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IGAZGATÓI ELŐSZŐ
Gaál Gábor

FŐRE WORD BY THE DIRECTOR
Gábor Gaál

Az 1992. és 1993. évek a változás jegyében zajlottak, amelyek, mint egyre jobban érzékelhető, 
csupán lépéseket jelentenek egy hosszabbtávú átalakulás útján, a változások korszakában. Az új 
bányatörvényhez kapcsolódó 132/1993. (IX. 29.) sz. Korm. rendelet a Magyar Geológiai Szolgálat 
létrehozásáról döntő jelentőségű a MÁFI szervezeti felépítésének és tevékenységének szempont
jából. Az új szervezet megalakulása alapvetően befolyásolta az intézet tevékenységét az 1993. 
év folyamán, mivel az átalakulással járó feladat-átcsoportosításokat és létszámleépítést ebben az 
évben kellett megtervezni és végrehajtani.

A Magyar Állami Földtani Intézet számára a földtani intézményrendszer átalakítása fájdalmas 
folyamat volt. Az intézet 1869 óta az ország állami földtani feladatait látja el. Ez a tevékenység 
életfontosságú az ország szempontjából és magába foglalja az ország területének geológiai tér
képezését. ezeknek a térképeknek folyamatos megújítását, karbantartását és közreadását, az 
ország ásványi nyersanyagainak felmérését, vízkészleteinek kutatását, nyilvántartását, a mérnök- 
geológiai feladatok ellátását, valamint a begyűjtött adatok tárolását és publikálását. Mindezek 
ellenére egyes politikai erők arra törekedtek, hogy az intézetet megszűntessék és annak fontos 
részeit privatizálják. A legrosszabbat sikerűit elkerülni és megmaradtunk önálló szakmai intézmény
ként — a magyar állami földtani kutatás bázisintézményének — a Magyar Geológiai Szolgálat 
keretében. Feladatainkat a felmerülő nehézségek ellenére is töretlen munkakészséggel és ered
ményesen láttuk el. Mindazonáltal a csökkenő költségvetési támogatás és a létszámleépítés bizo



nyos tevékenységek lelassítására, egyes esetekben leállítására kényszerítették az intézetet. A je len
tés ezekről a tevékenységekről is ad információt.

Az 1991. év második felében az intézet, együttműködve a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet kutatóival, megfogalmazta a megújuló földtani kutatás irányelveit és feladatait. Ez a 
kutatási területeink újszerű prioritását vonta maga után. Ennek értelmében a nyersanyagkutatás 
erősen lecsökkent, de evvel egyidejűleg a földtani környezetkutatás került előtérbe.

Az új társadalmi körülmények, az átalakulással járó új feladatokkal, új követelményeket róttak 
az intézettel szemben. Az 1991. év végéig működött főosztály—osztályrendszer nem bizonyult 
eléggé rugalmasnak ahhoz, hogy a halaszthatatlan változásoknak megfeleljen. Ezért a kutatási 
feladatok megoldására projektek kerültek megszervezésre. A projektek hosszútávú programokat 
hajtanak végre. Kutatási programjaink:

• környezet- és természetvédelem,
• felszín alatti vizek kutatása,
• ásványi nyersanyagok értékelése,
• földtani térképezés,
• geokémia kutatások,
• alapkutatás (szintézisek).

A programok élén programvezetők állnak. A projektek vezetése a projekt időtartamára a 
projektvezetők kezében van. A kutatási tevékenység projektrendszerével szemben az intézet szol
gáltatási tevékenysége továbbra is osztályrendszerben működik.

Az intézet létszámának változása a folyamatos leépítést tükrözi. Az 1991. évi 525 fős létszám
1992-ben 432-re, 1993-ban 388-ra csökkent. 1992-ben még csak minden egyes, a nyugdíj korhatárt 
elért kutatót kellett elküldeni az Intézettől, 1994-re azonban 137 főre kellett a létszámot csökkente
ni. Elvették az intézettől a területi földtani szolgálatokat, az Adattárat, megszűnt a Nyomda, a 
Könyvkötészet, a hegyvidéki földtani térképezés, az új mélyfúrások létesítése és feldolgozása. Ideig
lenesen majdnem teljesen leállt az intézeti folyóiratok (Évi Jelentés, Évkönyvek, Geologica 
Hungarica), továbbá az alkalmi kiadványok és a térképek kiadása.

Az intézet költségvetési támogatását és az összbevétel alakulását az 1992. és 1993. években az
1. táblázat mutatja.
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Ilyen kedvezőtlen pénzügyi tendencia idején ké nysze r t intézetünk felújítani elavult műszer- és 
számítógépes állományát. Ezt csak az tette lehetővé, hogy az előirányzotthoz képest jelentős 
többletbevételt sikerült elérnünk. Sikeres OTKA és egyéb pályázataink növelték műszerállományun
kat, pl. a csúcsmodern ICP-MS készülékkel, amely 1993-tól üzemszerűen működik.

Kutatási témáink és azok súlyozása társadalmunk változó igényeit hivatottak tükrözni. A kör
nyezeti földtan, földtani kutatás a természetvédelem szolgálatában az 1992. év központi program
jává vált. E program legfontosabb témája kétségtelenül mélységi vizeink ismerete és védelme, de 
hasonlóan nagy figyelmet fordítunk termőföldjeink ismeretére és védelmére, és általánosságban 
környezetünk földtani felmérésére és felhasználására. Országunk nyersanyaggazdálkodásához in
tézetünk az ásványi nyersanyagok értékelésével já ru lt hozzá, a nyersanyagkutatás helyett döntő
en a nyersanyagok nyilvántartására koncentrált. Korábban meghatározó és szerteágazó alapku
tatási tevékenységünket a szintézisek programban a következő három főirányba összpontosítottuk: 
medenceanalízis, tektonika és neotektonika. valamint őskörnyezét-kutatás. A földtani térképezést 
intézetünk továbbra is alapvető tevékenységének tekinti. Annak ellenére, hogy országunk terüle
tét már többször feltérképeztük, a megújuló igények sok olyan feladatot állítanak elénk, melyek 
eredményeivel meglévő ismereteinket bővíteni, vagy módosítani kell. Tematikus térképezéseinket 
kiegészítjük az országos geokémiai felvétellel. Kezdeményeztük az ország alacsonyrepülési



légigeofizikai feltérképezését is, amely a Mátra és Bükk előtere egy részének felmérésével kezdő
dött. Eredményei a földtani térképezésnek teljesen új anyagot szolgáltathatnak.

A korábbinál is nagyobb hangsúlyt kapott a földtani in formációs rendszer fejlesztése, adatbázisaink 
építése, valamint a számitógépes alkalmazások fejlesztése. Kiemelt feladatként szerepelt az átalakuló, 
vagy felszámolásra kerülő volt állami vállalatok adattárainak mentése, dokumentációs anyaguk átvé
tele.

