
BenrepcKHÜ reojiorimecKifft HHCTHTyT OTíweqaeT cbo® 
CTOJieTHe

JJ-p PloMceip <PwAen
1. OcHoeaiiue UHcmumyma. Flo npeACTaBAemiio miihh-

CTpa CejIbCKOI O X03ÍIÍÍCTBa, TipOMhlIllJieHHOCTH II TOprOBJlH
HuiTBaHa TepoBe 18 hkihh 1869 r. Kopojib nonnncaji yqpe- 
XPiTejibHbiií ai<T BenrepcKoro KoponeBCKoro reojionme- 
ckoto HHCTHTYTa ii 8 ceHTHőpH 1869 r. Ha3Hamui Miikiiiy 
X aHTKeHa nepBMM anpeicTopoM iiHCTiiTyTa.

Ham hhcthtyt npn abiőope cbohx 3aAaq py koboactbo- 
BajICH AHpeKTHBaMH, 33JI0>KeHHbIMH b ycTaiie n hbjihkj- 
IUHMHC5I aKTyajihHbiMii ii b HacToamee iipeMa:

— ,,aeTajibHan reojionmecKafl ci>eMKa TeppiiTopim 
CTpaHbi ii opeHKa pe3yjibTaTOB stoíí ci.eMKM coraacHo hh- 
TepecaM Hayi<n, ceabCKoro xo3HÍiCTBa- n npoMbimaeHHO- 
cth;

— noaroTOBKa 11 ii3aaHiie o53opHbix n aeTajibHbix reo- 
jioniMecKHx i<apT BeHrepcKOii rocyflapcTBeHHOH TeppiiTO- 
pHH;

— C03«aHHe neTporpaijiimecKiix 11 najieoHTOjiorimecKiix 
KOJiJieKHiiií, noi<a3bmaiomnx o6pa30BaHHH, npiiHHMaio- 
mne yaacTiie b reojionmecKOM CTpoeHim BeHrepcKoíí rocy- 
aapcTBeHHoíi Teppirropmi, a Taione xapaKTep 3thx oőpa- 
30BaHníi;

— noMBennbie, MiiHepaaornaecKne n neTporpaijiime- 
CKiie, a Taione XHMimecKiie anajni3bi b ' cejibCK0xo3Hii- 
CTBeHHQM, rOpHOM II ripOMblUIJieHHOM OTHOUleHMflX".

2. nepeoe decnmiiAemue. nepBoe aecHTiuieTne Feojiont- 
qecKoro HHCTiiTyTa noa pyKOBOflCTBOM Miikuih XaHT- 
Kena HBiijiocb repoHMeCKHM nepiioaoM nnoHepcKiix 3ami- 
H3HHH.

reojionm ecKan c'i,eMi<a 3aayHaiícKoií oöJiaCTii, npoBe- 
aennaH Ha TonorpaifiimecKiix KapTax b MacuiTa6e 1 :
: 28 000 n H3/;aHite pe3yjibTaTOB KapTiipoBamiH na JiiicTax 
MaciiiTaöa 1: 144 000, OKpameHHbix BpyqHyio, jiBHjiitcb 
npHMbiM npoaoji>KeHneM reojion-mecKoro KapTiipoBaHiia 
BeurpiiH, HaMaToro paHee Bchckhm reojiorimecKiiM iih- 
wTHTyTOM.

ripH3HaKaMII HHTeHCHBHOPO pa3BIITHH UeHTpaJ1H30BaH- 
hhx reojiornqecKiix HccjiejiOBamiíi b BeHrpim síBiumcb 
CHCTeMaTiiMHOCTb reojionmecKoro KapTupoBamia n öi>i- 
CTpaa nyÖJiHKanHH pe3yjibTaT0B ci,eM0K, opraHii3annn n 
ŐbICTpbifí pOCT (})OHaa ÖHŐJlHOTeKH II KOJlJieKUHH, naqajio 
BbinycKa cepmi EwceroAHHKOB h Othctob imcTiiTyTa, 
o6ecneqeHiie MOKAVHapoAHbix CBH3eii b HayqHoii paöoTe.

3. JJucpcpepeHiiuaquH paőombt uncmurnyma. nocae 
yxoaa c nocTa aiipeKTopa Mhkiuh XaHTKeHa b Teqemie 
qeTBepTii Béna paóoToií HHCTiiTYTa pyi<OBoanJi Hhoui Bök. 
npH erő pyKOBoacTBe npoH30uuio SoJibmoe pa3BiiTiie iok 
bo BHyrpeHHeH opraHH3auHH, Tai< h bo BHeuiHiix oraome- 
hhsix HHCTHTyTa. EoAbmaa cyiuecTBeHuaa paöoTa, Haaa- 
Taa XaHTKeHOM bo BpeMH erő ynpaBJieHiia, 6biaa Ha- 
npaBjieHa b CTopoHy yaoBJieTBopeHHH rioTpeŐHOCTeií noB- 
CeAHCBHOH >KH3HH.

B 1883 r. 6buia ocnoBaHa aoa>KHOCTb ropHoro reoaora, 
b 1891 r. — arporeoJiora, b 1892 r. — miaporeojiora h hh- 
>KeHepa-reoaora.

