
IGAZGATÓI JELENTÉS AZ 1 9 5 5 -5 6  ÉVRŐL

Az Intézet 1955 és 1956 évi működése magán viseli az Intézet 
feladata és hatásköre területén a gyakorlati kivitel tekintetében felmerült 
véleményeltérések nyomait, ugyanakkor azonban megmutatta a kibon
takozás és egészséges munkaterület-elosztás útját is.

E fejlődés jegyében az Intézet 1955 évi munkájában még főleg 
a vegyesásványbányászat sokoldalú földtani szolgálatának ellátása je
lentett nagy gondot, és aprólékos részletmunkát igénylő készletbecslési és 
készletszámítási feladataival az alapvető célkitűzésektől eltérő, ezek 
ellátását gátló munkát az Intézet dolgozói számára. A következő, 1956 
évben viszont már csak néhány vegyesásványbányászati lelőhelynek 
— az előző évről átnyúló — készletszámítással egybekötött ,,Összefoglald 
földtani jelentés’’-ének elkészítése terhelte az Intézetet gyakorlati vonalon; 
egyébként az Intézet már munkaereje legnagyobb részét saját feladatai 
ellátására, az ország földtani felkutatására és az ásványvagyon felkutatásá
nak országos, elvi kérdéseire fordíthatta.

Az Intézetre váró új, nagy feladatok ellátásának biztosítása érdekében 
1956 őszén annak bürokratikus — az engedélyezett osztályvezetői állások 
számára épített — szervezetét átalakítottuk. Az új szervezet alapja az 
Intézet fő feladataira épített távlati terv, mely az összefüggő munka
egységek egészséges csoportosítását teszi lehetővé a nagy térképezési 
regionális komplex egységek és a laboratóriumi speciális csoportok szer
vezetén keresztül.

Az októberi ellenforradalmi események — hatásaiban messze 1957-re 
átnyúló — következményei ugyan lehetetlenné tették, hogy az új szervezés 
az Intézet életébe gyakorlatilag is átmenjen, kezdeti hatásai azonban 
így sem maradtak el.

Mindezek figyelembevétele mellett az Intézet 1955—56 évi munkáját 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

Az 1955 évben a Földtani Térképező Osztály folytatta az előző évben 
elindított 1: 5000-es léptékű mecsekhegységi térképezési munkáját, amellett 
térképezett a Bükkhegységben és Kőszegi-hegységben. Ellátta a ruda- 
bányai és zengővárkonyi vasérckutatás irányítását. Az Osztály síkvidéki 
részlege folytatta a befejezés előtt álló 1 : 25 000 léptékű alföldi térképezést 
és — a VITUKI anyagi segítségével — az országos átnézetes talajvíz
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térkép munkálatait. Mindezek mellett kiemelkedik az Osztály munkájá
ban az 1 : 25 000 térképek egységesítése.

A Kőszénföldtani Osztály térképezési munkái (Dorogi-medence, 
Egeresein környéke) mellett foglalkozott a komlói alsó-liász kőszenek 
kokszolhatóságának néhány földtani jellegű kérdésével, szakvéleményezte 
a beérkezett új kőszénelőfordulási bejelentéseket, valamint más, az 
Osztály munkakörétől távolabb álló témákon is dolgozott. Ilyenek: 
a perspektivikus fúrások anyagfeldolgozásában, Budapest földtani mo
nográfiájának elkészítésében és speciális őslénytani vizsgálatokban való 
részvétel.

A Vasércföldtani Osztály szakemberei a rudabányai vasérckutatások 
eredményeinek összefoglalását, a szarvaskői titán-vasérckutatást, a zengő- 
várkonyi bányászat geológus-szolgálatát látták el, kisebb munkák mellett.

A Színesércföldtani Osztály dolgozói a Velencei-hegység komplex 
kutatásának befejezése és az eredmények monografikus feldolgozása 
mellett főleg a Mátrahegység, Telkibánya környéke és a Börzsöny
hegység területének ércföldtani kutatását végezték; ezeken felül több 
ércföldtani és vegyesásvány-készletbecslést készítettek el.

