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Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Megrendülten álltunk 1995. július 28-án a Farkasréti
temetõben kollégánk és tagtársunk, DR. KONDA JÓZSEF, a
Magyar Állami Földtani Intézet egykori igazgatójának, a
Magyarhoni Földtani Társulat választmányi tagjának ham-
vai elõtt. Búcsúztatjuk Õt az Intézet és a Társulat nevében.

KONDA JÓZSEF 1929. október 21-én született Buda-
pesten. Szülei egyszerû, kétkezi munkásemberek voltak.
Elemi iskoláit apja szülõfalujában, Ecseren végezte el, a
polgári középiskolát pedig Budapesten. Apja korai halála
miatt a család eltartásának nagyobb részét magára kellett
vállalnia, így a háború után több munkahelyen dolgozott
fizikai munkásként, és az Egyesült Izzó dolgozójaként
általános mûszerész szakképzettséget is szerzett.

1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karán geológus hallgató lett, és szor-
galmának köszönhetõen tanulmányait jeles államvizsga
eredménnyel fejezte be 1955-ben. Az egyetem elvégzése
után a Magyar Állami Földtani Intézetbe került és ott, mint
tudományos segédmunkatárs dolgozott. Pár hónap után
azonban kérésére ipari munkakörbe, a Tokodi Mélyfúró
Vállalathoz került át, ahol mint üzemi vezetõ geológus
dolgozott. 1957-ben a Pécsi Uránércbánya Vállalathoz
helyezték, a központi bányászati kiértékelõ csoport vezetõ
geológusi munkakörébe. 1959 szeptemberében a vállalat
ajánlásával került aspirantúrára. A Tudományos Minõsítõ
Bizottság az aspirantúra idõtartamára munkahelyéül a Ma-
gyar Állami Földtani Intézetet jelölte ki. Pályafutása ezen-
túl elválaszthatatlanul összefonódott az Intézettel. 1961.
október 1-tõl, 1970. január 1-ig az Intézet igazgatóhe-
lyettese, 1970. január 1-tõl 1979. március 30-ig igazgató-
ja, majd nyugállományba kerüléséig, 1990. december 30-
ig tudományos tanácsadója volt. 1967-ben megszerezte a
Föld- és Bányászati Tudományok kandidátusa minõsítést,
1976-ban pedig az ELTE címzetes egyetemi docense lett.

Tudományos tevékenysége, a pályakezdés kisebb út-
keresései után, a középhegységi jura idõszaki képzõd-
mények vizsgálatára irányult. Elsõként alkotta meg a
Dunántúli-középhegység — azóta korszerûsített — jura
litosztratigráfiai táblázatát. Precíz megfigyeléseken, pon-
tos, tárgyszerû dokumentáción alapultak munkái, ez
jellemzi monografikus mûvét, „A Bakony hegységi júra
idõszaki képzõdmények üledékföldtani vizsgálata” címût.
Hozzákezdett a gerecsei jura hasonló jellegû feldolgo-

zásához, az elhatalmasodó betegség azonban nem engedte
befejezni a munkát.

Alapvetõ jelentõségû az ország díszítõkõ készletének
felmérése terén kifejtett munkássága. Ennek során számba
vette az üledékes, a magmás és a metamorf kõzetek díszí-
tõkõ szempontból potenciális elõfordulásait, és elkészí-
tette minden egyes kõzet és lelõhely minõsítését. Mind-
ezekrõl példaszerû dokumentációs anyag készült.

Igazgatói munkásságára az intézeti munka folya-
matosságának biztosítására és a gazdasági, társadalmi
igényekhez igazodó fejlesztésére irányuló törekvés volt a
jellemzõ. Igazgatása alatt az Intézet tevékenységi köre
kiszélesedett. Vezetõi célkitûzése volt az ásványi nyers-
anyag kutatásra érdemes területek és a megkutatott kész-
letek nyilvántartása, a regionális fejlesztések mérnöki
elõtervezéséhez szükséges földtani alapok biztosítása, a
Balaton környékén és Budapest területén megindított
építésföldtani térképezés végrehajtása, a korábban
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megkezdett regionális térképezési programok befejezése,
a kutatások kiterjesztése a Vértes, a Gerecse, majd az
Északi-középhegység területére. Gyakorlati eredményt
hozott a Mecsek hegységi feketekõszén, a Dorogi-
medencében a lencse-hegyi barnakõszén lelõhely, a Mátra
hegységben a recski mélyszinti ércesedés, a pulai, a
várkeszõi és a gércei olajpala elõfordulások felismerése. A
Központi Földtani Hivatal kezdeményezésére, az intézet
keretei között, létrehozta az elsõfokú földtani szakhatósá-
gi feladatokat ellátó Területi Földtani Szolgálatok
szervezetét.

Az Intézet hazai és külföldi kapcsolatainak fejlesztése
során nemzetközi hidrogeológiai konferenciát és az
UNESCO védnöksége alatt Nemzetközi Mérnökgeológiai

Továbbképzõ Tanfolyamot szervezett. Az intézet az Õ
igazgatósága alatt több sikeres nemzetközi expedíciót
indított Mongóliába és Kubába.

Ez a sokrétû, nagy körültekintést és áldozatokat
igénylõ munka egész embert kívánt és Õ, igazgatósá-
gának idején, tudományos karrierjét alárendelte admi-
nisztratív feladatainak.

Lényét az emberség, igazgatói cselekedeteit a szo-
ciális érzékenység hatotta át. Talán saját életének meg-
próbáltatásaira vezethetõ vissza, hogy különös figyelem-
mel kísérte és segítette bajba jutott, magánéleti prob-
lémákkal küzdõ munkatársai életét.

Búcsúzunk Tõled, emléked munkáidban is tovább él.
Béke poraidra!

FAREWELL TO JÓZSEF KONDA

by KÁROLY BREZSNYÁNSZKY

Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest, Stefánia út 14.

On the 28th July 1995, we stood with great sadness, in
the Farkasrét Cemetery in front of the ashes of Dr. József
Konda, former director of the Geological Institute of
Hungary and member of the Executive Committee of the
Hungarian Geological Society — our colleague. On behalf
of the Institute and the Society we say our last farewell to
him.

József Konda was born on the 21st October 1929 in
Budapest. His parents were labourers. After finishing pri-
mary school in the native village of his father in Ecser, he
completed his secondary schooling in Budapest. Because
of his father's untimely death he had to sustain the family
by earning the considerable part of their livelihood. Thus
in postwar times he was working in several jobs as a blue
collar worker. During his employment in an electrical fac-
tory he qualified as a mechanic.