B 1893 r. 6biJiH HanaTbi pa3BeaoMHbie paSoTbi Ha yrae-
BOflOpOflbl.

riepBaa 0Ö30pHaa reojiorimecKaa KapTa, cocTaBJieHHaa 
BeHrepcKHMH cneuHaaHCTaMH, Sbijia H3«aHa b 1896 r. b 
MacuiTaöe 1 : 1 000 000 noa peaaKuneií reoJioroB HHCTH
TyTa.

fljia AaJibHenmero ycnemHoro pa3BHTiia paöoT CTaa 
HeoSxoaHMbiM nepeBoa HHCTHTyTa b HOBoe 3aaHiie. Ilo- 
CTpoHKa 6biaa 3aK0H4eHa 1 OKTíiöpa 1899 r.

4. CmpeMMHue k koMnackchoü naymioü. patiome. B 1908 
r. nocae HHoma Bök MecTO AnpeKTOpa 3aHHJi Jlaííom 
JIouh.

riepea hhcthaytom nepBocTeneHuoií 3aaaMeii oh nocTa- 
bha KOMnneKCHoe H3yqeHiie KapTHpyeMbix TeppiiTopnil 
no reonornnecKHM eAHHiiuaM BMeCTO CbeMKH no ceTKe.

ArporeoaoraMii 6biaa npoAeaaHa cbeMOMHan paöoTa b 
ceBepo-3anaAHbix nacTHX 3aAyHanci<0H oöaacTH h na 
KnuiaabiJiejibAe. J3ah BbipaöOTKH eAHHbix B3ranA0B h Me- 
TOAHqecKnx ochob b hx paöoTe AiipeKTop BecHOH 1909 r.

A földtani térképezés helyzete és feladatai
r

a Magyar Állami Földtani Intézetben
írta: Dr. Hámor Géza

BEVEZETÉS

A  földtani térkép „négy dimenzióit felölelő 
matematikai tömörségű közlés,módja nemzetkö
zileg közérthető szimbolikává! párosul. Olyan 
eszköz, amellyel a kutató természeti törvénysze
rűségeket. tár fel és mutat be” (Fülöp J. 1968.). 
Mint ilyen, az adott terület teljes földtani isme
retanyagának grafikus módon megfogalmazott 
és bemutatott adatgyűjteménye és szintézise, 
egyben a rétegtani, üledékföldtani, ásvány-kő
zettani, tektonikai, ősföldrajzi, gazdaságföldtani 
észlelések és kiértékelés regionális próbája.

Kövekezésképpen a földtani térképezés nem cél
ja, hanem eszköze és módszere a földtani ku
tatásnak.

A  földtani térkép különböző változatai szol
gálnak minden földtani kutatási tevékenység 
alapjául. Hatékonyságát elsősorban korszerűsé
ge, a célnak megfelelően választott méretará
nya (felbontóképessége), időállósága és viszony
lag gazdaságos kivitelezési lehetősége biztosítja.

Az ország területének földtani térképezése 
államilag előírt és finanszírozott fő feladatként
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a Magyar Állami Földtani Intézet feladatköré
be tartozik.

Intézetünk 1869-ben történt alapítása óta 
kiemelt fontosságúnak ítélte meg ezt a munkát, 
eredményei ezen a téren is közismertek. Ezek 
elismerését az sem befolyásolhatja, hegy a cél
kitűzések nem minden időben valósultak meg 
azonos minőségi színvonalon —  részben törté
nelmi és anyagi, részben személyi és ezzel ösz- 
szefüggő szervezési okok miatt.

I. A  földtani térképezés helyzete

Hazánk területére vonatkozóan a X IX. szá
zad elején megjelent kezdeti szórványos ada
tok (Staszic S. 1815, Beudant S. 1822) után a 
rendszerbe foglalt átnézetes térképkiadást Hai - 
dinger W. (1845), Hauer F. (1867, 1875) az 
osztrák— magyar monarchia egészére kiterjedő 
munkássága jelzi.

Az 1869-ben megalakuló önálló magyar 
földtani intézet alapszabályában „az ország rész
letes földtani felvételét és a felvétel eredmé
nyeinek a tudomány, a földművelés és az ipar 
igényeinek megfelelő módon való megismerteté
sét, valamint a magyar államterület általános 
és részletes földtani térképeinek elkészítését és 
kiadását tűzte ki célul.

Ezt követően az átnézetes térképek (Böckh 
J.— Koch A.— Pethő Gy.— Telegdi Roth L.— 
Schafarzik F.— Szontagh T. 1896, Papp K. 1910, 
Treitz P. 1918,), majd az egyes hegység-mo
nográfiákhoz tartozó részletes földtani térképek 
(Vadász E. 1935, Noszky J. 1940, Sümeghy J. 
1941,) kiadása terén születtek szép eredmények. 
Nagyban elősegítették ezt a munkát az, 1869-es

évtől kezdődően megjelenő 1:25 000 és 1:75 000 
méretarányú új topográfiai térképlapok.

A  II, világháború után a földtani kutatás 
iránti igény óriási mértékben megnövekedett. 
Az ország gazdasági életének helyreállítása 
gyors, ipari szempontú értékelő munkát köve
telt meg. Ezen időszak alatt készült el a Ba
kony hegység területéről az ún. „bauxittérkép” 
(Noszky J. jun. et al. 1957), egyes síkvidéki 
területek talajvíztérképe (Rónai A.— Bóczán B. 
1961) és az ország első mélyföldtani térképe 
(Kertal Gy. 1956) a kőolajkutatások adatai alap
ján. A  földtani ismeretanyag összefoglalását 
Magyarország 1:300 000 méretarányú földtani 
térképének 1956-ban történt kiadása szolgálta.

