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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1962. ÉVI MŰKÖDÉSE*

Intézetünk az elmúlt évben is a Földtani Tanács által 1955-ben kidolgozott 
és 1958-ban továbbfejlesztett irányelvek és az Országos Földtani Főigazgató
ság által jóváhagyott program szerint végezte m unkáját, a népgazdasági szem
pontok szerint kiválasztott területeken. Ennek kapcsán jelentősen előrehaladt 
a K-i Mecsek, az É-i Bakony, a Dorogi-medence, a M átra és a Tokaji-hegység 
részletes, sokoldalú és átfogó földtani vizsgálata. Az Intézet által végzett munka 
célja: részletes földtani térképek megszerkesztésével és közreadásával, a hegy
ségeket és medencéket felépítő földtani képződményekben rejlő törvényszerű
ségek feltárásával, a földtani ku tatás és a földtani vizsgálatok adatainak k riti
kai összesítésével tudományos alapot nyújtani a vizsgált területeken egyre 
nagyobb mértékben kibontakozó gyakorlati célú földtani kutatás és bányászati 
tevékenység számára. Egyes területeken az Intézet közvetlenül is résztvesz 
a hasznos ásványi anyagok felderítő kutatásában, végső soron pedig minden 
általunk vizsgált területen elkészítjük az o tt feltárható hasznos ásványi anyagok 
prognózis-térképeit és az egyes hasznosítható ásványi anyagok felderítő k u ta 
tásának átfogó tervét.

Nagyobb földtani egységek szerint szervezett, mindenre kiterjedő rend
szeres földtani vizsgálat Intézetünk sajátos munkamódszere. Munkánk során 
a vizsgálati területen dolgozó minden intézeten kívüli geológus és földtani 
jellegű szerv munkája iránt érdeklődünk és velük saját munkánk megismer
tetésére törekszünk. A kölcsönös és pontos tájékozódás alapvető követelmény 
az egyes kutatási fázisok és bányászati feltárások helyes megtervezése, valam int 
gazdaságos és eredményes kivitele érdekében.

Történetileg végigtekintve a Földtani Intézet 1958-ban újjászervezett 
munkáján, abban az elmúlt év során egy új szakasz körvonalai bontakoztak ki. 
A tájékozódó, tapasztalatokat gyűjtő, elemző, részletkérdéseket tisztázó munka 
mellett az összefoglaló — kiértékelő munka lépett előtérbe. Egyes, korábban 
megkezdett munkákat már nyomdába is adhattunk. ,,Magyarország Vízföld
tani Atlasza”, amely 73 térképlapon foglalja össze ilyenirányú ismereteinket, 
a hozzá tartozó ,, Vázlatok és tanulmányok Magyarország vízföldtani atlaszához” 
c. 660 oldalas szöveges tanulm ánnyal együtt a közelmúltban megjelent; a 
Bükkhegység monográfiája pedig nyom tatás a la tt áll.

Jelentős eredményeket értünk el az új célkitűzésű vizsgálatok monogra
fikus jellegű összefoglalása terén is. Elkészült: 1. a Mecsekhegység werfeni kép

* Az 1963-ban másodízben megrendezett, intézeti ,,Beszámoló Ülések” megnyitóján el
hangzott előadás kivonata.
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ződményeinek összefoglaló leírása, 2. a pécsi kőszénösszlet korszerű földtani 
vizsgálata, 3. nyomdába adás előtt áll a Bakonyhegység alsó-kréta kori kép
ződményeinek földtani szintézise.

A beszámoló üléseken bem utatásra kerülő résztanulmányok is mind 
egy-egy összeállítás a la tt álló átfogó földtani tanulm ány lezárható részletét 
jelentik.

A részletekben való mélyrehatolás segít a nagy összefüggések feltárásá
ban, a célul kitűzött összesítés pedig egységes szintézisbe fűzi a részeredménye
ket.