From 1950 onwards he studied geology at the Faculty
of Natural Sciences of the Eötvös Loránd University in
Budapest. He completed his studies by taking the state
examination with outstanding result in 1955. After univer-
sity his first job was in the Geological Institute of Hungary
as assistant researcher. Having spent several months at the
Institute he was transferred at his own request to the explo-
ration activity of the Tokod Drilling Enterprise where he
worked as chief geologist of a drilling group. In 1957 he
moved to a new position at the Pécs Uranium Ore
Enterprise. There he was chief geologist of the central
geological evaluating group of the mine. At the nomina-
tion of his professional seniors a fellowship of the
Hungarian Academy of Sciences was awarded to him by
the National Postgraduate Degree Granting Board in Sep-
tember 1959. For the duration of this fellowship the
Geological Institute of Hungary was designated for him to

carry out his research work. From this time onward his
career has been interwoven inseparably with the activity
of the Institute. From the 1st of October 1961 to the 1st of
January 1970 he was deputy director and subsequently to
the 30th March 1979 director of the Institute. After this
time, up to his retirement on 30th December 1990 he had
the position of scientific advisor to the Institute. In 1967
he obtained the candidate degree of Geological and
Mining Sciences; in 1976 he became associate professor
of the Eötvös Loránd University.

After pursuing various research fields in geology the
start of his career, his scientific activity was focused to the
Jurassic formations of the Transdanubian Central Range.
He was the first who established the synoptic lithostrati-
graphical table for that geographical unit which has been
updated since. His publications are based on precise obser-
vations and accurate documentation. These are the charac-
teristics of his monograph entitled “Sedimentary investi-
gations of Jurassic formations of the Bakony Mountains”,
too. He began the thorough investigation of the Jurassic of
the Gerecse Mts as well, but his illness did not allow the
completion of this work.

In the assessment of ornamental stone reserves of
Hungary his activity is of fundamental importance. In the
course of this work he compiled a list of the occurrences
of sedimentary, magmatic and metamorphic rocks which
can be regarded as potential resources of permissive ones
of being ornamental grade stone. He also completed the
assessment of each rock-type and occurrence. This work is
documented in exemplary fashion.

His leadership as the director of the Institute was char-
acterized by the constant pursuit to assure the continuity of
work and to develop the Institute's activ-ity responding to
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the social and economic demands of the time. Under his
management the Institute's activities have been diversi-
fied. His leadership embraced the delineating of areas of
mineral resources potential along with the evaluating of
reserves already explored; the gathering of geological
knowledge having fundamental importance for planning
regional development; the execution of the engineering-
geological survey of Budapest and its surroundings —
together with the completion of regional mapping pro-
grammes started earlier and the extension of studies first-
ly to the areas of Vértes and Gerecse Mts and subsequent-
ly to the North Hungarian Range as well. Economic dis-
coveries resulted from the exploration of the coking coal
basin of the Mecsek Mts and the brown-coal reserves of
the Lencsehegy coalfield in the Dorog basin. Deep-seated
mineralization was found at Recsk in the Mátra Mts and
the alginite deposits of Pula, Várkeszõ and Gérce
(Transdanubia) became known. On the initiative of the
Central Office of Geology he had organized the network
of regional geological services, which being a part of the
Institute's structure provided regulatory guidance and

planning advice as the first level (local) professional
authority.

In the course of developing the internal and external
relations of the Institute he organized an international
hydrogeological conference and an International
Postgraduate Engineering Geological Course which was
supported also by UNESCO. Under his management the
Institute sent several successful geological expeditions to
Mongolia and Cuba.

To perform the many-sided activities of coordinating,
organising and leading the Institute's work a lot of sacri-
fices were required — and during his directorship he sub-
ordinated his scientific career to the tasks of administra-
tion.

His was inspired by humanism and with social sen-
sibility. Perhaps the memory of the hardships endured in
his own life influenced him to pay a special attention to
colleagues who got troubles in their private life and to help
them.

Now we say farewell to You — but Your memory lives
forth in Your deeds. Peace be with You, our friend!

KONDA JÓZSEF szakirodalmi munkássága — Scientific publications of JÓZSEF KONDA

1. KONDA J. (1963): A Bakonyhegység júra idõszaki képzõd-
ményeinek üledékföldtani vizsgálata. Kandidátusi disszertá-
ció kivonata. (Abstract: Examen sédimentologique des for-
mations Jurassiques de la Montagne Bakony; in Russian,
too.) — Földt. Int. Évi Jel. 1961 I: 217–226.

2. KONDA J. (1965): Üledékes fácies vizsgálatok. (Translated
title: Investigations on sedimentary facies.) — Mérnöki
Továbbképzõ Int. Elõadássorozat 4412. 25 p.  Budapest.

3. KONDA J. (1967): Biofáciesproblémák a középhegységi júrá-
ban. (Translated title: Biofacial problems in the Jurassic of
the Transdanubian Central Range.) I. “Ammonitoco rosso”)
— A Magyarhoni Földtani Társulat Õslénytani Szakosztálya
Paleoökológiai Kollokviumán bemutatásra kerülõ elõadások
kivonata. p. 1–8. Hung. Geol. Soc., Budapest

4. KONDA J. (1968): Geology of the Transdanubian Central
Mountains, Guide to Excursion 39C Hungary. Intern. Geol.
Congr. XXIIIrd Session, Prague p. 5–48. With J. FÜLÖP & al.
as co-authors. — Hung. Acad. Sci. Budapest.

5. KONDA J. (1969): Földtani kirándulás a Mecsek hegységben,
a Villányi-hegységben és a Dunántúli-középhegységben.
Társszerzõ: FÜLÖP J., GÉCZY B., NAGY E. (Dans le
Montagnes Centrale de Transdanubie, Mecsek et de Villány.
Excurs. géol.; in Russian and in German, too. With J. FÜLÖP,
B. GÉCZY, E. NAGY as co-authors.) — Mediterrán Jura
Kollokvium (Coll. Jur. Mediterr.) Budapest, Sept. 1969. p.
5–67. Földt. Int. publ.

6. KONDA J. (1969): A Földtani Intézet laboratóriumai.
Társszerzõ: F. VOGL M., NAGY E., NAGY L.-NÉ. (see item 7.)
— In: 100 éves a MÁFI, p. 266–274. — Földt. Int. kiadv.

