
IGAZGATÖSÄGI JELENTÉS

Intézetünk a kormány és а III. Pártkongresszus útmutatásaihoz 
igazodva, 1954. folyamán az összes eddigi földtani, mélyfúrási és bányászati 
kutatások dokumentációs anyagának összefoglalásával ipari nyersanyag- 
lelőhelyeink igen alapos földtani elemzését tűzte ki főcélul. Munkatársaink 
minőségi és mennyiségi adatok tömegét dolgozták föl a vasérc-, színesére- 
és vegyesásványi nyersanyagkutatás körében végzett új rendszerű készlet
számításokkal kapcsolatban. E nagyszabású földtani beszámolók tárgy
köre jelentősen szűkült a kőszénre vonatkozó összefoglalásoknak a szén- 
bányászati és mélyfúrási trösztök keretében újjászervezett és kibővített 
földtani szolgálatok hatáskörébe utalásával. Terjedelme és színvonala 
azonban felülmúlja az 1952—53. évi hasonló munkákét.

A kőszénbányászat mellett már korábban felállított mélyfúrási és 
bányaföldtani szolgálatok különválasztását, illetve megerősítését intéze
tünknek az előző évek során fokozatosan hatalmasra duzzadt létszáma 
tette lehetővé. A kőszénbányászathoz és a mélyfúró vállalatokhoz került 
munkatársak természetesen magukkal vitték a munkaterületükkel kap
csolatos ipari jellegű feladatokat is. Ez a nagyjelentőségű lépés elindítása 
annak a folyamatnak, melynek során — az olaj- és bauxitkutatási szervek 
mintájára — minden jelentősebb nyersanyagcsoportunk a közvetlen 
kutatási és termelési feladatok támogatását szolgáló önálló földtani szer
vezetet fog kapni. E helyszíni adatgyűjtést, tanácsadást és készletszámí
tást végző helyi földtani szolgálatok kiépítése egyre inkább hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy intézetünk fő célkitűzéseit, az országos térképezés és 
anyagvizsgálat, valamennyi vizsgálati eredmény mindenkori korszerű 
összefoglalása s az ipari földtani szolgálatokkal való szoros együttműködés 
útján, nyersanyagelőfordulások lehetőségeinek felderítésében állapíthas
suk meg.

E tekintetben az 1954. év átmeneti jellege magától értetődik.
Intézetünk jelentősebb munkái 1954-ben:
A térképező osztály megkezdte a Mecsekhcgység 1 : 5000 méretarányú 

térképezését Pécs és Komló között íTIa l k a y  В., B alogh K., Im reh  L., 
V égh  S.).

Bégi hiányt pótol a fővárosunk jubileuma alkalmából összeállított 
50 000-es Budapest környéki földtani térkép és annak magyarázója (H o ru - 
SITZKY F., SCHRÉTER Z., SZENTES F.).

A 25 000-es földtani térképanyag egységesítését folytatva Szen tes  F. 
vezetése alatt, az intézet valamennyi geológusának közreműködésével
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elkészítettük a Magyar Középhegység mintegy felének és a Mecsekhegység
nek összefüggő, de még nem hitelesített térképeit. Pleisztocén területek 
1 : 25 000-es méretarányú térképezése folyt a Tiszántúlon (F eh ér v á r i M., 
K ö rm endi A., R ónai A. és Sü m eg h y  J.). Ezzel nagy medencéink térképe
zése legnagyobbrészt befejeződött.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve a Vízügyi Tudományos 
Kutató Intézet által rendelkezésre bocsátott hitelből folytattuk a Tiszán
túl talajvízkúijainak kataszterbe foglalását 6 db 25 000-es lapon és az ország 
talajvíztérképeinek megszerkesztését R ónai A. irányítása alatt.

Kőszénföldtani vonalon fő feladatunk a dunántúli eocén területeken 
mélyített távlati kutatófúrások irányítása és dokumentálása volt.

