
Bevezetés DR. KOVÁCS SÁNDOR

1979. szeptem ber 10— 16. között Hárm askúton 
(Bükk-hg.) és Betliar (Betlér)-en a M agyar Ál
lami Földtani Intézet és a Geologicky ústav 
Dionyza S túra (Pozsony) közötti 1979—80. évi 
együttm űködés 17. sz. tém ájának (A Nyugati- 
Kárpátok legbelső zónáinak rétegtani és szerke
zeti felépítése) keretén  belül m agyar—szlovák 
határm enti geológustalálkozóra kerü lt sor. Ez 
alkalommal először gyűlt össze a terü leten  érin
te tt geológusok többsége, hogy kölcsönös tá jé 
koztatást adjanak egymásnak rétegtani, ősföld
rajzi és tektonikai kutatásaik jelenlegi állásáról. 
A találkozó szervezői szlovák részről J. Mello, 
m agyar részről Kovács S. voltak.

Szeptem ber 10-én Hárm askúton dr. Fülöp 
József akadém ikus m egnyitója u tán  a következő 
előadások hangzottak el:

1. M. MäheV: A N yugati-K árpátok déli zónái
nak szerkezeti problémái, ill. kapcsolatuk a 
Pannon háttérre l és az Erdélyi-Középhegy
séggel.

2. R. Моек: A Belső-N yugati-K árpátok né
hány földtani problémája.

3. P. Grecula—I. Varga: Fő szerkezeti zónák 
és szerepük a N yugati-K árpátok belső zó
náinak tektonikájában.

4. Fülöp J.: Az észak-magyarországi paleo
zoikum nagyszerkezeti helyzete.

5. M ihály S.: A Szendrői-hegységből előkerült 
paleozoós ősm aradványok összefoglalása és 
bio-kronosztratigráfiai értékelésük.

6. Szabó I.: A bükki perm  az új eredm ények 
alapján.

7. Balogh K.: Az észak-magyarországi paleo- 
mezozoós hegységekről.

8. Fridelné M atyók I.: Néhány új eredm ény a 
Déli-Bükk paleo-mezozoikumában.

9. D. Hovorka: Ofiolitok — jelenlegi állapot 
és problémák.

10. Balia Z.— Baksa Cs.— Földessy J .— Havas 
L.— Szabó L: A darnóhegyi és szarvaskői 
ofiolitok tektonikai helyzetéről.

11. Á rkay P.: A Bükk-hegység mezozoós mag
m atitjai a modern ofiolitkutatások tükré
ben.

12. I. Varga: M etamorf ásványtársulások és 
zonalitás a N yugati-K árpátok déli részén, 
és azok szerkezeti-genetikai értelmezése.

13. Á rkay P.: A  Szendrői-, az Upponyi- és a 
Bükk-hegység m etam orf kőzettani kutatá
sainak eredményei.

14. J. Mello: A  N yugati-K árpátok legdélebbi 
zónái mezozoikumának litosztratigráfiai és 
tektonikai áttekintése a csehszlovák terüle
ten.

15. P. Reichwalder—J. Mello: A  Jasov és 
D rnava közti paleozoikum és mezozoikum 
(Szlovák Karszt K-i része) szerkezeti és 
földtani vizsgálata.

16. M. M isik: A  szilicei egység ju ra  és kréta 
ősföldrajza.

17. Balogh K .—Kovács S.: A  Rudabányai- 
hegység rétegtani és szerkezeti problémái 
az új eredm ények tükrében.

18. Kovács S.—J. Mello: A z  Alsóhegy (Dolny 
Vrch) földtana.

19. H ernyák G.: A  rudabányai vasércbánya ér- 
cesedésének kapcsolata a triász képződmé
nyekkel.

Mivel az előadások nem elsősorban új eredmé
nyek közzétételét, hanem  a két fél geológusainak 
tájékoztatását szolgálták, ezért a szlovák előadá
sok m agyarul, a m agyar előadások pedig szlo
vákul jelennek meg.

Az előadásokat egy hatnapos földtani k irán
dulás követte, amelynek során a résztvevők a 
Bükk, az Upponyi-hg., a Szendrői-hg., a Ruda- 
bányai-hg., az Aggteleki-hg., a Szlovák—Karszt 
és a Gömör—Szepesi-érchegység legfontosabb 
paleozoós és mezozoós feltárásait tekintették  
meg.

A találkozón megállapodás született az 
együttm űködés folytatásáról.


