Józsa Árpád gépkocsiszerelő



Kachelmann Tamás gépkocsivezető 
KaJári Dóra geológustechnikus 
Kakuk Jolán geológustechnikus 
Kalla Mklósné geológustechnikus 
Kalmár Ferencné nyug. kisegítő 
KaLTENECKER ImrÉnÉ anyagbeszerző 
Kapitány Sándorné geológusteclinikus 
Kaposi József nyug. feltáró munkás 
Karakas Henrietta rajzoló 
Kaszás Barnabás nyug. laboráns 
Katona Gabriella vegyésztechnikus 
Kádár István nyomdai gépmester 
Kádár Sándor ügyintéző 
Kálomista Sándor gondnoksági dolgozó 
Kárpáti Árpádné rajzoló 
Kecskés Béláné admninisztrátor 
Kelemen Gyuláné nyug. takarító 
Keresztesi Zoltánné adminisztrátor 
Kincsesné Kovács Erzsébet takarító 
Kiss Árpád fordító 
Kiss Géza nyug. portás 
Kiss József nyug. portás 
Kiss JózsefnÉ nyug adminisztrátor 
Kiss Károlyné titkárnő 
Kiss László geológustechnikus 
Kiss Mihályné gépíró 
Kizmus Sándor telephelyi gondnok 
Koczka Sándorné nyug. adminisztrátor 
KocsinÉ Kálló Tünde láb. anyagvizsgáló 
Kolozsi József karbantartó asztalos 
Komjáthy Andrea telefonközp. kezelő 
Komáromi Lajos nyug. gondnok 
Koós Béla nyug. ügyviteli dolgozó 
Korompay Attila geológustechnikus 
Kovách Irén nyug. kézbesítő 
Kovács Ferenc gépkocsivezető 
Kovács JózsefnÉ adminisztrátor 
Kovács László programozó 
Kovács Nándor nyug. anyagmozgató 
Kovács Tamás geológusteclinikus 
Kómár Katalin titkos ügyiratkezelő 
Kóré Mária geológustechnikus 
Körmendi Bálint nyug. telepőr 
Köstner József nyug. feltáró munkás 
Kövesdy Lászlóné pénzügyi előadó

Kómíves Ibolya ügyintéző
Kővári Lászlóné geológustechnikus
KraJNYÁk PálnÉ nyomdai fotós
Kristóf János geológustechnikus
Kromp Károly nyug. feltáró munkás
Kuchen Zoltán geológustechnikus
Kutasi Géza fúrómunkás
Laczkóné Őri Gabriella geológustechnikus
Lajtos Sándor geológustechnikus
Langa Pálné nyug. ügyviteli egyéb
László Endréné nyug. ügyviteli dolgozó
László István nyug. pénzügyi munkatárs
László Istvánné nyug. kisegítő
László János fűtőközpont kezelő
László Jánosné gépíró
Lencsés Lajosné adminisztrátor
Lengyel Ilona geológustechnikus
Lénárd Tamás geológustechnikus
LéNÁRD TamáSNÉ preparátor
Link János kollektor
LovasnÉ Schumeth Éva rajzoló
Lukács Béla operátor
Lukács Lászlóné titkárnő
Madarász Istvánné adminisztrátor
Magó PéternÉ bércsoportvezető
Major Istvánné könyvkötő
Marczel Istvánné nyug. geológustechnikus
Marosi Sándorné munkaügy előadó
Maróth Margit pénzügyi előadó
Martonné Gebry Zsuzsanna rajzoló
Matyikó Mónika geológustechnikus
MáthÉ Lajos fúrómunkás
Mátrai János telephelyi gondnok
Mátrai Jánosné takarító •
Meszlényi Csaba kőzet előkészítő 
Mezei Imre gépkocsivezető 
Mészáros Imre feltáró munkás 
Mészáros Vendel feltáró munkás 
Miklós Jánosné gépíró 
Milcenich KázmÉr nyug. belső ellenőr 
Munárcsik Erika geológustechnikus 
Mohai JózsefnÉ geológustechnikus 
Molnár Ágnes számítógépkezelő 
Molnár Éva adminisztrátor 
Molnár Erzsébet vegyésztechnikus



Molnár Istvánné geológustechnikus 
Molnár József elektromos hegesztő 
■Molnár László nyug. leltározó 
Molnár Rózsa kontírozó könyvelő 
Molnár Sándorné titkos ügyiratkezelő 
Molnár Zsuzsanna vegyésztechnikus 
Muntyán Csaba ügyintéző 
Muntyán Istvánné geológustechnikus 
Murár Andrásné nyomdai fénymásoló 
Muszka István, nyug portás.
MOller Antal id. raktárkezelő 
Münnich Dénes nyomdavezető 
Nagy Béla fűtőközpont kezelő 
Nagy István fúrómunkás 
Nagy Istvánné beruh. bonyolító 
Nagy I. Zoltánné nyugd. kisegítő 
Nagy János nyomdai fénymásoló 
Nagy Lajosné konyhai kisegítő 
Nagy Pál Báljntné geológustechnikus 
Nagy Sándorné láb. anyagvizsgáló 
Nagy-Vas Pálné adminisztrátor 
Neruda KáRolyné adminisztrátor 
Németh András geológustechnikus 
Németh GézánÉ láb. anyagvizsgáló 
Németh Ibolya takarító 
Németh Jolán nyug. laboráns 
Németh Lászlóné nyug. rajzoló 
Németh Zsuzsanna konyhai kisegítő 
Némethné Bíró Ildikó geológustechnikus 
Okoucsányi György telephelyi gondnok 
Oláh GERGELYNÉ nyug. kézbesítő 
Ollrám Attila geólógustechnikus 
Orbán Jenő nyug. fűtőközp. kezelő 
Orosz Imréné geológustechnikus 
Orosz Judit számítógépprogramozó 
Oswald Györgyné geológustechnikus 
Papp Györgyné rajzoló 
Papp József nyug. ásványelőkészítő 
Papp Lászlóné ügyintéző 
Paulheim Gáspár geológustechnikus.
Pál Ilona ügyintéző
Páldi Zsuzsanna vegyésztechnikus
Pálfi Éva adminisztrátor
Pászti Gyula nyug. feltáró munkás
Pásztor László nyug. gépkocsivezető

