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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1980 ÉVI 
EREDMÉNYEI

Az igazgatói jelentés feladata röviden összefoglalni
— tárgyévi szakmai és tudományos eredményeinket,
— tudománypolitikai és mtézetpolitikai tevékenységünket,
— áttekintem soron kővetkező" feladatainkat és teendőinket
Munkánkat megkönnyítette, hogy a hazai ásványi nyersanyagok fokozott 

kutatására és hasznosítására vonatkozóan a legmagasabb szintű kongresszusi 
határozatok, minisztertanácsi rendeletek rögzítették feladatainkat, erősen 
megnővekedett kutatásaink jelentősége és munkánkat fokozott figyelem (bár 
fokozott elvárások is) kísérték — minden szinten Ma még szinte felmérhetet
len jelentőségű, hogy a Tudománypolitikai Bizottság két kérdésben is alap
vető határozatokat hozott a tudományos kutatás továbbfejlesztése terén „A z  
ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata”  című tárcaszintű 
főirány országos rangra emelésével

Munkánkat megnehezítette a globális energia- és nyersanyagválság késői 
lecsengéséből adódó feszített ütem és feladatváltozások, az intézeti útkeresés 
vajúdásai, végül, de nem utolsó sorban, hogy közös akarattal, igényesen három 
(önmagában sem könnyű) célt tűztünk ki az 1980-as tervévre Ezek

1 az V ötéves terv feladatainak lezárása,
2 а VI ötéves terv kiemelt népgazdasági fontosságú nyersanyagkutatási 

programjainak megalapozása,
3 az Intézet tudományos színvonalának emelése, a kutatómunka haté

konyságának növelése

A K FH  elnöke kiadott irányelveiben tervfeladatamkat ot fő terület koré 
csojiortosította, megadva azok volumenét és arányait is Ezek

— a földtani alapkutatás,
— ásványi nyersanyagprognózisok előkészítése,
— regionális komplex kutatás (mint az Intézet fő profilja),
— konkrét nyersanyagkutatás, néhol a felderítő kutatás szintjén is,
— az országos jellegű tudományos szolgáltatások maradéktalan ellátása

Munkánkat az irányelveknek megfelelően ezen csoportosításban végeztük 
és végezzük
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Az Intézet kiemelendő, legfontosabb eredményei az elmúlt év teljesítmé
nyeiből a következők

1 Egyik legfontosabb eredménye volt a tervévnek az Intézet munkájának 
zavartalan továbbvitele, az egyes tervciklusok közötti folyamatos és töretlen 
átmenet biztosítása, és a közelmúlt intézeti koncepcionális, kutatáspolitikai és 
módszertani problémáiból adódó tanulságok levonása, az Intézet profilja vég
legesen kialakult, cs megítélésünk szerint sikerült az új koncepciók kialakítása 
(fokozatosság, regionalitás, alapkutatások fontossága), az Intézet szakmai erői
nek összefogása, a témakoncentráció (95 helyett 19 feladatba vontuk össze 
témáinkat),

2 először vettük tervbe kutatási programok elkészítését, melyek alap
vető fontosságúak egy adott feladat teljes áttekintésében, ütemezésében, ered
ményes végrehajtásában, 19 db kutatási programot felterjesztettünk a 
KFH-ra,

3 megkezdtük a szelvényszerű földtani felvételek újraindítását (Aggte
lek— Rudabányai-hegység, Velencei-hegység területén) és nagyrészt előkészí
tettük a Kisalföld felvételét,

4 megkezdtük új nyersanyagkutatási feladatok végrehajtását a m agyar - 
polányi területen (barnakőszén), Ófalu kornyékén (feketekőszén) és a nyugat- 
mátrai területen (színesércek),

5 növeltük a szénhidrogén-prognózist és kutatást megalapozó munkáink 
volumenét, kialakítottuk az építőanyag-ipari prognózisok elkészítésének ter
veit és módszereit, a környezetvédelmi, felszíni szennyeződésérzékenységi tér
képek mintapéldányait és agrogeológiai kutatásaink fejlesztési irányait,

6 növeltük az alapozó munkák arányát és ezzel bizonyos előnyt szerez
tünk V I ötéves tervi feladataink eredményes teljesítéséhez,

7 meggyorsítottuk a folyamatban levő kutatások lezárását, ezen belül 
42%-kal növeltük a kutatási eredmények nyomdai úton történő közreadását,

8 végrehajtottuk káderpolitikái revíziónkat, kialakítottuk gazdálkodási 
és érdekeltségi rendszerünket,

9 és végül, de nem utolsó sorban megkezdtük a kutatómunka hatékony
ságának javítását (a fővállalkozói rendszer kiépítésével, a munkafeltételek ja
vításával, hazai és nemzetközi kapcsolataink rekonstrukciójával)

1980-ban elvégzett kutatómunkánk legfontosabb eredményeit a követke
zőkben foglaljuk össze (a KEH  tervutasítás súlyponti feladatainak sorrend
jében)

1 A f ö l d t a n i  a l a p k u t a t á s  terén „A z ország természeti erő
forrásainak átfogó tudományos vizsgálata”  c országos szintű kutatási főirány 
földtani feladatait több alternatívát kínáló javaslatban dolgoztuk ki Az Inté
zet bázisintézeti megbízása alapján létrehoztuk a főirány földtani kutatási 
feladatait koordináló bázisirodát

Az ország egyes területrészeinek vagy egész régióinak földtani felépítését 
reprezentáló, a mindennemű földtani kutatásnál szabványosított hivatkozási 
alapot jelentő földtani egységek etalon vizsgálatát szolgáló országos földtani 
alapszelvény programot véglegesítettük és az ELGI közreműködésével kiegé
szítettük a szükséges geofizikai vizsgálati programokkal Jelentős eredmények 
születtek a program megvalósítása során is, részben a l^ozponti szerződés kere
tében, részben pedig az egyes területek komplex földtani kutatásaihoz kap cső-
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lódva 1980-ban 3 db alapfúrás mélyítése és 7 db feldolgozása fejeződött be 
30 db új felszíni alapszelvényt létesítettünk, több mint 70 db-ot pedig karban
tartottunk A paleozoikumnál idősebb és a paleozóos képződmények feltárásai 
ezzel elkészültek, de készen van a triász képződmények feltárásainak nagyob
bik része is

Megkezdtük a fiatalabb mezozóos és a neogén képződmények feltárását is 
Befejeződött 11 db etalon szelvény vizsgálata Elkészült 7 db részletes és 10 db 
rövid formációleírás és a mélymedencék alapszelvény-hálózatának programja, 
szoros együttműködésben az OKGT-vel

2 Az ország legfontosabb á s v á n y i  n y e r s a n y a g a i r a  v o 
n a t k o z ó  p r o g n ó z i s o k  készítésére 1980-ban is kiemelt figyelmet for
dítottunk

A szénhidrogén-prognózis földtani megalapozása érdekében 1980-ban elké
szítettük az ország legfontosabb potenciális szénhidrogén-tárolóinak, a pannon 
formáció képződményeinek ismertető magyarázóját A magyarországi pannon 
formációk 1979-ben elkészült térképsorozata már nyomdában van Ugyanezen 
célból folytattuk az Alföld és a Tolnai-dombvidék elfedett miocén képződmé
nyeinek vizsgálatát Az olajpala-típusú képződményekre vonatkozó vizsgála
tok területi kiterjesztésével a hajdani szénhidrogén-képződés több, potenciáli
san számbajohető zónáját valószínűsítettük Kiadtuk a Dunántúli-középhegy - 
ség kornyékének pannon monográfiáját, amely a későbbiekben fontos etalon 
munkaként hasznosul Ötéves keretszerződésben az intézeti kapacitás 10%-át 
kötöttük le az OKG-T munkáira

Az eocén barnakőszenek prognózisa keretében a „Móri-árok55-tói К -re levő 
területek prognózisa elkészült 9 térképváltozattal Ez Tatabánya, Mány, 
Nagyegyháza, Oroszlány, Dorog körzete, egészen a Dunáig — Összeállítottuk 
a Dunántúli-kozéj)hegység egészére vonatkozó barnakőszén-prognózis és elő
kutatás programját, valamint a teljes középhegységi területre az eocén bázis
képződmények térképét