A Vegyesásvány földtani Osztály eredetileg 43 — főleg készletszámítási— 
témája közül évközi törlések és túlaprózott témák egyesítése után 18 
témát — más osztályok kutatóinak segítségével — év végéig befejezett, a 
fennmaradt 14-et pedig a következő évre hozta át. A fontosabb befejezett 
készletszámítások: F r it s  J.: A szegilongi kaolinelőfordulás, A végardói 
bentonit- és kaolin-előfordulás; Sz. H a jó s  M.: Az erdőbénye—ligetmajori 
kovaföld-előfordulás, A kővágóőrsi és kisőrspusztai homok- és kvarc- 
homokkő-előfordulás; V a r j ú  Gy . : ARomhányi-rög területén levő (bánk— 
petényi) tűzállóagyag-előíordulás; V a r r ó k  K .: Felsőcsatári talkum-elő- 
fordulás.

A Vízföldtani Osztály munkaerejét gyakorlatilag a vízkutató és víz
feltáró fúrások engedélyezésével kapcsolatos hatósági jellegű munkák 
túlzott mértékben vették igénybe; így az Osztály dolgozói a kívántnál 
kisebb mértékben — egyéni túlteljesítésként — vehettek csak részt a 
kutatómunkáb an.

Az Anyagfeldolgozó Osztály munkáját három részlegben: 1. anyag
előkészítő, nyilvántartó és kiértékelő, 2. üledékvizsgálati és 3. mikro- 
paleontológiai csoportban végezte.

A Vegyi Osztály 1955-ben 1651 teljes és részleges elemzést végzett az 
Intézetben folyó kutatások alátámasztására, ill. kiegészítésére. Ezen 
kívül az Osztály dolgozói egyéni kutatási témákon is dolgoztak.

Az Őslénytani és Múzeumi Osztály őslénytani részlege ellátta a tér
képező és egyéb munkálatok folyamán gyűjtött őslénytani anyag vizsgá
latá t és rétegtani kiértékelését, részt vett a múzeumi őslénytani anyag
rendezési és revíziós munkában, valamint foglalkozott egyes rétegtani 
egységek őslénytani anyagvizsgálatával. A múzeumi részleg folytatta a 
háborús események következtében megsérült, felállításában pedig időköz
ben elavult intézeti múzeumi anyagok rendezését és revízióját.
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A Földtani Adattár folytatta az Országos Földtani Adattárhoz 
dokumentációs anyag gyűjtését, rendszerezték az intézeti kéziratos 
jelentés-anyagot, elkezdték a dokumentációs fénykép-anyag katalogizálá
sát stb.

Végül az Intézet 1955 nov. 1-vel megszűnt Karszthidrológiai Osztálya 
bányavízveszélyes bányáink vízveszély-elhárítási kérdéseiben adott szak- 
véleményt.

Az egyes tudományos osztályokon folyt munka ismertetésén túl
menően az Intézet szakembereinek munkásságáról legmaradandóbban 
azok nyomtatásban megjelent monográfiái, cikkei, jelentései tanúskodnak 
— részben az Intézet kiadványsorozataiban megjelentek, részben a más 
helyen közölt munkák.

Az Intézet kiadásában az év folyamán az alábbi kötetek jelentek meg:
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1953. évről I. rész (mellékletek)
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1953. évről I I .  rész.
M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I .  kötet 4. (záró) füzet: I

L iffa  Au r é l : Telkibánya bányaföldtani viszonyai.
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I I .  kötet 1. füzet:

Strausz L ászló : Cerithium-félék a D unántúl középső-miocén rétegeiből. 
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve: X L I I I .  kötet 2. füzet:

B artha  F e r e n c : A várpalotai pliocén puhatestű  fauna biosztratigráfiai 
vizsgálata.

M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I I .  kötet 3. (záró) füzet:
K riván  P á l : A középeurópai pleisztocén ég hajla ti tago lódása  és a paksi 
alapszelvény.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L I V .  kötet 1. füzet:
And r eá n szk y  G. és S. K ovács É .: A hazai f ia ta lab b  harm ad időszak i fló rák  
tago lódása  és ökológiája .