Külkapcsolatainkat a nyugati típusú „geological survey" organizációnak megfelelően rendeztük. Az 
intézet tagja lett a Western European Geological Surveys (WEGS) szervezetének, amely 1993-ban össz
európai szervezetté alakult át Fórum of European Geological Surveys (FOREGS) néven. A szomszédos 
országok testvérintézményeivel továbbra is együttműködünk és új gyümölcsöző kapcsolatokat építet
tünk ki, elsősorban nyugat-európai intézményekkel. Arra törekszünk, hogy tevékenységünk a jövőben 
elérje azt a színvonalat, amely megfelel az egyesülő Európa követelményeinek.

#

1992 and 1993 were years of changes that seem to be now just further steps in a long-term 
transformation in the era of reforms. The 132/1993. (IX. 29.) decree of the Government, connected with 
the new Mining Law disposed of the Hungarian Geological Service and had significant consequences 
concerning the organization and activity of the Hungarian Geological Survey. The formation of this 
new organization has fundamentally influenced the activity of the Survey in 1993 because of re
organizations and reduction of the staff which had to be planned and carried out during this year.

Re-organization of the geological institutions of the country was a painful process for the Hungarian 
Geological Survey. The Survey has performed state geological tasks which are extremely important for 
the country since 1868. This activity includes geological mapping of Hungary, continuous revision of 
geological maps, their maintenance and publication, mineral prospecting, hydrogeological survey, 
inventory of water reserves, engineering geological research and storage and publication of the 
collected data. Despite all these values, some political forces tried to abolish the Survey and privatize its 
more important parts. We managed to avoid this fate and kept our independent position as the basic 
institution of Hungarian geology in the frame of the Hungarian Geological Service: In spite of the 
difficulties, research has been continuing, without disruption, and has given good results. However, 
decreasing financial support and reduction of the staff have slowed down activities and forced the 
termination of some projects. This volume gives information about ihese research projects as well.

In the second part of 1991 the Survey designed, in cooperation with the Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, the guidelines and tasks of the renewed geological research. This resulted in new priorities, i.e. 
mineral prospecting was strongly reduced while more attention was paid to environmental geological 
research.

New social environment and tasks, resulting from the transformation, set up new requirements for 
the Survey. The division-department system which functioned until the end of 1991 was not flexible 
enough to withstand all demands of changes. Therefore, projects have been organized to carry out 
long-term programmes. The research programs are:

• Environmental and nature protection
• Hydrogeological survey
• Mineral resource assessment
• Geological mapping
• Geochemical survey
• Basic research (Syntheses)

Research programs are under the supervision of program directors. Project leaders are responsible 
for research during the operation of the project. Compared with the project organization of research,' 
the service activities are still functioning in a department system.

The change of the number of staff reflects a continuous reduction. In 1991 the number of 
employees was 525, in 1992 it was 432 and in 1993 this number decreased to 388. In 1992, people who 
reached retirement age were dismissed. In 1994 the number of the staff had to be reduced further to 
137. The Regional Geological Services and the National Geological Archives were taken away. The 
Printing Office and Bindery, geological mapping of the mountain areas and establishment and 
evaluation of new deep drillings have ceased. Publication of the Survey's journals (Annual Report, Al
manach, Geologica Hungarica), special issues and maps has almost stopped temporarily.

Changes in financial support and income in 1992—93 see on Table 1.



Under these unfavourable financial conditions the Survey has had to modernize its obsolete 
laboratory equipment and computers. However, significant extra incomes made development 
possible. Successful OTKA (National Scientific Research Fund) and other competitions rendered it 
possible to improve our instruments, e.g. with a top ICP-MS which has been operating since 1993.

Our research projects and their proportion reflect changing demands of society. Environmental 
geology and geological research for nafure protection have become the most important issue in 1992. 
Survey and protection of groundwaters have top priority, but much attention is payed to research and 
protection o f fertile soils and to general environmental geological investigations. The Survey has 
contributed to the economic geology of the country with the assessment of mineral resources. Instead 
of prospecting, we have focused on the inventory of mineral resources. Basic research, which earlier 
represented the central activity of the Survey with numerous projects, was contracted in the Syntheses 
Program with three main topics: basin'analysis, tectonics and neotectonics, and palaeoenvironmental 
research. Geological mapping is still considered to be one of the most important tasks of the Survey. In 
spite of the fact that the country has been mapped many times, the new demands of the changing 
society urge us to enlarge our knowledge, or modify it. Thematic mapping is completed by a 
geochemical survey. We have initiated an aerial geophysical survey of the country at low altitude that 
was started in the Mátra Mountains and in the forelands of the Bükk Mountains and has given new 
data to support geological mapping.

More attention was payed to the development of a geological information system, establishment 
of databases and improvement of computer applications. An important task was to save the 
databases of fhe liquidated former state companies and to take over their documentations.

Our external relations have been re-organized towards the Western European geological surveys. 
We became a member of the Western European Geological Surveys (WEGS) organization that has 
changed to Forum of European Geological Surveys (FOREGS) in 1993. We continue to cooperate with 
the surveys o f our neighbouring countries and have established fruitful partnerships with several western 
European institutions. Our firm intention is to reach a level meeting the requirements of uniting Europe in 
the future.
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KÖRNYEZETFÖLDTAN ÉS 
TERMÉSZETVÉDELEM

Tóth György

ENVIRONMENTAL GEOLOGY AND
NATURE PROTECTION

by György Tóth

A Kormány által az ENSZ 1992. évi „Környezet és fejlődés" világkonferenciájára készített 
„Nemzeti Beszámoló" megfogalmazta a hazai környezetvédelem prioritásait. E prioritások és az 
azoknak megfelelő (illetve azokat figyelembevevő) feladatok a következők:

— a vízbázisok megóvása a (további) szennyezésektől,
— a veszélyes hulladékok kezelése és biztonságos elhelyezése,
— a természetvédelem hatékonyabbá tétele,
— az épített környezet átfogó javítása és a teiepülések környezetvédelme.

Fentiek figyelembevételével a MÁFI az 1992. és 1993. évi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos feladatait úgy alakította ki, hogy azok:

1. illeszkedjenek az intézet illetékességi körébe tartozó alaptevékenységekhez, vagyis a felszín 
alatti tér rendszeres felmérését, értékelését és az eredmények, adatok szolgáltatását jelentő fel
adatokhoz.

2. szolgáltassanak információkat az államigazgatás, a tudományos kutatások és a vállalkozá
sok számára egyaránt,

3. biztosítsák a közcélú feladatok (szakvélemények, jogszabály előkészítés és műszaki előírások) 
ellátását.



A program keretében tervezett projektekben elsősorban a környezet állapotának felmérését, 
rendszeres megismerését és a környezeti hatásvizsgálatok megalapozását jelentő geológiai kuta
tások elvégzését tűztük ki célul.

A földtani környezetállapot felmérések és értékelések kiterjedtek a nemzeti parkokra és termé
szetvédelmi területekre, a mezőgazdasági és az épített környezetre, a felszín alatti víztérre, továb- 
bá-a szennyezőforrások környezetére is.

A projektek tervezésénél figyelembe vettük az országgyűlési és kormányhatározatokban is 
megfogalmazott feladatokat egyes kiemelt régiókra, így foglalkoztunk az Alfölddel, a Balaton tér
séggel, a Dunántúli-középhegységgel, a magyarországi Duna-hatásterületekkel és a Dráva- 
völgyével is.

