
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1973. ÉVRŐL

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1973. ÉVI MUNKÁJA

A M. Áll. Földtani Intézet 1973-ban is növelni igyekezett tevékenységének 
társadalmi hatékonyságát. Kutatási kapacitását nagyobbrészt „A z ország ter
mészeti erőforrásainak kutatása és feltárása”  című tárcaszintű kutatási főirány 
keretébe tartozó közép- és hosszútávú kutatási célprogramok kialakítására 
és végrehajtására fordította. A Földtani Tanács előtt megvitatott és tárca
szinten jóváhagyott programok alapján végzett munkáink: az Alföld-kutatás, 
a Börzsöny hegység ércföldtani célú előkutatása, a budapesti és Balaton 
környéki építésföldtani térképezés. A Dunántúli-középhegységben tárcaszintű 
elbírálás alatt levő kutatási célprogram végrehajtásán dolgozunk. Program
előkészítő munkát végzünk a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország földtani 
tájegységein. Az Intézet lehetőségeihez mérten igen nagy erőt fordít munka
eredményeinek, munkatermékeinek közhasznúvá tételére. Az Országos Kőolaj 
és Gázipari Tröszt megbízásából szénhidrogén-prognosztikus célú földtani isme- 
retességi helyzetkép készítését kezdtük meg a Dunántúli-középhegység terü
letén.

Alföld-kutatási tevékenységünk keretében rendszeresen készülnek a mező- 
gazdaság által is hasznosítható térképváltozatok. E munkához kötve módszer
tani-kísérleti jelleggel geokémiai vizsgálatokat végeztünk az agrobiológiailag 
fontos nyomelemek koncentrációviszonyainak földtani tájegységi szintű meg
ismerésére.

Országos áttekintő összefoglaló munkálataink közül említésre érdemes, hogy 
elkészült a Dunántúli-középhegység É-i részének 100 000-es részletességű júra 
elterjedési térképe, az alsó- és középsőkréta rétegfelszín mélységi térképe. 
Az EK-dunántúli tájegységről elkészült továbbá egy fedett földtani térkép, 
két ősföldrajzi változat és két gazdaságföldtani változat. A bakonyi tájegy
ségről fedett földtani térkép, bauxitföldtani térkép, megkutatottsági térkép, 
két ősföldrajzi térkép és öt vízföldtani vázlat szerkesztése fejeződött be. 
A Börzsöny—Nógrád—Nv-borsodi tájegység területéről fedetlen földtani, 
mélyföldtani, két gazdaságföldtani és megkutatottsági—ismeretességi térképet 
szerkesztettünk, alapadat-gvűjteménnyel.

A ,,Magyarország felszín alatti vízkészletének felmérése” e. téma keretében 
első kéziratos változatban elkészült Magyarország 500 000-es részletességű 
felsőpannon rétegvíznyomás és szivárgási tényező térképe.

Gazdaság földtani osztályunk eredményesen dolgozott ,,Az ország legfon
tosabb hasznosítható ásványi nyersanyagai”  alapvető adatainak számítógépre 
vitelén.
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Országos jellegű dokumentációs tevékenységünk jellemzésére megemlít
jük, hogy szakkönyvtár link 1973. évi gyarapodása összesen 3170 kötet. A terv
évben beszervezett 4 új cserepartnerrel együtt cseréseink száma 809.

Az év folyamán jelent meg a MAFI Évkönyv-soroz&táb&n: ,,A K-mecseki 
miocén képződmények ásvány-kőzettani vizsgálata” (L ili. k. 2. f.); az ,,Eocén 
Nummuliteszek vizsgálata és rétegtani értékelése” — ,,01igocén Foraminiferák 
Dorog környékéről” — ,,A Dorogi-medence paleogén képződményeinek pali- 
nológiája” (LV. k. 3. f.); ,,A Dorogi-medence eocén képződményeinek ásvány- 
kőzettani vizsgálata” — ,,A Dorogi-medence barnakőszéntelepeinek szén
kőzettani vizsgálata” (LV. k. 4. f.); ,,A Mecsek hegység pannon képződményei
nek üledék- és gazdaságföldtani vizsgálata” (L ili. k. 3. f.); ,,A K-i Mecsek 
torton Mollusca faunája” (L ili. k. 4. f.). Továbbá házi nyomdánk kivitelezésé
ben jelent meg az Évi Jelentés sorozat 1971-es kötete és a Módszertani Közle
mények 1973. 1. „Kémiai elemzések” c. füzete.