A  felszabadulás után hazánk rendszeres és sok
oldalú földtani térképezés alapján kivitelezett 
földtani kutatása a Földtani Tanács 1955-ben 
hozott határozata alapján indult meg. A  hatá
rozat népgazdasági szempontból rangsorolt 5 
fő kutatási területet jelölt ki:

Mecsek hegység (kokszolható feketekőszén) 
Dorogi-medence (eocén barnakőszén) 
Bakony hegység (bauxit, mangánérc, 'eocén 
barnakőszén)
Mátra hegység (színesércek)
Tokaji hegység (vegyes ásványi anyagok) 

E feladatok későbbiekben az ország 1:200 000 
méretarányú térképlap szelvények szerinti föld
tani térképének elkészítésével (KGST feladat
ként) az Alföld földtani térképezésével (kőolaj- 
kutatási, vízföldtani és mérnökgeológiai szem
pontok) és a Balatonkörnyék építésföldtani- 
mérnokgeológiai térképezésével egészültek ki.

A  munkálatok volumenét az alábbi adatok 
mutatják be:

Országos Mecsek Bakony Dorog

93 000 km2 
28 lapszám dfo 
200 000-es

510 km2 
20 lapszám db 
10 000-es

2 500 km2 
26 lapszám db 
25 000-es

332,5 km2 
17 lapszám db 
10 000-es

Mátra Tokaj Síkvi'dók Balaton

648 km2 
30 lapszám db 
10 000-es

1 500 km2 
17 lapszám db 
26 000-es

53 000 'km2 
40 lapszám dfo 
100 000-es

1 319 km2 
49 lapszám db 
10 000-es

Az ellenforradalmat követően 1958-ban Dr. 
Fülöp József igazgató vezetésével kibontakozott, 
és mintegy 15 évre tervezett munka nagyrészét 
a Magyar Állami Földtani Intézet 100 éves 
fennállásának tiszteletére befejeztük.

A K-i Mecsek területéről 1969. év végére 
elkészül 20 db 1:10 000 méretarányú térképlap. 
A  Dorogi-medence területén a 10 000-es tér
képezés az 1967. tervév végén lezárult 17 tér
képlap megszerkesztésével. A  Mátra hegység 
területén 1969, tervében fejeződik be a 30 tér

képlapból álló 1:10 000 méretarányú térképso
rozat szerkesztése. A  Tokaji-hegységben az 
1:25 000 méretarányú földtani felvétel és térkép- 
szerkesztés 1968. tervév végére befejeződött 17 
térképlap területén. Kiadásra kész állapotban 
van (2 térképlap kiegészítésétől eltekintve) az 
ország területét felölelő 200 000-es sorozat 28 
térképlapja. Jelentősen előrehaladt a Bakony 
hegység 1:25 000 méretarányú földtani térké
pezése: elkészült 15 db térképlap. A z 1967-ben 
megkezdődött 1:10 000 méretarányú Balaton-
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környéki földtani térképezés a módszertani kér
dések megoldása után 4 térképlap elkészültét 
eredményezte.

Az Alföld 1:100 000-es méretarányú föld
tani térképezését a Szolnok és Csongrád jelű la 
pok lezárásával vittük előre.

Fenti adatokat öszesítve, kiemelhetjük, 
hogy Intézetünk centenáriumát 71 db (változa
taival együtt 154 db) 1:10 000 méretarányú, 32 
db (változataival együtt 64 db) 1:25 000 méret
arányú, 2 db (változataival együtt 38 db) 
1:100 000 méretarányú részletes földtani tér
képpel és az ezekhez tartozó 100 db térképma- 
gyarázó-füzettel, valamint 28 db (változataival 
együtt 80 db) 1:200 000 méretarányú átnézetes 
földtani térkép és 28 db térképmagyarázó meg
jelentetésével tesszük a hazai tudománytörténet 
ünnepi eseményévé. Összesen tehát 326 db tér
képváltozat, 128 db térképmagyarázó készül el 
a centenáriumig.

II. A  földtani térképezés módszertani és gazda
ságföldtani eredményei

12 év távlatából lehetőség nyílik a végzett 
munka értékelésére a további feladatok kitűzé
se érdekében.

1. A  részletes földtani térképezés és térkép- 
szerkesztés új koncepciója (Fülöp J. és munka
társai 1960) három lényeges kérdésben hozott 
újat a megelőzőkhöz viszonyítva:

a) Az előkészítő munkában:
A  térképlap-szelvények szerint rendszerbe 

foglalt területegységek teljes földtani ismeret- 
anyagának (irodalom, adattári anyag, tárgyi do
kumentumok) összegyűjtése, értékelése, szük
ség szerinti átértékelése.

b) A  terepmunkában:
A  korszerű topográfiai alap adta lehetősé

geket kihasználva, ezt szükség esetén kézi mű
szeres méréssel kiegészítve az összes felszíni 
földtani adat pontos észlelése, a feltárási sűrű
ség kutatóárkokkal, aknákkal, térképező fúrá
sokkal és sekélyszerkezetkutató fúrásokkal tör
ténő jelentős megnövelése, az ennek során fel
tárt alapszelvények komplex földtani anyag- 
vizsgálata.

c) Az értékelő és térképező munkában:
A z észlelési és földtani térképváltozatok és

az ezekhez csatlakozó magyarázók, illetve alap
adatgyűjtemények összeállításának kialakítása, 
valamint a monografikus összefoglalásra való 
törekvés.