A feladatokat az intézet alkalmazott földtani projektjei és területi földtani szolgálatai végezték 
csökkenő pénzügyi feltételek mellett. (A feladatokhoz tartozó ráfordítás 1993-ban nominálisan is 
15%-kal volt kisebb, mint 1992-ben.)

Végül meg kell jegyezni, hogy a szűkebb értelemben vett környezeti földtani feladatok mellett 
az intézet számos más projektjében, illetve szolgáltatásában is megjelennek a környezet- és termé
szetvédelmet közvetlenül segítő feladatok.

A programvezető 1992. október 22-ig Raincsák György, 1992. október 26-tól pedig Tóth 
György volt.

*

The "International Report" prepared by the government for the United Nations Organization 
1992 World Conference, entitled "Environment and Development“ declared the priorities of 
environmental protection In Hungary. These preferences and the corresponding tasks are the 
following:

— protection o f water reserves from (further) contamination,
— hazardous waste disposal management and principles of safe storage,
— a more efficient program of nature protection,
— a global improvement of the anthropogenic environment and environmental protection of 

the settlements.

Taking into consideration the above listed principles, the Hungarian Geological Survey altered 
its environmental geological and nature protection tasks in 1992—93, so they would

1. fit the competent basic activity o f the Survey, i.e. a systematical subsurface survey, 
evaluation, interpretation and data supply,

2. provide information to state management, scientific research and private ventures,
3. perform public duties (experts' reports, preparation of legislation and technical instructions).

The aims o f the projects in the program are the surveying and systematic study o f the 
state o f the environment and the geological establishment o f environmental impact 
assessments.

The survey of the state of the geoenvironment includes the study o f the national parks and 
protected areas as well as agricultural territories and settlements, groundwaters and the environ
ment of the contaminating sources.

Tasks drawn up by the Parliament and decisions made by the government were taken into 
consideration when the research projects were compiled. The Great Hungarian Plain, the Balaton 
region, the Transdanubian Central Range and the Hungarian parts of the Danube and Dráva 
rivers have been surveyed.

Research was carried out by the different applied geological projects of the Survey and the 
Regional Geological Services under devaluating financial conditions. (The support was cut by 15% 
in 1993 of its 1992 operating budget.)

In addition to the environmental geological tasks, other research projects and provisions help 
environment and nature protection directly in the Survey.

The leader of the.program was Gy. Raincsák until October 22, 1992 and Gy. Tóth from October 
26, 1992.



Magyarország környezeti állapotának földtani vizsgálata

Bohn Péter

Geological Survey of the State of the Environment in Hungary
by Péter Bohn
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A környezetvédelem számos tudományágat 
foglalkoztató fontos feladatköre az ország környe
zeti állapotának kutatása. Ebben a vonatkozásban 
a geológia részvétele is elengedhetetlen követel
mény.

A földtani-környezeti kutatások elsősorban a li
toszférát érintő természetes folyamatokra, továbbá 
az emberi tevékenység által előidézett károsító 
hatások regisztrálására, vizsgálatára és értékelésé
re irányulnak. Végső céljuk a megelőzés és az 
elhárítás tudományos alapjainak és gyakorlati 
módszereinek kidolgozása.

Az 1992. és 1993. években folytatott környezet- 
földtani hatásvizsgálatok és állapotfelmérések 
konkrét előzménye az előző őt esztendőre vissza
nyúló tevékenység az intézetben.

1987—91 között az elvi módszertani megalapo
zás (Bohn P. 1992) után megtörtént azoknak a 
régióknak a kijelölése, amelyek valamilyen szem
pontból kiemelt típusterületnek számítanak a ter
mészeti környezetpotenciál elemek értéke, vagy 
környezeti veszélyeztetettség tekintetében.

Az előbbi kategóriánál elsősorban a felszín 
alatti vízbázisok és az ásványi nyersanyag vagyo
nok, mint élettelen környezeti elemek képezték a 
kutatás tárgyát az egyes típusterületeken.

A környezeti veszélyeztetettségnél a már be
következett haváriák és a potenciális fenyegetett
ség volt a két alapvető kritérium.

Elsőként három dunántúli ipari régió (Ajka. Ta
tabánya és Várpalota térségek) környezetföldtani 
vizsgálata történt meg a nagy tömegű termelési 
hulladékok litoszférára gyakorolt hatása és a táv
lati környezetkímélő elhelyezési lehetőségek kuta
tása révén (Bohn P., Merzich P. 1992).

Második lépésként az Aggteleki Nemzeti Park 
(Bohn P., Merzich P., Szilágyi F. 1993) és a Sajó— 
Hernád hordalékkúp (Bohn P.. Szilágyi F. 1992) föld
tani-környezeti állapotfelmérése folyt, illetve feje
ződött be 1992-ben összefoglaló kéziratos tanul
mányokkal dokumentált formában.

Az Aggteleki Nemzeti Park területén a legfon
tosabb feladatként a karsztvízrendszer komplex 
hidrogeológiai modellezése, valamint a Baradla-

An important task of environmental protection, 
which includes many subdisciplines. Is a survey of 
the country's state of the environment. The 
participation of geology is indispenslble In this 
work.

Geological and environmental research study 
the natural processes of the lithosphere, register 
and evaluate the damages of human impact. The 
final aim is to elaborate the scientific and 
empirical methods of prevention.

The precedent of the environmental impact 
assessments and reports about the state of the 
environment in 1992 and 1993 is a five year activity 
in the Survey.

Between 1987 and 1991 principles and re
search methods were adopted. (Bohn P. 1992) 
Afterwards certain regions that can be considered 
as model areas representing a specific region of 
environmental potential or endangered territory 
were identified.

Subsurface water reservoirs and different 
mineral resources, like inert parts of the geo
environment. were studied in the model areas.

Ensued damages and potential threats were 
the two basic criteria in surveying the environ
mental hazards.

First, environmental impact assessments were 
prepared for three big industrial areas in the 
Transdanubia region (Ajka, Tatabánya and Várpa
lota). The effects of the huge amount of 
production waste dumped into the lithosphere 
and environmental auditing were studied (Bohn P., 
Merzich P. 1992).

The next work was the environmental impact 
assessment of the Aggtelek National Park (Bohn P„ 
Merzich P.. Szilágyi F. 1993) and the Sajó-Hernád 
alluvial fan (Bohn P., Szilágyi F. 1993). The research 
was summarized in manuscripts in 1992.

The most important task in the Aggtelek 
National Park was to establish a complex 
hydrogeological model of the karstic aquifer and 
to investigate the possible sources of 
contamination on the catchment area of the 
Baradla cave. As a result of this work, the



barlang vízgyűjtő területe szennyeződési viszonyai
nak vizsgálata és értékelése történt meg. A munka 
eredményeként a karsztvízkészletek és az ezzel 
kapcsolatos hidrogeológiai elemek (források, víz
nyelők. felszín alatti vízfolyások, barlangok stb.) 
védelmének tudományosan megalapozott végre
hajtását az illetékes szervek hosszabb távra is meg 
tudják tervezni.

