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IGAZGATÓI JELENTÉS AZ 1959. ÉVRŐL

A Földtani Tanács által 1955-ben lerögzített irányelvek szerint szer
vezett és 1958-ban első ízben, széleskörűen megindult földtani vizsgá
latok 1959-ben az előző évben már kialakult keretben folytatódtak.

Továbbfejlesztettük a Mecsekhegység részletes földtani vizsgálatát 
és a K-i Mecsek 10 000-es részletességű földtani térképsorozatának elké
szítését.

Az É-i Bakonyban a korábbi földtani vizsgálatok során összegyűjtött 
kőzet- és ősmaradvány-anyag feldolgozását végeztük.

A Dorogi-medencében folytattuk a már korábban megkezdett rész
letes földtani térképezést, részletes bányabeli és felszíni földtani-gazda- 
ságföldtani vizsgálatokat végeztünk a medence déli részén.

A Mátrahegységben részletes ércföldtani vizsgálatot és 5000-es rész
letességű földtani térképezést végeztünk.

A Tokaji-hegységről 25 000-es részletességű földtani térképsorozatot 
szerkesztünk és vizsgálataink eredményét monografikus jellegű összesí
tésben készülünk közreadni.

A felsorolt fő kutatási területeken kívül kisebb méretű földtani vizs
gálatokat végeztünk a Budai-hegységben és a Bükk—Mátra aljai lignit
területen.

Folytattuk az ország 100 000-es részletességű, átnézetes jellegű 
földtani térképsorozatának szerkesztését.

A tudományos munka központjában az Intézet 90 éves fennállása 
alkalmából ezévben megrendezett nemzetközi Mezozóos Konferencia állott.

A Budapesten 1959. szeptember 15. és 23. között m egtartott Mezo
zóos Konferencián megjelent tizenegy országból (Ausztria, Csehszlovákia, 
Franciaország, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Nagybritan- 
nia, Német Demokratikus Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, 
Románia, Szovjetunió) 70 külföldi és 170 magyar geológus.

A konferenciára beküldött 69 előadásból a résztvevők meghallgat
tak  65 előadást és az előadások tárgykörével kapcsolatosan 6 konzultá
ción vettek részt.

A konferencia előadói áttekintést adtak országaik mezozoikumának 
rétegtani és szerkezeti viszonyairól, az utóbbi évek vizsgálati eredmé- 
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nyeinek nyomán kialakult szemlélet alapján. Ezenkívül elhangzott több 
előadás a mezozoikum hasznosítható ásványi anyagairól és azok kutatá
sával kapcsolatosan. Elhangzott számos speciális témával foglalkozó 
— a mezozóikumkutatás egyes problémáinak megoldását jelentősen 
előbbrevivő — előadás.

Az előadásokat követő konzultációkon paleogeográfiai, szerkezet
földtani, gazdaságföldtani és rétegtani szempontokból v itatták  meg 
a felmerült kérdéseket.

A konferencia folyamán rendezett 3 kiránduláson 206 résztvevő te
kintette jpeg a Gerecse-, Vértes- és Bakony-, továbbá a Mecsek- és Villá
nyi-hegységet és ezenkívül a Bükkhegység és Rudabányai-hegység vidé
kén a magyarországi mezozoikum teljességét reprezentáló rétegsorokat.

Az Intézet tevékenységének, létszámának, felszerelésének fejlődésé
ről, célkitűzéseiről a Konferencia számára adott beszámolónk (Évkönyv 
XLIX. 1. f.) nyújtott összefoglaló képet.

A nemzetközi konferencia lehetővé tette a hazai földtani vizsgálatok 
terén megtett út felmérését és széleskörű eszmecserét az előttünk álló 
feladatokról. Ezután elmélyült munkában tö ltö tt éveknek kell követ
kezniük, a kitűzött célok megvalósítása érdekében.

F ülöp J ózsef 
igazgató

COMPTE RENDU DU DIRECTEUR SUR L’ANNÉE 1959

En 1959 FInstitut a continué les recherches géologiques organisées 
sur la base des principes fixés en 1955 par le Conseil Géologique et enta- 
més pour la premiére fois en 1958, dans le cadre développé dans Fannée 
précedente.

Nous avons progressivement développé la recherche géologique 
détaillée de la Montagne Mecsek et la rédaction de la série des cartes 
géologiques a Féchelle 1 au 10 000 dans la partié de FEst de la Montagne 
Mecsek.

Dans la Montagne Bakony du Nord nous avons accompli le dépouil- 
lement pétrographique et paléontologique des matériaux recueillis au 
cours des années précedentes.

Dans le bassin de Dorog nous continuámes le lévé géologique détaillé, 
abordé déjá antérieurement, en achevant dans la partié du Sud du bassin 
des recherches détaillées miniéres et géologiques superficielles (recherches 
economico-géologiques).

Dans la Montagne Mátra nous achevämes des recherches métallo- 
graphiques et un lévé géologique a Féchelle 1 au 5000.

Dans la Montagne Tokaj la rédaction d ’une série de cartes géolo-
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giques au 25 000e est en train et nous envisageons la publication des ré- 
sultats de nos recherehes dans un ouvrage monographique.

En dehors de ces territoires de premiére importance, énumérés ci- 
dessus, nous avons également accompli des recherehes de moindre am- 
pleur dans la Montagne de Buda et sur le territoire de lignite dans la 
montagne Bükk et au Mátraalja.

Nous avons également continué la rédaction de la série de cartes 
géologiques synoptiques au 100 000e.

C’était la Conférence Internationale sur le Mésozoique, organisée 
ä Toccasion du 90 anniversaire de la fondation de notre Institu t qui 
occupa le centre de Cacti vité scientifique de lln s titu t.