E három alapvetően új vonás határozza 
meg új részletes földtani térképeink értékét; a 
100 éves földtani kutatás összes adatának ösz- 
szegyűjtése a teljesség igényével lehetővé teszi 
a világos problémalátást, az egész anyag birto
kában történő szintézist és kizárja a párhuza
mos kutatás, ismétlések lehetőségét. Az észlelé
si térképen elkülönített tényanyag különválik

az egyes szerzőkhöz vagy bizonyos irányzatok
hoz fűződő, s a földtani térképeken közölt szub
jektív állásfoglalástól. Ez a térképek dokumen
tatív értékét erősen megnöveli. A  korszerű fel
tárási módok és a komplex földtani anyagvizs
gálat szükségességének bizonyítása pedig ma 
már feleslegesnek tűnik.

A  megfelelő egységes térképezési és térkép
szerkesztési utasítás biztosítja a topográfiai 
szelvények területének azonos értékű feldolgo
zását. A z így egységesített alapelvek és ábrázo
lási módok mellett azonban lehetőség van szá
mos eltérő módszer kialakítására, a terület föld
tani felépítésétől, vagy a földtani felvétel cél
jától függően (pl. változatok a kvarter-ábrázo- 
lás részletességében, gurulékdiagramok vulkáni 
területen, törmeléktérképezés, építésföldtani-, 
vízföldtani adatok ábrázolása, stb.). Az így el
készült földtani térképek és .dokumentációgyűj- 
temények alapjai minden további földtani ku
tatómunkának: a legkülönbözőbb változatú spe
ciális térképektől az ipari-bányászati létesítmé
nyek tervezéséig. Természetesen térképlapjaink 
minden esetben tudományágunk és a kor mai 
színvonalán állnak, az adott feltárási, anyag- 
vizsgálati lehetőségek keretein belül készültek, 
s noha nem minden célra adaptálhatók közvet
lenül, továbbfejlesztési lehetőségeik azonban 
minden irányban adottak.

2. Az 1:200 000 méretarányú átnézetes föld
tani térképek elkészítése nagy nehézségeket je
lentett Intézetünknek. A  rendelkezésre álló rö
vid idő, valamint a szakemberhiány nem tette 
lehetővé, hogy a térképszerkesztést a méret
arány által megkövetelt felvételi módszerekkel 
alapozzuk meg, mint más országokban. Szer
kesztésük a részletes földtani térképezéssel egy- 
időben történik, így —  bár a lapok és magya
rázóköteteik az ország első regionális földtani 
leírásai — hegyvidéki területeinken többnyire 
a 100 éves magyar földtani kutatás eredményei 
összefoglalásának és egyben profoiéirnagyűj te 
rményeinek tekinthetők. Síkvidéki területeinken 
azonban már a felszabadulási utáni években foly
tatott térképezőmunka új adatai és eredményei 
is beépíthetők voltak az egyes térképlapok 
anyagába. Ennek következtében az értékelés 
módjában, a térképváltozatok fajtáiban és szá
mában (földtani, gazdaságföldtami, talajvízszint, 
talajvízkémiai és építésföldtani variációk) tér
képlapjaink jó nemzetközi színvonalat képvisel
nek és használhatóságuk a gazdasági élet szá
mos területén bizonyított.

3. A z áttekintő földtani térképek terén leg
kiemelkedőbb eredménynek tekinthetjük a 
Dank V.—Fülöp J.— Csalagovits I.— Császár G. 
—Juhász A.— Radócz Gy.— Szepesházy K. által 
készített, az ország egész területét felölelő 
1:500 000-es méretarányú mélyföldtani térké
pet, mely a paleozóos és mezozóos képződmé
nyek harmadidőszaki képződményektől mentes
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fedetlen földtani térképe. Ez hazai térképszer
kesztésünk első olyan összefoglaló jellegű ter
méke, mely az összes rendelkezésre álló felszíni 
és fúrási anyag birtokában képet ad a Magyar 
Medence aljzatáról.

4. Gazdasági eredmények
a) Térképkiadásunk igyekszik lépést tartani 

a terepi osztályok által feldolgozott és lezárt 
térképlapok elkészítési ütemével. Ezzel azt a 
kitűzött célt szolgáljuk, hogy kutatási eredmé
nyeink lehetőleg rövid idő alatt népgazdasági 
hasznosításra kerüljenek.

b) Jelentős gazdasági eredménynek tekint
hetjük a földtani térképezésben minőségi vál
tozást jelentő prognózistérképeinket. A  K -i Me
csek feketekőszén-összletének 1:50 000-es mé
retarányú és a Borsodi-medence helvéti barna- 
kőszénösszletének 1:100 000-es méretarányú 
prognózistérképei a helyzetképen túlmenő, a 
továbbkutatási lehetőségeket reális keretek kö
zött bemutató, részletes és megbízható alapada
tokra helyezett korszerű földtani— gazdaságföld
tani összefoglalásai ezen összleteknek.

Előkészületben vannak ezen kívül a Dorogi- 
medence és a Bakony hegység ÉK-i részének eo
cén barnakőszén prognózistérképei is. Űj szín
foltot jelent térképkiadásunkban az energiahor
dozók 1:500 000-es méretarányban megjelent 
áttekintő prognózistérképe, valamint az előké
születben lévő azonos méretarányú, az egyéb 
hasznosítható anyagok adatait és továbbkuta
tási lehetőségeit összefoglaló prognózistérkép.

c) A  centenárium évében záruló kutatási 
program a közvetlenül lemérhető, ipari értékű 
gazdasági eredmények terén is jelentős volt.