A Sajó—Hernád hordalékkúp területén a kör
nyezetföldtani hatásvizsgálatok a külszíni kavics- 
bányászat és a talajvízbázis kölcsönhatásainak 
elemzése, a vízminőség romlás regisztrálására és a 
betonadalék nyersanyag termelési veszteségeinek 
felmérésére irányultak.

A környezetföldtani vizsgálatok eredményei 
alapján a nyílt talajvíztükrű bányatavak védelmét 
és újabb földterületek igénybevétele nélküli nyers
anyagtermelést lehet megoldani.

A Dráva-völgyben Gyurgyevác térségében 
tervezett vízlépcső tározóterének hatása Magya
rországon jelentős területet érinthet. A geológiai 
hatásvizsgálatok eredményeként bebizonyoso
dott. hogy a Dráva kvarter kavicsterasza és horda
lékkúpja elterjedése, illetve vastagsági viszonya 
tekintetében igen kedvezőtlen következményekkel 
járhat a duzzasztás.

A környezetföldtani vizsgálatok a fentieken kí
vül a vízlépcső őrtilos-T-szentmihályhegyl nagymé
retű felszínmozgásos területre gyakorolt hatásait 
voltak hivatva elemezni. Kiderült, hogy ez olyan 
méretű környezeti kárt okozhat, amelynek műszaki 
megelőzése, illetve elhárításának költségei az 
egész terv végrehajtásának célszerűségét kérdé
sessé tennék.

Budapesten a Sas-hegy délnyugati hegyláb- 
felszínén, közvetlenül a természetvédelmi terület 
határán a korábbi rendezési tervek szerint 
magasházas beépítési körzetet jelölt ki az önkor
mányzat, amelyről 1992-ben végleges döntést 
kellett hozni. A társadalmi—lakossági tiltakozás 
mellett a környezetvédelmi hatóságok is felléptek 
a beépítés ellen. Ennek alátámasztására igényel
ték a geológiai hatásvizsgálat elvégzését is az 
egyéb szempontú környezetvédelmi kutatások 
mellett. Az elvégzett földtani elemzés számos 
megalapozott érvet adott a döntéshozók kezébe, 
amely végül Is á magasházas beépítéstől való 
elállást eredményezte (Bohn P. 1993).

A Hortobágyi Nemzeti Park területének kőzet
tani, rétegtani és vízföldtani feldolgozása megkez
désével a síkvidéki védett terüiettípus hosszabb 
távú földtani környezeti hatásvizsgálatainak folyta
tását sikerült megalapozni 1992-ben (Bohn P., Szi
lágyi F. 1993).’

1992-ben elkészült az ENVIROGEODAT számí
tógépes környezetföldtani adatbázis felépítési 
terve. Az adatbázis szűkebb célja a hazai litoszféra 
szennyezések komplex adatsorainak naprakész 
nyilvántartása, távolabbi feladata pedig az egész 
ország területére kiterjedő, a haváriák vizsgálatá
hoz szükséges adatok elérhetőségének biztosítása.

Az adatbázis a tervek szerint három fő részből 
áll, ezek a szennyező objektum és a szennyeződés

protection of the karst water, springs, sink-holes, 
subsurface streams, caves etc. has a firm scientific 
base and its execution can be planned for a long 
time

Environmental impact assessments ' on the 
Sajó-Hernád alluvial fan analyzed the relationship 
between openpit gravel mining and the ground- 
water system, the deterioration of water quality, 
and surveyed the damages done by exploration 
for raw materials that are necessary for making 
concrete.

Based on the results of this environmental 
geological research, the protection of the lakes in 
openpit mines and mineral resources exploration 
without the utilization of new land areas became 
possible.

The planned hydroelectric station at Gyurgye
vác in the Dráva Valley will affect significant areas 
of Hungary. Environmental impact assessments 
proved that the construction would have unfa
vourable effects in the Quaternary alluvial fan and 
river terraces of the Dráva river.

Further environmental geological studies ana
lyzed the effects of the hydroelectric station to the 
Őrtilos-Szentmihály Hill area, where landslides are 
significant. The study revealed that serious envi
ronmental damages may occur and prevention 
costs will question the execution of the entire 
plan.

In Budapest, on the SW foot of the Sas Hill, next 
to a protected area, the local authority marked a 
construction site for multi-storey houses in 1992. In 
addition to the inhabitants' protests, the authorities 
of environmental protection also demonstrated 
against the construction. To support their opinion, 
an environmental Impact assessment was carried 
out In addition to other environmental surveys. 
Geological analyses provided many well-founded 
arguments to decision-makers who finally aban
doned the construction (Bohn P. 1993).

With the petrological, stratigraphical and hy
drogeological survey of the Hortobágy National 
Park, analyses of long-term environmental impact 
assessments of protected lowland areas were 
established In 1992 (Bohn P.. Szilágyi F. 1993).

Tr,~ planned establishment of ENVIROGEODAT. 
an environmental geological computer database 
was prepared In 1992. The aim of this database is 
an up-to-date registration of the contaminations 
of the lithosphere in Hungary. We also intend to 
supply data needed to survey environmental 
hazards throughout the country.

The database will have three parts: data of 
the source of contamination and the contamina
tion itself, graphic data of the object's environ
ment (special cartographical and geological 
maps), and the complex geological and hydro- 
logical data of the environment.

Experiences have shown that the program will 
be suitable to handle these data, but a profes
sional version has to be developed (dialogue box, 
dynamic system of data management, link to the 
special processing softwares etc.).



konkrét adatai, az objektum környezetének grafi
kus adatai (speciális földrajzi és földtani térképek), 
valamint a környezet komplex geológiai és hidro
lógiai adatai.

A tapasztalatok szerint a program kis változtatá
sokkal alkalmas lesz ezeknek az adatoknak a kezelé
sére, de ehhez el kell készíteni professzionális (dia- 
lógusbox, dinamikus adatkezelő rendszer, kapcsolat a 
speciális feldolgozó programokkal stb.) változatát.

A számitógépes programmal kapcsolatos tevé
kenységek 1993-ban a „Potenciális szennyezőforrások 
földtani környezetállapotának felmérése" c. projekt 
keretében folytatódott. A fejlesztés — mint az a ter
vekből is kitűnik — nagymérvű hardveres beruházást 
és sokoldalú programozói segítséget igényel, erre 
azonban a projektnek jelenleg semmiféle anyagi 
kerete nincs. A mostani program az aktuális haváriák 
adatainak részleges tárolására, kezelésére alkalmas. 
Az ilyen irányú adatfeltöltés ebben az évben konkrét 
havária eset részletes feldolgozását (Gyöngyösoroszi) 
és általánosabb földtani információk bevitelét jelen
tette Ózd, Kazincbarcika és Miskolc körzetében a 
meglévő ipari hulladék szennyezőforrások vonatkozá
sában.

Az 1993. évi munka a „Potenciális szennyező
források földtani környezetállapotának felmérése" 
c. projekt keretébe történő beépítés következté
ben mintegy alprojektként folytatódott.