7. KONDA J. (1969): Laboratories of the Hungarian Geological
Institute. With M. FÖLDVÁRI VOGL, EL. NAGY and ESZ. NAGY

as co-authors. — In: One hundred years of the Hungarian
Geological Institute, p. 245–253. Földt. Int. publ.

8. KONDA J. (1967): A Bakony hegységi júra idõszaki képzõd-
mények üledékföldtani vizsgálata. (Lithologische und Fazies
Untersuchung der Jura Ablagerungen des Bakony Gebirges.)
1970 — Földt. Int. Évk. 50 (2): 1–260.

9. KONDA J. (1971): Ammonitico rosso and radiolarites in the
Transdanubian Central Mountains; Jurassic. — Ann. Hung.
Geol. Inst. 54 (2): 423–427.

10. KONDA J. (1972): A földtani elõkutatás helyzete és irányai a
Magyar Állami Földtani Intézetben. (State and trends of geo-
logical surveying in the Hungarian Geological Institute:
Director`s report `70; in Russian, too.) — Földt. Int. Évi Jel.
1970: 5–12.

11–17. Igazgatói jelentések az Intézet éves munkáiról. (The
activity of the Hungarian Geological Institute; director`s
reports.)
11. (1973): Földt. Int. Évi Jel. 1971: 7–11.
12. (1974): Földt. Int. Évi Jel. 1972: 7–14.
13. (1976): Földt. Int. Évi Jel. 1973: 7–10.
14. (1976): 1970–1974-rõl. — Földt. Int. Évi Jel. 1974:
7–20.
15. (1977): Földt. Int. Évi Jel. 1975: 9–11. (In Russian, too.)
16. (1979): Földt. Int. Évi Jel. 1977:  9–15. (In Russian,
too.)
17. (1980): Földt. Int. Évi Jel. 1978: 9–28.

18. KONDA J. (1973): A post graduate training center refresher
Colloquium in the fields of Stratigraphy and Mikro-
paleontology, 1971. — Õslénytani Viták (Discussiones
Palaeontologicae) 21: 1–7. Budapest.

19. KONDA J. (1978): A földtani elõkutatás idõszerû feladatai és
a Magyar Állami Földtani Intézet 1976. évi munkája.
(Current tasks of geological research as enchanced by the
Hungarian Geological Institute in 1976; in Russian; too.) —
Földt. Int. Évi Jel. 1976: 9–36.

20. KONDA J. (1979): A földtani elõkutatás szerepe az ásványi
nyersanyagok feltárásának tudományos megalapozásában.
(The role of geologcal research in laying scientific founda-
tions for the exploration of mineral resources.) — Geonómia
és Bányászat 12 (1–3): 1723 [2–23]. Akadémiai Kiadó,
Budapest.

21. KONDA J. (1980): Sedimentary manganese deposits of
Hungary. With J. CSEH-NÉMETH, G. GRASSELLY AND Z.



SZABÓ as co-authors. — Manganese deposits on Continents
II: 199–221.  Akadémiai Kiadó, Budapest.

22. KONDA J. (1981): Kirándulásvezetõ a Gerecse-hegységi
mezozóos karbonátos összletek vizsgálatának újabb ered-
ményei és hasznosításának kérdései tanulmányúthoz.
Társszerzõ: VÉGH S.-NÉ. (Translated title: Excursion guide to
the study tour on the “New Results of the investigation of
Mesozoic Carbonate Complexes in the Gerecse Mts and the
possibilities of the utilization”. With MS S. VÉGH as co-
author.) 17 p. — A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti
Területi Szervezete kiadványa (publ. of the Budapest
Regional Organization of the Hung. Geol. Soc.)

23. KONDA J. (1981): Ásványi nyersanyagaink felhasználásának
lehetõsége a díszítõkõiparban. Társszerzõ: MÉSZÁROS M.,
SZABÓ A. (Translated title: Perspectives of use of our rocks in
the ornamental stone industry. With M. MÉSZÁROS, A. SZABÓ

as co-authors.) 1983 — Szilikáttechnika 1983 (1): 8–15.
24. KONDA J. (1981): A magyarországi építõ–díszítõkõkutatás

stratégiája és eredményei. Társszerzõ: MÉSZÁROS M.
(Translated title: Strategy and results of building srone and
trim-stone prospecting in Hungary. With M. MÉSZÁROS as
co-author.) 1984 — Földtani Kutatás 27 (1): 43–54.

25. KONDA J. (1981): Lókúti domb. Társszerzõkkel. (Lókút Hill;
in Russian, too. With co-authors.) 1984 — In: Intern. Geol.
Congr. XXVIIth Session, Moscow, Excursion 104 Mesozoic

formations in Hungary, p. 69–72.
26. KONDA J. (1981): Építõ- és díszítõkövek prognózis munkái

Magyarországon. Társszerzõ: KÉRI J. (Translated title:
Building and ornamental stones forecast in Hungary. With J.
KÉRI as co-author.) 1985 — Földtani Kutatás 27 (3): 51–55.

27–34. KONDA J. (1981): Magyarország geológiai alap-
szelvényei. Földt. Int. kiadv. (Geological key-sections in
Hungary. Földt. Int. publications).
27. (1985): Gerecse, Lábatlan, Nagypisznicei kõfejtõ. 6 p.
28. (1986): Gerecse, Süttõ, Kisgerecsei kõfejtõ. 5 p.
29. (1987): Bakony, Lókút, Lókúti-domb. 6 p.
30. (1987): Bakony, Úrkút, Csárda-hegy. 6 p. Társszerz:
SZABÓ Z.
31. (1987): Gerecse, Süttõ, Vöröshídi-kõfejtõ. 6 p.
32. (1988): Gerecse, Lábatlan, Tölgyháti kõfejtõ. 6 p.
33. (1988): Pilis, Kesztölc, Öreg-szirt. 6 p.
34. (1988): Gerecse, Lábatlan, Margit-hegy, Margit-tetõ. 6 p.

35. KONDA J. (1987): A díszítõkõ import kiváltásának és a hazai
díszítõkõ-választék bõvítésének földtani lehetõségei.
Társszerzõ: MÉSZÁROS M. (Translated title: Geological pos-
sibilities of replacing the import of ornamental stones more-
over those of getting a wider domestic choice of them. With
M. MÉSZÁROS as co-author.) In: Az ÉVM Földtani
Szolgálatának III. továbbképzõ tanfolyama, p. 202–208.
FTV publ., Budapest.
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KONDA JÓZSEF kéziratos munkái (az Országos Földtani és Geofizikai Adattárban) — Scientific manuscripts of
JÓZSEF KONDA

All the English titles are translated. Co-authors are put down as “Társszerzõ”. The manuscripts can bee found in the
National Geological-Geophysical Archives.