A  Mecsek hegységben a feketekőszénkuta
tás további lehetőségeinek lehatárolása, az, ese
tenként végzett eredményes felderítő kutatás 
(Váralja, Nagymányok— Dél) és a külfejtési le
hetőségek átfogó vizsgálata mellett megoldottuk 
a széntelepek azonosításának feladatát. Össze
foglaltuk a terület barnakőszén-kutatási lehető
ségeire vonatkozó ismereteinket, javaslatokat 
tettünk a diatomaföld és traszanyagok felhasz
nálási lehetőségeire.

Kiemelt fontosságú eredményként értékel
jük a Középhegység-i bauxit és mangánprognó
zis előkészítését, mely egyik legjelentősebb ipa
ri kutatásunk távlatait határozza meg.

Eredményes felderítő kutatást végeztünk 
az Esztergom— Lencsehegy-i új eocén barnakő
szénterületen.

A  Mátra hegységben a színesércvagyon nö
velése és a recski mélyszinti ércesedés kutatá
sának javaslata kapcsolódott a terület földtani 
térképezéséhez.

A  vízkutatás terén végzett munkásságun
kat „Magyarország Vízföldtani Atlasza” és az 
Alföld talajvíztérképe foglalja össze. Intézetünk 
kezdeményező részt vállalt az alföldi öntözési

program kialakításában és eredményes megvá- 
lósításában.

A  kutatás, természetéből és módszeréből 
adódik, hogy további gazdasági eredményeket 
az alapozó munkák eredményeire támaszkodva 
a távolabbi jövőben tudunk majd felsorakoztat
ni.

III. A  szelvényszerű földtani térképezés további 
feladatai

a) A  földtani térképezés és térképszerkesz
tés terén a legfontosabb feladat az Intézet 10 
éves kutatási programjából és centenáriumából 
adódott lendületet kihasználva, az elért ered
mények mielőbbi közreadása. Ez kutatóinkra is 
jelentős terheket ró (korrektúrák, stb.). Ide tar
tozik a nyílt kiadású változatok megjelenteté
se is.

A  múlttól alapvetően eltérő módon szüksé
gesnek tartjuk, hogy az egy-egy terület föld
tani térképezésében összeforrott, igen nagy tár
gyi ismeretanyaggal és tapasztalatokkal rendel
kező kutatói kollektívák továbbra is gazdái ma
radjanak kutatási területüknek. Ezt a regioná
lis kutatásszervezési e lv mellett feltétlenül in
dokolják a gazdaságossági és: tudományos szem
pontok is. A  térképanyag továbbfejlesztése és 
úgyszólván „naprakész állapotú” intézményes 
kiegészítése elsőrendű kötelesség és közérdek. 
A z észlelési térképváltozatok ezt lehetővé és 
szükségessé is teszik.

Amely területen ez még nem történt meg, 
kívánatos a térképezés során nyert adatokat és 
értékeléseket a monografikus összefoglalás szint
jéig fejleszteni, ily módon további lehetőségek 
nyílnak egyes kérdések részletezésére, kibonta
koztatására is.

b) A  szelvényszerű földtani térképezésben 
a Középhegység területén befejezésre vár az É-i 
Bakony 1:25 000-es részletességű földtani térké
pezése. Ez ,a térképezett területtől DNy-ra, Sü
meg— Tapolca vonaláig terjedő további felvéte
leket jelent. Ezt követően a D-i Bakony (Bala- 
ton-felvidék) vagy (az előzetesen végzendő tá
jékoztató kutatások eredményeitől függően) a 
Vértes hegység hasonló módszerű feldolgozására 
kerülhet sor. A  Balaton környékének építés- 
földtani-mémökgeológiai térképezése, és a rész
letes alföldi térképezés hosszabb időre meg
alapozott feladatait tovább kell vinnünk. Továb
bi —  már az 1969-es tervévben kezdődő —  fe l
adat a Nógrád— Cserhát— K-Börzsöny-i terület 
1:25 000-es részletességű földtani térképezése. 
Ezt az északmagyarországi harmadkori üledékes 
területek térképezésének elhanyagolt voltán kí
vül egyes kedvező nyersanyagkutatási lehető
ségek és a^ok előkészítése, valamint módszer- 
fejlesztési szempontok indokolják.

Hasonló megfontolások alapján elérkezett
nek látjuk az időt a Börzsöny hegység 1:10 000-
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es részletességű földtan-ércföldtani térképezésé
re. I"' ■ i

A  sürgető igényekre tekintettel egyre na
gyobb erővel indul meg Budapest területének 
l:10 000-es részletességű földtaind-mómökgeoló- 
giai térképezése, mellyel hazai felvételi mun
kánk régi adósságát kívánjuk törleszteni.

c) A  részletes földtani térképezés adataira 
támaszkodva ugyancsak időszerűnek tartjuk az 
ország 1:500 000-es méretarányú földtani tér- 
képsorozatának folytatását, melyben a földtani, 
ősföldrajzi és fácies térképváltozatok a leg
újabb földtani ismeretanyag, korszerű összefog
lalását jelentenék.