Elkészítettük az ország hgmtvagyonának áttekintését és gazdaságfoldtam 
értékelését tartalmazó helyzetképet A mátra—bukkalji terület 4 lapból álló 
térképsorozata és rövid magyarázója már nyomdában van

A Dunántúli-középhegység bauxitf okítani térképsorozatából egy változat 
nyomtatásban megjelent a tervévben, egy változat szerkesztése pedig befejező
dött A kiadott anyagok egyben módszertani útmutatók is Kidolgoztuk a 
bauxitprognózis és előkutatás teljes programját, azonkívül elkészítettük 4 rész
terület területi prognózisának és előkutatásának tervét is, nagyrészt a Bauxit- 
kutató Vállalattal kooperálva

Az ország építőipari nyersanyagainak prognózisai közül elkészült a törme
lékes-üledékes kőzetek áttekintő prognózisa és összeállítottuk a többi kőzet
félék feldolgozásának részletes programját

Az országos vízprognózis keretében a regionális vízellátás megtervezéséhez 
1 500 000-es térképet szerkesztettünk 4 változatban Azonkívül elkészült a 
Tokaji-hegység és a Mecsek hegység vízforgalmának és víznyerési lehetőségei
nek értékelése és az ország egész területére vonatkozóan ábrázoltuk a nagyobb 
vízföldtani jelentőségű, hordalék eredetű ossz!eteket is A prognózismunkála
tok során eredményes vízfeltárást hajtottunk végre a nógrádi területen (a 
Nógrádszakál 3 sz fúrás 1000 1/perc melegvizet ad) Az egyéb hasznosítható 
anyagok prognózisa a tokaji-hegységi perhtprognózis elkészítésével haladt 
előre Ezt nagykapacitású perht bányaüzem telepítése érdekében végeztük.
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A mélyfúrásokra és a technológiai vizsgálatokra alapozott kutatás jelentős 
reménybeli készleteket prognosztizált Megkutatásukra 3 területegység felde- 
rítő-kutatási tervét készítettük el és adtuk át az illetékes iparágnak

3 A t e r ü l e t i  k o m p l e x  k u t a t á s o k  keretében fokoztuk a ko
rábban felvett 1 25 000 ma térképlapok szerkesztési-lezárási munkáit a Ba
konyban 3 térképlap és 4 magyarázó nyomtatásban megjelent, 7 térképlapot 
és 2 térképmagyarázót pedig nyomdai előkészítésre kész állapotban befejez
tünk Ezzel a teljes terület felvétele megtörtént 2 részlap hiányával

Párhuzamosan folytattuk a Dunántúli-középhegység földtani képződmé
nyeinek sokoldalú vizsgálatát A munkálatok kapcsán elkészült a Balaton- 
felvidék É K -i részének sztratiform ércesedésére vonatkozó értékelő tanulmány

Gyorsítottuk a munka ütemét a Nagyalfoldon is, ahol 2 db 18 — 20 térkép
változatos atlasz megjelent, további 2 lapon a szerkesztési munkákat, 4 db 
1 100 000 ma térképlapon pedig a felvételi munkákat fejeztük be Ez bizto
sítja a program 1984-ben történő lezárását és lehetővé teszi a szintetizálás 
megkezdését

A 'Nyugati-Mecsekben 2 térképlap szerkesztését és 2 lap feltárását fejeztük 
be, további 2 lapon pedig a felvételi munkákat végeztük el

Figyelembe véve az esetleges ércperspektívákat, a további kutatásokat 
megalapozó földtani térképezést kezdtünk a Velencei-hegységben és az Aggte
lek—Rúd1 ahányai-hegységben Az előző területen 4 db 1 10000, utóbbin 2 db 
1 25 000 ma lap területének felvétele készült el

A közelmúltban befejezett felvételi munkák anyagának egységesítése és 
az azokat kiegészítő tematikus munkák alapján megszerkesztettük a Dorogi- 
medence és a Börzsöny hegység földtani tájtérképét és a Bakony hegység negyed- 
ídószaki képződményeinek térképét Ezzel a nyílt kiadás jelentős hiányait 
igyekeztünk pótolni Gyorsított ütemben kívánjuk közreadni a Bakony hegy
ség és a Mecsek hegység áttekintő falitérképeit Ezt a terepi munkák elérhető 
közelségbe hozták

Ugyancsak a területi komplex kutatás keretében készült el a Börzsöny 
liegíjség összefoglaló földtani jelentése, a hegység központi területén pedig az 
ércfoldtam kutatásokat zártuk le Jelentősen előrehaladt a kisalföldi kutatási 
program előkészítése, módszertani tanulmányokkal, légi és űrfelvételekkel tör
ténő megalapozása

4 K ö z v e t l e n  n y e r s a n y a g k u t a t á s i  célzatú munkáink kö
zül az ún Darnó-programot leszűkítettük a népgazdasági szempontból legsür
gősebb problémák területének vizsgálatára, és azon belül szakaszoltuk a kuta
tást így  előbb az Aggtelek—Rudabányai-hegység és a Velencei-hegység rész
letes földtani felvételét készítjük el a földtani ismeretességi helyzet javítása 
céljából Ezt követően kerülhet sor érckutatási programok tervezésére és végre
hajtására

A Nyugati-Mátra földtani ismeretessége (az ott korábban elkészült részle
tes térképek alapján) lehetővé tette, hogy szerkezeti és vulkanotektonikai 
problémák tisztázásával egyidejűleg megkezdjük a terület ércprospekciós, 
ércgenetikai vizsgálatát Ilyen megfontolások és megközelítési mód mellett 
tudunk eleget tenni a rudabányai és a gyongyosoroszi bányászat perspektíváit 
а VI ötéves terv folyamán tisztázni kívánó sürgető népgazdasági igényeknek

A kimerülő ajkai barnakőszéntel ulet pótlása érdekében elvégeztük a ma- 
gyarpolányi reménybeli terület kutatását és elkészítettük zárójelentését Mivel
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ennek alapján nem lehetett továbbkutatásra érdemes készletet igazolni, meg
kezdtük további két reménybeli terület a tósokberéndi és a kislődi előku
tatását

Megkezdtük a Mecsek D K -i részén levő, a Máza D-i területhez csatlakozó 
reménybeli feketekőszén-terulet kutatását fúrásos és geofizikai módszerekkel

Az Ófalu K -i terület déli részén, ahol a kőszéntartalmú képződményeket a 
felszínhez legközelebbi helyzetben feltételeztük, a kutatást befejeztük, értéke
lése még folyamatban van

5 E g y é b  f e l a d a t a i n k  közül mérnökgeológiai munkáink terén a 
Balaton-kornyék és Budapest építésföldtani térképeinek 1 20 000 és I 40000 
méretarányban történő egységesítése és összevonása jelentősen előrehaladt 
A két területről összesen 16 térképváltozat született, azonkívül elkészültek a 
földtani változatok Budapestnek a MÁÉT által térképezett részéről A pécsi 
építésföldtani térképezés keretében 2 lap szerkesztése és 2 lap felvétele készült 
el, Szeged térképezését irányító fővállalkozóként pedig megkezdtük Folytattuk 
a regionális mérnökgeológiai helyzetképek összeállítását és a csúszásveszély es 
területek kát ászt erezési munkáit

A földtani kutatás felé irányuló újabb igények alapján elkészítettük az 
egész országra és egyes kiemelt területekre a környezetvédelmi és felszíni szeny- 
nyeződésérzékenységi térképek első példányait és kialakítottuk e fontos munkák 
országos programjait Kidolgoztuk az agrogeológiai kutatások fejlesztési irányait 
és folytattuk a helyben fellelhető talajjavító anyagok kutatását Általam sú
lyosnak ítélt lemaradásunkat pótoltuk Magyarország 1 500 000 méretarányú 
földtani, tektonikai, ősföldrajzi atlaszai szerkesztési és kiadási programjának el
készítésével Mindhárom téma már VI ötéves tervi feladatainkat alapoz
za meg