A projektnek kiterjedt együttműködési kapcso
latrendszere van mind intézeti belső részlegekkel, 
mind külső kutatóhelyekkel, illetve hatósági szer
vekkel. Ezek az alábbiak:

Intézeti belső partnerek: „Agrogeológiai kutatás", 
„Hidrogeológiai kutatás", „Földtani feladatok a mér
nöki munkában". „Földtani természetvédelem", „A 
felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata" „Országos 
geokémiai felvételek" projektek, valamint az Ásvány
kőzettani és Vízanalitikai laboratóriumok.

Külső partnerek: Ipari és Kereskedelmi Minisztéri
um, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri
um, Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium; 
Magyar Geológiai Szolgálat és Észak-magyarországi 
Területi Hivatala'; Miskolci Egyetem, Kossuth Lajos Tu
domány Egyetem; Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Önkormányzat; Bükki Nemzeti Park és Aggteleki Nem
zeti Park Igazgatóságai; Miskolci Bányaműszaki Fel
ügyelőség; Miskolci Környezetvédelmi Felügyelőség.

A PHARE 121. sz. projektben meghatározott sérü
lékeny vízbázisok régióit az Országgyűlés 36/1993. (V. 
28.) sz. határozata jóváhagyta. 1994-ben ezek közül a 
19. sz. Sajó—Bődva-völgyi, a 22. sz. Bükk-hegységi és 
a 23. sz. Észak-borsodi-karszt területeken kezdjük meg 
a részletes környezetföldtani kutatást és a számítógé
pes feldolgozást.

A PHARE 121. sz. projektben a fenti kiemelt há
rom régiónak, illetve ezek vízbázisai szennyezőfor
rásainak (hulladéklerakók, olajszállítás és -tárolás, 
szennyvízelhelyezések, mezőgazdasági tevékeny
ség, fertőzött víztározók stb.) részletes geológiai 
vizsgálata a célkitűzés.

A következő évek feladata a hazai földtani kör
nyezetállapot vizsgálatok új alapokra helyezése.

The activity connected with the above 
outlined computer database was carried out in 
the frame of the “Survey of the Geoenvironment 
of the Potential Sources of Contaminations" 
project in 1993. The development of this 
database requires investments of hardware and 
many kinds of computer experts' help.
Unfortunately, the project's budget can't 
finance this work. The present program is 
suitable only for the partial registration and 
management of recent environmental hazards. 
The database was loaded with new data of 
environmental hazards next to Gyöngyösoroszi 
and with general geological information of 
industrial waste contaminations in the Ózd, Ka
zincbarcika and Miskolc region.

Research has continued as a sub-project in 
1993 and has become a part pf the “Survey of the 
Geoenvironment of the Potential Sources of 
Contaminations" project.

The project has widespread cooperation both 
with other projects in the Survey and with other 
research institutuions and authorities. These are the 
followings:

Partners in the Survey: projects of “Agro- 
geological Research", "Hydrogeological Re
search", "The Role of Geology in Engineering 
Work”, "Geological Nature Protection". "Geo
chemical Investigation of Groundwaters", 
"Geochemical Exploration of Hungary" and the 
mineralogical, petrological and hydrological 
laboratories.

External partners: Ministry of Industry and
Commerce, Ministry of Environmental and 
Regional Policy, Ministry of Transport. Tele
communication and Building Affairs, Hungarian 
Geological Service and the Regional Geological 
Service of North Hungary, Miskolc University, Kos
suth Lajos University, local authority of Borsod- 
Abaúj-Zemplén County, Directorships of the Bükk 
National Park and Aggtelek National Park, 
Technical Supervisory Authority of Mining, Miskolc, 
Supervisory Authority of Environmental Protection. 
Miskolc.

The classification of regions of fragile water 
reserves determined in the PHARE 121. project was 
approved by the 36/1993. (V. 28.) decision of the 
Government. A detailed environmental geological 
survey and data evaluation by computers will start 
on the following areas in 1994: Sajó-Bódva Valley 
(No. 19), Bükk Mountains (No. 22), North Borsod 
karst area (No 23).

The aim of the PHARE project is the detailed 
geological investigation of the above listed 
regions and the identification of the sources of 
contamination of the aquifers (waste depositories, 
transportation and storage of oil. disposal of outlet 
water, agricultural activity, contaminated water 
reservoirs etc.).

During the next years, it is intended to put 
environmental impact assessments on a new 
basis.
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A földtani természetvédelem a földfelszín, illet
ve az emberi tevékenység által elérhető felszín 
alatti természetes, vagy mesterségesen feltárt ob
jektumok védelmével, állapotfelmérésével, leírá
sával, ismertetésével stb. foglalkozik. A feladatok 
közül a legfontosabbak az emberi tevékenységgel 
még nem károsított természeti értékeink, vagy a 
már feltárt, karbantartott objektumok védelme. Az 
ilyen objektumok puszta megvédésén kívül szüksé
ges ezek mindenkori környezeti állapotának felmé
rése, további vizsgálatokkal való kiegészítése és a 
tudományos ismeretterjesztésbe való bevonása is.

A projekt 1992-ben vált önállóvá, bár az inté
zet különböző feladataihoz kapcsolódva már a ko
rábbi évtizedekben is figyelmet fordított a földtani 
értékek védelmére. Az új projekt legfőbb célja az 
Intézef szaktudásán, adatbázisán, hagyományain 
alapuló korszerű, a földtannal összefüggő termé
szetvédelmi tevékenység összefogása, megszerve
zése és önálló arculatának kialakítása volt. A pro
jekt egyrészt konkrét térségekben, végzett felada
tokat, másrészt szolgáltatásokat látott el. Kétéves 
időtartama alatt a projekt vezetését többen is 
ellátták: Cserny Tibor (1992), Nádor Annamária 
(1993. I—V.). Bence Géza (1993. VI—XII.).

A projekt szerteágazó feladatkörét elsősorban 
anyagi lehetőségeink határolták be. Ennek tudható 
be, hogy 1992-ben a projekt a Tatai Geológiai Múze- 

' um és a Sümegi Geológiai Oktatóbázis fenntartását, 
gazdaságos üzemeltetését és sokirányú hasznosítá
sának megszervezését tűzte ki céljának. Párhuzamo
san ezzel, cél volt a szakmai kapcsolatteremtés és 
együttműködés a Természetvédelmi Hivatallal.

A célok megvalósítása során a projekt résztvett 
a tárgykörbe illő többnapos szakmai továbbképző 
tanfolyamok, rendezvények és terepi bemutatók 
megszervezésében és lebonyolításában. Non-pro
fit jellegű vállalkozást indított a Sümegi Geológiai 
Oktatóbázison, ahol általános- és középiskolák szá
mára környezet- és természetvédelemre nevelő, 
egyhetes időtartamú, ún. „erdei Iskolákat", tá
borokat szervezett. Tata város önkormányzatával, 
a Tatai Geológiai Múzeum anyagi támogatásá
ban is megnyilvánuló, gyümölcsöző kapcsolat ala
kult ki. Az első, gazdasági szempontból kísérleti év 
tisztázta a sümegi és a tatai bázisok üzemeltetésé
nek és fenntartásának pénzügyi feltételeit. Erre a- 
iapozva elkészült a gazdasági értékelés a két bázis

Geological nature, conservation deals with 
protecting surface and subsurface objects having 
a natural or artificial outcrop! The most important 
task is the protection of those natural treasures 
that haven't yet been damaged by human activ
ity. In addition to the protection of these objects, it 
Is necessary to survey the current state of their 
environment, to carry out further analyses and 
Integrate with scientific education.