1. KONDA JÓZSEF (1963): Beszámoló a Gazdasági Bizottság
részére a legfontosabb ásványi nyersanyagok új készleteinek
feltárásával kapcsolatos földtani munkák helyzetérõl és
javaslatok az ásványi nyersanyagkészletek növelésére
irányuló földtani kutatómunka fokozására. Beszámoló ter-
vezet (szén, kõolaj, bauxit, érc, ritkafém, ásványbányászati
nyersanyag) [Report for the Economic Committee on the
state of the geological activities aimed at the exploration of
new reserves of the most important mineral raw-minerals,
and a proposal for the increase of the geological exploration
focused on the enlargement of the reserves of mineral raw-
materials. Draft of the report. (Coal, oil, bauxite, ores, rare
metals, industrial minerals)] — 110 p. T. 15122.

2. KONDA JÓZSEF (1965): A Magyar Állami Földtani Intézet
1965. évi munkaterve. (Programme or the 1965 year activi-
ties of the Geological Institute of Hungary) — 157 p.
T. 1673. Társszerzõ: FÜLÖP J.

3. KONDA JÓZSEF (1965): A Magyar Népköztársaság mangánérc-
kutatásának távlati elképzelései (1964–1980). [Concepts for a
long-term programme of the manganese-ore prospecting in the
Hungarian People's Republic (1964–1980)] —  57 p. T. 1611.
Társszerzõ: CSEH-NÉMETH J., MOLNÁR J., VECSERNYÉS GY.

4. KONDA JÓZSEF (1965): MÁFI Mûködési jelentése az 1964.
évrõl (Report on the activities of the Geological Institute of
Hungary in the year 1964) — 183 p. T. 1447. Társszerzõ:
FÜLÖP J.

5. KONDA JÓZSEF (1966): Jelentés a prognózis szerzõdés
keretében 1966. évben végzett munkákról. (A Bakony, ill. a
Dunántúli Középhegység júra-képzõdményeinek nyers-
anyag-lehetõségeit tisztázó munka része.) [Report on the
activity carried out in 1966 in the framework of the

Prediction Contract (Forming part of the prospecting aimed
at the raw-material potential of the Jurassic in the Bakony
Mts Transdanubian Central Range.)] — 32 p. T. 1732.

6. KONDA JÓZSEF (1969): A Magyar Állami Földtani Intézet
1969 évi mûködési jelentése (Report on the activities on the
Geological Institute of Hungary in the year 1969) —  139 p.
T. 3245. Társszerzõ: HEGEDÛS F. 

7. KONDA JÓZSEF (1971): Nigériai térképezési árajánlat (Offer
for geological mapping in Nigeria) — 13 p. T. 12677.
Társszerzõ: HEGEDÛS F.

8. KONDA JÓZSEF (1972): Útijelentés az 1971. nov. 27.–dec. 6.
között Egyiptomban tett piackutató útról (Report on the mar-
ket-research mission carried out in Egypt from 27. Nov. 1971
to 6. Dec. 1971) — 26 p. T. 4165. Társszerzõ: DUDICH E.,
ALFÖLDI L.

9. KONDA JÓZSEF (1973): A Magyar Állami Földtani Intézet
mûködési jelentése az 1973. évrõl (összefoglaló) [Report on
the activities of the Geological Institute of Hungary in the
year 1973 (Summary)] — 14 p. T. 12214. Társszerzõ:
HÁMOR G., HEGEDÛS F.

10. KONDA JÓZSEF (1975): Magyar Állami Földtani Intézet,
szöveges beszámoló jelentés (The Geological Institute of
Hungary. Text of a detailed report) — 138 p. T.10275.
Társszerzõ: ROMHÁNYI V.

11. KONDA JÓZSEF (1976): A Magyar Állami Földtani Intézet
újítási szabályzata (Innovation regulations of the Geological
Institute of Hungary) — 18 p. T.5528. Társszerzõ: NAGY I.

12. KONDA JÓZSEF (1977): Magyarország reménybeli ásvány-
vagyona és területi eloszlása. Elemzõ Tanulmány
(Prognosticable mineral raw-material resources of Hungary
and their regional distribution. An analytical study) — 24 p.



T. 6673. Társszerzõ: ÁDÁM O., BALKAY B., BARABÁS A.,
CSEH-NÉMETH J., DANK V., FEJÉR L., KÓKAY J., PRUZSINA J.,
SZÉLES L., TIBORC L., P. TÓTH J., TÓTH M., VÍZY B.

13. KONDA JÓZSEF (1978): Jelentés a MÁFI 1977. évi kutatási
feladatainak teljesítésérõl (Report on the execution of the
research-tasks of the Geological Institute of Hungary for
1977. Dated 23rd January 1978) — 121 p. T.13344.
Társszerzõ: HÁMOR G.

14. KONDA JÓZSEF (1978): Jelentés a MÁFI 1978. I. félévi
kutatási feladatainak teljesítésérõl. 1978. július 15. (Report
on the execution of the research-tasks of the Geological
Institute of Hungary for the first six months of 1978. Dated
15th July 1978) — 256 p. T. 13345. Társszerzõ: HÁMOR G.

15. KONDA JÓZSEF (1978): Jelentés a MÁFI 1978. III.
negyedévi kutatási feladatainak teljesítésérõl (Report on
the execution of the research-tasks of the Geological
Institute of Hungary for the 3rd quarter of 1978. Dated 14th

Oct. 1978. 139 pages) — 1978. október 14. 193 p.
T. 13346. Társszerzõ: HÁMOR G.

16. KONDA JÓZSEF (1979): A Dunántúli Középhegység jura for-
mációi. (Jurassic formations of the Transdanubian Central
Range) — 18 p. T. 7617.

17. KONDA JÓZSEF (1979): Koncepció a Dunántúli
Középhegység júraidõszaki képzõdményeinek földtani vizs-
gálatához (Concepts for the geological investigation of the
Jurassic rocks in the Transdanubian Central Range) — 9 p.
T. 8602.

18. KONDA JÓZSEF (1979): Szakmai feladatterv a Dunántúli
Középhegység-i júra hivatalos litosztratigráfiai rendszerének
létrehozására; javaslat (Professional programme of setting up
a formal lithostratigraphical system for the Jurassic of the
Transdanubian Central Range, a proposal) — 27 p. T. 7966.