M . Ál l .  Földtani Intézet Évkönyve:
B etűrendes m u ta tó .

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 26.:
Szö r én y i E r z s é b e t : Bakonyi kréta  Echinoideák.
Az Intézet Könyvtára 1955 folyamán összesen 2776 kötettel gyarapo

dott, ezek közül 1164 az önálló mű és 1612 kötet a folyóirat. Jelentős 
esemény a könyvtár életében az új, decimális rendszerrel készült és tárgy
mutatóval ellátott szakkatalógus, továbbá a szabványos címleírással 
készült szerzőkatalógus felállítása.

❖

Az Intézet 1956 évi működésének ismertetésekor a gazdag intézeti 
kiadványtermésen felül örvendetes tényként könyvelhetjük el a magyar 
földtani kutatás félévszázados munkájának eredményét feldolgozó 
1 : 300 000-es léptékű színes földtani térkép elkészültét. Ehhez járul még 
20 hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhely 3000 oldalt meghaladó, 
500 melléklettel felszerelt, készletszámítással egybekötött „Összefoglaló 
földtani jelentés” összeállítása is. Ezt különösen akkor kell kiemelnünk, 
ha meggondoljuk, hogy az év utolsó negyedévi munkáját az ellenforradalmi 
események közvetlen és közvetett hatása nagymértékben akadályozta, 
sőt nem egy esetben teljesen megbénította.
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A kutatómunka során a Földtani Térképező Osztály tovább folytatta 
a Mecsekhegység 1 : 5000-es léptékű részletes földtani térképezését, síkvidéki 
részlege befejezte az Alföld földtani újratérképezése során még elmaradt 
területek 1 : 25 000-es léptékű térképének munkálatait, úgyszintén e terület
nek a YITUKI anyagi támogatásával végrehajtott vízföldtani térképezését. 
Műszaki földtani részlege több esetben szakvéleményt adott épülő nagy 
ipari létesítményeink telepítési és mélyépítési kérdéseihez. A budapesti 
csoport pedig a főváros földtani térképének újszempontú átdolgozását 
kezdte el a Budai-hegység hegységszerkezeti kérdéseinek részletes vizsgála
tával.

Az Osztály egyéb munkái során folytatta a Bükkhegység K-i részének 
részletes térképezését, ill. a terület földtani monográfiájának munkálatait, 
a Kőszegi-hegységben pedig a felsőcsatári talkumkutatás földtani szolgálatát 
látta el.

Bár az Intézet többi osztályának dolgozói is kivették benne részüket, 
itt kell megemlítenünk a földtani térképszerkesztés területén végzett 
munkát, melynek eredménye az ország 1 : 300 000-es léptékű színezett 
földtani térképének összeállításán felül az 1 : 25 000-es léptékű kéziratos 
földtani térképlapok folyamatosan előrehaladó egységesítése és szerkesztése.

A Kőszénföldtani Osztály az év folyamán nagyobb méretű komplex 
földtani feldolgozást kezdett el a Dorogi-medence földtani térképezésének 
és anyagvizsgálatának beindításával; ezenkívül az Egercsehi-medence 
területén végzett kisebb méretű földtani térképező és értékelő munkát.

Az Érc földtani Osztály súlyponti munkája ez évben a Ny-i Mátra 
ércföldtani 1 : 5000-es léptékű térképezése és részletes ércgenetikai vizsgálata 
volt, emellett ellátta a rudabányai vasérckutatások földtani szolgálatát, 
a velencei-hegységi érckutatás földtani szolgálatát, úgyszintén az iparág 
igényeiből fakadó néhány kisebb vizsgálatot is eszközölt.

A Vegyesásvány földtani Osztály központi feladata ez évben a Tokaji
hegység részletes földtani térképezése volt, különös tekintettel a gazdag 
vegyesásvány-előfordulási viszonyok újravizsgálatára, emellett — más 
osztályok kutatóinak közreműködésével — befejezte az 1955-ről áthúzódó 
összefoglaló földtani jelentések elkészítését, ill. több — az iparágak részéről 
felmerült kívánalom kielégítésére beállított — új készletszámítást vég
zett el.