The project became independent In 1992, 
however attention was payed to the protection 
of geological values in-the frame of other tasks 
done in the Survey during the previous years. 
The main goal of the new project was to hold 
together and organize the activity of geological 
nature protection of the Survey based on its 
professional knowledge, databases and tradi
tions. The project did surveys in certain regions 
and also supplied data. During Its two years of 
operation it had several leaders: T. Cserny 
(1992), A. Nádor (January-May 1993), G, Bence 
(June-December 1993).

The multifolded activity of the project was 
restricted by finances. Therefore, the goal of the 
1992 activity was to maintain and organize the 
economic operation and diverse utilization of 
the Geological Museum at Tata and the 
Educational Centre at Sümeg. It was Intended 
also to firm the cooperation with the Office of 
Nature Protection.

Post-graduate courses, meetings and field trips 
were organized. A non-profit venture has started In 
the Educational Centre at Sümeg. One-week 
camps for primary and secondary schools were 
organized where children learned environment 
and nature protection. A fruitful cooperation has 
developed with the local authority of Tata city 
which was reflected In the sponsorship of the 
Geological Museum. The first year defined the 
financial conditions of maintaining and operating 
the Sümeg and Tata centres. Based on these 
experiences, economical calculations were 
prepared and plans were formalized to determine 
the future of these two centres. The Educational 
Centre at Sümeg had a slight deficit, so the Survey 
transferred it to Hungarian Geological Society 
in 1993. Despite the drastic reducing of staff 
and financial restraints, the Survey decided to



jövőjének meghatározása érdekében. A sümegi 
oktatóbázis szerény vesztesége miatt az intézet ve
zetősége 1993-ban a bázis kezelését és üzemelte
tését bérbe adta a Magyarhoni Földtani Társulat
nak. Az intézet a drasztikus létszámcsökkentés és a 
dologi költség-megvonások ellenére a Tatai Geo
lógiai Múzeum szerényebb körülmények közötti 
továbbüzemeltetése mellett döntött.

1993 elejétől a szakembergárdával és anyagi 
forrásokkal is megerősödött projekt szakmai tevé
kenysége megújult, színesebbé vált:

1. Felvállalta a korábbi évek egyik legsikere
sebb alapkutatási programja eredményeinek to
vábbi menedzselését, folytatta Magyarország föld
tani alapszelvényeinek és védett geológiai értéke
inek felmérését. E részfeladat keretében aktualizál
ta és véglegesítette 282 db, korábban létesített és 
részben védett, vagy védelemre javasolt földtani 
alapszelvény számítógépes nyilvántartását. Bemé
résre került 80 db újonnan javasolt alapszelvény 
koordinátája és terepbejárással reambulálva lett 
az Aggtelek—Rudabányai-hegység 50 db alap
szelvénye. Elkészült Magyarország fokozottan vé
dett barlangjainak földtani nyilvántartása Is.

2. Földtani környezetállapot felvételezése in
dult meg a Káli-medencében, mint pilot területen. 
A korlátozott méretű terepi kiegészítő állapotfel
mérést a korábbi földtani és vízföldtani adatok 
összegyűjtése és a kísérleti jellegű, földtani környe
zetállapot térképek jelkulcs tervezetének kidolgo
zása is kísérte.

3. A „Komplex földtani kutatások kiemelten 
védett körzetekben" részfeladat keretén belül a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén feltárásra és 
kiértékelésre kerültek a földtani környezetet károsí
tó folyamatok, illetve ennek alapján javaslat ké
szült a védelmi eljárásokra. Komplex vizsgálatok és 
összefoglaló tanulmány készült a tervezett Gyur- 
gyeváci vízlépcső várható környezeti hatásairól. 
Ad hoc feladatként megkezdődött a Bereg— 
Szatmár térség mozaik tájvédelmi körzeteinek föld
tani környezetállapot felmérése.

4. A földtani természetvédelem európai hely
zetének tanulmányozására és hasznos tapasztala
tok gyűjtésére került sor a Maiverni Kongresszuson. 
Sikeres előadás keretében bemutatásra kerültek az 
intézet ilyen jellegű munkáinak eredményei is.

A projekt feladatainak megvalósítása során 
gyümölcsöző külső együttműködés volt a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel, a Kör
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium vo
natkozó nemzeti parkjainak és környezetvédelmi 
felügyelőségeinek kollegáival, továbbá a helyi ön
kormányzatok munkatársaival, intézeten belül pe
dig a „Potenciális szennyezőforrások földtani kör
nyezetállapotának felmérése", a „Balaton régió kör
nyezetföldtani kutatása", a „Dunántúli-középhegység 
földtani térképezése" c. projektekkel, továbbá az 
Adattárral és a területi földtani szolgálatokkal.

A következő évek terveiben elsősorban a Bala- 
ton-felvidéki Nemzeti Őrökségpark területén elkez
dett munkák befejezése szerepel (Káli-medence, 
Keszthelyi- és Szigligeti-öböl).

follow the operation of the- Geological Mu
seum at Tata under moderate circumstances.

From the beginning of 1993 the project has re
ceived more financial support and researchers so 
its activity could be renewed:

1. The project utilized results of basic re
search from previous years, including the survey 
of key-sections and protected geological 
treasures of Hungary. Data of 282 protected 
objects were registered on computer. Another 
80 key-sections were suggested for protection; 
those coordinates were determined during field 
trips. 50 key-sections in the Aggtelek- 
Rudabánya Mountains were re-evaluated. A 
register of the protected caves of Hungary was 
also compiled.

2. A survey of the state of the' environment 
has started In the Káli Basin as a model 
area. The limited field work resulted in a sup
plementary survey of the state of the environ
ment. Previous geological and hydrogeological 
data of the area were also collected. There 
was an attempt to further detail the legends of 
specific maps recording the state of the envi
ronment.

3. In the frame of "Complex Geological Re
search in Protected Regions" processes harmful 
to the geoenvironment were analyzed In the 
Hortobágy National Park and suggestions were 
made for further protection. Complex analyses 
and a final report discussed the probable ef
fects of the Gyurgyevác hydroelectric station. 
Investigation of the state of the environment of 
the protected areas in the Bereg-Szatmár region 
has begun.

4. The European situation of geological nature 
protection was studied at the Malvern confer
ence, where other useful experience was also 
learned. The activities of this project were pre
sented at the conference as well.

During the work, there has been coopera
tion with the researchers of the Eötvös Loránd 
Geophysical.Institute, National Parks, Supervi
sory Authorities of Environmental Protection 
and with the employees of local authorities. 
Further cooperation included "Survey of the 
Geoenvironment of the Potential Sources of 
Contaminations', “Environmental Geological 
Investigations of the Balaton Region", 
“Geological Mapping of the Transdanubian 
Central Range", the National Geological Da
tabase and the Regional Geological Services.

During the next few years It is planned to 
finish research in the National Heritage Park of 
the Balaton Highland (Káli Basin. Keszthely and 
Szlgliget Bays).