Legsajátosabb, legkedvesebb eredményünk mégis az első hálózatos rend
szerű, egységes elvek alapján kiépített részletes és áttekintő földtani térképek 
nyomdába adásra alkalmas módon való elkészítése.

A folyamatban levő lektorálás és szerzői javítások u tán  még ebben az évben 
korszerű, új, részletes földtani térképeket és térképmagyarázókat adhatunk 
nyomdába. Nagy súlyt helyeztünk a földtani térképek és szöveges tanulmányok 
alapját képező földtani tényeknek, megfigyelési és vizsgálati alapadatoknak 
az ún. észlelési térképlapokon és az ezekhez kapcsolódó térképmagyarázókban 
való rögzítésére. Ezáltal elsőként adunk közre olyan térképfajtát, amely nem
csak a hagyományos földtani térkép ellenőrzésére, hanem új elgondolások 
alapjául is szolgálhat.

A közeljövőben jelenik meg Magyarország 200 000-es áttekintő földtani 
térképsorozatának első, „Eger” jelű térképlapja 6-féle változatban (földtani, 
fedetlen földtani, talajmechanikai, talajvízszint, talajvízkémiai és gazdaság
földtani kivitelben). Ez a térképsorozat a KGST keretében együttműködő 
országok földtani szervei által kidolgozott és egyeztetett előírások alapján 
készül. Hazánkban ez a térképsorozat a 25 000-es kéziratos földtani térkép
lapok 100 000-es lapokra történő összevonásával és kritikai átdolgozásával 
készül. A térképszerkesztés kapcsán összegyűjtött — a síkvidéki területekre 
vonatkozó — adattömeg azok átfogó földtani adattárává fejlődik.

Az elmúlt évben elért gazdasági eredmények közül kiemelkedik a mecseki 
alsó-liász kőszénösszletnek a Rücker-akna környéki, eddig meddőnek tarto tt 
területen műre való telepekkel képviselt kifejlődésének igazolása, a Dorogi- 
medence nyugati részén műrevaló barnakőszéntelepek átfúrása és a Mátra- 
hegységben eredményesen folyó, felderítő és előzetes jellegű színesérckutatás 
újabb eredményei.

A Budapest környéki zöldövezetben a talajvízből való öntözés lehetőségei
nek megvizsgálásával befejeztük az egész országra kiterjedő ilyen irányú mun
kákat. 58 ipari, 11 mezőgazdasági nagylétesítmény számára, 207 esetben öntö
zési tervek elkészítéséhez, 19 alkalommal pedig termálvíz feltárásához adtunk 
vízföldtani szakvéleményt.

Fontos szerepet tö ltö ttek  be közhasznú részlegeink. Az Intézet könyvtára 
8643 olvasót szolgált ki és 149 737 kötetet kölcsönzött, 26%-kal többet, mint 
az elmúlt évben. A térképtár 6960 topográfiai és kéziratos földtani térképet 
kölcsönzött, az ada ttár 520 alkalommal 6370 kéziratot adott kölcsön hivata
los használatra. Jelentős mértékben előrehaladt az országos mélyfúrási katasz
ter összeállítása. Az ada ttár — a vízfúrások kivételével — befejezte a Dunán
túlon eddig le m élyített mélyfúrások nyilvántartásba vételét. Jelenleg a 
Salgótarjáni-medencében és a Cserhát területén mélyült fúrások nyilvántartásba
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vételének lezárása van folyamatban. A bizonyító anyagok gyűjteménye: 
múzeumunk — a Kőolaj és Földgázipari Tröszt anyagi tám ogatásával — teljes és 
korszerű átalakítás a la tt áll. A közel 100 év óta összegyűjtött kb. 17 000 ás
vány, 13 000 kőzet, 8000 teleptani m intaanyag és 178 000 őséletmaradvány 
végleges, rendszeres és korszerű nyilvántartásba vétele belátható közelségbe 
került. Megkezdtük a földtani térképezés során gyűjtö tt m inták és a mélyfúrá
sok m intaanyagának végleges formában való elhelyezését. Befejeztük a nem
zetközi érdekű, hazai ősmaradvány típusok számbavételét és nyomdai úton 
való közreadásra készítettük elő azok katalógusát.