Pellérdy Lászlóné dr. fotós
Pesádi Anna kisegítő munkás
Pete Tóth Géza szervízmester
Pető János nyug. tűzrendész
Petőfi Károly kisegítő
Petrás Györgyné vegyésztechnikus
PetróczynÉ Gecse Zs. telephelyi gondnok
Petróczy József anyagbeszerző
Petróczy Józsefné geológustechnikus
Péceli István gépkocsivezető
PÉK KáROLYNÉ ügyintéző
Pillér Ignác feltáró munkás
Pintér Zsuzsanna láb. anyagvizsgáló
Pisch Imre targoncavezető
Pongrácz Ágoston nyug. adminisztrátor ‘
Pribus Tünde geológustechnikus
Rakonczay Katalin ügyintéző
RÁcz János targoncavezető
Rácz Vdctorné ügyintéző
Rádi Sándor gépkocsivezető
Ráthonyi Gáborné dr. nyug. geológustecluiikus
Regős Györgyné rajzoló
Rotaru Jusztina láb. anyagvizsgáló
Rózsa Jánosné láb. anyagvizsgáló
Sallay Mária geológustechnikus
Sánczi Ferenc geológustecluiikus
Sándor Béláné vegy. anyagvizsgáló
Sándor Istvánné geológustechnikus
Sásdi László geológustechnikus................
Scharp Szaniszló nyug. udvari munkás 
Schevélik Attiláné geológustechnikus 
Schmidt AntalnÉ nyug. vízminta gyűjtő 
Schmidt FerencnÉ adminisztrátor 
Sigmond Jánosné nyug. gépíró 
Simon Antal gépkocsiszerelő 
Simorné János Edit rajzoló 
Sípos Edit nyomdai grafikus 
Siskáné Szabó Ágnes geólógustechnikus 
Solt Péter geológustecluiikus 
Somogyi Alfonz nyug .leltározó 
Somogyi Csaba karb. vili. szerelő 
Somogyi Józsefné konhai kisegítő 
Somogyi Lászlóné nyug. rajzoló 
Spocut Katalin könyvtáros 
Steiner Tibor geológustechnikus



Steiner TibornÉ telephelyi gondnok
Steiszkál Ferencné xerox kezelő
Suloky István dr. nyug. jogtanácsos
Sütő Tibor fúrómunkás
Sütő Tünde vegyésztechnikus
Szabó Erzsébet geológustechnikus
Szabó Györgyné takarító
Szabó Istvánné adminisztrátor
Szabó Jánosné adminisztrátor
Szabó Lászlóné irattár kezelő
Szabó Péter ügyintéző
Szalai István geológustechnikus
Szarka Rezsóné nyug. térképtáros
Szegedi Antal kisegítő
Szeibert Ildikó titkárnő
Szekrényessy Attila fotós
Szeles Lászlóné takarító
Szennai Éva pénzügyi előadó
Szennai Katalin pénzügyi munkatárs
Szente Erika geológustechnikus
Szentgyörgyi Lóránt ügyintéző
Szepesházy Imre geológustechnikus
Székelyhídi Jánosné rajzoló
Szép Mária vegyésztechnikus
Szilágyi Erzsébet láb. anyagvizsgáló
Szilágyi Ferenc geológustechnikus
Szilárd Mihály feltáró munkás
Szlávik Cecília vegyésztechnikus
Szoldán Károly nyomdai grafikus
Szulágyi János finommech. műszerész
Szűcs Anita láb. anyagvizsgáló
Takács Balázs geológustechnikus
Takács Barnabásné asszisztens
Takács Tünde rajzoló
Tamás Gábor geológustechnikus
Tamás Istvánné gépíró
Tamásné Vereckei Katalin geológustechnikus
Tarsoly Lászlóné adminisztrátor
Tasner László geológustechnikus
Tálas Pálné telephelyi gondnok
Tári István feltáró munkás
Terjékiné Bódi Erzsébet láb. anyagvizsgáló
Tiefenbacher Ildikó számítógépes kiadványszerkesztő

Tokár Ferenc fúrómunkás
Tolnainé Rajnai Éva vegy anyagvizsgáló
Tomka Gyula telephelyi gondnok
Tóth Barnabás nyug. feltáró munkás
Tóth Józsefné rajzoló
Tőzsér Ibolya láb. anyagvizsgáló
Treiber Lajosné rajzoló
Trekovanitz Istvánné nyug. raktárkezelő
Treszné Szabó Margit geológustechnikus
Ujváry Mária rajzoló
Ungvárszky Károly fúrómunkás
Vad Ferencné geológustechnikus
Vajasné Katona Mária nyomdai montírozó
Varga Gyuláné nemzetközi előadó
Varró Györgyi láb. anyagvizsgáló
Vassné Hartyányi Zita rajzoló
Vályi Andrea rajzoló
Vándor TibornÉ ifj. kontírozó könyvelő
Váradi Istvánné rajzoló
Váraljai Zoltán geológustechnikus
Várhegyi Ferencné adminisztrátor
Vereczkei Istvánné pénztárellenőr
Veres István geológustechnikus
Veress Balázs geológustechnikus
Vermes János geológustechnikus
Végh Hajnalka rajzoló .
Vigh Ferencné nyomdai montírozó 
Vkor Zsuzsajvna rajzoló ,
Vilonya Imre gépkocsivezető 
Visi Rafael nyug. vízminta gyűjtő 
Vizoviczki Dezsó geológustechnikus 
Vojtkó Tamásné nemzetközi előadó 
Vörós Istvánné nyug. konyhai kisegítő 
Wein Györgyné dr. nyug. adminisztrátor 
Wein János nyug. fordító 
Wéber Ferenc nyug. telepőr 
Wolfram Rihárd kőzetcsiszoló 
Wursner József kőzetcsiszoló 
Zádori Ervinné bérelszámoló 
Zászló Gézáné kőzetcsiszoló 
Zombori Hubert üzemfenntartó előadó 
Zólyomi Mihályné láb. anyagvizsgáló 
Zsadáivyi AttiláNÉ adminisztrátor