Az év során elláttuk a központi dokumentációs és információs feladatokból 
Intézetünkre háruló könyvtári, adattári és gyűjteményi tevékenységet K önyv
tári állományunk 1247 kötet könyvvel és 1429 folyóirat kötettel növekedett 
Adattárunk 1271 jelentéssel és 2017 mélyfúrási dokumentációval gyarapodott 
Befejeztük a OKGT kútkönyveinek mikrofilmre való átvitelét Az Intézet 
szék háza 3 emeletének rekonstrukciója érdekében kőzet- és ősmaradvány
gyűjtemény unket az építkezés miatt vidéki raktárainkban helyeztük el 
Kiemelendő az információs rendszer továbbfejlesztése a magyar—francia 
tezaurusz elkészítésével Fontos előrelépést tettunk a számítógépes mélyfúrási 
adatbank létrehozása érdekében, a fúrások egységes adatgyűjtő rendszere 
földtani részének kidolgozásával Ezt szétküldtük az összes földtani kutató és 
termelőhelyre véleményezés céljából

Kutatási eredményeink közzétételét továbbra is fokozott ütemben végeztük 
Kiadtunk 6 kötetet, 2 térkép atlaszt, további 9 térképet és 4 magyarázót, 
továbbá az 1978 évi mélyfúrási alapadat-kötetet Elkészült, egyelőre kézirat
ban, az ország mélyfúrásainak atlasza 1 150 000 méretarányban

Folytattuk nemzetközi feladataink teljesítését Megszerveztük új mongollal 
és kubai expedícióinkat Egyre céltudatosabban tervfeladatamk szolgálatába 
állítjuk KGST és MTE kapcsolatainkat E tervévben is teljesítettük az orszá
gos ásvány vagyonmérleggel kapcsolatos feladatainkat, és reméljük, hogy a ve
zetői káderprobléma megoldásával e feladat egyre hatékonyabban járul hozzá 
az ásványi nyersanyagkutatás eredményességéhez

Területi Földtani Szolgálataink hatósági alapfeladataik ellátása mellett 
mintegy 100 millió Ft értékű munka műszaki ellenőrzését is elvégezték Sajátos
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profiljuk kialakult és kivették részüket egyéb kutatási feladatok megoldá
sából is

Az Anyagvizsgáló Főosztályon az У ötéves tervben végrehajtott műszaki 
fejlesztés eredményeként a laboratóriumok vizsgálati spektruma kiszélesedett, 
az infravörös spektroszkóp, gázkromatográf, kvázi denvatográf és a saját fej
lesztésű 4 db reakciókmetikai kalciméter üzemszerű használatba került 
A tervezettnél lassabban haladt viszont a röntgen]aboratónum, az üledék- 
kőzettani laboratórium és a csiszolóműhely korszerűsítése Említésre méltó 
eiedmény, hogy a kémiai laboratóriumok műszerparkjának fejlesztése révén 
új atomabszorpciós spektiométerek, lángfotométerek, polarográf és egyéb 
korszerű műszerek beállításával a nedvesanalitikai laboratórium vizsgálati 
kapacitása 40%-kal növekedett Összegezve megállapítható, hogy a laborató
riumok 1980-ra már elérték azt a szintet, hogy a megnovekedett intézeti igé
nyek kielégítését mennyiségi és minőségi szempontból is biztosítani tudják

Az analitikai munka hatékonysága növekedésének is része van abban, 
hogy az őslénytani, ásvány-kőzettani és geokémiai specialisták munkájában 
nagymértékben fokozhattuk az összesítő—értékelő munka részarányát

Jelentős lépéseket tettunk — az extenzív fejlesztés helyett — partner- 
kapcsolatok kialakítására és új kutatási kapacitások lehetőségeinek kiegészíté
sét szolgáló bekapcsolására (egyetemek, OFKFV, ATOMK1, MÁFKI, K B FI 
stb )

6 Tudomámjpohtikai, intézet,politikai, tudományszervezési tevékenységeik 
áttekintése

Tudománypolitikai szempontból kiemelkedő fontosságú eredménynek te
kintjük a Tudománypolitikai Bizottság határozatát, amely az Intézet státuszát, 
gazdálkodási rendjét változatlan formában továbbvinni javasolja A felülvizs
gálat során felszínre került problémák (pl nemzetközi eredményeink elégtelen 
irodalmi hivatkozása) megoldását szem előtt fogjuk tartani, azonban mégis 
iigy érezzük a határozat eddigi következetes, színvonalas, és a gyakorlati 
életet, a gazdaságpolitikai célkitűzéseket a legkövetkezetesebb úton támogató, 
tudományos módszerű és elmélyultségű munkánk elismerését, programjaink, 
feladatkörünk megerősítését jelenti Meggyőződésünk, hogy helyesen és időben 
láttunk hozzá az intenzív fejlesztés célszerű áttervezéséhez, helyes arányt tar
tottunk az államilag súlyozott kutatási feladatok és a szerződéses megbízások 
kozott, és talán még nem későn igyekszünk pótolni néhány — az intézeti 
profilból következő — alapkutatási és földtani előkutatási feladatot Jelenleg 
elmaradásról még nincs szó, de ismernünk kell annyira saját tudománytörté
netünket, kutatási rendszerünk és módszereink időigényét, hogy a mi fázi
sunknak megfelelően már ma készüljünk az 1990-es évek feladatainak meg
oldására

Jelentős tudománypolitikai tevékenységet fejtettünk ki az elmúlt évben 
,,Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata5' c orszá
gos tudományos főirány földtani és határterületi tematikájának kidolgozásá
ban Az Y  ötéves terv tudományos eredményeinek összegezése és а V I ötéves 
tervirányelvek kidolgozásában nagy horderejű tervankétokat szerveztünk a 
Magyarhoni Földtani Társulattal együtt az ország 5 ipari-bányászati, gazda
sági, tudományos bázisán (Salgótarján, Miskolc, Veszjorcm, Pécs, Szeged)

Frontáttörést hajtottunk végre a kutatási eredmények közzététele terén 
az említett 42%-os volumennövekedés mellett meggyorsítottuk az Intézet Évi
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Jelentésének kiadását, a jutalmazási rend és a szerzői jogdíjak revíziójával 
érdekeltté tettük a kutatókat, szerkesztőket a szintézisre törekvésben

A múlt év intézetpolitikai eseményei közül a Tudományos Tanács életre- 
keltése, a Fiatal Kutatók Tanácsának megalakítása és ötéves kádert érvünk el
készítése emelhető ki Utóbbi alapvetően megváltoztatta káderutánpótlási 
stratégiánkat már az egyetemen történő kiválasztás, a tudatos felkészítés, a 
kutatóvá válás folyamatában, és a szaktechnikusok biztosítása terén Alap
vetően nehéz káderhely zetunket jellemzi, hogy 1990-ig még a szinten tartás 
sem egészen biztosított a geológusok és a technikusok vonatkozásában

A káderterv már ma látható eredményei a Központi Földtani Hivatal 
segítségével megoldottuk az igazgatási szintű vezetés, ellenőrzés, végrehajtás 
problémáit H etényi R és Dudich E igazgatóhelyettes elvtársak bevonásával 
Stabilizáltuk szervezeti rendünket, létszámarányainkat és ez nagymértékben 
hozzájárult két eredményhez megszűnt az egészségtelen létszámemelkedés, és 
létszámtakarékossági tervünket 1980-ban teljesíteni tudtuk, felkészültünk a 
TPB határozat 5%-os létszámcsökkentést előirányzó végrehajtására További 
eredmény kutatói szinten gyakorlatilag megállt a fluktuáció és egyéb munka- 
vállalók területén is kevesebb mmt felére csökkent Az elmúlt év során hat 
fiatal kutatót tudtunk munkába állítani, és öttel kötöttünk szerződést, ami 
aggasztó hiányainkat részben enyhítette, íll enyhíteni fogja

Lebonyolítottunk két belső továbbképzési tanfolyamot (technikus tovább
képzés és anyagvizsgálati módszerek alkalmazása tárgykörben) és kialakítot
tuk a nyelvi továbbképzés rendszerét — az egyén és az Intézet részéről egy
aránt 100%-os kockázatvállalással Egyidejűleg rendeztük a nyelvpótlékok 
ügyét a kutatási érdek és az egyéni érdek szoros összhangjában — jelentős 
anyagi áldozatok árán Politikai felsőfokú képzésre múlt évben 11 elvtársunkat 
iskoláztuk be a kádertervnek megfelelően Ketten szereztek egyetemi diplomát 
és ketten tudományos minősítést dolgozóink közül