Továbbfejlődött az elmúlt évben laboratórium aink munkája is. A geo
kémiai osztály felállításával korszerű, új iránnyal bővültek vizsgálati lehető
ségeink. Szorosabbá vált a kapcsolat minden területen a külszíni és laboratóri
umi m unkát végző szakemberek között.

Űj feladatunk a perspektivikus kutatási hitelkeret kezelése és a ritkafém - 
kutatás országos, áttekintő kutatásának megszervezése.

Intézetünk belső életéről is érdemes néhány adatot megemlítenem, külö
nösen a továbbképzés területéről. Intézetünk dolgozói közül 66-an vesznek 
részt az Intézetben szervezett nyelvtanfolyamokon, 13 aspiránsunk van, hatan 
szerezték meg az elmúlt évben az egyetemi doktori címet, ketten az akadémiai 
doktori fokozatot nyerték el.

F ülöp J ózsef
igazgatój

ACTIVITÉ DE LTNSTITUT GÉOLOGIQUE DE HONGRIE EN 1962*

L ’année passée, notre In stitu t a effectué son travail dans les régions 
ehoisies au point de vue de leur importance pour réconomie nationale égale- 
ment suivant les lignes directrices élaborées en 1955 et veriíiées en 1958 par le 
Conseil des Recherches Géologiques et selon le programme approuvé par la 
Direction Générale Géologique de la République Populaire Hongroise. Au 
cours de ce travail on a fait un progrés considérable dans Гехатеп  détaillé 
m ultilatére et concerté de la géologie du Mecsek Oriental, du Bakony Méridio- 
nal, du Bassin de Dorog, de la Montagne M átra et de la Montagne Tokaj. L ’ac- 
tiv ité  de lT nstitu t poursuit le but de créer, par la construction et publication 
de cartes géologiques détaillées, par la mise á jour des régularités inhérentes 
aux formations géologiques constituant les montagnes et les bassins, ainsi que 
par la synthese critique des données de la prospection et des recherches géolo
giques, une base scientiíique pour la prospection géologique et Factivité mini
ére qui se développent á cadence accélérée dans les régions étudiées. Dans cer- 
taines régions lT nstitu t participe directement a la prospection de reconnais
sance de substances minerales utiles et, finalement, on construit pour chaque 
territoire étuclié les cartes de prognose de substances minérales utiles et le 
plan général de la prospection de chaque substance utile.

* Extráit du di scours inaugural des «Séances de rapport» de Г Institut organisóes en 
février 1 963.
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L ’examen géologique regulier em brassant toutes les questions, organise 
suivant les unités géologiques majeures, représente la métliode particuliere de 
travail de notre Institu t. Au cours de notre travail nous suivons avec attention 
l’activité de tous les géologues travailliant dans des organisations indépendantes 
de F Institu t et de toutes les organisations de caractere géologique et nous 
nous elforgons de les m ettre au courant de notre activité. L ’information mutu- 
elle e t exacte est une condition fondamentale de l’établissement correcte du 
projet de certaines phases de prospection et des travaux d ’aménagement, 
ainsi que de leur réalisation économique et effective.

Si Fon met un coup d’oeil sur Fhistoire de F Institu t des 1958, ой son tra 
vail fu t réorganisé, on peut constater que Fannée passée у venaient se dessiner 
les contours d ’une étape nouvelle. A cote du travail d ’orientation, du rassem- 
blement de données, des analyses et de l ’élucidation de questions de détail 
ce fu t le travail de synthese et d ’interprétation qui passa au premier plan. Cer
tains travaux commences auparavant ont mérne pu étre mis sous presse. 
L ’ Atlas Hydrogéologique de la Hongrie qui met au point nos connaissances hyd- 
rogéologiques sur 73 feuilles avec la mémoire «Esquisses et essais pour VAtlas 
Hydrogéologique de la Hongrie» d ’un volume de 660 pages viennent d ’étre édités; 
d ’autre part, la monographie sur la Montagne Bükk orientale est en train 
d ’impression.