Az 1991. évi megbízásaink bevételének megoszlása

Témacsoport
KFH megbízások Alapok* Egyéb megbízások összesen

MFt % MFt % MFt % MFt %

Regionális földtani kutatás 83,9 23,3 — — — — 83,9 21,3

Földtani alapkutatás 45,3 12,6 1,4 14,1 0,3 1,3 47,0 12,0

Földtani módszerkutatás és fejlesztés 7,9 2,2 — — 8.8 . 38,3 16,7 4,2

Komplex területi prognózisok 8,0 2,2 — — — — 8,0 2,0

A földtan alkalmazása természeti környe
zetünk, vízbázisaink, termőtalajunk védel
mében és az építészeti tervezésben

61,1 17,0 8,5 85,9 2,8 12,2 72,4 18,5

Vízföldtani kutatások 24,1 6,7 8,5 85,9 0,7 3,1 33,3 8,5

Agrogeológiai kutatások 9,4 2,6 — — — — 9,4 2,4

Mérnökgeológiai kutatások 5,8 1,6 — — — — 5,8 1,5

Környezetföldtani kutatások 21,8 6,1 — — 2,1 9,1 23,9 6,1

Az ásványi nyersanyagok kutatása 57,3 15,9 — — 9,1 39,5 66,4 16,9

Koncessziós tevékenység 13,3 3,7 — — — — 13,3 3,4

Szénhidrogénkutatás 10,5 2,9 — — 1,1 4,7 11,6 3,0

Kőszénkutatás 11,5 3,2 — — — — 11,5 2,9

Bauxitkutatás 7,3 2,0 — — — — 7,3 1,9

Színesére és nemesfémérc kutatás 5,4 1,5 — — 8,0 34,8 13,4 3,4

Ásványbányászati nyersanyagok kutatása 5,7 1,6 — — — — 5,7 1,4

Építőipari ásványi nyersanyagok kutatása 3,6 1,0 — — — — 3,6 0,9

Központi dokumentáció és szolgáltatások 88,8 24,6 — — 2,0 8,7 90,8 23,1

Dokumentáció és adatbázisok 53,2 14,8 — __ — — 53,2 13,5

M őszeik özp on tok 8,1 2,2 — — — — 8,1 2,1

Országos ásványvagyon nyilvántartás, 
Földtani Számítástechnikai Központ 16,5 4,6 — — 1,0 4,3 17,5 4,4

Területi Földtani Szolgálatok 11,0 3,0 — — — — 11,0 2,8

Egyéb szolgáltatás — — — — 1,0 4,4 1,0 0,3

Nemzetközi kapcsolatok 7,8 2,2 — — — — 7,8 2,0

összesen: 360,1 100,0 9,9 100,0 23,0 100,0 393,0, 100,0

Finanszírozók szerinti megoszlás (%) 91,6 2,5 5,9 100,0





AZ INTÉZET KAPCSOLATRENDSZERE 1991-BEN

A Magyar Állami Földtani Intézet és egyéb hazai kutatóhelyek, illetve 
külső szakértők kapcsolata

A Magyar Állami Földtani Intézet 1991 év folyamán az alábbi hazai ku
tatóhelyekkel állt kapcsolatban:

Agrárfejlesztő Földtani Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Riolittufa kísérletek a humángyógyászatban.

BME Nukleáris Technikai Intézet
Dunántúli-középhegységi magmatitok neutronaktivációs vizsgálata, 
Bükk-hegységi kőzetek neutronaktivációs vizsgálata.

Dorogi Tervező Iroda Kft
Magyarország meddőhányóinak és másodnyersanyagainak komplex kör
nyezetföldtani vizsgálata.

ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszék
Vértes-előtéri, gerecsei nannoplankton vizsgálatok.

Erdészeti Tudományos Intézet
Gödöllői Arborétum talajai, vízgazdálkodási tulajdonságai.

Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
Magyarország meddőhányóinak és másodnyersanyagainak komplex kör
nyezetföldtani vizsgálata.

Állattenyésztési Tanácsadó és Szolgáltató Gmk.
Zeolit, alginit enzim hatásvizsgálat sugárzóanyag megkötés érdekében. 

GATE Kísérleti Telepe
Ásványbányászati nyersanyagok növény- és környezetvédelmi hatásá
nak kikísérletezése.

JATE Ásvány-Kőzettani, Geokémiai Tanszék
Arzéntartalom vizsgálat a Dél-Alföld rétegvizeiben.

JATE Növénytani Tanszék
Gerecsei és vértes-előtéri kréta fúrások anyagának palinológiai vizs
gálata és értékelése.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Labor
Balatonfűzfő—Berhida felszínalatti vizeinek szerves mikroszennyező 
vizsgálata.

KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék
Szedimentológiai és kémiai vizsgálat és értékelés, Debrecen környéki 
fúrások anyagán.
Sajóvölgyi fúrásanyag őslénytani vizsgálata.



Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
Dunántúli mészkőminták dúsítástechnológiai vizsgálata.