IV. A  földtani térképezőmunka fejlesztésének 
lehetőségei

1. Csekély fedettségű területek átnézetes 
kutatása

A  nagyrészt befejezett fő kutatási terüle
tek lehatárolása általában szigethegységeink és 
a medenoealakulat határával egybeesőén tör
tént. Szigethegységeink azonban természetesen 
a felszín alatt bizonyos távolságig kis mély
ségben tovább folytatódnak. A  részletesen tér
képezett területek peremi részétől kiindulva 
jelentős kutatási eredmények várhatók ezeken 
a „pannon self” területeken, ahol a fiatal har
madidőszaki (pannon) üledéksorozat vastagsága 
nem haladja meg a 400— 500 métert. (Mecsek— 
Villányi-hegység közötti terület, Bakony hegy
ség peremi részei, Cserhát D-i előtér stb.) Itt 
alapos geofizikai előkészítés, célszerűen telepí
tett szelvénymenti fúrások segítségével kiváló 
lehetőség nyílik átnézetes adatok szerzésére.

2. Mélykutatás szorgalmazása

Kutatási területeink földtani megismerése 
területegységenként változó mélységig történt 
meg (általában 400— 800 m-ig). A  technikai 
eszközök korszerűsödésével, a bányászati alsó 
határ várható változásával a földtani kutatás
nak is lépést kell tartania. Hegységeink területén 
az 1000— 2000 méter közötti, medenceterüle- 
teinken pedig a 2000— 4000 méter közötti szin
tek megismerése egyre sürgetőbb igényű. ígé
retes és nagy lehetőségeket kínáló program az 
Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt anyagi tá
mogatásával 1968 év folyamán megindított föld
tani alapfúrási hálózat létesítése. A  IV/1., 2. pon
tokban foglalt fejlesztési lehetőiségek egymást 
kölcsönösen kiegészíthetik.

3. Célkutatások

Intézetünk múltbeli és jövő kutatási tervei
ben szereplő területeken a teljes földtani isme
retanyag összegyűjtésiére és kiértékelésére tö
rekszünk. A  munka eredményeképpen szüksé
gesnek mutatkozik egyes kérdésék magasabb

szintű, részletesebb, gazdaságföldtani szempon
tú vizsgálata. Itt most nem a felderítő vagy 
részletes kutatásból kutatóosztályainkra eső fel
adatokra gondolunk, hanem olyanokra, amelyek 
megoldása a területen folytatott térképezési 
módszerekkel méretarányon belül nem oldható 
meg, ugyanakkor megoldásuk a földtani térké
pezés módszereivel a legcélszerűbb és leggazda
ságosabb. Ezek a célfeladatok már jelenleg is 
szerepelnek kutatási programjainkban, de ará
nyuk és szerepük a jövőben feltétlenül növeked
ni fog. Példaként említhetjük a Vértes-fennsík 
céltérképezését a bauxitkutatás további lehető
ségeinek feltárása érdekében vagy a Tokaji- 
hegységi perlit-prognózistérkép elkészítését.

4. Az előkészítő és értékelő munka tovább
fejlesztése

A  részletes földtani térképezés minőségi és 
mennyiségi mutatóinak javítása érdekében 
sarkalatos feladatként említhetjük meg a tér
képező munka kamerális előkészítését. Ez min
denképpen a megelőző földtani adatok korszerű 
és gyorsan áttekinthető rendszerbe történő fog
lalását (oeremlyukkártya vagy egyéb rendszer), 
a rendelkezésire álló vagy megszerezhető légi
fényképek előzetes kiértékelését kívánja meg. 
Most induló új térképezéseinknél sok ered
ménnyel bíztató kísérleti munkákat végeztünk 
ezen a téren CNógrád— Cserhát— K-Börzsöny-5 
kutatási terület).

E kérdéscsoporthz tartozik az új térkép- 
változatok —  ezen belül elsősorban a részletes 
ősföldrajzi és fázistérkéoek —  felvételi, érté
kelési és szerkesztési utasításának: elkészítése, 
amelv nélkül el sem képzelhető egységes szem
pontú korszerű, eredményes munka. Az előírá
soknak ki kell terjedni az összes üledékföldtani 
módszer célszerű alkalmazásának lehetőségére, 
a mennviségi értékelés módszereire, a méret
arány szerinti jelkulcs egységes alapelveire és 
egész sor alapvető módszertani és elméleti, elvi 
kérdés tisztázására.

Az értékelő munkát elsősorban a ma már 
igen nagy tömegben előálló földtani anyag
id zsgálati adathalmaz értékelése terén kell je
lentősen továbbfejleszteni. K i kell alakítani a 
földtani fedődőstörténet eseményeit legjobban 
megközelítő statisztikai módszereket, meg kell 
találni a mennviségi adatok grafikus ábrázolá
sára legmegfelelőbb térképi és szelvénv-vetüle- 
teket. Ezek mellett természetesen nem hanya
golhatok el az úi módszerek kialakítását célzó 
törekvések sem. E téren legtöbb eredményt ha
zai aktuálszedimentológiai kutatásunk megin
dításától várhatunk (édesvízi medenceüledék- 
kéoződés vizsgálata ni. a Balaton területén, fo
lyóvízi üledékszállítás és lerakódás törvénysze
rűségeinek kutatása nagy és kisebb vízfolyá
sainkban, stb.).
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5. Újabb igények fokozott kielégítése