Intézeti életünk demokratizmusa az 1980 évben a munkaügyi szabályzat 
kiadásával, az intézeti demokrácia érvényesülésével, a munkaértekezleteken 
felmerült kérdések írásbeli megválaszolásával, a rekonstrukciós tervek köz
szemlére tételével, a munka- és védőruha-szabályzat revíziójával és az anyagi 
érdekeltségi rendszer kialakításával fejlődött tovább Először alkalmaztuk 
külföldi expedícióink feltöltésénél a pályázati rendszert — eredményesen

Az mtezetpolitika kifelé irányuló tevékenysége belföldre és külföldre 
egyaránt élénk volt

Szocialista szerződéseket kötöttünk a Bauxitkutató Vállalattal, a Mecseki 
Ércbányászati Vállalattal, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemmel, és 
fontos lépésként említhető az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszttel kötött 
ötéves keretszerződésünk Az Intézet akadémiai (Tudományos Minősítő B i
zottság és Földtani Tudományos Bizottság) és társulati pozíciói három felelős 
poszton, egyetemek terén két poszton erősödtek

Külföldön felújítottuk és részben új alapokra helyeztük kapcsolatainkat 
1980 folyamán a berlini ZGI, a bratislavai GUDS, a franciaországi BRGM 
társmtézetekkel, meghívásunk van ilyen célból a kijevi, a ljubljanai, a helsinki 
és a bécsi intézetektől

A  magyar—amerikai együttműködés fejlesztéséhez múlt évben a Geologi- 
cal Survey szakértőinek látogatása, idén három intézeti szakértő tanulmány
útja járul hozzá Ez elsősorban műszaki-fejlesztési feladataink megoldásához 
nyújthat hasznos tapasztalatokat
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Az intézeti részvétel javult a nemzetközi rendezvényeken példaként a 
párizsi világkongresszus intézeti előadásai, a KBGA Szedimentológiai Bizott
ságban átvett feladatok, az 1985 évi Neogén Világkongresszus rendezési jogá
nak megszerzése, a Nemzetközi Diatoma Kongresszus és további néhány ren
dezvény várható magyarországi lebonyolítása említhető

Nem lenne teljes beszámolóm a problémák, fennmaradt nyitott teendőink 
áttekintése nélkül Nem a teljesség igény ével, de felsorolásszerűen megemlítem 
nehézségeinket

— káderhiányunk nem enyhült a kívánt mértékben, pl kénytelenek va
gyunk szüneteltetni a Szilárd Ásványi Nyersanyag Prognózis osztályt,

— fokozott erőfeszítéseket kell tennünk a korszerű uledékfoldtam irány
zatok és módszerek intézeti meghonosítására, a paleomágneses és új terepi 
geokémiai módszerek bevezetésére,

— még nem tökéletes információs rendszerünk az Adattár—Könyvtár 
hasznosítása terén,

— nemzetközi vonalon több tervszerűségre, céltudatosabb és sokszor egy
idejűleg rugalmasabb tervezésre, a tervfeladatok megoldásában e lehetőség 
konkrét hasznosítására kell törekednünk

Ügy érezzük, összességében eredményes évet zártunk Ezen eredményes
séghez a tisztességes munkán túl alapvetően járult hozzá a gazdasági igazgató
ság jó munkája is, a bevételi terv 126%-os teljesítésével, a differenciált bérezést, 
jutalmazást, fejlesztéseket és felújításokat lehetővé tevő jó  tervezéssel — gaz
dálkodással — általában a kutatómunka feltételeinek aránylag zökkenőmentes, 
sok erőfeszítést kívánó biztosításával

Dr H ámor Géza 
igazgató

1980 ACHIE VEMENTS OF THE HUNGÁRIÁN 
GEOLOG!CAL INSTITUTE (MAPI)

The Director’s report has been aimed at
— summarizmg the techmcal and scientific results of the year,
— givmg an account of our Science- and Institute policies and
— overview of our immediate tasks and objectives

Our work was eased by stnctly formulated Party Congress resolutions 
and Council of Ministers decrees on an increased exploration and beneficiation 
of domestic mmeral resources, the growmg importance attributed to geological 
research and the keen attention paid to (and, consequently, the solid require- 
ments imposed on) our work on all authonty levels The promotion of the 
project “ Comprehensive scientific study of the country’s natural resources”  from 
mimstenal to governmental (national) level by the Commision on Science 
Policy has led to fundamental decisions on two different questions an issue 
with implications unpredictable at the present time

Our work was handicapped by a forced rate o f action due to the aftermath 
of the global energy and raw matenals crisis and the resuítmg change m
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schedules, a penod of mdecision m adjustmg M ÁFI’s policy to recent economic 
changes, and last bút not least, the three goals we were all determined, 
exigently enough, to achieve simultaneously durmg 1980 (any of them alone 
not very easy to manage I) Let us quote them

( i )  to fimsh execution of Fifth Five-Year Plan projects,
(%%) to lay foundations fór exploration project-programmmg on selected 

mineral Commodities of utmost national economic importance fór 
the Sixth Five-Year Plan,

(%%%) to raise the scientific level of the Institute and mcrease the effective- 
ness of research work

As stipulated by the directives issued by the president of the Central 
Office of Geólogy (KFH), our plans were to be grouped around fi ve major 
projects, both their volume and proportions havmg been fixed Here they are

— fundamental geological research,
— preparations fór mineral resource predictions,
— complex regional geological research (the prmcipal professional field 

of action of the Institute),
— searches fór selected mineral deposits, m  somé cases up to the level 

of reconnaissance,
— nation-wide scientific Services m the field of geology

We did and are still domg our work according to the grouping just outhned
The key issues of the work performed by the Institute’s staff last year 

may be quoted as follows

1° One of the most sigmficant achievements was the undisturbed contmua- 
tion of the Institute’s work, the lack of disruption m the passmg írom one plan 
term to the other, our learnmg from the lessons derived írom the problems 
of conception, research policy and methcdology faced m the recent pást The 
scope and basic functions of the Institute were fmalized and, according to our 
judgement, the new concepts (progressiveness, regionahty, importance of 
fundamental research) could be successfully formulated In addition to this, 
we succeeded in concentratmg efforts by the Institute’s scientific staff and 
reducmg the number projects (from 95 to 191)

2° Project-programmmg was fór the first time pút on the agenda, a 
measure of crucial importance fór enablmg füll OverView of a particular project, 
developmg íts time-table and achievmg the best possible performance 19 
programs were submitted to the Central Office of Geology

3° Geological surveys along selected section lmes were recommenced (in 
the Aggtelek—Rudabánya rangé and the Velence Mts) and prejiarations were 
made fór surveymg the Little Hungárián Piám

4° The execution of new mmeral exploration projects m the Magyar- 
polány area (lignité), the vicmity of Ófalu (coal) and the western Mátra area 
(base metál ores) was begun

5° More work was de vöt ed to preparations fór hydrocarbon resource 
prediction and exploration Plans and methods fór predictmg resources fór 
construction matenals manufacture were estabhshed The prototype copies of 
environmental protection and surface vulnerability maps were issued and the 
development trends of agrogeological research were formulated

2 M ÁFI évi jelentés 1980
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6° The proportion of fundamental research in our work was mcreased, 
provídmg a good start fór the execution of our V lth  Five-Year Plan tasks

7° The termmation of current projects on schedu]e was speeded up and, 
in this context, the total volume of pubhshed résülts was mcreased by 42%

8° A revision of our cadre pohcy was carned out and a new System of 
management, awards and bonuses was mtroduced

9° And last bút not least, initial measures were taken towards improvmg 
the efficiency of research work (by developmg a well-coordmated System of 
mam and subcontractors, improvmg the labour conditions and renewmg our 
cooperation channels, both national and international)

The most important results of research m 1980 may be summanzed as 
follows (listed accordmg to the hierarchy of the projects in K F H 5s Plan In- 
structions)