Magyarhoni Földtani Társulat
Magyarországi medencebeli paleozóos és mezozóos medencealjzat geo
termikus viszonyai.
Felső- és alsó-pannóniai kőzetrétegtani egységek elkülönítési lehetőségei. 
Balaton-felvidéki triász ammoniteszek meghatározása.
Gerecsei és bakonyi júra ammonitesz fauna vizsgálata.
Gerecsei és bakonyi júra ammonitesz fauna vizsgálata. 
Dunántúli-középhegységi eocén bauxittelepek kőzetrétegtani rendszerezése. 
Veszprém megye felszín alatti vizei ismeretességi helyzetképe.

MTA ATOMKl
Gyöngyössolymos 5. sz. fúrás 8I3C és S180  izotóp mérései 
Magyar üledékes medencék rétegvizeinek izotóphidrogeológiai kutatása. 
Balatoni vízminták 180  izotópeltolódás mérése.
Miocén alapszelvény-kőzetminták K-Ar izotóp vizsgálata 
Balaton-felvidéki és villányi bazalt minták K-Ar izotóp vizsgálata. 
Hévízkutak vizének radon vizsgálata.

MTA Földtani Kutatócsoport
Conodonta vizsgálatok összefoglaló értékeléssel.

MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma
Mikromineralógiai ásványpreparátumok elektron mikroszondás vizsgá
lata.
Dunántúli-középhegységi magmatitok elektron mikroszondás vizsgálata. 
Bükki magmatitok mikroszonda vizsgálata.
Mikromineralógiai ásványpreparátumok vizsgálata.

MTA Talajtani Kutatóintézete
Zalai-mintaterület agrogeológiai kutatása.

Mezőgazdasági Szaktanácsadó Kft.
Ásványbányászati anyagok talajtani vizsgálata; toxikus elemtartalom 
meghatározás.

ME Ásvány-Kőzettani Tanszék
209—344 (Kisgyőr) 1:10 000-es méretarányú térképlap területének 
földtani felvétele.
Magyarország meddőhányóinak és másodnyersanyagának komplex kör
nyezetföldtani vizsgálata.
Víz-kőzet kölcsönhatás vizsgálatok.

A Magyar Állami Földtani Intézet és a felsőoktatás kapcsolata

A Magyar Állami Földtani Intézetbe kihelyezett ELTE Regionális Földtani
Tanszéke

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az Intézet 
székházába kihelyezett Regionális Földtani Tanszéket alapított 1988. szeptember



1-i hatállyal. Ezzel a mintegy 60 évig szünetelt regionális földtani oktatás Ma
gyarország első és egyetlen olyan tudományos műhelyébe került, ahol az év
százados tapasztalat, az Intézet szellemi kapacitása, a felvételi és térképanya
gok, írásos és tárgyi dokumentáció, a laboratóriumi és technikai háttér egyaránt 
rendelkezésre állhat szakmánk jövő geológus nemzedékeinek oktatásához.

A tanszék jelenleg a geológus szak IV. és V. évfolyam hallgatóinak okta
tásában vesz részt a „Magyarország regionális földtana” c. tárgy előadásaival. 
A tárgy célja, hogy a megelőző ismeretanyagokra alapozva regionális földtani 
szintézisben foglalja össze Magyarország és a környező területek földtani mo
delljét. Ennek során a hallgatók a nagyszerkezeti—ősföldrajzi egységek (alpi— 
kárpáti—dinári rendszer) keretébe helyezve megismerik a hazai egységek föld-' 
tani ismeretességi, méretezett földtani felépítési, szerkezeti viszonyait, az egyes 
régiók nyersanyagkutatási és összes alkalmazott földtani jellemzését; nyitott ku
tatási, termelési, hasznosítási problémáit. Feldolgozzák térképi és iroda
lomanyagát, hazai és kéthetes külföldi tanulmányutakon tapasztalatokat szerez
nek az alapszelvények, típuslelőhelyek, szerkezeti formák és rendszerek, az el
térő kifejlődési területek tárgykörében.

A tanszék részt vesz posztgraduális képzésben, 1991. év folyamán két ösz
töndíjas és két levelező aspiráns kijelölt munkahelyeként. A tanszék tudományos 
kutatási profilja az ősföldrajz és paleorekonstrukció, regionális földtani model
lek, áttekintő földtani térképi ábrázolás, formációkutatás tárgykörökre terjed ki.

A tanszék munkájában Jámbor Áron c. egyetemi tanár és Császár Géza c. 
egyetemi docens vesz részt Hámor Géza egyetemi tanár, tanszékvezető irányí
tásával.

A hazai felsőoktatásban résztvevő intézeti kutatók 1991-ben

Dr. Hámor Géza tanszékvezető egyetemi tanár ELTE
Dr. Jámbor Áron címzetes egyetemi tanár ELTE
Dr. Császár Géza címzetes egyetemi docens ELTE
Dr. Gyarmati Pál kinevezett egyetemi docens KLTE
Dr. Kordos László címzetes egyetemi docens KLTE
Dr. Krolopp Endre címzetes egyetemi docens KLTE
Dr. Kuti László címzetes főiskolai docens BDTF

A Magyar Állami Földtani Intézet közreműködésével 1991-ben lezajlott
fontosabb hazai rendezvények

Földtudomány és piacgazdaság (MÁFI, 1991. január 21.) Magyarhoni Föld
tani Társulat és a Magyar Állami Földtani Intézet közös rendezvénye.

Intézeti beszámoló az 1990. évi munkákról (MÁFI 1991 február 20., 21.) 
A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet közös rendezvénye.



IGCP 262. sz. projekt (Sümeg, 1991. május 27—30.) Kréta alaptérképek. 
A térképszerkesztő munkaülésen a hazai szakembereken kívül román és albán 
geológusok vettek részt.

Az MTA által kezdeményezett trilaterális MTE első találkozója. (Sümeg 
1991 június 1—2) A találkozón nagy számmal képviselték magukat az osztrák, 
szlovák és hazai geológusok.