Behatóan foglalkoztunk valamennyi feltárt és reménybeli vasércelő- 
foráldásunkkal. P antó  G., V arrók  K. és V arga A.-né részletes bányaföld
tani térképezése és anyagvizsgálata előkészület Rudabánya földtani össze
foglalójának elkészítéséhez. L e n g y e l  E. a szarvaskői peridotitnak az 
ismertnél nagyobb elterjedését állapította meg. P antó  G. munkaközössége 
a zengövárkonyi vasércelőfordulás, L e n g y e l  E. a N ógrádszokolya környéki 
limonitos vasérc eredetét tisztázta.

Intézetünk látta el az urkuti és eplényi mangánbányák földtani szolgá
latát. S idó M., N o s z k y  J. irányításával tisztázta az oxidos és karbonátos érc 
egymáshoz való viszonyát és genetikáját.

Szelvényezték geológusaink színesércbányáinkat és észleléseiket ércföld- 
tanilag kiértékelték. Néhány helyen kisebb terjedelmű, kiegészítő tér
képező munka is folyt. (Velencei-hegység: J a n t sk y  B ., K iss J ., Csillag  
Р.-né; Nagybörzsöny: Gőbel  E.; Recsk —Gyöngyösoroszi: Kiss J., 
K isv a r sá n y i G.; Tokaji-hegység: Gőbel E., L e n g y e l  E., Sch erf  E.)

Vegyesásványi nyersanyagaink összefoglaló jelentéseinek előmunká
latain kívül jelentős térképezési munkát és fúrási kutatást végeztünk, ami 
több új lelőhely felfedezésére vagy készletnövekedésére vezetett. L en g y el
E. Abaújszántó környékéről új perlit- és kovaföld-, Sc h e r f  E. Telkibányá
ról újabb kálitrachitelőfordulást jelent. F rits J. Végardó környékén új 
bentonit és kaolin lelőhelyet tá rt fel. Sikerült megnövelni a mádi bentonit 
(V a r jú  Gy .), a szegilongi kaolin s az erdőbényei kovaföld-készleteket (F rits 
J.). Készletnövekedést eredményezett a romhányi tűzállóagyagkutatás 
(V a r jú  Gy .). Megvizsgáltuk a Sümeg környéki (K r iv á n  P.) és a pilishegységi 
{V a r jú  Gy .) tűzállóagyagot is.

A Sőréd—Magyaralmás környéki tűzállóagyag kitermelésre alkalmat
lannak minősült. A bükkösdi és káni, valamint sóskúti öntödei homokkuta
tást Mo ldvai L. végezte. Nagyrészt elkészítettük az istenmezejei bentonit 
kutatási anyagának rendezését, kiegészítését és értékelését (Szentes  F.).

Foglalkoztak kutatóink a gyöngyössolymosi kvarcittal (Márton  Gy .), 
a szurdokpüspöki kovaföld monografikus feldolgozásával (H ajós M.), a 
perkupái gipszelőfordulással (Mészáros M.), a felsőcsatári talkummal 
(V arrók  К.), a bakonyi és tokaj i-hegységi ütburkolókő-lelőhelyekkel 
(J ugovics L .).



Vízföldtani szolgálatunk 843 vízszerzési tervhez és 1142 vízszerzési 
létesítmény engedélyezéséhez adott szakvéleményt. Folytatta a fúrt 
kutak térképezését s ezek alapján vízföldtani térképek szerkesztését a 
D una—Tisza közén és Északmagyarországon. Elkészítette továbbá Pécs, 
Debrecen, valamint a borsodi iparvidék vízföldtani leírását (F er en c z  K., 
R a d n ó t y  E. és V e n k o v its  I.). Részt vettek kutatóink a dunai vízerőmű 
tervezésének vízföldtani előkészítésében is (F er en c z  K., Schm idt  E. R).