On a obtenu des résultats im portants également dans le domaine de la 
synthese monographique des recherches ayant de nouveaux objectives. On a 
accompli: 1. la description synthétique des formations werféniennes de la Mon
tagne Mecsek, 2. Fexamen géologique moderne du complexe houiller de Pécs, 
3. la synthese géologique des formations crétacées inférieures de la Montagne 
Bakony laquelle est déja préparée pour la presse.

Chacune des communications qui vont étre présentées aux séances de 
rapport aussi représent une partié mise au point d ’une monographie géologi
que en préparation.

L ’analyse approfondie des détails fait parvenir ä la découverte des corre
lations, tan  dis que notre but de rasseinblement des résultats partiels aboutit 
ä  une synthese uniforme.

Néanmoins, notre résultat le plus particulier et le plus eher représentent 
les premieres cartes géologiques détaillées est synoptiques imprimables lesquel- 
les ont été construites suivant des principes uniformes dans un Systeme de 
réseau.

Apres leur ré vision qui est en cours m aintenant et apres les corrections a 
fairé par les auteurs on pourra envoyer ä Fimpression des cartes géologiques 
détaillées, nouveiles et modernes encore avant la fin de cette année. Nous 
avons attaché beaucoup d’importance ä ce que les faits géologiques, ainsi que 
les données fondamentales d ’observation et d’analyse qui servent de base pour 
la construction de cartes géologiques e t pour la préparation de monographies 
soient représentées sur des «feuilles d’observation» et qu’elles soient indiquées 
dans les notes explicatives у attachées. Grace ä cela, e’est la premiere fois 
que nous éditons un type de carte lequel peut servir de base non seulement 
pour la vérification de la carte géologique traditionelle, mais aussi pour des 
conceptions nou veiles.
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On publiera sous peu la premiere íeuille, désignée «Eger», de la série de 
cartes géologiques synoptiques de la Hongrie au 200 000e. Cette feuille sera 
éditée en 6 variantes (carte géologique avec la couverture quaternaire, la merne 
sans couverture quaternaire, carte de la mécanique des sols, carte de la nappe 
phréatique, carte du chimisme des eaux souterraines et carte de géologie éco- 
nomique). Cette série de cartes est construite suivant les instructions élaborées 
e t coordonnées par les services géologiques des pays-membres du Conseil 
d ’Entraide Économique. Dans notre pays cette construction procéde de telle 
maniere que les feuilles manuscrites de la carte géologique au 25 000e sont 
réunies en feuilles au 100 000e et soumises ä un remaniement critique. La masse 
de documents assemblés pour les travaux cartographiques concernant les plaines 
se développe á des archives completes de la documentation de ces régions.

En ce qui concerne les résultats économiques de l ’année passée, il en faut 
mentionner tou t d’abord qu’on a découvert des laies exploitables du complexe 
houiller liasique inférieur de la Montagne Mecsek aux environs du puits Rücker, 
dans une zone considérée auparavant comme stérile; que dans la partié du 
W du Bassin de Dorog de nouvelles laies de lignite ont été traversées par des 
forages e t que dans la Montagne M átra les travaux de reconnaissance et la 
prospection préliminaire de gisements de minerai polymétallique ont abouti 
á  de nouveaux résultats.