Results from 1992—93 were documented in 
presentations at the Malvern Conference, a 
meeting of the British Geological Survey In 
Edinburgh and In three Hungarian conferences as 
well as other publications and reports.



Az 1992— 1993. évi eredmények többek között 
két nagy-britanniai (Malvemi Konferencia és a British 
Geological Survey, Edinburgh) és három hazai fó
rumon elhangzott előadáson kerültek bemutatásra.

Regionális geológiai helyzetkép

Ivancsics Jenő

Assessment of the Regional Geoenvironment

by Jenő Ivancsics
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A projekt a MÁFI területi földtani szolgálatainak 
több évtizedes, ásványvagyon gazdálkodással és 
településrendezéssel kapcsolatos földtani szakha
tósági tapasztalatain alapul. Célja az, hogy e te
vékenység földtani adatbázisokban is rendszere
zett eredményeit az irányítás (szakminisztériumok, 
hatóságok, önkormányzatok, polgármesteri hivata
lok stb.), a tervezés, a beruházás, a területfelhasz
nálás, a környezet- és természetvédelem szakem
berei számára felhasználható formában átadja, és 
így földtani oldalról Is megalapozza azok közvetlen 
döntés-előkészítő tevékenységét.

A területi földtani szolgálatok szakhatósági-szak- 
véleményező feladatainak alapját a térképek képe
zik. Az egységes tematika és jelkulcs kialakítása után, 
1989-ban kezdődtek el az adatgyűjtő és szerkesztési 
munkák l:100 000-es (megyei), illetve l:25 000-es és 
l:50 000-es (városkörnyéki területek) méretarányban. 
A megyei atlaszok befejezése 1997-re várható:

1992-ben a célkitűzés az volt, hogy két megye 
területén az adatgyűjtés, további kettő területén a 
térképek szerkesztése kezdődjön meg, három terü
letén pedig fejeződjön be, illetve, hogy minden 
területi földtani szolgálat területéről készüljön egy- 
egy városkörnyéki térképsorozat.

Megyei atlaszok
Az egységes megyei kivágató kéziratos atlaszok 

az alábbi öt egymásra épülő, 1:100 000-es mé
retarányú térképváltozatban készülnek: (1) Hasz
nosítható ásványi nyersanyagok, (2) Felszíni vizek és 
talajvizek, (3) Vízföldtani adottságok, (4) Környezet- 
földtani és szennyeződés-érzékenységi viszonyok, 
(5) Komplex földtani területfelhasználási térképek.

A térképek szerkesztését megelőzi a több ezer 
kutatófúrás, talajvíz észlelési, bányászati és térké
pezési adat feldolgozása. A végleges formában 
elkészült atlaszok részletesebb ismertetését térkép 
magyarázók segítik. A projekt 1992-ben elért ké
szültségi fokát az 1. ábra mutatja.

This project is based on the long-term 
experience of the Regional Geological Services 
with management of mineral resources and 
geological authority work. Its aim is to provide 
geological information, systematized in data
bases, for decision-making (ministries, authori
ties, local municipalities. Mayors' offices etc.) 
planning, investments, and environmental and 
nature protection.

The basis of the authorities' work in the Re
gional Geological Services is a series of maps. 
After the establishment of a uniform subject and 
legend'for the specific maps, a collection of data 
and editing started in 1989 at 1:100 000 (county) 
and at 1:25 000 and 1:50 000 (surrounding of the 
cities) scales. The maps, of the counties will be 
finished by the end of 1997.

The aim in 1992 was to start data collecting for 
two counties, initiate map editing for another two 
counties and to finish the work on three counties. 
Another goal of the project was to have one map 
series of the area surrounding a city completed 
within the territory of each Service.

County atlases
The standard county atlases, in manuscript at 

1:100 000 scale, contain the following specific 
maps: (1) Utllizable raw materials, (2) Surface wa
ters and unconfined groudwater, (3) Hydrogeol
ogy. (4) Environmental geology and sensitivity to 
contaminations, (5) Complex geological land-use 
maps.

Map editing is preceeded by the collection of 
groundwater and mining data from some thou
sand drillings, as well as from previous geological 
maps. The final versions of the atlases have expla
nation texts as well. The state of preparadness in 
1992 is showed on Fig. 1.

The project has started to compile basic data 
in Vas and Somogy Counties.



1. ábra. Áttekintő a Regionális helyzetkép projekt térképeiről
1. Próbanyomat kész. 2. Tisztázati rajz kész. 3. Tisztázati rajz 1992-ben, 4. Szerkesztés 1992-ben. 5. Adatgyűjtés, részben szerkesztés 1992-ben. 6.

1:25 OOO-es ÁRT térképek 1992-ben

Fig. 1. Index of mapping of the Regional Geoenvironment Assessment project
1. Specimen copy ready. 2. Final version ready. 3. Final version In 1992. 4. Edition in 1992. 5. Data collection, partly edited in 1992. 6. General

land-use maps at 1:25 000 scale In 1992

Vas és Somogy megyék területén megkezdő
dött az alapadatrendszer összeállítása.

A térképek kéziratának összeállítása, szerkesz
tése Vas megye (Hasznosítható ásványi nyers
anyagok), Jász-Nagykun-Szolnok megye (öt válto
zat) és Bács-Klskun megye (öt változat) területén 
folyamatban van.

Végleges formában, öt változatban elkészül
tek a Veszprém, Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye területét bemutató térképek.

ÁRT térképek
Az Általános Rendezési Tervek (ÁRT) készítésé

nek földtani megalapozásához egy-egy kiemelt 
város közigazgatási területéről öt változatban, 
1:25 000-es, illetve l:50'000-es méretarányú alap
térképet készített minden területi földtani szolgálat. 
A térképek tematikáját, a szakhatósági munkák 
tapasztalata alapján, az igényelt változatok szerint 
állították össze. Ezek általában: (1) Földtani. (2) 
Fúrási és bányafeltárási, (3) Nyersanyagprognózis, 
(4) Vízföldtani adottságok, (5) Szennyeződés
érzékenységi térképek. Esetenként, elegendő adat 
birtokában, mérnökgeológiai térkép is készült. A 
térképek méretarányuknál fogva már alkalmasak 
az adott területen belüli tervezésre (pl. 
hulladékelhelyezés, bányászati tevékenység, ter
mészetes felszíni védettség tervezése stb.).

A manuscript of the maps is being compiled 
and edited in Vas County (Uti'izable raw materi
als), in Jász-Nagykun-Szolnok (five versions) and in 
Bács-Kiskun (five versions) Counties.

Specific maps In five versions in a final form are 
ready for Veszprém, Tolna and Borsod-Abaúj- 
Zemplén Counties.

Maps of General Land-use Planning
To establish the geological background of 

general land-use planning, each Regional Service 
prepared five specific maps of an important city 
at 1:25 000 or 1:50 000 scales. The subjects of the 
maps were compiled according to the local re
quirements, based on the experience of the pro
fessional activity. These are generally the following: 
(1) Geology, (2) Drilling and mining activity, (3) 
Forecast of mineral resources, (4) Hydrogeology, 
(5) Sensitivity to contaminations. Where enough 
data were available, engineering geological, 
maps have been edited also. Because of their 
scales, these maps are suitable for local planning 
(waste disposal siting, mining activity, planning of 
natural surface protection etc.).