Intézetünk a karsztvízveszélg elhárítására szervezett új osztálya pontos 
tektonikai vízveszélyességi és védőrétegvastagsági térképeket készített 
Tatabányán (V ígh  F., W illem s T.), Várpalotán (V ígh F., H o r u sit z k y
F. ), Balinkán (V ígh F., T u s n á d y  F., R e m é n y i K. A.), Iszkaszentgyörgyön 
(V ígh F., J askó  S., T u s n á d y  F.) és Dorogon (V ígh F., J askó  S.). Kiemel
kedők az áramló vízben történő karsztüregelzárással (K álm án  M.), a meg
előző cementálással (V ígh F., K álm án  M.) és elektromos kőzetszilárdí
tással (V ígh  F., K a ssa y  A.) foglalkozó módszertani vizsgálatok.

Anyagfeldolgozó osztályunk 7236 kőzetminta üledékkőzettani, továbbá 
463 fúrás 54 335 fm-nyi anyaga 17 543 mintájának kétféle szempontú 
vizsgálatát végezte el. Mikropaleontológiailag kiértékeltek 905 fúrásmintát. 
Elkészült 1500 vékonycsiszolat.

Őslénytani vonalon legjelentősebb eredményt Szörényi E. érte el 
Magyarország krétaidőszaki echinodermatáinak monografikus leírásával. 
Az őslénytani osztály munkatársainak egyébként 17 dolgozata jelent meg, 
vagy került sajtó alá az év folyamán. Folyamatban van a bakonyi eocén 
echinoideák (Szö rényi E.), a bakonyi barlangi ásatások anyagának (R oska  
M.), továbbá a kislángi és villányi ősgerinces maradványok (K retzoi M.) 
feldolgozása.

A vegyi osztály nagyszámú elemzéssel támogatta a geológusok munká
ját. Ezenkívül módszertani geokémiai kutatást is végeztek vegyészeink 
(Simó B.: Ti- és Mn-meghatározása Pulfrich-féle fotométerrel; Csa já g h y
G. : A szilikátelemzések reprodukálhatóságának és pontosságának koopera
tív vizsgálata, valamint gyógyiszapvizsgálatok; F öldvári A.-né és 
K oblencz  V.: dolomitok hőbomlásának mechanizmusa; F ö ldvári A.-né: 
magyarországi gránitok nyomelemvizsgálata színképelemzéssel).

Gazdaság földtani adattárunk megkezdte anyagának decimális rendszerű 
feldolgozását.

Kiadványaink közül megjelent:
M. Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1952. évről,
M. Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1953. évről I. rész (szöveg),
M. Áll. Földtani Intézet Évkönyve XLI. kötet, 4. (záró) füzet:

Cs e p r e g h y n é  Meznerics  Il o n a : A keletcserháti helvéti és tortónai fauna. 
M. Áll. Földtani Intézet Évkönyve XLII. kötet, 1. füzet:

K opek  Gá b o r : Északmagyarországi miocén korallok.
M. Áll. Földtani Intézet Évkönyve XLII. kötet, 2. füzet:

K olosváry  Gá b o r : Magyarország krétaidőszaki koralljai.
M. Áll. Földtani Intézel Évkönyve XLII. kötet, 3. füzet:

B arth a  F e r e n c : Pliocén puhatestű fauna Öcsről.
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Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 24.:
Géczy B a r n a b á s : Cyclolites (Anth.) tanulmányok.

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 25.:
Strausz  L ászló: Várpalotai felső-mediterrán csigák.

Munkatársainknak 1954. év folyamán az alábbi dolgozatai jelentek 
meg intézeten kívüli kiadásban:
B artha  F .: A Heteraster zorcensis Szörényi biometrikus vizsgálata. Földt. Közi. 

84. к. 1—2. sz. 57—66. p.
Csa jág h y  G.: A szilikát analitika jelenlegi állása. 2. rész. Magv. Kémikusok Lapja 

5. k. 3. f. 80—86. p.
Csa jág hy  G.: Néhány hazai iszap présfolyadékának kémiai tulajdonságai és- fel

használási lehetősége a gyógyászatban. Hidrológiai Közi. 34. évf. 1—2. f. 
5—7. p.

Csa jág h y  G.: A víz szulfátion-tartalmának félmikro helyszíni meghatározása. 
Hidrológiai Közi. 54. évf. 11—12. sz. 511—515. p.