1 In f u n d a m e n t a l  g e o l o g i c a l  r e s e a r c h  several alterna
tives were worked out m our propos al concernmg the work to be done under 
the national project “ Comprehensive scientific study of the country's natural 
resources" On account of MAPI's havmg been Charge d with base agency duties 
we have estabhshed withm the Institute an office for coordmatmg the relevant 
geological research

The National Geological K ey Section Project launched with the aim of 
provídmg a research standard of reference to the geology of selected subareas 
or whole regions has been fmalized and complemented, through ELGI (Eötvös 
Loránd Geophysical Institute) contnbutions, with the necessary geophysical 
programs Considerable results were achieved m implementmg the project, 
partly withm the frame of the central contract, partly in the context of the 
complex geological study of selected regions In 1980 three key boreholes were 
drilled and the processing of the material of seven boreholes was completed 
30 new surface key sections were estabhshed and mamtenance of more than 
70 was carned on With this development, full key section representation of 
the pre-Palaeozoic and Palaeozoic has been achieved, and the greater part of 
the Tnassic is also represented

The development of the Late Mesozoic and Neogene formations by 
drilling and diggmg has been started The Investigation of 11 standard sections 
is complete 7 detailed and 10 concise descnptions of formations were prepared 
and a program for developmg the key section net work of deep seclimentary 
basms was worked out, in closest cooperation with the National Oil and Gas 
Trust (OKGT)

2 Particular attention was paid, m 1980 too, to p r e d i c t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i n e r a l  r e s o u r c e s  
of the country

As a geological contnbution to predictmg the oil and gas resources, we 
prepared in 1980 explanatory notes to maps representmg the Pannonian 
Formation—the most potential hydrocarbon reservoirs m Hungary The 
Pannonian Formation Map Senes ltself, compiled m 1979, is already m press 
The same goal was pursued m our Investigation of the buned Miocéné m the 
Great Hungárián Piám and the Tolna Hill Country By widemng the area of 
studymg oil-shale type formations, we could outline several potential zones of 
hydrocarbon generation The monograph of the Pannonian m the neighbour- 
hood of the Transdanubian Central Range, a work to be used as a standard
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of reference in hydrocarbon prediction, was published On top of that, a five- 
year contract engagmg 10% of the MÁFFs total capacity was signed with 
OKGT

Under the Eocéné browncoal prediction project, the prediction of the 
resources of areas east of the “ Mór Graben” the Tatabánya—Mány—Nagy
egyháza—Oroszlány—Dorog zone extendmg up to the Danube, was completed 
and íllustrated m 9 map vanants In addition, the program of browncoal 
prediction and reconnaissance was worked out and the map of the basal 
Eocéné formations was compiled fór the whole Transdanubian Central Range 

An account of present-day knowledge of the country’s lignité resources 
and their economic geological evaluation have been completed The 4-quad- 
rangle map senes of the ligmtiferous Mátra-Bukk foothills zone and the 
associated, concise explanatory notes are already in press

One variant of the bauxite geological map senes of the Transdanubian 
Central Range was issued in pnnt, and the editmg of another variant was 
fmished In addition to being carriers of Information, the pubhshed matenals 
are methodological guides as well A complete bauxite prediction and recon
naissance program has been worked out and the plan of resource prediction 
and Investigation of 4 subareas has been prepared, fór the most part m Coopera
tion with the Bauxite Prospectmg Enterprise (BKV).

In the field of buildmg resources, an overview-prediction of detntal 
sedimentary rock resources was carned out and detailed programs were 
developed for assessment of other typ es of rock

In the context of national water resource prediction a 4-vanant map of 
1 500,000 scale was compiled for regional water supply purposes In addition, 
the evaluation of the water budget and water extraction possibilities m the 
Toka] and Mecsek ranges was performed and hydrogeologically important 
sedimentary complexes of alluvial ongm were graphically represented with full 
coverage of the national territory Prediction works mcluded successful water 
development (the well Nógrádszakál 3 has yielded 1000 litres of thermal water 
a mmute) Predictions of other mmeral resources progressed by completion 
of the Tokaj Mountains Perlite Prediction, a project aimed at opemng a perlite 
mine of high output Based largely on drilling and technological tests, the 
project has yielded considerable predictive resources For their exploration, 
we have prepared reconnaissance plans for 3 sub areas and submitted them to 
the relevant industrial branch

3 In the context of c o m p l e x  r e g i o n a l  r e s e a r c h ,  the work on 
editmg and fmalizing mapsheets on a scale of 1 25,000 for the quadrangle 
surveyed earlier m the Bakony was accelerated 3 mapsheets and 4 explanatory 
booklets were pubhshed, 7 mapsheets and 2 explanatory booklets were made 
ready to prmt Thus all but two quadrangle maps of the territory have been 
mapped

Parallel to this work, the complex geological study of the Transdanubian 
Central Range was carned on In this connection, a paper evaluatmg the 
stratiform ore mmerahzation of the northeastern Balaton Highland was wntten 

The rate of work was also speeded up m the Great Hungárián Plam  In 
this context 2 atlases with 18 to 20 map vanants were pubhshed, the editmg 
of additional two atlases was fmished, and the survey of 4 quadrangles on а 
scale of 1 100,000 was completed This will guarantee the completion of the 
program in 1984 and to start to synthesize the results

2*
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The work m the western Mecsek reached the stage of completion of 
map-editmg fór 2 quadrangles and of survey drilling and diggmg fór 2 other 
ones, and field-survey of 2 more quadrangle areas

On account of possible őre prospects, geological mappmg as a hasis of 
exploration works was commeneed in the Velence and the Aggtelek—Rudabánya 
ranges Four quadrangles at 1 10,000 were fully surveyed m the former area, 
and two 1 25,000-scale quadrangles in the latter one

On the basis of uniformization of the documents of recent surveys and the 
thematical works supplementmg them we have compiled the regional geological 
maps of the Dorog basm and the Börzsöny rangé and the Quaternary map of 
the Bakony In domg so, we have sought to fill gaps in the national territory’s 
coverage with nonconfidential maps pubhshed by the Institute We wish to 
speed up the rate of publishmg the outline wall-maps of the Bakony and 
Mecsek Mts Progress in our field-work has brought this goal to withm easy 
reach

Complex regional research was also the frame m which a summarizmg 
geological report on the Börzsöny rangé was prepared In addition, metallogemc 
survey was fmished m the central part of the rangé Considerable progress was 
made m preparmg the Little Hungárián Piám Research Program, as evidenced 
by methodological studies and aenal photographs and satelhte images

4 Of our activities directly aimed at m i n e r a l  p r o s p e c t i n g ,  
the so-called Darnó Program has been reduced to mvestigatmg areas with 
Problems most urgent fór the national economy and the research m these areas 
has been programmed So first a detailed geological survey of the Aggtelek— 
Rudabánya and the Velence ranges is to be carried out to achieve a 
higher degree of geological knowledge of the area Plannmg and execution of 
őre prospecting programs can be embarked upon only after that work is com- 
pleted

Geo^gical evidence (earhei large-scale maps) on the western Mátra rangé 
enabled us to clear structural and volcano-tectomc problems and start simul- 
taneous ore-prospectmg and ore-genetic studies Such considerations and 
approach are believed to guarantee satisfaction of an urgmg national economic 
need forecastmg the Sixth Five-Year Plan prospects of őre mmmg in the 
Rudabánya and Gyongyosoroszi areas

To find substitutes fór an Ayka browncoal dej)os%t close to depletion, we 
have carried out the mvestigation of the Magyarpolány area thought to be 
promismg, and prepared the final report on ít Because of the negative results 
not justifymg any follow-up, we started to mvestigate two other areas, beheved 
to be promismg—Tósokberénd and Kislőd

Reconnaissance drilling and geophysical measurements m the southeastern 
Mecsek, a prospective coal area adjacent to Máza South coal deposit, have been 
begun

Reconnaissance of the Southern part of Ófalu East, where coal-bearmg 
formations were supposed to be hidden close to the surface, has been fmished, 
íts evaluation is still gomg on