19. KONDA JÓZSEF (1980): A Balinka 285. sz. fúrásban harántolt
júra rétegsor földtani dokumentációja (Geological documen-
tation of the Jurassic sequence penetrated by the borehole
Balinka no. 285) — 34 p. 74/197.

20. KONDA JÓZSEF (1980): Alsóvadász–csonkásháti édesvízi
mészkõ-elõfordulás. Elõkutatási jelentés és tervjavaslat
(Süttõ) [The freshwater limestone occurrence of Alsóva-
dász–Csonkáshát (Süttõ). Report on the reconnaissance and
proposals] — 19 p. T. 9190.

21. KONDA JÓZSEF (1980): A Magyarpolány 40. sz. fúrásban
harántolt jura rétegsor földtani dokumentációja. 15 p. és in:
MÁFI Középhegységi O.: A Magyarpolány 40. és 42. sz.
fúrás földtani dokumentációja (Geological documentation of
the Jurassic sequence penetrated by the borehole
Magyarpolány no. 40) — p. 96–115. 1651/15.

22. KONDA JÓZSEF (1980): Jelentés „A Dunántúli Középhegység
édesvízi mészkõképzõdményeinek litológiai és genetikai
kutatása — Budai hegység” c. feladat végrehajtásáról
(Report on the execution of the research-task defined as
“Lithological and genetical investigation of the freshwater
limestones of the Buda-Mountains in the Transdanubian
Central Range”) — 66 p. T.9533.

23. Konda József (1980): Jelentés a Dunántúli középhegységi
júra mészkövek ipari hasznosítási lehetõségeinek elõzetes
vizsgálatáról (Report on the preliminary investigation con-
cerning the viability of using the Jurassic cherts of the
Transdanubian Central Range for industrial purposes) —
48 p. T. 9543.

24. KONDA JÓZSEF (1980): A Dunántúli Középhegység
mangánérc elõkutatási programja (Programme of the man-
ganese-ore prospection in the Transdanubian Central Range)
— 10 p. T. 9550.

25. KONDA JÓZSEF (1980): Jelentés a „Tûzkövesárki Mészkõ
Formáció Gerecse-hegység-i elõfordulásainak terepi össze-
hasonlító vizsgálata. A gerecsei vörös márvány bányászatra
érdemes lelõhelyeinek 1:25.000-es térképi kijelölése”
kutatási feladat végrehajtásáról (Report on the execution of
the research-task defined as “Comparative field investigation
of the occurrence of the Tûzkövesárok Limestone Formation
in the Gerecse-Mts and the location of the quarryable occur-
rences of the “Gerecse red Marble” on a 1:25,000 scale
map.”) — 26 p. T. 9555.

26. KONDA JÓZSEF (1981): A Dunántúli Középhegység-i radio-
larit korának meghatározottsága (The determined character
of the age of the radiolarite in the Transdanubian Central
Range) — 4 p. T. 9704.

27. KONDA JÓZSEF (1981): Földtani formációk minõsítõ vizs-
gálata. Zirci Mészkõ Formáció. Táblás mészkõ, alsó faunás
szint összehasonlító megmunkálásra alapozott építõkõ–
díszítõkõipari minõsítése (2 kõzetlappal) [Testing of geolog-
ical formations according to norms of the stone-industry.
Zirc Limestone Formation. Qualification of the “lower fos-
sil-bearing horizon” of the “tabular limestone” based on
comparative dressing for construction- and ornamental-stone
use] —  5 p. Moreover 2 sample-plates T. 10605.

28. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés „Az Úrkúti Mangánérc
Formáció rétegtani szintjébe tartozó Gerecse-hegység-i
képzõdmények (Úrkúti Mangánérc Formáció, Kisgerecsei
Márga Formáció) felszíni elterjedési viszonyainak térképi
pontosítása, hivatkozási szelvényeinek kijelölése” kutatási
feladat végrehajtásáról (Remarks concerning the preliminary
and detailed phase exploration programme of the limestone
quarry at Tardos) — 9 p. T. 9557.

29. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés a Bakony-hegységi opálkris-
tobalitos radiolarit prognosztikus lelõhelyeinek vizsgálatáról
[Report on the investigation of prognostic occurrences of
opaline-cristobalitic radiolarite in the Bakony-Mountains] —
21 p. T. 10594.

30. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés. A Dunántúli Középhegység
mangánérclelõhelyeinek és indikációinak felmérése, prog-
nosztizálása és elõkutatási programjuk keretében az oxidá-
ciós ércelõfordulások számbavétele, rangsorolása (Report.
Surveying and prognostization of the occurrences and indi-
cations of manganese ore in the Transdanubian Central
Mountains and setting out a register and classification of the
oxide-ores in the frame of the prospection programme) — 8
p. T. 10593.

31. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés. A „gerecsei vörös márvány”
prognózisa és minõsítõ vizsgálata (2 db kõzetlappal) [Report.
Prognostization and qualification of the “Gerecse red mar-
ble”. 23 pages, 1 map moreover 2 sample-plates] — 23 p.
T. 10606.

32. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés. A Tölgyháti Mészkõ
Formáció típusszelvénye (Report. The type-section of the
Tölgyhát Limestone Formation) — 13 p. T.10592.

33. KONDA JÓZSEF (1981): Jelentés. Földtani formációk minõsítõ
vizsgálata. Dachsteini Mészkõ formáció (2 kõzetlappal)
[Report. Qualificative tests of geological formations accord-
ing to the norms of stone-industry. Dachstein Limestone
Formation] — 25 p. Moreover 2 sample-plates T.10571.

34. KONDA JÓZSEF (1981): Kisgerecsei Márga Formáció.
Nagypisznicei hivatkozási szelvény (hiposztratotípus)
[Kisgerecse Marl Formation: the reference section at
Nagypisznice (Hypostratotype)] — 8 p. T.10534.

35. KONDA JÓZSEF (1981): Vélemény a tardosi mészkõbánya
elõzetes–részletes fázisú kutatási tervprogramjáról (Remarks
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concerning the general and detailed phase exploration pro-
gramme of the limestone quarry at tardos, NE Transdanubia)
— 6 p. T.9549.

36. KONDA JÓZSEF (1981): Zirci Mészkõ Formáció. Requieniás
mészkõ, alsófaunás szinti mészkõ összehasonlító meg-
munkálásra alapozott építõ–díszítõkõipari minõsítése
(Olaszfalu Eperkéshegy; 2 kõzetlappal) [Zirc Limestone
Formation. Qualification as construction and ornamental
stone based on comparative dressing tests.
(Olaszfalu–Eperkéshegy locality)] — 3 p. Moreover 2 sam-
ple-plates T.10552.