Csa jág h y  G.: Reumás betegségek gyógyítása iszapprés és nedves elektrophoresisseb 
Katonai Orvos. VI. évf. 8. f. 858. p.

F eh ér vá ri  M.: Az átnézetes talajismerettérképek felhasználása a síkvidéki földtan1 
térképezésben. Földt. Közi. 84. köt. 4. fűz. 334—337. p.

F ö ldv ár iné  V ogl M.: Agyagásványok kémiai és fizikai vizsgálata. Földt. Közi. 
84. k. 1—2. f. 121—129. p.

F ö ldv ár iné  V ogl ., M.—K l ib u r s z k y , B .: Neue grundsätzliche Gesichtspunkte zur 
Theorie und Praxis der Differentialthermoanalvse. Acta Geologica, Tom. 2. 
fasc. 3—4. p. 215—229.

F ö ldv ár iné  V ogl, M.—S ztrókay , К. I.: A new stone meteorité from Hungary. 
Acta Geologica, Tom 2. Fase. 3—4. p. 313—326.

H ajós M.: A kővágóörsi Alsókőhát és Nyárvölgy kvarchomokkő-, üveg- és öntödei 
homok-előfordulása. Földt. Közi. 84. köt. 4. fűz. p. 356—361.

H orusitzky  F .: Az Északi Középhegység nyugati részének földtani áttekintése. 
Földrajzi Ért. 3. évf. 2. f. 213—242. p.

H orusitzky  F .: A földtani múlt időszámítása. Ütmutató a TTIT előadói számára, 
20. sz. p. 39.

H orusitzk y  F .: A m agyar föld  k incsestára. Ü tm u ta tó  a TTIT előadói szám ára, 
83. sz. p. 30.

J ugovics  L.: A vulkáni tu fák  m int építőkőzetek . É p ítőan yag . 8. évf. 11. sz. p.
399—407.

K is v a r s á n y i  G.: Parádfürdő környéki ércesedés. Földt. Közi. 84. k. 3. f. p. 191—200.
K retzoi  M.: Mormota maradványok Debrecenből. Földt. Közi. 84. к. 1—2. sz. 

p. 75—77.
K retzoi , M.: Ostrich and Camel remains from the central Danube basin. Acta Geo

logica, Tom 2. fasc. 3—4. p. 231—242.
Pantó G.: A magmás ércképződés módjai és feltételei magyarországi példákon. 

Mérn. Továbbképző Int. Kiadv. 2868.
R e m é n y i  K. A.: A kislángi ősemlős lelőhely. Földt. Közi. 84. k. 4. f. p. 376—388.
S arló K.: Félmikro-eljárás az ásványvizek SO-ion tartalmának káliumpalmitátos 

meghatározására, igen sok NOa és Na-ion mellett. Hidrológiai Közi. 34. évf. 
5—6. sz. 251—258. p.

S chmidt  E. R.: A baranyai hegységcsoport nagyszerkezete és a liász-szén további 
feltárási lehetőségei geomechanikai megvilágításban. Bány. Lapok. 9/87. évf. 
8. sz. p. 526—527.

S chmidt  E. R .: A geomechanikai szemlélet szerepe a karsztvízkutatásban és a 
karsztvíz elleni védekezésben. Bány. Lapok. 9/87. évf. 9. sz. p. 457—472.
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S chm idt E . R .: A  tájegységek kérdése a hazai mélységi és karsztvíz-feltárási lehető
ségek szempontjából. Hidr. Közi. 34. évf. 5—6. sz. p. 205—212.

S chm idt E . R .: A  gyopárosi új artézi kút és tó hidrogeológiai viszonyai. Hidr. 
Közi. 34. évf. 11—12. sz. p. 503—507.

S ch réter  Z.: A Bükkhegység régi tömegének földtani és vízföldtani viszonvai. 
Hidr. Közi. 34. évf. 7—8. sz. p. 287—294; 9—10. sz. p. 369—381.