5 M i s c e l l a n e o u s  In the fi éld of engmeermg geological studies, 
considerable progress was made in umformizmg and condensmg the engmeermg 
geological maps of the Lake Balaton and Budapest regions on scales o f 1 20,000 
and 1 40,000, A  total of 16 map vanants were prepared of the two areas
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eombmed In addition, geological variants were compiled for those parts of 
Budapest mapped by MÄFPs staff In the context of the engineermg geological 
mappmg of Pecs the editmg of 2 mapsheets and the survey of 2 quadrangles 
were completed As main coordinators of another project we have started work 
on mappmg the municipal area of Szeged The Compilation of regional Engineer
ing geological Situation portrayals and a cadastre of areas vulnerable to shdes 
and slumps was contmued

Given the mcreasing vanety of fields m which the need for geological 
research ]s feit, we have prepared the first copies of environmental protection 
and surface-vulnerability-to-pollution maps, both national and for selected 
areas, and have formulated national programs foi these important actions 
The development trends of agrogeological research have been developed and 
searches for local soll mehoration Commodities have been contmued By 
working out the program of editmg and pubhshmg Hungary1 s geological, tectomc 
and palaeogeographic atlases on a scale of 1 500,000 we have managed to make 
up arrears in a field, pregnant with what I judged to be grave backwardnees 
All three developments have meant fundamental contnbutions to our V lth 
Five-Year Plan projects

Durmg the year we fulfilled central documentation and Information service 
duties in running the Institutes Public Library, Data Banks and Collections 
1247 copies of books and 1429 copies of penodicals have been added to the 
stock of the Library That of the Data Bank has mcreased by 1271 reports 
and 2017 items of drilling documentation The microfilmmg of OKGT well logs 
and documents was fmished With a view to reconstruction of the 3rd floor 
of MÄFPs headquarters, the rock and fossil collections have been tiansferred 
to depositories outside the Capital Improvement of the geomformation System 
with completion of the Hunganan-French thesaurus should be pomted out 
An important progress towards developmg a computenzed drilling data bank 
has been made with development of the geological pait of a uniform drilling 
data banking System This has been distnbuted for comments to all geological 
research, mineral exploration and extraction orgamzations

We did not stop making mcreased efforts towards Publishing our research 
residts 6 volumes of monographs, 2 maji atlases, 9 separate maps and 4 ex- 
planatory booklets and the basic drilling data register for 1978 were issued 
The Borehole Atlas of Hungary, scale 1 150,000, was fmished, in manuscript

W e contmued to fulfil our international engagements New expeditions to 
Mongólia and Cuba have been organized MAFPs CMKA and bilateral technico- 
scientific collaboration works have been ehannelled more and more resolutely 
to the service of national plans Like m earliei years we did fulfil m 1980 our 
duties in Connection with the national mineral reserve balance and we hope that 
with solution of the leadmg cadre problem these activities may become more 
and more efficient m eontributing to the efficiency of mineral exploration

The Territorial Geological Surveys, in addition to fulfillmg their basic 
authonty duties, carned out the techmcal control of works of about Ft 100 m 
value Their functions have erystalhzed and they have taken an active part in 
solvmg other research tasks as well

As a result of technological developments carned out durmg the Fifth Five- 
Year Plan at the Laboratory Department, the spectrum of laboratory analyses 
has widened and vanous new techmques such as IR  spectroscopy, gas chromato- 
graphy, quasi-denvatography and 4 reaction kmetics calcimeters of our own
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design have been put in regulär use Modermzation of the X-ray laboratory, 
the sedimentary petrographic laboratory and the polishmg workshop pro- 
gressed, however, more slowly than envisaged by the plan An event worthy of 
mention is the growth by 40% of the output of the conventional wet chemico- 
analytical laboratory—a progress achieved by the development of the Instru
ment park of the laboratory with mtroduction of new atomié absorption 
spectrometers, fiamé photometers, polarographs and other up-to-date Instru
ments All in all, we can conclude that by 1980 the laboratones had reached 
the level of being capable of satisfymg MAETs mcreased needs both quantitati- 
vely and qualitatively

The Institute's more open-mmded policy resulted m busthng activities on 
both national and international channels

Socialist Contracts were eoneluded with the BKV, the Mecsek Őre Mmes 
Enterprise the Miskolc University fór Heavy Industrial Technology In 
addition our five-year contract with OKGT can be mentioned as an important 
progress

M ÁFI’s positions at the Academy of Sciences (Commission on Scientific 
Attestation and Scientific Commission on Geology) and in scientific societies 
have strengthened by occupation of three posts of high responsibility, and by 
that of 2 university posts no less important

Among developments abroad m 1980 we renewed and partly reorganized 
our partnership with ZGI Berlin, GIJDS Bratislava, and BRGM Orleans, and 
v e  received mvitations of similar aim from Institutes in Kiev, Ljubljana, 
Helsinki and Vienna

As a contnbution to progress m Hungarian-US collaboration we received 
two experts of the US Geological Survey in 1980 and shall send 3 M ÁPI staff 
members to the USA These study-tours are hoped to prove useful contnbutions 
pnm anly to the solution of our technological development tasks

M ÁFI’s participation in international meetmgs has improved To íllustrate 
this, the papers presented by MÁÉI staff at the Paris W orld Congress, the work 
engagements m the CBGA Sedimentological Commission, the acquisition of 
nghts fór organizmg the Neogene W orld Congress m 1985 in Hungary, the 
International Congress on Fossil and Lívmg Diatoms, Budapest 1980, and a 
hőst of additional meetmgs m Hungary might be quoted

W e feel that we have just fmished a year of resultful balance Substantial 
contnbution to this was, on top of decent work, the good performance of the 
business admmistration staff of M Á F Ibyits 126% meeting ofthem com es plan, 
íts good planmng work that has enabled a differentiated distnbution of salanes 
and bonuses, by íts new development and reconstruction measures, m bnef, 
by guaranteemg, through concentrated efforts, the conditions fór a rather 
smooth progress of work

Dr G Hámor 
D irector
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ВЕНГЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА (МАФИ) В 1980 ГОДУ

Задачей данного отчета является коротко сообщить
— о специальных и научных результатах работы,
— о деятельности в области научной политики и политики института,
— рассмотреть задачи на будущее и последующую деятельность
Эта работа облегчается тем, что задачи, связанные с интенсивной развед

кой и использованием отечественных полезных ископаемых, закреплены в ре
шениях конгрессов на высоком уровне, в указах Совета Министров, значительно 
возросло значение разведки и — на всех уровнях — усилилось внимание, а 
также и возлагаемые надежды, связанные с нашей работой Сегодня еще имеет 
неоценимое значение, что Комиссия по научной политике по двум вопросам 
приняла основополагающие решения в области дальнейшего развития научных 
исследований, выделив в масштабах страны основное направление под назва
нием „ Всеобъемлющие научные исследования, природных ресурсов страны“

Эта работа осложняется тем, что всвязи с сырьевым и энергетическим кри
зисом темп работ становится более напряженным и меняются задачи, труд
ностями в поисках нового пути, и наконец, но не в последнюю очередь, тем, что 
по общему согласию на 1980 г выбрали три (и в отдельности нелегких) цели

1 Завершение задач V пятилетнего плана
2 Обоснование программ, связанных с разведкой полезных ископаемых, 

которые в VI пятилетием плане выделены, как имеющие повышенное народно
хозяйственное значение

3 Повышение научного уровня института, увеличение эффективности 
исследований

В принципиальных направлениях, изданных председателем ЦГУ, плано
вые задачи сгруппированы в 5 основных групп, и даны также их объеми и мас
штабы Эти задачи по группам

— фундаментальные геологические исследования
— составление прогноза в отншошении минерального сырья
— комплексные региональные исследования (как главный профиль 

института)
— конкретная разведка сырья, в том числе и на уровне поисковых работ
— выполнение научных исследований в масштабе страны

Работы проводились и будут проводиться в данной группировке и в соот
ветствии с принципиальными направлениями

Наиболее важные, выдающиеся результаты по итогам работы института 
в прошлом году

1 Одним из наиболее важных результатов деятельности прошлого года 
было продолжение работ института, обеспечение безостановочного перехода 
между отдельными плановыми циклами и принятие во внимание выводов, 
вытекающих из концепциональной, исследовательской политики и методиче
ских проблем недавнего прошлого, профиль института ̂ окончательно устано
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вился и, по нашему мнению, удалось образовать новые концепции (интенсив
ность, региональность, важность фундаментальных исследований), сплочить 
специалистов и сконцентрировать темы института (95 тем сгруппировали в 
19 задач),