37. KONDA JÓZSEF (1982): A balatoni vörös homokkõ összeha-
sonlító megmunkálásra alapozott építõ–díszítõkõipari
minõsítése (Salföld) [Balaton red sandstone. Qualification as
construction and ornamental stone based on comparative
dressing tests] — 7 p. T. 11309.

38. KONDA JÓZSEF (1982): A dachsteini mészkõ próba-meg-
munkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (2
kõzetlappal) [Qualification of the Dachsteinkalk —
Dachstein Limestone Formation according to requirements
of the construction stone and ornamental stone industries
based on dressing tests, moreover 2 sample-plates] — 6 p.
T. 11310.

39. KONDA JÓZSEF (1982): A Dunántúli Középhegység júra
képzõdményei (Jurassic formations of the Transdanubian
Central Range) — 7 p. T. 10858.

40. KONDA JÓZSEF (1982): A Dunántúli Középhegység rövid föld-
tani jellemzése (Készült a terület földrajzi tájmonográfiája
számára 1982-ben.) [The geological character of the Trans-
danubian Central Range — a concise description (Compiled in
1982 for the regional geographical monograph ancompassing
the area)] — 132 p. T. 10943. Társszerzõ: JÁMBOR Á,
LELKESNÉ FELVÁRI GY., MAJOROS GY., HORVÁTH I., RAINCSÁK

GY., HAAS J., BERNHARDT B., KORPÁS L., KAISER M.
41. KONDA JÓZSEF (1982): Jelentés a Dunántúli Középhegység

Mogyorósdombi Mészkõ Formáció (Biancone) prog-
nosztikus lelõhelyeinek vizsgálatáról [Report on the investi-
gation of the prognostical occurrences of the Mogyorósdomb
Limestone Formation (biancone) in the Transdanubian
Central Range] — 5 p. T.11296. Társszerzõ: PAULHEIM G.

42. KONDA JÓZSEF (1982): Káli medencei pannóniai kvarcit
összehasonlító megmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari
minõsítése. Kõvágóõrs, Tsz. Kõfejtõ (2 kõzetlap a
Gyûjteményi Osztály kezelésében) [Qualification of the
Pannonian quartzite of the Kál basin according to require-
ments of the construction stone and ornamental stone indus-
tries based on comparative dressing tests (Quarry at
Kõvágóörs)] — 4 p. Moreover 2 sample-plates T. 11308.

43. KONDA JÓZSEF (1982): Programjavaslat a nem érces ásványi
nyersanyagok prognosztikus vizsgálatához [Proposal for a
programme of prognostical research of non-metallic mineral
raw-materials] — 56 p. T. 11295. Társszerzõ: KÓKAY J.,
SOLTI G., NAGY B.

44. KONDA JÓZSEF (1982): Velencei hegységi kõzetminták
próbamegmunkálásra alapozott építõ-díszítõkõipari minõ-
sítése [Qualification of rock samples taken in the Velence
Mts according to requirements of the construction-stone and
ornamental-stone industries based on dressing tests] — 23 p.
T.11307. Társszerzõ: HORVÁTH I., SZABÓ A.

45. KONDA JÓZSEF (1983): Iszkahegyi Mészkõ Formáció
próbamegmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari
minõsítése; Balatonhenye (2 kõzetlappal) [Qualification of
the Iszkahegy limestone Formation according to require-
ments of the construction stone and ornamental stone indus-

tries based on dressing tests, (Balatonhenye)] — 4 p.
Moreover 2 sample-plates T.12212.

46. KONDA JÓZSEF (1983): Jelentés. Az Oroszlány 1822
(Majkpuszta) fúrásban harántolt liász–dogger képzõd-
mények földtani dokumentációja (Report. Geological docu-
mentation of the Liassic–Dogger sequence penetrated by the
borehole Oroszlány no. 1822) — 28 p. 716/557.

47. KONDA JÓZSEF (1983): Földtani formációk minõsítõ vizs-
gálata. A Mecseki Gránit Formáció próbamegmunkálásra
alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (mórágyi, fekedi és
üveghutai elõfordulás; 2×2 kõzetlappal) [Report.
Qualification of geological formations. Qualification of the
Mecsek Granite Formation according to requirements of the
construction stone and ornamental stone industries based on
dressing tests. (Occurrences of Mórágy, Feked and üveg-
huta)] — 11 p. Moreover 2+2 sample-plates T. 12388.

48. KONDA JÓZSEF (1983): Jelentés. Földtani formációk minõsítõ
vizsgálata. Fonolit (Mecsekjánosi Diabáz Formáció)
próbamegmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõ-
sítése. Kövestetõi elõfordulás (1 kõzetlappal) [Report.
Qualification of geological formations. Qualification of the
phonolite of the Mecsekjános Diabase Formation according
to requirements of the construction stone and ornamental
stone industries based on dressing tests. Kövestetõ occur-
rence] — 4 p. Moreover 1 sample-plate T. 12389.

49. KONDA JÓZSEF (1983): Lókút 2. sz. (L-2) fúrás földtani
dokumentációja (Geological documentation of the borehole
Lókút no. L–2) — 23 p. 1206/20.

50 KONDA JÓZSEF (1983): Ugodi Mészkõ Formáció próba-meg-
munkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (2
kõzetlappal) [Qualification of the Ugod Limestone formation
according to requirements of the construction stone and
ornamental stone industries based on dressing tests,
(Balatonhenye)] — 5 p. Moreover 2 sample-plates T. 12211.

51. KONDA JÓZSEF (1984): Földtani formációk minõsítõ vizs-
gálata. Észak-magyarországi karbonátos formációk
próbamegmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari
minõsítése (Bódvalenke, Bélapátfalva, Felsõtárkány,
Perkupa, Rakacaszend; 10 db kõzetlappal) [Qualification of
geological formations. Qualification of the carbonate rock
Formations of Northern Hungary according to requirements
of the construction-stone and ornamental-stone industries
based on dressing tests (Occurrences of Bódvalenke,
Bélapátfalva, Felsõtárkány, Perkupa and Rakacaszend)] —
14 p. Moreover 10 sample-plates T. 12746.

52. KONDA JÓZSEF (1984): Helyzetkép a fazekasboda–mórágyi
gránitterület építõdíszítõkõ bányászati lehetõségeirõl és
felderítõ kutatási javaslat a tömbkõbányászat készlet hát-
terének biztosításához (A general survey concerning the pos-
sibilities of quarrying construction- and ornamental stones in
the Fazekasboda–Mórágy granite area and a proposal for car-
rying out a prospection there in order to establish a reserve-
background for ashlar production) — 24 p. T. 12737.