S ü m eg h y  J .: Magyarország talajvíz viszonyai. Mérn. Továbbképző Intézet. 2871. sz.
T a s n á d i  K u b ac sk a  A.: Természetvédelem hazánkban. Útmutató a TTIT előadói 

számára. 71. p. 27.
T o l n a i , V .: Jarosite from mount Gécsi. Acta Miner. Petr. Tom. VII. p. 65—67.
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COMPTE RENDŰ DIREKTORIAL SUR L’ANNÉE 1954.

Áfin d'intensifier la recherche des matiéres premiéres, Plnstitut 
Géologique de Hongrie a organisé des filiales de Campagne, en 1953. En 
1954. P lnstitut a amplifié leur travail á Paide d'un grand nombre de 
spécialistes et pour établir des relations plus étroites avecrindustrie, elles 
entrérent dans les cadres d'organisation des entreprises miniéres. IJ nous 
reste une seule filiale, celle dans la Montagne de Tokaj qui poursuit les 
prospections de kaolin, bentonite et quartzite.

Le problémes de niveau national sont devenus de nouveau les táches 
les plus importantes de Г Institut. On a commencé le lévé de la carte 
géologique 1 au 5000й des régions dhmportance industrielle du pays. Notre 
gouvernement a assuré des prévisions budgétaires pour Pinvestigation des 
ressources miniéres en espérance qui entourent les territoires des entrepri
ses miniéres. Les recherches á forages profonds sur ces territoires commen- 
cérent aussi au cours de la mérne année.

Conformément aux motions du IIP  Congrés du Parti des Travailleurs 
Hongrois, nous avons dirigé les recherches géologiques de teile maniére 
qu'elles puissent avancer le développement de Pagriculture.

En 1954, le division de notre Institut était la suivante: 1° Section du 
service de la carte géologique, 2° Section de la géologie de la houille* 
3° Section de la géologie des minerais de fér, 4° Section de la géologie des 
minerais non íerreux, 5° Section de la recherche des minéraux divers* 
6° Section hydrogéologique, 7° Section (Laboratoire) de Pélaboration des 
échantillons, 8° Section (Laboratoire) chimique, 9° Section des archives de 
géologie économique, 10° Section paléontologique et du Musée. Pendant 
Pannée, la Section de Phydrologie des eaux karstiques fut ajoutée, comme 
I I е section á celles-lá.

Les levés les plus importants touchaient les montagnes de Mecsek* 
Börzsöny et Tokaj. Le point principal des recherches de minerai de fér 
fut á Rudabánya. On a réussi á démontrer que les occurrences de wehrlite* 
pans la Montagne Bükk avaient une Prolongation vers le NE.

On a poursuivi des recherches d'argile réfractaire, kaolin, bentonite* 
quartzite et sable de fonderie, sur de vastes territoires.

Lümportance des recherches d'eau karstique dans les environs de 
Balinka Várpalota est augmentée pár leur rőle dans le détournement du 
péril d'eau karstique dans les mines.

La section chimique, outre les examens des matiéres, a élaboré des 
problémes méthodiques avec succés: p. e. Pexamen coopératif de la repro- 
ductibilité et exactitude des analyses de silicate, et le mécanisme de la 
décomposition thermique des dolomies.

Le résultat le plus important de la section paléontologique, c'est 
Pélaboration des Échinodermes crétacés de la Hongrie.
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Publications parues en 1954:
Rapport annuel de VInstitut Géologique de Hongrie sur Tannée 1952.
Rapport annuel de Vlnstitut Géologique de Hongrie sur l’année 1953. Partie I. Texte»
Annales de Vlnstitut Géologique de Hongrie:

Yol XLI. fasc. 4. (dernier): I. Cse p r e g h y  Me z n e r i c s :
Helvetische und Tortonische Fauna aus dem östlichen Gserhátgebirge.

Yol. XLII. fasc. 1 . : G. K o p e k : Les coralliaires miocenesdela Hongrie Septen- 
trionale.

Yol. XLII. fasc. 2.: G. K o l o s v á r y : Les Coralliaires du Grétacé de la Hongrie. 
Yol. XLII. fasc. 3.: F. B a r t h a : Die pliozäne Molluskenfauna von Öcs.