2 Впервые включили в план составление программ исследований, кото
рые имеют основополагающее значение для обзора задачи в целом, планиро
вания работ по периодам, их результативного выполнения, 19 программ раз
ведки распространили на ЦГУ,

3 Начали геологическую съемку по разрезам (на территориях гор Аггте- 
лек—Рудабаня и гор Веленце) и подготовили большую часть съемки Малой 
Венгерской низменности

4 Начали проведение новых задач по разведке минерального сырья на 
территории Мадьярполань (бурый уголь), в окрестностях Офалу (каменный 
уголь) и на территории Западной Матры (руды цветных металлов),

5 Увеличили объем работ, обосновывающих прогноз и разведку углеводо
родов, разработали планы и методику составления прогнозоз на строительные 
материалы, макеты карт охраны окружающей среды, чувствительности к 
загрязнению земной поверхности и направления развития агрогеологических 
исследований,

6 Увеличили долю фундаментальных работ и таким образом имеем не
которое преимущество для результативного выполнения задач VI пятилетнего 
плана,

7 Ускорили завершение исследований, находящихся в работе, поэтому 
на 42% увеличилось число опубликованных результатов исследований,

8 Провели ревизию политики кадров, выработали систему хозяйство
вания и экономической заинтересованности,

9 И наконец, но не в последнюю очередь, начали повышение эффектив
ности исследовательских работ (организацией систем генеральных подрядчи
ков, улучшением условий работ, реконструкцией отечественных и международ
ных отношений)

Наиболее важные результаты исследовательских работ, проведенных в 
1980 г ,  заключены в нижеследующем (в порядке важности задач, выработан
ном ЦГУ) 1

1 В области ф у н д а м е н т а л ь н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е 
д о в а н и й  геологические задачи, заключенные в основном направлении иссле
дований под названием „ Всеобъемлющие научные исследования, природных 
ресурсов страны“  были выработаны пред поженил, включающие в себя множе
ство альтернатив В связи с поручением МАФИ функций базы создали базовую 
администрацию, координирующую задачи гео логических исследований основ
ного направления

Составили окончательную программу о п о р н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  
р а з р е з о в  страны, служащую эталоном разведки геологических единиц, 
представляющих единые базисные основы любого рода геологических исследо
ваний, демонстрирующих геологическое строение отдельных областей или 
целых регионов страны При сотрудничестве геофизического института эта 
программа была дополнена программами необходимых геофизических иссле
дований По ходу выполнения программы были достигнуты значительные ре
зультаты, с одной стороны в рамках договора с ЦГУ, а с другой стороны, в об
ласти комплексных геологических исследований отдельных областей В 1980 г
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было завершено бурение трех опорных скважин и обработка и описание керна 
семи скважин Было составлено 30 новых приповерхностных опорных разре
зов, и более 70-ти было обновлено Таким образом были осуществлены об
нажения допалеозойских и палеозойских образований, а также большей части 
обнажений триаса

Начати вскрытие молодых мезозойских и неогеновых~образований За
кончилось исследование 11 эталонных разрезов Завершено составление 7-ми 
детальных и 10-ти сжатых описаний формаций и, при тесном сотрудничестве 
с Общегосударственным трестом нефтегазовой промышленности, завершили 
программу опорных разрезов — сетей глубких бассейнов

2 В 1980 г также уделяли повышенное внимание составлению п р о г 
н о з а  н а и б о л е е  в а ж н ы х  в и д о в  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я  
страны

В целях геологического обоснования прогноза на углеводороды в 1980 г 
составили объяснительную записку для наиболее важных потенциальных хра- 
цилищ углеводородов, образований паннонской формации Серия карт паннон- 
ских формаций Венгрии, составленная в 1979 г , уже находится в типографии 
С этой же целью продолжали исследование покрытых миоценовых образова
ний Венгерской низменности и Толнского нагорья С территориальным рас
пространением исследований образований типа горючих сланцев с большей 
вероятностью могут быть приняты во внимание потенциальные зоны образо
вания углеводородов Издали паннонскую монографию Задунайского средне
горья, которая в дальнейшем будет служить в качестве важной эталонной ра
боты В рамках пятилетнего договора 10% мощностей института закрепили 
для работ треста нефтегазовой промышленности

В рамках прогноза эоценового бурого угля составили прогноз территорий 
к востоку от Мори-арок с 9 вариантами карт Это окрестности Татабаня, Мань, 
Надьедьхаза, Орослань, Дорог до самого Дуная Составили прогноз на бурый 
уголь, относящийся на все Задунайское среднегорье, программу предваритель
ной разведки, карту эоценового фундамента территории всего среднегорья

Составили обзор запасов лигнита страны и информацию, содержащую их 
геолого-экономическую оценку Серия карт территории Матра-Бюккальйа, 
состоящая из 4-х листов и короткая объяснительная записка к ним уже наход
ятся в типографии

Из серии геологических карт по бокситам Задунайского среднегорья в пла
новом году был издан один вариант и завершено составление второго Изданные 
материалы в то же время являются методическим руководством Разработали 
целую программу прогноза бокситов и их предварительной разведки, кроме того 
составили проекты территориального прогнозирования и предварительной 
разведки 4-х областей, большая часть этих работ была проведена при сотруд
ничестве с Предприятием по разведке бокситов

Среди прогнозов минерального сырья на стройматериалы страны составили 
обзорный прогноз обломочно-осадочных пород и детальную программу об
работки остальных видов пород

В рамках прогноза водоснабжения страны составили карту масштаба 
1 500 000 в четырех вариантах для проектирования регионального водоснабже
ния Кроме того завершили оценку водного баланса и возможностей водоснаб
жения гор Токай и Мечек, и изобразили толщи аллювиальных пород для "всей 
территории страны, имеющие большое гидрогеологическое значение Выходе 
проведения прогнозных работ было проведено результативное вскрытие под
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земных вод в области Ноград, скважина Ноградсакал № 3 дала термальную 
воду с дебитом 1000 л/мин Прогноз других полезных ископаемых продвинулся 
вперед после составления прогноза перлитов Токайских гор Эта работа про
водилась с целью заложения горного предприятия высокой производительности 
по добыче перлита Разведка, основывающаяся на разведочных скважинах 
и технологических исследованиях, дала прогноз на значительные перспектив
ные запасы С целью их уточнения подготовили проект предварительной раз
ведки трех участков, которые были переданы компетентной отрасли произ
водства

3 В рамках т е р р и т о р и а л ь н ы х  к о м п л е к с н ы х  и с с л е д о 
в а н и й  усилили завершающие работы по составлению ранее заснятых карт 
масштаба 1 25 000 в горах Б а к о н ь Издано в печати три карты и четыре 
объяснительные записки, а семь листов карт и две объяснительные записки за
кончили и подготовили к печати Таким образом за исключением двух непол
ных листов была завершена съемка всей территории

Параллельно с этим продолжали многостороннее исследование геологи
ческих образований Задунайского среднегорья По ходу работ составили моно
графию по оценке пластообразного оруденения северо-восточной части Балатон
ского нагорья

Ускорили темп работ и на территории Большой Венгерской нивменности, 
по которой изданы 2 атласа, содержащие 18— 20 листов карт, на следующих 
двух листах завершены работы по составлению, а на четырех листах масштаба 
1 100 000 завершены съемочные работы Это обеспечит завершение програм
мы в 1984 г и создаст возможность для начала синтеза

В отношении Западного Мечека закончили составление двух листов карт 
и обработку двух листов, а на следующих двух листах —  съемку

Принимая во внимание возможную перспективность на руды, начали гео
логическую съемку гор Веленце и гор Аггтелек—Рудабаня, которая будет являть
ся основой дальнейших исследований На территории гор Веленце заснято че
тыре листа масштаба 1 10 000, а на Аггтелек— Рудабаня — два листа масштаба 
1 25 000