53. KONDA JÓZSEF (1984): Jelentés a 20-as együttmûködési
témaszámú díszítõkõkutatás, bányászat, feldolgozás, fel-
használás tárgyú szlovéniai tanulmányútról. 1984. Május
21–26-ig (Report on the study-tour (co-operation project No.
20) on the exploration, quarrying, processing and use of
ornamental stones carried out in Slovenia between the 21st
and 26th of may 1984) — 13 p. T. 12516. Társszerzõ:
MÉSZÁROS M.

54. KONDA JÓZSEF (1986): A Dunántúli Középhegység mezozoós
tûzkövei (Õskori kovabányászat és kõeszköz) [The
Mesozoic cherts of the Transdanubian Central Range
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(Palaeolithic mining of chert and the chert tools produced.
Raw-material conference in 1986)] — 7 p. Nyersanyag kon-
ferencia 1986. T. 13317.

55. KONDA JÓZSEF (1985): A Tatabánya–csákánykõi sztromatolit
dolomitlelõhelyek elõzetes–részletes fázisú kutatási terve
(Programme of the exploration ranging from preliminary to
detailed phases on the stromatolitic dolomite occurrences of
the Csákánykõ at Tatabánya) — 22 p. T. 13268.

56. KONDA JÓZSEF (1985): Gerecse-hegység, vöröshídi kõfejtõ,
Süttõ. A Pisznicei Mészkõ Formáció hivatkozási szelvénye a
Tûzkövesárki Mészkõ Formáció, Levélkúti Mészkõ
Tagozattal összafogazódó típúsának alapszelvénye (Gerecse-
Mountains: vöröshíd-quarry, Süttõ. Reference section of the
pisznice Limestone Formation — key section of the litholo-
gy of the Tûzkövesárok Limestone Formation interdigitating
with the Levélkút Limestone Member) — 8 p. T. 12983.

57. KONDA JÓZSEF (1985): Magyarázó a Bakony-hegység 50000-
es fedett-fedetlen földtani térképéhez (Explanatory notes to
the geological maps of the Bakony Mts on scale 1:50,000) —
182 p. T. 17775. Társszerzõ: CSÁSZÁR G. et al.

58. KONDA JÓZSEF (1985): Vélemény a Szarvaskõ-környéki dia-
bázelõfordulás elõkészítõ-felderítõ fázisú kutatásának össze-
foglaló földtani zárójelentésérõl (Remarks concerning the
final report on the reconnaissance and prospection of the
Szarvaskõ diabase occurrence) — 13 p. T. 12911.

59. KONDA JÓZSEF (1986): A Jakabhegyi Homokkõ Formáció
kovás kötõanyagú kõzettípusának próba megmunkálásra
alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (1 kõzetlappal)
[Qualification of the siliceous type of the Jakabhegy
Sandstone Formation according to requirements of the con-
struction stone and ornamental stone industries based on
dressing tests] — 5 p. T. 13472.

60. KONDA JÓZSEF (1986): A Misinai Formáció Tubesi Tagozat
(szürke pados, helyenként iszapmozgásos mészkõ) Gorica
környéki zöldes színárnyalatú kõzettípusainak próba-meg-
munkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (3
kõzetlappal) [Qualification of the rock types of the Tubes
Member in the Misina Formation (grey, banky limestone
with mud slump structures at some places) and of the green-
ish lithologies of the Gorica area according to requirements
of the construction stone and ornamental stone industries
based on dressing tests] — 18 p. Moreover 3 sample-plates
T. 13475.

61. KONDA JÓZSEF (1986): A Nógrádkövesd környéki andezit
próba-megmunkálásra alapozott építõ díszítõkõipari
minõsítése (2 kõzetlappal) [Qualification of the andesite of
the Nógrádkövesd area according to requirements of the
construction stone and ornamental stone industries based
on dressing tests] — 7 p. Moreover 2 sample-plates
T. 14014.

62. KONDA JÓZSEF (1986): A Sopron környéki és Kõszeg-
hegység-i kõzettípusok (formációk) típusminták próba-meg-
munkálásra alapozott építõ- díszítõkõipari minõsítése (2
kõzetlappal) [Qualification of rock types (Formations) of the
Sopron-area and of the Koszeg-Mountains according to
requirements of the construction stone and ornamental stone
industries based on dressing tests of type samples] — 13 p.
Moreover 2 sample-plates T. 13473.

63. KONDA JÓZSEF (1986): Az „Ajka-II. barnakõszénterület
kutatási zárójelentése” szerkezetföldtani (tektonikai) bírála-
ta. Szakvélemény (Expertise on the structural–geological
(tectonical) part of the final report on the exploration of the
Ajka-II browncoal field)  — 15 p. T. 13291.

64. KONDA JÓZSEF (1986): Az eplényi mészkõbánya díszítõtömb

kutatási terve (Plan for the production of ornamental stone
and ashlar in the Eplény quarry) — 27 p. T. 13352.

65. KONDA JÓZSEF (1986): Jelentés a Mangánérc Mûvek Úrkút
1986. évben mélyült mangánérckutató fúrásaiban harántolt
júra rétegsorok vizsgálatáról (Report on the investigation of
the Jurassic sequences intersected in the boreholes drilled in
1986 by the Manganese Ore Works in Úrkút for manganese
ore exploration) — 10 p. T. 13745.

66. KONDA JÓZSEF (1986): Jelentés a Pilis hegységi júra radiolar-
it vizsgálatokról (Report on the investigations concerning
Jurassic radiolarites of the Pilis-Mountains) — 19 p.
T. 13822.

67. KONDA JÓZSEF (1986): Jelentés három zirci medencei legfel-
sõ-triász és alsó-liász felszíni feltárások szelvényeinek vizs-
gálatáról (Borzavár, Porva) [Report on the investigation of
three profiles exposing the Uppermost-Triassic and Lower-
Liassic sequences in the Zirc Basin (Borzavár, Porva)] — 98
p. T. 14026. Társszerzõ: CSÁSZÁR G., ORAVECZNÉ SCHEFFER

A., GÉCZI B., VÖRÖS A.
68. KONDA JÓZSEF (1986): Tájékoztató az északmagyarországi

kõzetek díszítõkõipari hasznosításának lehetõségeirõl
(Information concerning the possibility of using North-
Hungarian rocks in the ornamental stone industry) —  7 p.
T. 13976.