KBGA Rétegtani, őslénytani és Paleogeográfiai Bizottságának ülése. (Sü
meg, 1991. június 3—7.) Az ülésen három ország (Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaság, Szovjetunió és Magyarország) képviselői egyeztették a neogén 
képződmények fácies és formáció besorolását, valamint korviszonyait.

IUGS Nemzetközi Rétegtani Bizottság Triász Albizottsága (Hármaskút, 
1991. június 17—21) A Bükk és az Aggtelek—Rudabányai-hegység triász kép
ződményeit és szelvényeit tekintették meg.

COGEODATA Advisory Board megbeszélés (Budapest, 1991. július 20—22.) 
Angol, amerikai, francia, cseh és német szakemberek részvételével.

Ifjú geológusok I. nemzetközi találkozója (Budapest, 1991. augusztus 22— 
28.) Főrendező a Magyarhoni Földtani Társulat volt, a Magyar Állami Földtani 
Intézet a szervezésben és a külföldi vendégek fogadásában működött közre.

A Böckh család tagjainak találkozója a Magyar Állami Földtani Intézetben 
(MÁFI, 1991. augusztus 31.) Az intézeti rendezvény után a résztvevők megko
szorúzták a Kerepesi temetőben Böckh J. és Böckh H. sírját.

A Földtani kutatás a környezetvédelem szolgálatában (MÁFI, 1991. október 
10.) A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet közös rendezvénye.

Földtani Térinformatikai Nap (MÁFI, 1991. november 28.) MÁFI—ELGI— 
MFT—MGE közös rendezvénye.

100 éves az agrogeológiai kutatás a Földtani Intézetben (MÁFI, 1991 de
cember 5.) A MÁFI és MFT közös rendezvénye.

„ősvilági élet" és „Veszélyben a Föld" gyermekrajz pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése (MÁFI, 1991. december 13.) MÁFI és Smaragd Környezet- 
védelmi Egyesület közös rendezvénye.

Az intézeti dolgozók 1991-ben tartott előadásai

Az 1991. év folyamán a Magyar Állami Földtani Intézet kutatói 158 elő
adást tartottak. Ezek megoszlása:

1. Hazai előadások száma: 118
Ebből 60 előadás a Magyarhoni Földtani Társulat rendezvényein, 1 előadás 

a Magyar Rádióban, 12 a Magyar Televízióban, a többi előadás 24 különböző 
egyesület, egyetem stb. rendezvényein hangzott el.

2. Külföldi előadások száma: 40
Az előadások 15 ország között oszlanak meg: Albánia: 5, Anglia: 1, Auszt

ria: 4, Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság: 3, Izrael: 2, Jugoszlávia: 3,



Kanada: 2, Kína: 2, Kuba: 1, Németország: 7, Norvégia: 2, Olaszország: 6, 
Svájc: 4, USA: 1.

Csoportos látogatások a Magyar Állami Földtani Intézetben 1991-ben

Szakvezetést biztosítottunk az alábbi csoportok számára: Ausztrál Nagykö
vetség (6 fő); Chinoin Gyógyszergyár (5 fő); ELTE Főiskolai Kar (6 fő); Geo- 
Resor, Svédország (13 fő); Geodéziai Főiskola, Székesfehérvár (50 fő); JATE 
Földrajzi Tanszék (14 fő); Pestújhelyi Nyugdíjas Kör (16 fő); Szeged, Tanár
képző Főiskola (86 fő); Szinyei-Merse Pál Gimnázium (76 fő); Tájak-Korok- 
Múzeumok Klub (18 fő); Teleki Blanka Gimnázium (11 fő); Veres Pálné Gim
názium (25 fő); Ybl Miklós Főiskola (12 fő).
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Ba l o g h  K.—Ravasz- BARANYAI L.—Du d a uRI O.—TOGONIDZE M. 1991: Dating of Ore Mi
neralization in the Kelasuri Massif, Great Caucasus, Georgia, U.S.S.R. — Chemie der Erde 
1991. 51: 107 — 108. 1 táblázat.

Ba l o g h  k .—Cola ntoni  p .—Gu errera  f .—Majer  V.—Ravasz-Baranyai L.—Vener i  f .
1991: Radiometric age of tholeiitic rocks from Jabuka Island (Adriatic Sea, Yugoslavia). — 
The Second International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform (Institute of Geo
logy, Zagreb, 1991. Abstract): 27. 1 ábra, 1 táblázat.

BARTHA A.—FÜGEDI U.—KUTI L. 1991: Determination of mobile nutrient microelements in yo
unger loose sedimentary rocks. — XXVII Colloquium Spectroscopicum International. Abst
racts: A-PO-44. Bergen.

BÁCSKAY E. 1991: Field work methods used to study the Sümeg flint mine. — VI. International 
Flint Symposium, 1991. Madrid—Bilbao—Granada, Abstracts: 125— 127, 2 ábra.

BÁCSKAY E. 1991: A lengyeli kultúra pattintott kőeszközei a DK-Dunántúlon. II. (The chipped sto
ne industry of Lengyel culture in South-East Transdanubia. II.) — Communicationes Archae- 
ologiae Hungáriáé 1990: 59—66.

BÁCSKAY E. 1991: The Coquand collection. — In VITÁLIS GY—KECSKEMÉTI T. (eds.): Museums 
and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary, Annals 
of the History of Hungarian Geology Special Issue 3: 197—204. 3 ábra, Budapest.

Bence  g .—Császár  g .—Daridáné  tichy  m .—Dudko a —Gálos  m .— Gangl  g .—ker
tész  P.—KORPÁS L.—ZIER Ch . 1991: Geologische und ingenieurgeologische Beschreibung 
der Donaustufe Nagymaros (A „nagymarosi vízlépcső” építési területének földtani és mérnök
geológiai viszonyai). — In LOBITZER H.—CSÁSZÁR G. (eds.): Jubiláumsschrift 20 Jahre 
Geologische Zusammenarbeit Österreich-Ungarn 1: 385—400. 12 ábra, 1 tábla, Wien.