Geologica Hungarica, Series Palaeontologica:
Fasc. 24.: B. Gé c z y : Studien über Cycloliten (Anth.).
Fasc. 25.:  L. St r a u s z : Les Gastropodes du Méditerranéen supérieur (Tortonien) 

de Várpalota.

ОТЧЕТ ДИРЕКЦИИ

Для повышения темпа разведки промышленных сырьев Венгерский 
Геологический Институт в 1953 г. организовал филиалы в разных частях 
страны. Эти филиалы, после своего усиления, для обеспечения еще более 
тесной связи с производством, стали самостоятельными и организационно 
также были объединены с горными предприятиями. Одна из филиал 
осталась в Токайских горах для обслуживания разведки каолина, бенто
нита и кварцита.

Первоочередной задачей Института снова становились вопросы обще
государственного отношения. Геологическое картирование страны в 
масштабе 1 : 5000 было начато. Для обеспечения поисков минеральных 
богатств в районах, располагающихся вне области горных предприятий; 
правительством была предусмотрена особая бюджетная статья. Глубокие 
бурения, осуществимые из этой статьи были начаты в течение года.

В соответствии с решениями третьего съезда Партии геологические 
исследования были направлены так, чтобы еще больше способствовать 
развитию сельского хозяйства.

В течение 1954 г. в Институте действовали следующие научно-иссле
довательские отделы: 1. Отдел Геологического Картирования, 2. Отдел 
Геологии Каменного Угля, 3. Отдел Геологии Железной Руды, 4. Отдел 
Геологии Цветных Руд, 5. Отдел Геологии Нерудных Минералов, 6. Отдел 
Гидрогеологии, 7. Отдел для обработки Материалов, 8. Химический отдел, 
9. Экономический-Геологический Архив, 10. Палеонтологический и Музей
ный Отдел. В течение года в качестве 11-го отдела к ним присодеинился 
Отдел Гидрологии Карста.

Картирования самого большого значения были проведены в горах 
Мечек, в горах Бёржёнь и в Токайских горах. Центр тяжести разведки на 
железную руду находидилась в районе с. Рудабанья. В горах Бюкк 
удалое выявить более значительное распространение уже известного 
месторождения верлита.
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Разведки на огнеупорную глину, каолин, бентонит, кварцит и литей
ный песок были проведены на больших территориях.

Большое значение имеет изучение карстовой воды, проведенное в 
районах сс. Балинка и Варпалота, и служащее для защиты рудников от 
угрозы карстовой воды.

-й-Наряду с изучением материалов, химический отдел успешно зани
мался и методическими проблемами, напр. кооперативным изучением 
воспроизводимости и точности силикатных анализов, а также механизмом 
термического разложения доломитов.

Самым значительным достижением палеонтологического отдела явля
ется монографическая обработка меловых иглокожих Венгрии.

В свет вышли следующие публикации Института:
Годовой смчем Венгерского Геологического Института за 1952 г.;
Годовой смчем Венгерского Геологического Института за 1953 г.; часть I, Текст;
Ежегодники Венгерского Геологического Института, т. 41, вып. 4: И л о н а  Чеп-  

р е г и - Ме з н е р и ч :  Гельветская и тортонская фауны восточной части гор 
Ч ер хат;

Ежегодники Венгерского Геологического Института, т. 42, вып. 1: Г а б о р  Коп е к: 
Миоценовые кораллы Северной Венгрии;

Ежегодники Венгерского Г еологического Института, т. 42, вып. 2: Г а б о р  Ко л о ш-  
вари:  Меловые кораллы Венгрии;,

Ежегодники Венгерского Геолического Института, т. 42, вып, 3: Ф е р е н ц  Ба рт а :  
Плиоценовая фауна моллюсков из с. Эч;

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fase. 24.: Б а р н а б а ш  Гэци:  Очерки 
по Cyclolites (Anth.).

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fase. 25.: Л а с л о  UI т pa у с: Верхне
средиземноморские брюхоногие моллюски с. Варпалота