69. KONDA JÓZSEF (1986): Vélemény a „Vác Nagyszál-hegy-i
mészkõelõfordulás felderítõ fázisú kutatásának összefoglaló
zárójelentése és készletszámítása” címû OFKFV jelentésrõl
(Remarks concerning the “Final report on the reconnaisance
exploration of the limestone occurrence on the Nagyszál
mountain of Vác and the reserve calculation” of the OFKFV
Enterprise) — 8 p. T. 13633.

70. KONDA JÓZSEF (1987): A Szarvaskõ környéki diabáz próba-
megmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (1
kõzetlappal) [Qualification of the Szarvaskõ diabase accord-
ing to requirements of the construction stone and ornamental
stone industries based on dressing tests] — 8 p. Moreover 1
sample-plate T. 14010.

71. KONDA JÓZSEF (1987): Az Abodi Mészkõ Formáció próba-
megmunkálására alapozott építõdíszítõkõipari minõsítése (1
kõzetlappal) [Qualification of the Abod Limestone
Formation according to requirements of the construction
stone and ornamental stone industries based on dressing
tests] — 3 p. Moreover 1 sample-plate T. 14053.

72. KONDA JÓZSEF (1987): Építõdíszítõkõbányászat és feldolgo-
zó ipar létrehozásának lehetõségei a Bódva térségében
(Viability of opening up quarries of construction stone and
ornamental stone and setting up the relative dressing indus-
tries in the Bódva river area) — 12 p. T. 14049.

73. KONDA JÓZSEF (1987): Északmagyarországi kõzettípusok
próba-megmunkálásra alapozott építõdíszítõkõipari minõ-
sítése (11 kõzetlappal) [Qualification of north-Hungarian
rock types according to requirements of the construction
stone and ornamental stone industries based on dressing
tests. 6 pages] — 16 p. Moreover 1 sample-plate T. 14038.

74. KONDA JÓZSEF (1987): Jelentés a gerecse-hegységi
Törökbükk malmi rétegsorának vizsgálatáról (Report on the
investigation of the Malm-sequence of the Török bükk local-
ity in the Gerecse-Mountains. 5 pages) — 5 p. T. 14379.

75. KONDA JÓZSEF (1987): Karancsberény homorútetõi andezit-
bánya kõzetanyagának építõdíszítõkõipari minõsítése (1
kõzetlappal) [Qualification of the rock in the andesite quarry
of Karancsberény-Homorútetõ according to requirements of
the construction stone and ornamental stone industries] — 6
p. Moreover 1 sample-plate T. 14029.

Búcsú dr. Konda Józseftõl 67



76. KONDA J. (1987): Szakvélemény Dosztály L. „Felsõjura korú
radiolariák a pilishegységi Öregszirtrõl” dolgozatáról
(Expertise on L. Dosztály’ work: Upper Jurassic radiolarians
from the Öreg rock, Pilis Mts, NE Transdanubia) — 1 p.
T. 14088.

77. KONDA J. (1988): A fertõrákosi mészkõ részletes fázisú
kutatási terve (Plan for the detailed phase exploration of the
Fertõrákos Limestone) — 28 p. T. 16956.

78. KONDA JÓZSEF (1988): A Dunántúli Középhegység
építõ–díszítõkõ típusai (Construction stone and ornamental
stone types of the Transdanubian Central Range) — 24 p.
T. 14639.

79. KONDA JÓZSEF (1988): III. Béla király és antiochiai Anna
királynõ sírláda aljából vett két darab kõzetminta geológiai
vizsgálatának régészeti vonatkozású eredményei (Gerecse
hegység) [Archaeological results of the geological investiga-
tion of two rock samples taken from the bottom plate of the
sarcophagus of King Béla III and Queen Anne of Antiochia]
— 6 p. T. 14776.

80. KONDA JÓZSEF (1988): Jelentés a Tatabánya 1486 (Ta-1486)
sz. fúrás júra rétegsorának vizsgálatáról (Report on the inves-
tigation of the Jurassic sequence of the borehole Tatabánya
Ta. 1486) — 11 p. 992/1239.

81. KONDA JÓZSEF (1988): Jelentés a Tatabánya (Ta-1495) sz.
fúrás júra rétegsorának vizsgálatáról (Report on the investi-
gation of the Jurassic sequence of the borehole Tatabánya Ta.
1495) — 14 p. 992/1240.

82. KONDA JÓZSEF (1988): Tatabánya–Csákánykõ sztromatolitos
dolomit lelõhely (fabró bánya) elõzetes–részletes fázisú

kutatási és készletszámítási jelentése [Report on the prelimi-
nary-detailed phase exploration and reserve calculation of
stromatolithic dolomite of the site Tatabánya (Csákánykõ
locality)] — 46 p. T. 16906.

83. KONDA JÓZSEF (1989): A Tölgyháti-kõfejtõ (Lábatlan), a
Vöröshídi-kõfejtõ (Süttõ), a Lókúti-domb liász–dogger
rétegsorának rövid szedimentológiai leírása. Készült a
Szedimentológusok Nemzetközi Asszociációja (IAS) 10.
Európai Regionális Konferencia kirándulásvezetõjéhez [A
concise sedimentological description of the Liassic and
Dogger sequences exposed in the tölgyhát quarry (Lábatlan),
Vöröshíd quarry (Süttõ) and on the Lókút-hill. Compiled for
the excursion guide of the 10th European Regional confer-
ence of the International Association of Sedimentologists
(IAS)] — 25 p. T. 14764.

84. KONDA JÓZSEF (1989): A Szentivánhegyi Mészkõ Formáció;
Tata. (The Szentivánhegy Limestone Fm.) — 6 p. T. 14981.

85. KONDA JÓZSEF (1991): Gerecse-hegységi malm formációk:
Lókúti Radiolarit Formáció, Pálihálási Mészkõ formáció,
Szentivánhegyi Mészkõ Formáció (Malm Formations in the
Gerecse Mts: Lókút Radiolarite Formation, Palihálás
Limestone Formation, Szentivánhegy Limestone Formation)
— 39 p. T. 15689.

86. KONDA JÓZSEF (1991): A Tardosbánya Bányahegy-alja vörös-
márvány elõfordulásainak lehatároló–részletes fázisú
kutatási programja [Plan for general and detailed phase
exploration of “red marble” sites of Tardosbánya
(Bányahegy-alja locality)] — 8 p. T. 16953.

68 BREZSNYÁNSZKY K.