A  földtani kutatás előttünk álló szakaszá
ban feladataink sokrétűbbé, szerteágazóbbá vál
nak. Elsősorban síkvidéki és dombvidéfci terüle
teinken sürgető népgazdasági igényként jelent
kezik az agrogeológiai szemléletű, korszerűsí
tett, talajtani adatokat tartalmazó földtani tér
képek közreadása,. Intézetünknek és a magyar 
geológiának nagy hagyományai vannak ezen a 
térem (Szabó József, Treitz Péter és mások 
munkássága) és a különböző intézetekkel együtt
működve (Földrajztudomány i Kutatóintézet.
OMI, stb.), felhasználva eddig értékelés nélkül 
maradt adatainkat, új térképváltozatokkal ered
ményesen járulhatunk hozzá a mezőgazdaság 
problémáinak megoldásához. Hasonló igényként 
merül fel földtani térképeink mérnökgeológiai- 
építésföldtani aktualizálása. A  speciálisan erre 
a feladatra összpontosított kutatások mellett új 
munkálatainknál törekednünk kell arra, hogv 
ha nem is a földtani térkép részletességének 

. megfelelően, de legalább átnézetes módon épí- 
tésföldtani-vízföldtani-mérnökgeológiai értéke
lést is adjunk térképeinken.

Gazdaságföldtani térképeink továbbfejlesz
tése ,a részletes térképezés szintién ugyancsak 
kívánatos. Gazdaságföldtani adatgyűjtő és ki
értékelő-lapok (esetleg felülnyomások) igen 
nagy segítséget nyújthatnak a helyi gazdaság- 
szervezési egységek (megye, járás) tervezési, 
távlati fejlesztési kérdéseinek és napi problé
máinak megoldásához.

6. Technológiai értékelés kifejlesztése

A  korszerű — mesterséges feltárásokkal
kellőképpen alátámasztott —  földtani térkéne-
zés során egy-egy területnek úgyszólván min
den képződménye vagy képződménycsoporti a
vizsgálat alá kerül, A térképező geológus kezén
egy felvételi ciklus folyamán sokezer minta
megv át. A z első terepi értékelés után sor kerül 
a földtani anyagvizsgálatra. Ez az anyagvizsgá
lat azonban főleg genetikai beállítottságú, a 
'■"zetanyag fejlődéstörténeti, földtörténeti ada
tainak megszerzésére irányul. Eddigi felvételi 
munkánk során, nem fordítottunk elég figyelmet, 
a, képződmények gyakorlati minősítésére, illetve 
figyelmünk elsősorban a nehézipari célkutatá- 
sokra való tekintettel az energiahordozók, és 
ércek, illetve kísérőkőzeteik minősítésére irá
nyult. Az ún. vegyes-ásváinvi nyersanyagok 
többnyire csak az, azonnal felismerhető és gaz
daságilag közvetlenül hasznosítható telepek ese
tében kerültek minősítésre. A  földtani ,anyag- 
vizsgálatban csak kis mértékben szerepeltek 
minősítő jellegű technológiai vizsgálatok, a te
chnológiai kísérleték pedig úgyszólván teljesen 
hiányoztak. A z iparági laboratóriumok főleg 
a már termelt vagy teljesen felkutatott és kész

letezett nyersanyag MEO vizsgálatával foglal
koznak.

A  földtani anyagvizsgálat és az ipari labo
ratóriumi vizsgálat közötti hézagot kell kitölte
nünk korszerű technológiai vizsgálatokkal. En
nek során a földtani anyagvizsgálattal megha
tározott képződményeket egy alaposan kidol
gozott hasznosíthatósági vizsgálat-soron kell át
vinni, amelynek folyamán a MEO-szerű minő
sítés mellett ki kell térni a mai technológiai 
eljárásoktól eltérő felhasználási lehetőségek 
vizsgálatára is.

Fejlett iparunk a kohászati, üvegipari, kerá
miai, építőipari, dúsító-, szűrő-, derítő-, szige
telő-adalékanyagok, mezőgazdaságunk a talaj
javító anyagok és helyi építőanyagok változa
tos sorát követeli meg, amelyeknek egyrészét 
import útján szerezzük be. Térképező munkánk 
során fel kell tárnunk és be kell mutatnunk az 
iparnak azoknak az anyagoknak széles skáláját, 
amelyek a földkéreg fejlődéstörténete alatt ki
alakult változatos képződményekből közvetlenül 
vagy megfelelő eljárásokkal kinyerhetők és fel
használhatók.

Fentiekben röviden összefoglaltuk eredmé
nyeinket. vázoltuk munkánk új vonásait és to
vábbi feladatainkat. Meggyőződésünk, hogy a 
földtani kutatásnak e legklasszikusabb és meg
újult formájában egyben legkorszerűbb mód
szerének, a földtani térképezésnek a segítségé
vel Intézetünk következő 100 éves működés- 
során további hasznos eredményekkel fogja 
megajándékozni a magyar népgazdaságot és; az 
egyetemes földtudományt.
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PRESENT-DAY CONDITION AND FUTURE PLANS 
OF GEOLOGICAL M APPING A T  THE 

HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE

by
Dr. C. Hámor

The history of geological mapping in Hungary in 
first reviewed. Then follows a discussion of the geo- 
loigioal mapping started in 1958 by the Hungárián 
Geological Institute. Most of the 10-year mapping 
programme w íll be completed in 1969, being dedicated 
to the Centenary of the Hungárián Geological Inetitu- 
te. A  brief discussion of the scientific and economic 
results of this work is givan. A  methodological result 
of Hungárián geological mapping and map publication 
of large-scale geoloigical mapping have been reviewed.

The fhird part gives a review of the dieveliopment 
trends of geological mapping. Most importaint among 
is the discrimination of documentation and interpre- 
tation map versions. This enhanees the doeumentary 
funofcion of the maps. The scope of utiiizarbion of the 
miaps has been wiidened by the introductiion of a great 
number of speoial map versions.