Földtani adattárunk gyarapodását az alábbi számadatok jelzik: a kézirat- 
gyűjtemény 534 db, a rajztár 836 db anyaggal, a földtani térképtár 252 db 
térképpel és 2872 db magyarázó füzettel gyarapodott.

A megyei közigazgatási működési területtel szervezett Területi Földtani 
Szolgálataink száma a kelet-magyarországi és nyugat-magyarországi szolgála
tok létrehozásával hatra emelkedett. A budapesti székhellyel megtelepítendő 
Pest megyei Földtani Szolgálat várhatóan 1975. évi létrehozásával a Szolgála
tok országos hálózatának kiépítése befejeződik.

A nemzetközi tudományos együttműködés keretében tovább fejlesztettük 
kapcsolatainkat és közös témáinkat, építésföldtani—mérnökgeológiai térképe
zés terén a moszkvai VSZEGINGEO-val, dokumentációs munka terén a 
leningrádi VSZEGEI-vel és a prágai U. U. G.-val, regionális földtan, rétegtan, 
őslénytan terén a bratiszlavai G. U. D. S.-al, mélyföldtani és anyagvizsgálati 
kérdésekben a berlini ZGI-vel.

Részt vettünk a tárcaszintű közvetlen együttműködési program megvaló
sításában Ausztria, Franciaország, Jugoszlávia, Lengyelország, Csehszlovákia 
vonatkozásában.

Teljesítettük külföldi földtani térképezési feladatainkat Mongóliában a 
III. mongol —magyar földtani térképező expedíció munkájának befejezésével, 
а IV. expedíció kiküldésével, kubai expedíciónk eredményes munkájával. 
A fejlődő országokban öt szakemberünk tevékenykedett tartós külföldi kikül
detéssel.

Intézetünk munkatársai 84 alkalommal utaztak külföldre és 46 külföldi 
vendéget fogadtunk.

Dr . K orda József 
igazgató
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THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE S ACTIVITY IN 1973

In 1973 the Hungárián Geological Institute kept on seeking to increase 
the social efficiency of its activities. A significant part of its research capacitv 
was concentrated to the development and realization of the middle- and long- 
term research programmes under the government-launched project: “Research 
and exploration of the natural resources of the country” . The tasks and projects 
pondered by the Geological Council of Hungary and approved on a depart- 
mental le vei, were the following: Investigation of the Great Hungárián Piáin, 
preliminary examination of the Börzsöny Mountains from ore-geological 
aspect, engineering geological mapping of Budapest and of the Lake Balaton 
region. In the area of the Transdanubian Central Mountains research projects 
of ministerial competence are being executed. In areal units of Southern 
Transdanubia and North Hungary, preparatory works have been undertaken 
fór the launching of new programmes. The Institute devotes—within the 
bounds of its possibilities—very great effort to enhance the public utility of 
its working results and working products. On behalf of the Hungárián Trust 
of Petroleum and Gas Industry in the area of the Transdanubian Central 
Mountains a hvdrocarbon-prognostic geological mapping work was commenced 
fór the portraying of the state of knowledge.

In the framework of the research ofthe Great Hungárián Piáin, map variants 
fór agricultural use are regularly prepared. In this connexion, fór each areal 
unit, special geochemical examinations of methodological-experimental charac- 
ter were carried out fór the detecting of agrobiologically important trace 
element concentrations.