На основе стандартизации материала геологосъемки, завершенной в 
недавнем прошлом и дополняющих их тематических работ, была составлена 
геологическая карта района Дорогского бассейна и гор Берженъ и карту четвер
тичных отложений гор Баконь Этим пытались заполнить значительную не
хватку открытых изданий В ускоренном темпе хотелось бы издать обзорную 
стенную карту гор Баконь и гор Мечек Полевые работы приближают дости
жение этого

Таким же образом в рамках территориальных комплексных исследований 
был выполнен обобщающий геологический отчет по району гор Берженъ, а на 
центральной части территории завершили металлогенические исследования 
Значительно продвинулась вперед подготовка программы исследований Малой 
Венгерской низменности, ее обоснование методическими изучениями, аэро- и 
космическими фотосъемками

4 Среди работ, имеющих целью н е п о с р е д с т в е н н у ю  р а з в е д 
ку  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я ,  так называемую программу Дарно сузили 
до изучения наиболее срочных с народнохозяйственной точки зрения проблем, 
и на этой основе, исследования разбили по стадиям Поэтому вначале будет 
проводиться детальная геологическая съемка гор Аггтелек— Рудабаня и гор
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Веленце с целью улучшения их геологической изученности После этого смо
жем планировать и проводить программу разведки на руды

Геологическая изученность района Западной Матры (на основе составлен
ных ранее детальных карт) создала возможности для того, чтобы одновремен
но с выяснением структурных и вулкано-тектонических проблем, начать поис
ковые работы и металлогенические исследования При таких решениях и методе 
приближения сможем удовлетворить народнохозяйственным требованиям, 
по которым в течение VI пятилетнего плана нужно выяснить горные перспек
тивы районов Рудабаня и Дендешороси

С целью замены отработанного айкского районагбурого угля проводились 
исследования перспективного района Мадьарполань и был написан завершаю
щий отчет Т к на основе этого было невозможно доказать запасы, заслужи
вающие дальнейшей разведки, начали предварительную разведку следующих 
двух перспективных территорий Тошокберенд к Кишлед

Начали разведку бурением и геофизическими методами перспективного 
района каменного угля, примыкающего к территории Маза-Юг, находящейся 
в юго-восточной части Мечека

В южной части района Офалу, где предполагается наиболее близкое к по
верхности залегание пород, содержащих каменный уголь, разведка закончилась 
и сейчас находится в стадии оценки

5 Среди д р у г и х  з а д а ч  в области инженерно-геологических работ 
значительно продвинулась вперед стандартизация и объединение инженерно
геологических карт о к р е с т н о с т е й  Б а л а т о н а  и Будапешта масштаба 
1 20 000 и 1 40 000 По этим двум территориям было составлено всего 16 вари
антов карт, кроме того были сделаны геологические варианты части Будапеш
та, заснятой МАФИ В рамках инженерно-геологического картирования г о 
р о д а  П е ч было подготовлено 2 листа карт и 2 листа было заснято, в каче
стве главного исполнителя работ начали картирование г о р о д а  С е г е д  
Продолжалось составление данных региональной инженерно-геологической 
обстановки и кадастра оползневых участков \

На основе новых требований, предъявляемых к- геологоразведке, подго
товили первые экземпляры карт по охране окружающей среды и чувствитель
ности к загрязнению земной поверхности и выработали общегосударственные 
программы этих важных работ Выработали направления развития агро-геоло- 
гических исследований и продолжали поиски материалов для мелиорации почв, 
которые могут быть найдены на месте Наверстали, по моему мнению, серьез
ное отставание в подготовке программы составления и издания геологического, 
тектонического, палеогеографического атласов Венгрии масштаба 1 500 000 
Все три темы уже обосновывают наши задачи на VI пятилетний план

В течение всего года в институте вьшонялись задачи по документации и 
информации, выражающиеся в библиотечной, фондовой и коллекционной дея
тельности Фонды библиотеки увеличились на 1247 томов книг и 1429 журналов. 
Фонды института пополнились 1271 отчетом и документациями 2017 глубо
ких скважин Закончили пересъемку на микрофильм журналов скважин треста 
нефтегазовой промышленности

Ввиду реконструкции 3-го этажа главного здания института, коллекция 
пород и ископаемой фауны и флоры была переведена на наши склады в провин
ции Необходимо подчеркнуть, что с составлением венгеро-французского те
зауруса, еще более продвинулось вперед развитие информационной системы 
С выработкой геологической части единой системы сбора данных бурения,
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был сделан еще один важный шаг в интересах создания банка данных для ЭВМ 
по глубоким скважинам Эта работа была разослана на отзыв во все геологи
ческие организации

Распространение результатов исследований и в дальнейшем проводилось 
в усиленном темпе Было издано 6 томов, 2 атласа карт, далее 9 карт и 4 объяс
нительной записки, а также том с основными данными по глубокому бурению, 
проводившемуся в 1978 году Составили, пока в черновике, атлас глубоких сква
жин страны в масштабе 1 150 000

Продолжали выполнение международных задач Организовали новые экс
педиции в Монголию и на Кубу Все с большим сознанием цели ставим на служ
бу плановых задач наши связи с СЭВ, а также двухсторонние связи с различ
ными организациями В этом плановом году также выполнялись задачи по 
составлению баланса запасов полезных ископаемых страны и надеемся, что 
с разрешением проблемы руководящих кадров в институте, эта задача более 
эффективно будет помогать повышению результативности геологической раз
ведки минерального сырья

Территориальная геологическая служба кроме выполнения своих основных 
задач, проводила также работы по технической проверке объемом 100 млн 
форинтов Здесь образовался свой профиль, а также принимали участие в ре
шении отдельных исследовательских задач

В главном отделе лабораторий в результате технического развития, про
веденного в соответствии с V пятилетним планом, расширился спектр анализов, 
выполняемых лабораториями, стали использоваться инфракрасный спектро
скоп, газохроматограф, квазидериватограф и, усовершенствованные своими си
лами, 4 реакциокинетические кальциметра Но более медленными темпами, 
чем было запланировано, проводилась модернизация рентгеновской лабора
тории и лаборатории осадочных пород, а также шлифовальной мастерской 
Заслуживает внимания тот результат, что с развитием парка приборов хими
ческой лаборатории, при установлении новых атом-абсорбционных спектро
метров, пламенных фотометров, поларографа и других современных приборов, 
производительность квалитативно-аналитической лаборатории увеличилась 
на 40% Таким образом можно заключить, что на 1980 г лаборатории достигли 
того уровня, чтобы смогли удовлетворять с точки зрения количества и ка
чества возросшим требованиям института

Деятельность института, как внутри страны, так и за рубежом, была оди
наково активной

Заключили социалистические договора с Мечекским горнорудным пред
приятием, Мишкольцским университетом тяжелой промышленности, а также 
нужно упомянуть такой важный шаг, как заключение пятилетнего договора 
с Общегосударственным трестом нефтегазовой промышленности

Позиции института в Академии (Комиссия научной аттестации, Геологи
ческая научная комиссия) и в Геологическом обществе усилились на трех по
стах, а в области университетов — на двух

В 1980 г за границей обновили и частично поставили на новые основы наши 
связи с ЦГИ Берлин, ГУДШ Братислава, БРЖМ Орлеан, мы получили приг
лашения с такой же целью от киевского, люблянского, хельсинкского и венского 
институтов

Развитию венгерско-американского сотрудничества помогает то, что в 
прошлом году Венгрию посетили специалисты Геологической службы США, 
а в этом году три специалиста института поедут в научную командировку в
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Америку Это, в первую очередь, может дать полезный опыт для решения за
дач технического прогресса

Улучшилось участие института в международных мероприятиях в качестве 
примера можно привести доклады института на Всемирном конгрессе в Пари
же, задачи, принятые в Комиссии по седиментологии КБГА, право организа
ции Всемирного конгресса по неогену в 1985 г , а также организация в Венгрии 
Международного конгресса диатомологов и других совещаний

Судя по всему завершен результативный год В этом помогала также хоро
шая работа хозяйственного руководства, выполнением плана доходов на 126%, 
дифференцированной системой зарплат, премированием, хорошим планиро
ванием, позволяющих развитие и обновление, хозяйствованием — в общем 
относительно бесперебойным, требующим больших усилий, обеспечением усло
вий работы для научных исследований

Д-Р Г ХАМОР 
директор