Grace а l’examen des possibilités d arrosage par des eaux souterraines 
dans la zone des plantations potageres aux environs de Budapest a pris fin 
cette activité de F ln stitu t laquelle a couvert tou t le territoire du pays. Au 
cours de ce travail nous faisions des expertises hydrogéologiques pour 58 entre- 
prises industrielles et 11 grosses fermes agricoles; nous préparions 207 exper
tises sur des projets d ’irrigation et 19 expertises sur les possibilités de la mise 
á jour d ’eaux thermales.

Nos sections d’utilité publique ont joué un rőle im portant. La bibliotheque 
de l’In stitu t était fréquentée 8643 fois par ses lecteurs et effectuait 149 737 
préts, une augmentation de 26% par rapport á l ’année précédente. Les archives 
de cartes prétaient 6960 cartes géologiques topographiques et manuscrites 
á ces clients; les archives de la documentation géologique étaient utilisées par 
520 visiteurs qui se servaient de 6370 manuscrits. On a fait un progrés consi- 
dérable dans la compilation du cadastre national des forages profonds. Les 
archives de la documentation géologique acheverent Fenregistrement des fora
ges profonds creusés jusqu’ici en Transdanubie sauf les forages hydrogéologi
ques. Ä présent, Fenregistrement des forages creusés dans le Bassin de Salgó
tarján  et dans la région de Cserhát est en train  d ’etre achevé. La collection 
d ’échantillons ty p es : notre musée est soumise — par l’appui matériel de la p a rt du 
T rust de Flndustrie de Pétrole et Gaz — á une réorganisation complete et moderne. 
L ’évidence définitive, réguliére et moderne de 17 000 échantillons de minéraux, 
de 13 000 échantillons de roches et de 8000 échantillons types des gisements 
minéraux, ainsi que de 178 000 spécimens fossiles párá it pouvoir étre réalisée 
dans un proche avenir. On a commencé la mise en place définitive des échan
tillons récoltées au cours des levés géologiques e t celle des carottes de forages 
profonds. On a terminé Fenregistrement des fossiles types d ’interét in ternatio
nal, récoltés en Hongrie et on a préparé leur catalogue pour Fimpression.
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Au cours de l ’année passée aussi nos laboratories continuerent leur deve
lopment. Grace á Tétablissement du laboratoire géochimique, une direction 
nouvelle s’ajouta á nos possibilités d ’analyse. Les relations entre les chercheurs 
actifs sur le terrain et les spécialistes eífectuant des analyses de laboratoire 
devinrent plus serrées.

Le maniement des crédits prévus pour les recherches perspectives et Гог- 
ganisation de la prospection de m étaux rares á une échelle nationale représen- 
ten t des táches nouveiles de notre Institu t.

II vaut la peine de mentionner quelques données sur la vie intérieure de 
notre Institu t, particulierement en ce qui concerne les cours de perfectionne- 
ment. Notamment, 66 collaborateurs de Г Institu t participent ä des cours de 
langue. Nous avons 13 boursiers de recherche; six personnes ont passé l ’examen 
de docteur ä Tuniversité et deux personnes ont obtenu le grade de docteur és 
sciences au cours de l ’année passée.

J. Fülöp
Directeur

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНГЕРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В 1962 Г.*

Наш И н с ти тут  вы п ол нял  свою  работу и в прошлом году согласно 
директивам, разработанным Геологическим Советом в 1955 г. и усовер
шенствованным в 1958 г., а также согласно программе, утвержденной 
Главным Геологическим Управлением. Работы были выполнены в областях, 
выделенных в соответствии с народно-хозяйственными потребностями. 
В связи с этим, значительные шаги были сделаны в области детального, 
разностороннего, комплексного геологического изучения Восточного Мечека, 
Северной Бакони, Дорогского бассейна, гор Матра и гор Токай. Проводи
мые И н с ти туто м  работы предназначены для того, чтобы путем составления 
и издания детальных геологических карт, путем выявления закономерно
стей, таящихся в геологических образованиях, слагающих горные массивы 
и бассейны, а также путем критического суммирования полученных при 
геологоразведочных работах и геологических исследованиях данных 
создать научную базу для поисков полезных ископаемых и для горнодо
бывающей деятельности, которые начинают все более и более развернуться 
в изученных районах. В некоторых районах И н с ти тут  участвует и непо
средственно в поисках полезных ископаемых, и в конечном итоге во всех 
изученных областях составляются нами прогнозные карты полезных 
ископаемых и общий план поисково-разведочных работ на отдельные 
виды полезных ископаемых.