Out of the nationwide synoptic compilation works of the Institute, we 
should mention the map, scale 1:100,000, showing the extension of the Jurassic 
and the depth on top of the Lower and Middle Cretaceous in the northern 
Transdanubian Central Mountains. In addition, fór the northeastern area of 
Transdanubia, a surface geological map (with the Quaternary inclusive), 
2 paleogeographical variants and 2 economic-geological variants were prepared. 
Por the area of the Bakony Mountains, the editing of the following tvpes of 
maps was carried out: surface geological map, bauxite-geological map, one 
showing the state of exploration, 2 paleogeographical ones and 5 hvdrogeologi- 
cal sketches. Concerning the Börzsöny—Nógrád—W Borsod area: surface 
geological and subsurface geological maps, 2 economic-geological maps and 
one map portraying the state of knowledge and exploration supplemented 
with basic data files were compiled.

Under the project “ Calculation of Hungary's subsurface water resources" 
a map (scale 1:500,000) showing the piezometric level and permeability of the 
Upper Pannonian aquifers was compiled in the form of manuscript.

The Institute’s Economic-Geological Department carried out successful 
activity in developing computer systems fór the storage of basic data on the 
“ Major mineral resources of the country” .

Mention should be made of the Institute’s country-wide documentation 
activity, that is, the stock of the Library increased during the year of 1973, by 
a total of 3170 volumes. With the 4 new exchange partnere found during the 
year, the number of the exchange partnere attained a total of 809.
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It was this year that, in the Annals serial of the Hungárián Geological 
Institute, the following monographs appeared: “ Miner alogical and petrographi- 
cal investigations of the Miocéné in the eastern Mecsek Mountains’ ’ (Vol. 
L ili , No. 2); “Etüde des Nummulites éocenes dans la partié ouest du Bassin 
de Dorog et leur évaluation stratigraphique” — “ Foraminiferes de l’Oligocene 
dans les environs de Dorog” — “ Palynologie des formations paléogenes du 
Bassin de Dorog” (Vol. LV, No. 3); “ Étude minéralogique et pétrographique 
des formations éocenes du Bassin de Dorog” — “ Étude pétrographique du 
lignité des gites du Bassin de Dorog” (Vol. LV, No. 4); “ Geologie des Pannons 
im Mecsek” (Vol. L ili ,  No. 3); “ Tortonische Molluskenfauna des östlichen 
Mecsek-Gebirges” (Vol. LIII, No. 4). Further on the Institute’s Printing Shop 
executed the publication of the Annual Report, Vol. 1971, and the fascicle 
“ Geochemical analyses” o f the Methodological Communications (1973).

The Institute’s Data Bank was complemented with 534 manuscripts, 
836 plots, the Geological Map Depository, in turn, with 252 maps and 2872 
explanatories.

The number of territorial geological Services acting in connection with 
county administration will be six with the establishing of the East and 
West-Hungarian Geological Services. With the suggested establishment in 
Budapest of the Geological Service o f Pest County (in 1975) the Organization 
of this country-wide Service grid will be completed.

In the domain of international scientific Cooperation the Hungárián Geolo
gical Institute widened its bilateral relations and developed common themes 
in the sphere of engineering-geological mapping with VSEGINGEO (Moscow), 
in the field of documentation with VSEGEI (Leningrad) and UUG (Prague), 
in regional geology, stratigraphy, paleontology with GUDS (Bratislava), in 
deep subsurface geology and laboratory testing and analysis with ZGI (Berlin).

We took part in the execution of programmes of bilateral collaboration 
with Austria, France, Yugoslavia, Poland and Czechoslovakia, administered 
on ministerial level.

With the bringing to a successful close of the work of the IIIrd Geological 
Mapping Expedition in Mongólia and the sending out of the IVth Expedition, 
as well as with the effective work of the Cuban Expedition we fulfilled our 
duties in geological mapping abroad. In the developing countries 5 of the 
Institute’s staff scientists were active on long-term missions abroad.

Members of the Hungárián Geological Institute staff were on study- 
tours abroad on 84 occasions and 46 visitors from foreign countries called on 
our Institute.

D r . József K onda 
Director