BÉRCZI I.—JÁMBOR Á.—BALOGH K. 1 991: A törmelékes üledékek diagenezise. — In BALOGH 
K. (szerk.): Szedimentológia I. Budapest, Akadémiai Kiadó: 401—402. 22 ábra.

BODROGI I.—CONRAD M. a .—LOBITZER H. 1991: Calcareous algae of the Nagyharsány Limes
tone Formation, Villány Mts, S Hungary. — 5 th Int. Symposium on Fossil Algae, Abstract: 1. 
Capri.

BODROGI L—KNAUER J.—LOBITZER H.—CONRAD M. A.—FEKETE Á. 1991: Stratigraphic po
sition of the Harsányhegy Bauxite. — Terra, Abstract of EUG VI. Congr. 3. (1):1. Strasbourg.

BODROGI I.—LOBITZER H.—FILÁCZ E. 1991: A comparative study of microfauna, microflora 
and trace fossils Upper Jurassic/Lower Cretaceous/hemi/pelagic sequences of the Salzburg 
Calcareous Alps with the Lower Cretaceous of Gerecse Mts., Hungary. — Field Symposium 
on Tethyan Cretaceous Formations and related mineral resources, Project 262 Tethyan Cre
taceous Correlation, Abstract: 1. Tirana.

BOGNÁR L.—Bo g n á r -So p r o n i  J. 1991: Development of the collections of the Szabó József 
Geological Secondary Technical School. — In VITÁLIS GY.—KECSKEMÉTI T. (eds.): Muse-



ums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. An
nals of the History of Hungarian Geology, Special Issue 3: 385—387. Budapest.

BOHN-HaVAS M.—ZORN I. 1991: Vorläufige Ergebnisse zur Biostratigraphische der Pteropoden 
in der Tertiär der Zentralen Paratethys. — Abstract, 61. Jahrestagung der Paläontologischen 
Gesellschaft: 7. Eggenburg.

BOHN-HAVAS M.—ZORN I. 1991: Biostratigraphische Studien über planktonische Gastropoden in 
den Mittel-Miozänen Ablagerungen Österreichs und Ungarn. — Abstract, 61. Jahrestagung 
der Paläontologischen Gesellschaft: 8. Eggenburg.

BRUKNERNÉ WEIN A. 1991: Magyarországi olajpalák IR spektroszkópiás és gázkromatográfiás 
vizsgálata. — 34. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés, 7. Magyar Molekulaspektroszkópiai 
Konferencia, Nyíregyháza, előad.: 31—40. 7 ábra, 1 táblázat.

BRUKNERNÉ WEIN A.—BERTALAN É. 1991: Vulkáni krátertóban leülepedett alginit nyomeleme
inek tanulmányozása. — 34. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés, 7. Magyar Molekulaspekt
roszkópiai Konferencia, Nyíregyháza, előad.: 41—48. 2 ábra, 2 táblázat.

BRUKNER-WEIN A.—HETÉNY1 M.—SOLTI G. 1991: Organic geochemistry of alginite deposited 
in a volcanic crater lake. — Organic Geochemistry, Advances and Applications in Energy and 
the Natural Environment (Ed. D. A. C. Manning): 402—404. 1 táblázat, Manchester.

BRUKNER-WEIN A.—BERTALAN É. 1991: Study of trace elements of alginite deposited in a vol
canic crater lake. — 27. CSI. Book of Abstracts: C-PO-27. Bergen.

BUDAI T. 1991: Újabb adatok Felsőörs környékének geológiai felépítéséről — Földt./Jnt. Évi Jel. 
1989-ről: 17—33.

BUDAI T.—VÖRÖS a . 1991: Balaton-felvidék, Szentantalfa: Tagyoni Mészkő Formáció, Buchen- 
steini Formáció. — Magyarország geológiai alapszelvényei, Földt. Int. kiadv.

Budai T.—Csillag G.—VÖRÖS a .—DOSZTÁLY L. 1991: Balaton-felvidék, Mencshely, Cser-te
tő: Felsőörsi Mészkő Formáció, Buchensteini Formáció. — Magyarország geológiai alapszel
vényei, Földt. Int. kiadv.

CHIKÁN G. 1991: A Nyugati-Mecsek kainozóos képződményei (Die Kanozoischen ablagerungen 
Des Westlichen Mecsekgebirges). — Földt. Int. Évkönyv (LXXII. kötet; Műszaki Könyvkiadó) 
72: 1—281. 1 melléklet, 78 tábla.

CSÁSZÁR G. 1991: A kréta rétegtan eredményei (New results in Cretaceous stratigraphy). — ősi. 
Viták 36—37: 45—59.

CSÁSZÁR G.1991: Correlating the Tetyan Cretaceous. — Activities and achievement of IGCP pro
ject 262, Episodes 14. (2): 153— 154.

CSÁSZÁR G.—TUr nSEK D. 1991: Atoll Vestiges from the Lower Cretaceous of the Mecsek Mts., 
Hungary.— Field symposium on Tethyan Cretaceous Formations and related mineral resources 
Abstract. Project 262. Tirane.

Cserny t .—földvári m —Ikrényi k —Nagyné Bod o r  e .—Hajós m .—Szu r o m in é  Ko -
RECZ A.—WOJNÁROVITS L.-NÉ 1991: A Balaton aljzatába mélyített Tó 24. sz. fúrás föld
tani vizsgálatának eredményei (Geological investigations of the lacustrine sediments of Lake 
Balaton based on the borehole Tó 24). — Földt. Int. Évi Jel. 1989-ről: 177—239. 

Csernyák l .—Hajagos  b.—Landy l—Lantos m .—Stein er  f . i 99 i : The dependence of 
the estimated values on the sample size n. — In STEINER F. (ed.): The most frequent value. 
Introduction to a modern conception of statistics: 123— 133. 7 ábra. Akadémia Kiadó, Buda- 
pest.