Организованное по крупным геологическим регионам, комплексное 
и систематическое геологическое исследование представляет собой свое
образный метод работы нашего Института. В ходе своей работы мы прояв

* Сокращенный текст доклада, оглашенного при открытии „Отчетных заседаний” 
Института, организованных в 1963 г. во второй раз.
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ляем постоянный интерес к деятельности всех геологов, не входящих в 
личный состав Института и всех органов геологического характера, ра
ботающих в изучаемых нами районах, причем мы стараемся ознакомлять 
их со своей работой. Взаимная и точная осведомленность является основ
ным требованием, предъявляемым к правильному планированию отдель
ных фаз поисково-разведочных и горно-вскрышных работ, а также к эко
номичному и эффективному выполнению их.

Если проследить историю переорганизованной в 1958 г. работы 
Геологического Института, то можно отметить, что в течение прошлого 
года вырисовывались контуры нового этапа в этой истории. Наряду с 
ориентировкой, приобретением опыта, аналитической работой и выяс
нением отдельных детальных вопросов, выдвинулась в передний план 
синтетизирующая, оценивающая работа. Некоторые, начатые раньше 
работы были уже отданы в печать. Недавно вышел из печати «Гидрогеоло
гический Атлас Венгрии», резюмирующий наши знания такого рода на 
73 листах карт, вместе с принадлежащей к нему работой «Схемы и очерки 
к Гидрогеологическому Атласу Венгрии», состоящей из 660 страниц текста; 
под печатью находится монография по горам Бюкк.

Значительные результаты были до сти гн уты  и в области монографи
ческого синтеза исследований, преследующих новые цели: Закончены:
7. обобщающее описание верфенских отложений гор Мечек, 2. геологи
ческое исследование Печской угленосной толщи, 3. подготовлен к печати 
геологический синтез нижнемеловых отложений гор Баконь.

Частичные работы, представленные на отчетных заседаниях, также 
являются завершаемыми частями отдельных обобщающих геологических 
работ, находящихся в стадии составления.

Углубление в детали отдельных проблем способствует выявлению 
общих взаимосвязей, а предусмотренное обобщение частичных резуль
татов создаст единый синтез.

Наиболее своеобразным и наиболее дорогим для нас результатом 
является все же составление и подготовка к печати первых, детальных и 
обзорных геологических карт, оформляемых по сплошной сети на основе 
единых принципов.

После выполняемого в настоящее время технического контроля и 
внесения авторских поправок мы сможем еще в этом году сдавать в печать 
современные, новые, детальные геологические карты и объяснительные 
записки. Особое внимание уделялось нами нанесению на так называемые 
наблюдательные геологические картовые листы геологических фактов — 
основного фактического материала, лежащего в о сн ову  составления геоло
гических карт и текстовых работ, а также зафиксированию этого факти
ческого материала в объяснительных записках к данным наблюдательным 
листам. Таким образом, впервые издается нами такой специальный вид 
карты, который может с л у ж и т ь  не только для контроля традиционной 
геологической карты, но и базой для новых концепций.