A la Conférence sur le Mésozoique, tenue ä Budapest, du 15 au 23 
septembre 1959, ont assisté 70 géologues étrangers et 170 géologues 
hongrois de onze pays (Autriche, France, Grande Bretagne, Hongrie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, République Fédérale 
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie).

De parmi 69 communications envoyées, 65 ont été présentées ä la 
Conférence; les participants ä la Conférence ont assisté á six consulta
tions, tra itan t les sujets des communications.

Les auteurs des communications ont résumé les conditions strati- 
graphiques de leur pays, sur la base des résultats des recherehes récentes. 
En autre, on a présenté plusieurs communications sur le mode de gise- 
ment et la prospection des ressources miniéres mésozoiques. Beaucoup 
de communications ont traité des sujets spéciaux, bien importants en 
ce qui concerne la solution de certaines problémes de la recherche sur 
le Mésozoique.

Au cours des consultations, on a discuté les rapports paléogéogra- 
phiques, économico-géologiques et stratigraphiques des problémes.

Au cours des excursions (206 personnes en trois groupes), on a visité 
les montagnes Gerecse, Vértes et Bakony, les montagnes Mecsek et 
Villány, en outre, dans les montagnes Bükk et Rudabánya, les séries 
stratigraphiques représentant le Mésozoique de la Hongrie en son entier.

Une vue d ’ensemble sur le développement de Tactivité, de Teffectif 
et de rinstrum entation, ensuite sur les objectifs de notre Institu t est 
donnée dans le rapport présenté aux participants a la Conférence sur le 
Mésozoique (Annales de l ’Institut Géologique de Hongrie, Vol. XLIX. 
Fase. 1.).

La Conférence internationale a permis de faire le bilan des résultats 
réalisés dans le domain des recherehes géologiques et a offert l ’occasion 
pour une ample échange de vues sur nos täches a résoudre. Des années de 
travail approfondi doivent suivre pour que les objectifs désignés soient 
réalisés.

J. F ülöp  
Directeur
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ЗА 1959 ГОД

В 1959 году Институт продолжал, в уже сложившихся рамках, гео
логические исследования, организованные на основе зафиксированных 
в 1955 году Геологическим Советом директив, широко начатые впервые 
в 1958 году.

Дальнейшее развитие получило детальное геологическое исследование 
гор Мечек и продолжалось составление серии геологических карт масштаба 
1 : 10 000 для Восточного Мечека.

В Северной Бакони выполнялась разработка петрографического 
материала и окаменелостей, собранных в курсе прежних геологических 
исследований.

В Дорогском бассейне продолжено начатое раньше детальное геоло
гическое картирование и, в южной части бассейна, проведены детальные 
подземные и поверхностные — экономическо-геологические — исследо
вания.

В горах Матра работники Института выполняли детальные исследо
вания по рудной геологии и геологическое картирование масштаба 1 : 5 000.

Для территории Токайских гор составляется серия геологических карт 
масштаба 1 :25 000, а результаты проведенных исследований будут опуб
ликованы в сводке монографического характера.

Наряду с вышеуказанными главными областями исследования в не
больших масштабах были выполнены геологические исследования в Будай
ских горах и в лигнитной области гор Бюкк и Матраалья.

Было продолжено, наконец, составление серии обзорных геологи
ческих карт масштаба 1 : 100 000 для всей территории страны.

В центре научной деятельности Института стояла международная 
Конференция по Мезозою, организованная по случаю 90-летия учреждения 
Венгерского Геологического Института.

На международной Конференции по Мезозою, состоявшейся с 15 по 23 
сентября 1959 года в Будапеште, участвовало, наряду с 170 венгерскими 
геологиями, 70 иностранных геологов из 11 стран (Австрия, Великобри
тания, Германская Демократическая Республика, Германская Федератив
ная Республика, Польская Народная Республика, Румынская Народная 
Республика, Союз Советских Социалистических Республик, Франция, 
Чехословацкая Социалистическая Республика, Югославия).

Из представленных 69 докладов участники Конференции прослушали 
65 и участвовали в 6 консультациях, организованных в связи с тематикой 
прочитанных докладов.

Докладчики, на основании взглядов, сложившихся благодаря исследо
вательским достижениям последних лет, дали обзор стратиграфических 
и структурных условий мезозоя своей страны. Кроме этого, были прочи
таны доклады о полезных ископаемых и разведке на них, а также доклады, 
посвященные специальным темам, особенно содействовавшие прогрессу 
в области решения отдельных проблем изучения мезозоя.

На последовавших за докладами консультациях, возникшие вопросы 
и проблемы были обсуждены с точки зрения палеогеографии, тектоники, 
экономической геологии и стратиграфии.
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В рамках 3 экскурсий, организованных в течение Конференции, 
всего 206 участников осмотрели горы Вертеш, Герече и Баконь, горы 
Мечек и Виллань и кроме этого, в области гор Бюкк и Рудабаньа, толщи, 
представляющие почти полный венгерский мезозой.

О деятельности, развитии личного состава, оснащенности и целеуст
ремлениях Института обзорная картина представлена докладом директора 
для участников Конференции (Ежегодник Венгерского Геологического 
Института, Том XLIX. вып. 1.).

Международная Конференция по Мезозою позволила оценивать и 
обмеривать путь, пройденный венгерскими геологическими исследованиями 
и дала повод к широкому обмену мнениями в связи со стоящими перед 
нами задачами. В интересах осуществления намеченных задач нам пред
стоит в следующие годы вести углубленную научную деятельность.

й . ФЮЛЁП 
директор