CSONTOS L.—DOSZTÁLY L.—Pelikán P. 1991: Radioláriák a Bükk-hegységből. — Földt. Int. 
Évi Jel. 1989-ről: 357—381.. 16 ábra, 3 tábla.

CSONTOSNÉ KISS K.—KOLOSZÁR L. 1991: Balaton-felvidék, Hidegkút DK-i vége: Csopaki Márga 
Formáció.—Magyarország geológiai alapszelvényei, Földt. Int. kiadv.

CSONTOSNÉ KlSS K.—KOLOSZÁR L. 1991: Balaton-felvidék, Sóly, vasútállomásnál: Csopaki Már
ga Formáció. — Magyarország geológiai alapszelvényei, Földt. Int. kiadv.



DETRE Cs . 1991: A tudat és az agy kozmológiája. — Tudomány (Sci. Amer.) 1991 aug.: 32—33.
DETRE Cs . 1991: Az euriök tényező a progresszív evolúcióban. —- II. Magyar Ökológus Kong

resszus, 1991 Keszthely: 43. MTA kiadv.
DETRE Cs . 1991: A bükki felső-perm Trilobiták phylogenetikai jelentősége. (The phylogenetic im

portance of Late Permian Trilobites from the Bükk Mountains.) — Földtani Int. Évi Jel. 1989- 
ről: 467—471.

DOMOKOS T.—KORDOS L.—KrOLOPP E. 1991: A bélmegyeri Csömökidomb földrajzi viszonyai, 
holocén Mollusca és gerinces faunája (Geographical conditions, Holocene Mollusc and Ver
tebrate Fauna of the Csömök Hillock, Bélmegyer). — Alföldi tanulmányok 1989:85 — 102. Bé
késcsaba.

DON Gy . 1991: Győr-Észak, mélyföldtani térképváltozatok és magyarázó. — In SCHAREK P. 
(szerk.): A Kisalföld földtani térképsorozata Győr-Észak. Földt. Int. kiadv.

DON GY, 1991: Mosonmagyaróvár, mélyföldtani változatok és magyarázó. — In SCHAREK 
P.(szerk.): A Kisalföld földtani térképsorozata Mosonmagyaróvár. Földt. Int. kiadv.

DOSZTÁLY L. 1991: Triász korú Radiöláriák a Balaton-felvidékről. — Földt. Int. Évi Jel. 1989-ről: 
333—355.,1 ábra, 5 tábla.

ERDÉLYI G.-NÉ 1991: Földtani szakirodalom-feldolgozás és témafigyelés az Országos Földtani 
Adattárban (Processing of geological literature and subject monitoring in the National Geolo
gical Data Base). — Földt. Int. Évi Jel. 1989-ről: 659—664.

ERDÉLYI-TÓTH E. 1991: The collection of early reports and experts’ opinions in the National Geo
logical Data Base 1839— 1950. — In VITÁLIS GY.—KECSKEMÉTI T. (eds.): Museums and 
collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. Annals of the 
History of Hungarian Geology, Special Issue 3: 215—228. Budapest.

FÖLDVÁRI M. 1991: Measurement of different water species in minerals by means of thermal de- 
rivatography. — In Series of lecture Notes in Earth Sciences: Thermal Analysis in the Geos
ciences: 84— 101. Springér Verlag. ;

FÖLDVÁRI M. 1991: Charakterisierung von Bauxiten mittels Infrarotspektroskopie. — In Éinsatz- 
möglichkeiten dér Infraspektroskopie bei dér Untersuchung von Tonmineralen: 31—35. Zent- 
ralinstitut für Anorganische Chemie, Berlin kiadv.

FÖLDVÁRI M.—Rozs M. 1991: Számítógépes program agyagásvány-keverékek mennyiségi meg
határozására (A computer program for the quantitative thermoanalytical determination of clay 
mineral mixtures) :— Földt. Int..Évi Jel. 1989-ről: 567—571.

FÜGEDI U.-—NÁDOR Á.J—SÁSDI L: 1991: A recski ércbánya mélyszintjének hidrotermális vízkő- 
. kiválásai.— Karszt és Barlang, 1990. 1: 13— 18.

GEREI L.—ZENTAY T. 1991: Karbonátos homoktalajok és ásványi összetételük jelentősége. — Ag
rokémia és Talajtan 40(1—2): 60—64.3  táblázat.

GÓCZÁN F.—ORAVECZNÉ SCHÉFFER a .—CSILLAG G. 1 991: Balatoncsicsó, Csukréti-Árok cor- 
devolei és juli képződményeinek biosztratigráfiai jellemzése (The stratigraphic characteriza
tion of the Cordeyolian and Julian Formations of Csukrét Ravine, Balatoncsicsó). — Földt. Int. 
Évi Jel. 1989-ről: 241—323. 3 ábra, 33 fényképtábla.

Gulyás á .—b o d r o g i  m .—Csathó B.—büttner  Gy —Csillag G. i 99 i : interpretation of
airborne geophysical measurements in sedimentary environments by image processing. — Eu
ropean Assoc, of Explor. Geoph. 53rd Meeting and1 Technical Exit. Florence, Italy, Abstr.: 

- ’324—325.
HÁLA J. 1991: The Collection of the Research and Science History of the Hungarian Geological 

Institute.-— In VITÁLIS GY.—KECSKEMÉTI T. (eds.): Museums and Collections in the History 
of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. Annals of the History of Hungarian 
Geology, Special Issue 3: 205—214. 8 ábra, Budapest.

HÁLA J. 1991: Vérkút-; egy "régi" parasztfürdőhely a Balaton partján. — Hidrológiai Tájékoztató 
Április: 43—45. 5 ábra.