In the second part of the paper .the future píáhá 
the proposed developmen-ts are: simall-scale geoiogjcai 
invasitiigation of süghtly conoealed iareas (^Pannonian 
resieairch widening of ithe scope of investigations of 
iimmeidiate praatieal aiim; imiprovement of prepáration 
and intarpretatioín methods (airHpbotoigeology, puinched- 
shelf” areas); improveiment of subisuface geological 
card recording and evaluation of geological informa- 
tion, introduction of more up^todate methods of M m>  
ratory analyses, imoderndaation of map-editing metthods, 
partieülairly so wiith regiard to iarige-scale palieogeo- 
graphic and facial maps); increased satisfaction of 
new requiremenits (agrogeological, enghieering-igeolo- 
gical, economic-geologicai interpretation map versi'ons, 
etc.), more systematic aipplication of the technological 
rock classiifiicatioin System.

A  justiífiication of gieologicail mapping as. a research 
mefhod, the presemt paper has ibeen supplemented 
wdth a selection of relevant Hungárián r-eferences.

noiKDKemie h saAami reoJionmecKoro KapTHpOBaHMh 
b BeHrepcKOM reonorHMecKOM HHCTHTyTe

r. XaMop
B CTaTbe gaeTCH oö3op Hcropmi reojiornqecKHx i<apra- 

poBOHHbix paőoT BeHi pHH. A btop aaeT xapaKTepncTHKy 
HanaTbix b BeHrepcKOM reoJionmecKOM HHCTHTYTe c 1958 
r. paőoT no reonoiHMecKOMy KapTupoBamno crpaHbi. 
Bojibmah uaCTb 3toh 10-JieTHeii nporpaMMbi reojiorocue- 
momhhx paőoT h cocTaBJieHMH reojiorimecKHX KapT SyAeT 
3aBepuiena b 1969 r. b qecTb 100-jieTHeii roAOBiunHbi co 
AHH 0CH0B3HHH HHCTMTyTa. Bl<paTHe paCCMaTpiIBaiOTCA 
HaynHbie h 3K0H0MHMecKne pe3yjibTaTbi stiix paőoT. Mero- 
AHBecKHM A0CTii>KeHneM reojiorHliecKoro KapTiipoBamm 
CTpaHbi ABjiaeTCh OTAejieHue Kapr (fiaKTioiecKoro MaTe- 
pnajia ot reojiorHHecKHX KapT. TeM caMbuvi noBbiinaeTCH 
HaynHoe AOKyMeHTannonnoe 3HaneHne KapT. OCnacTb 
npHMeneHiih KapT pacuiupneTCH nyTeM cocTaBJieHUH 6ojib- 
moro KOJiHqecTBa cnennajibHbix BapnaHTOB KapT.

Bo BTopoii nacTH CTaTbu pacciviaTpnBaioTCfl AaJibHeii- 
uine 3aAanu no cocTaBJieHiiro KpynHOMacuiTaöHbix ceputi- 
Hbix reonorHHecKHx KapT. BaHcneinuHM oőocHOBaHue.M 
pa3BHTHh KapTHpOBOMHblX paŐOT HBJlfleTOH HeOŐXOAII- 
MOCTb AaJibHeiimero pa3BHTii« H3yMenMH noA3e.\iHoro re- 
OJiornnecKoro CTpoenHH paüoHOB, noKpbiTbix ocaAOMHbi.wn 
OTJIOKeHHAMH HeŐOJlbUlOH MOIUHOCTU (30HbI „naHHOH-
ckoto mejib(J)a“ ); yBejiHMeHHe ponn reojiorrmecKiix paőoT, 
HMeromnx npaKTHnecKoe 3HaHeHiie; ycoBepuieHCTBOBamie 
MeTOAWKM oöpaőoTKH ii oneHKn reojionmecKiix AaHHbix 
(npiiMeHeHiie mctoaob aapoci.eMOK, pentcTpnpoBaHne 
reojiorHMecKHx AaHHbix Ha nepiJioKapTax h opeHKa hx, 
ycoBepuieHCTBOBaHue mctoaukh onem<n aHajui30B reono- 
rHHecKiix MaTepiianoB, M0Aepnn3ann« imcTpyKUHH no 
cocTaBJiemno reoJiormiecKHx i<apT c ocoőbiM BHHMaHueM 
Ha cocTaBJieHue najieoreorpaijiimecKiix n juiToiJiaHHaJib- 
Hbix KapT b KpynHbix MacuiTaCtax h t . a -); őwcTpoe yAOB- 
jieTBopeHue hobmx TpeöoBaHHÜ (coCTaBJieHHe arporeojro- 
rnqeci<Hx, HHHceHepHO-reojiorHqecKHx h 3KOHOMreojiorH- 
qecKiix HHTepnpeTanHOHHbix i<apT h t . a .); Gojiee umpoKoe 
npHMeHeHHe TexHOJionmecKoiI KJiaccH([)HKanHH ropHbix 
nopoA-

CTaTbh, A0Ka3biBaiomaH HeoőxoAHMocTb AanbHettinero 
npiiMeHeHHH reononmecKoro KapTiipoBaHHH b KaqecTBe 
HayqHO-iiccjieAOBaTejibCKOro MeTOAa, AonojineHa cmicKOM 
Ba>KHeiíuHix HayqHbix paőoT BeHrepcKiix reojioroB, ot- 
H0CHIHHXC51 K ASHHOÜ TeMe.

13