A Vízföldtani Osztály az ország nagyobb hidrogeológiai egységeinek 
vízföldtani térképezése során a Mecsekhegységben és Dorog környékén 
készített átnézetes vízföldtani térképet, emellett nagy ipari létesítményeink 
egész sora számára végzett részletes vízföldtani térképezést, ill. adat
gyűjtést és adott szakvéleményt. Emellett ellátta a mezőgazdaság, ipar és 
lakosság vízigényeinek ellátását szolgáló vízföldtani szakvéleményezés 
szétágazó feladatát. Végül elkészítette az ország vízkészletbecslését.

A Vegyi Osztály 1956-ban 1920 teljes és részleges elemzést készített 
az intézeti kutatómunka kémiai kérdéseinek megoldására, emellett több 
egyéni kutatói témát is kidolgoztak az Osztály kutatói.

Az Anyagvizsgálati Osztály folyamatosan ellátta az Intézet térképezési
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ős egyéb kutatói munkái közben felmerültanyagvizsgálati feladatokat; 
emellett beindított több egyéni kutatói témát is és egyik részlege — más 
osztályok kutatóinak közreműködésével — ellátta a perspektivikus 
mélyfúrások anyagvizsgálatának, az eredmények koordinálásának és 
dokumentálásának munkáját.

Az Őslénytani Osztály egyrészt — főleg mélyfúrások és bányavágatok 
mikropaleontológiai anyagainak vizsgálata révén — ellátta a gyakorlati 
kutatás őslénytani szolgálatát, másrészt speciális faunisztikai gyűjtés és 
ősmaradványvizsgálat, valamint egyes zárt csoportok rendszertani monog
rafikus vizsgálata révén tanulmányozott és részben meg is oldott szá
mos helyi és világviszonylati jelentőségű rétegtani kérdést.

A Múzeumi Osztály folyamatosan végezte az Intézet ásványtani, 
kőzettani, érctelep- és őslénytani típus, kutatói és összehasonlító gyűjte
ményeinek korszerű átrendezését és egyes csoportok revízióját.

Az Országos Földtani Adattár folyamatosan továbbfejlesztette az 
előző években elindított dokumentációs adatgyűjteményeit.

Az Intézet tudományos munkájának leszűrt végeredményeit nyújtó 
kiadványok sorozatában az év folyamán az alábbi tudományos munkák 
láttak napvilágot:
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1954. évről.
M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I V .  kötet 2. (záró) füzet:

P antó Gá b o r : A ru d ab án y a i vasércvonu la t fö ld tan i felépítése.
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 1. füzet:

S z á d e c z k y - K a r d o s s  E l e m é r : A mecseki liász kőszénösszlet komplex vizs^ 
gálata. I.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 2. füzet:
Cse pr e g h y n é  Meznerics  I lo n a : A szobi és letkési puhatestű  fauna.

M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 3. (záró) füzet:
B artha  F e r e n c : A tab i pannóniai korú fauna.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V I .  kötet 1. füzet:
R ónai An d r á s : A m agyar m edencék ta la jv ize , az országos ta la jv íz térképező  
m u n k a  eredm ényei (1950 — 1955).

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 27.:
K retzoi Mik l ó s : A Villányi-hegység alsó-pleisztocén gerinces faunái. 

Geologica Hungarica Series Geologica Tom. 9.:
Szőts E n d r e : Magyarország eocén (paleogén) képződményei.

A Könyvtár először állítja fel a többi mellé a helyrajzi katalógust és 
folytatja rekatalogizáló munkáját. Gyarapodása 1850 kötet, ebből 535 
önálló mű és 1315 íolyóiratkötet.

Kretzoi Miklós

COMPTE RENDU DIRECTORIAL SUR LES ANNÉES
1955-1956

L ’activité de notre Institut en 1955—1956 était pour ainsi dire une 
transition entre les années précédentes oű les travaux furent subordonnés 
aux exigences de la prospection pratique d’une part et les recherches