HÁLA J. 1991: A kőbányászok és kőfaragók védőszentjeiről és templomi zászlóiról (On the Patron 
a Saints and Banners of Quarrymen and Stone-Cutters) (ang., nem., szlovák res.). HALÁSZ P. 
(szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan 
tiszteletére: 563—573. 10 ábra, Budapest.

HÁLA J. 1991: 1890-ben hunyt el —, de mikor született Orbán Balázs? — Néprajzi Hírek 20. évf. 
(1): 103 — 106.

HÁLA J. 1991: Pannónia aranya. Kiállítás az esztergomi Magyar Vízügyi Múzeumban. — Néprajzi 
Hírek 20. évf. (1): 88—89.

HÁMOR T.—KOVÁCS L. 1991: Törmelékes üledékes kőzetek pásztázó elektronmikroszkópos vizs
gálata (A scanning electron microscopical study of some detrital sedimentary rocks). — Földt. 
Int. Évi Jel. 1989-ről: 535—565. 1 ábra, 1 táblázat, IX tábla.

HERTELENDI E.—VETŐ I. 1991: The marine photosynthetic carbon isotopic fractionation remai
ned constant during the Early Oligocene. — Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoeco- 
logy 83 (4): 333—339. 4 ábra, 1 táblázat. Amsterdam.

HERTELENDI E.—MARTON L.—MlKÓ L. 1991: Isotope hydrological evidence of geomorphologi- 
cal changes in North-Eastern Hungary. — Internat. Symp. on the Use of Isotope Techniques 
in Water Reseources Development. Vienna, 11 — 15 March, 1991, IAEA-SM. 319/18.

HORVÁTH a . 1 991: Magyarország Regionális Komplex Területprognózisa, Komárom-Esztergom 
megye 3. Vízföldtani adottságok térképe. — Földt. Int. kiadv.

HORVÁTH A.—KÉRI J.—KNEIFEL F. 1991: Magyarország Regionális Komplex Területprognózisa. 
Komárom-Esztergom megye 5. Komplex földtani területfelhasználási térképe. — Földt. Int. 
kiadv.

HORVÁTH A.—KNEIFEL F.—TASNER L. 1991: Magyarország Regionális Komplex Területprognó
zisa. Komárom-Esztergom megye 2. Felszíni vizek és a talajvíz térképe. — Földt. Int. kiadv.

JASKÓ S. 1991: A Cserhát-Mátra-Bükkalja-i lignitterület tektonikai határvonalai (Tectonic boun
daries of Cserhát-Mátra-Bükkalja lignit field).—  Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat: 
124 (7—8): 378—383. 5 ábra.

JASKÓ S. 1991: Dr. Ciőbel Ervin emlékezete. Nekrológ. — Földt. Közi. 120 (1—2): 121 — 122. 1 
ábra.

JASKÓ S.—KROLOPP E. 1991 : Negyedidőszaki kéregmozgások és folyóvízi üledékfelhalmozódás a 
Duna-völgyben Paks és.Mohács között (Quaternary crustal movements and fluvial sedimentation 
in the Danube valley between Paks and Mohács). — Földt. Int. Évi Jel. 1989-ről: 65—84.

JÁMBOR Á. 1991: Review of the geology of the pannonian formation of Hungary. — Acta Geol. 
Acad. Sci. Hung. 32 (3—4): 269—324. 1 1 ábra, 5 tábl.

JÁMBOR Á.—BÉRCZI I. 1991: Durvatörmelékes kőzetek. — In BALOGH K. (szerk.): Szedintento- 
lógia II. Budapest, Akadémia Kiadó: 73 — 101. 31 ábra, 7 táblázat.

JOCHÁNÉ EDELÉNYI E. 1991: Palaeogeographical reconstruction of the Upper Cretaceous bauxi- 
tic level in Hungary. — European Union of Geosciences (EUG) VI. Meeting Strasbourg, 1991. 
03. 24—28, Abstract.

KAISER M. 1991: Mosonmagyaróvár, geomorfológiai térkép és magyarázó. — In SCHAREK P. 
(szerk.): A Kisalföld földtani térképsorozata, Mosonmagyaróvár. — Földt. Int. kiadv.

KAISER M. 1991: Győr-Észak, geomorfológiai térkép és magyarázó. — In SCHAREK P. (szerk.): 
A Kisalföld földtani térképsorozata, Győr-Észak. — Földt. Int. kiadv.

KALMÁR J. 1991: Date női privind sedimentologia si geochimia Oolitului de Repedea (Új szedi- 
mentológiai és geokémiai adatok a Repedea—Isi - i Oolitról). — Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Sectia Geologie. Lucrarile Seminarului national Gr. Cobalcescu, III: 36—56. Iasi.

KALMÁR J. 1991: Geologie, minerit si protectia mediului ambiant (Földtan, bányászat és környe
zetvédelem). — Semnal. II. 22:3. Kolozsvár.



KALMÁR J.— KNAUER J. 1991: Pre-Paleogene continental deposits from Nyirád—Csabrendek 
area (Hungary). — Field Symp. of Tethian Cretaceous Formation and related mineral resour
ces. IGCP 262, 11— 17 oct., Tirana, Abstract.

KALMÁR i.—Lelk es -FELVÁRI GY. 1991 : The metamorphic Mn-ore deposit of Razoare (Roma
nia) and its geological setting. — Mineralia slovaca 23. IGCP No 276. Newsletter 3. Kosice.

KÁKAY-SZABÓ O. 1991: One hundred and twenty-two years of the Collection of Minerals and 
Ores of the Hungarian Geological Institute. — In VITÁLIS GY.—KECSKEMÉTI T. (eds.): Mu
seums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. 
Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue 3: 181 — 196. 8. ábra, Budapest.

KÉRI J.— Kn EIFEL F. 1991 : Magyarország Regionális Komplex Területprognózisa. Komárom-Esz- 
tergom megye 1. Hasznosítható ásványi nyersanyagok térképe. — Földt. Int. Kiadv.
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