В ближайшем будущем будет издан первый лист серии обзорной геоло
гической карты Венгрии масштаба 1:200 000, для территории «Эгерь», 
который был подписан к печати уже в прошлом году. Этот лист оформ
ляется в 6 вариантах (геологическая карта, карта без четвертичных отло
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жений, карта грунтовой механики, карта уровня грунтовых вод, карта 
химизма грунтовых вод и карта полезных ископаемых). Эта серия карт 
составляется на основе инструкций, разработанных и согласованных гео
логическими органами стран-членов СЭВ. В нашей стране эта серия 
оформляется путем обобщения рукописных листов геолочгических карт 
масштаба 1:25 000 на листах масштаба 1:100 000 и путем их критической 
переработки. Собираемый при картировании равнинных областей огром
ный фактический материал развивается в разносторонний геологический 
фонд этих регионов.

Из числа практических результатов прошлого года следует отметить, 
что в горах Мечек, в области распространения нижнелейасовой угленос
ной толщи в окрестностях шахты Рюккер было установлено наличие про
мышленных пластов каменноугольной свиты в породах, которые раньше 
считались п ус т ы м и . В западной части Дорогского бассейна были пробу
рены промышленные буроугольные пласты, и в горах Матра в процессе 
эффективных поисков и предварительной разведки месторождений поли
металлических руд были д о сти гн уты  новые результаты.

В поясе зеленых насаждений вокруг Будапешта, путем изучения 
возможностей орошения из грунтовых вод была закончена наша такая 
деятельность, охватившая всю территорию страны. При этом мы давали 
гидрогеологические экспертизы для 58 крупных промышленных объектов 
и для 11 крупных сельскохозяйственных объектов. В 207 случаях наши 
экспертизы были использованы при составлении ирригационных проектов 
и в 19 случаях они способствовали вскрытию термальных вод.

Важную роль сыграли наши публичные вспомогательные отделы. 
Библиотека института обслуживала 8643 читателей и придоставляла 
при этом 149 747 томов в распоряжение их, что означает увеличение на 
26% по сравнению с прошлым годом. Картоархив выдавал на временное 
использование 6960 топографических и рукописных геологических карт, 
а Геофонд обслуживал своих клиентов в 520 случаях 6370 рукописями. 
В значительной мере продвинулось вперед составление кадастра глубоких 
буровых скважин на территории всей страны. За исключением гидрогеологи
ческих буровых скважин, Геофонд закончил регистрацию глубоких сква
жин, пробуренных до сих пор в Задунайском крае. В настоящее время 
подходит к заканчиванию регистрация скважин, заложенных в пределах 
Шальготарьянского бассейна и в районе Черхата. Коллекция доказа
тельного кернового материала (музей) находится в стадии переустройства 
и благодаря материальной поддержки со стороны Треста Нефтегазовой про
мышленности будет создана коллекция, устроенная на самых современных 
началах. Окончательная, систематическая, современная регистрация около 
17000 образцов минералов, 13000 образцов пород и 8000 образцов по геологии 
месторождений полезных ископаемых, а также 178 000 ископаемых орга
нических остатков, собранных в течение почти 100 лет, будет выполнена 
в скором времени. Мы начали выделять места окончательного хранения 
образцов, собранных при геологосъемочных работах и глубоких бурениях. 
Закончен учет палеонтологических типовых образцов международного 
интереса, взятых с территории Венгрии и подготовлен к печати их ката
лог.
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Дальнейшее развитие произошло в прошлом году и в работе наших 
лабораторий; расширились возможности лабораторных анализов. Связь 
между геологосъемщиками и занятыми в лабораториях специалистами стала 
теснее.

Новыми задачами являются для нас работы, связанные с кредитной 
ассигновкой перспективных исследований и организация охватывающих 
всю страну обзорных поисков редких металлов.

Стоит привести несколько данных также о внутренней жизни нашего 
Института. При этом я имею в виду в особенности область повышения 
квалификации, бб сотрудников Института принимает участие в системати
ческих курсах языков. У нас работает 13 аспирантов; б сотрудников п о л у 
чило в прошлом году университетскую докторскую степень и 2 работника 
защитили диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого
минералогических наук.

Д-р. Й. ФЮЛЕП 
директор