General land-use planning maps of Sárvár, Pápa, 
Nagyatád, surrounding of Gyöngyös and Debrecen 
VI. have been compiled in five, versions while the map of 
the surrounding area of Szeged II. had two versions.



Öt változatban elkészült Sárvár. Pápa. 
Nagyatád, Gyöngyös városkörnyék és Debrecen 
VI. városkörnyék rész ÁRT-térképe, valamint Szeged 
II. városkörnyék része két változatban.

A „Regionális geológiai helyzetkép" projekt 
eredményeinek széleskörő Ismertetése történt meg 
a bécsi és pozsonyi geológus-kollégák előtt. Elő
adás hangzott el a Közép-európai Környezetvé
delmi Szimpóziumon, továbbképzési tanfolyamot 
vezettek a Természetvédelmi Hivatal földtani szak
embereinek és az ELTE 5. éves geológus hallgatói
nak. valamint bemutatót tartottak az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának és a Veszprémi 
Akadémiai Bizottság dunántúli környezetvédelmi 
szakembereinek.

A projekt eredményeiről tájékoztatást kaptak 
a BRGM (Orléans) és BGR (Hannover) szakemberei.

The results of the project were also introduced 
to the colleagues in Vienna and Bratislava. The 
project was presented in the Environmental Pro
tection Symposium of Central Europe. A training 
course was organized for the geologists of the 
Office of Nature Protection and the geology stu
dents of Eötvös Loránd University. Through the 
project work has been Introduced to the Parlia
mentary Committee of Environmental Protection 
and the experts of the Transdanubian Committee 
of the Hungarian Academy of Sciences, Vesz
prém.

The results of the project were introduced to 
the experts of BRGM (Orléans) and BGR 
(Hannover) as well.

Potenciális szennyezőforrások földtani környezetállapotának felmérése

Józsa Gábor

Survey of the Geoenvironment of Potential Contamination Sources

by Gábor Józsa
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A projekt 1992-ben „Regionális hulladéklerakók 
kialakítására alkalmas területek kijelölése — nriéd-. 
dohányok és másodnyersanyagok vizsgálata" 
címen futott. A fenti címet 1993-ban kapta, s visel
te ez év végi megszűnéséig.

A projekt 1992. évi tevékenysége
A projekt alapelve, hogy a keletkező hulladé

kok biztonságos elhelyezése csak földtani kutatá
sokkal feltárt területeken történhet. A regionális 
lerakók prognózisa, előkutatása, a környezet- 
földtani kutatások módszertani kidolgozása állami 
feladat. A meddőhányók, nagy tömegű ipari 
melléktermékek jelentős számban és méretben 
terhelik, a környezetet, ugyanakkor potenciális 
másodnyersanyagok is. A megelőző kataszterezésl 
munkák alapján 1991-ben megkezdődött a kör
nyezetföldtani minősítés és számítógépes adatbá
zis kiépítése megyei rendszerben és ütemezésben. 
A potenciális veszélyhordozó objektumok tájékoz
tató vizsgálata, ellenőrzése folyamatosan történt.

Hulladéklerakók m egalapozása
Észak-Magyarországon kilenc különféle terület 
(Bükkszenterzsébet, Egercsehi, Egerszalók, Vécs, 
Bérét, Járdánháza, Gömörszőlős. Goiop. Szakácsi) 
előkutatása és két terület (Gyöngyösoroszi,

The title of the project In 1992'was "Regional 
waste disposal siting — investigation’ of tailings and 
secondary'raw materials". A new name was given 
in 1993. and activity has been carried out under 

' this title until the completion of the project at the 
end of 1993.

Activity in 1992
The principles of the project are the following: 

Safe vage of wastes can happen only on ge
ologically surveyed areas. Forecast for the regional 
waste depositories, their preliminary survey and 
development of the environmental geological 
research methods- are state tasks, tailings and 
huge amounts of industrial by-products signifi
cantly contaminate the environment, however 
they are potential.raw materials at the same time. 
Based on the preliminary cadastral survey, the 
environmental geological qualifications and the 
establishment of a computer database for the 
counties started in 1991. Investigation and monitor
ing potentially hazardous objects have been car
ried out continuously.

Siting  o f waste depositories-
A preliminary survey of nine areas (Bükk
szenterzsébet, Egercsehi. Egerszalôk, Vécs, Beret,



1. 3.

2. ábra. Meddőhányók, ipari melléktermékek környezetföldtani vizsgálata
1. 1991. évi megyei felülvizsgálat. 2. 1992. évi megyei felülvizsgálat. 3. Potenciálisan veszélyes depónlák eseti vizsgálatai

Fig. 2. Environmental geological investigation of tailings and secondary industrial products
1. County revision in 1991.2. County revision in 1992. 3. Individual investigations of potentially hazardous depositories

Szuhogy) részletes kutatása, a Dél-Dunántúlon két 
terület (Fiad, Garé), Kelet-Magyarországon négy 
terület (Őköritófülpös, Kisnamény, Hajdúböször
mény, Nagybagota) előkutatása fejeződött be, 
jelentésekkel dokumentáltan.

Határozott lerakótelepítési szándék esetén a 
hulladékképzés mennyiségével, a rendelkezésre 
álló földtani, geomorfológiai, hidrogeológiai ada
tok értékelésével összhangban kerültek kijelölésre 
a területek. Az értékelés kiterjedt az adott objek
tum szennyeződés-érzékenységi, szivárgási viszo
nyai, környezetföldtani és vízföldtani, valamint 
általában a terület földtani alkalmassági viszonyá
nak vizsgálatára.

M eddőhányók vizsgálata
E témában az ország hét megyéjének (Győr- 

Moson-Sopron. Baranya, Veszprém, Pest, Csongrád, 
Hajdú-Blhar és Nógrád) 1578 kataszterezett meddő
hányójából a felülvizsgálat alapján 678 minősült 
komplex környezetföldtani nyilvántartásra alkalmas
nak, egységes adatlapon és szolgálatonként! számí
tógépes nyilvántartással. A nyilvántartottakból 54 
javasolható környezeti hatásvizsgálatra. Tizenegy 
esetben (Rudabánya 2, Borsodnádasd 2, Ózd 2, Mis
kolc 2, Ajka 1, Úrkút 2 meddőhányó) komplex anyag- 
és vízkémiai vizsgálatokkal megkezdődött a veszé
lyeztetés felmérése, ezeknél a vízmegfigyelő kutak is 
kiépültek és megkezdődött vizsgálatuk.

Járdánháza, Gömörszőlős, Golop, Szakácsi), and de
tailed survey of two areas (Gyöngyösoroszi, Szuhogy) 
in North Hungary has been finished. A preliminary 
survey of two areas (Fiad, Garé) on South Transda- 
nubla and four areas (Őköritófülpös, Kisnamény, Ha
jdúböszörmény, Nagybagota) in East Hungary have 
also been completed and documented with reports.

For the purposes of waste disposal storage, the 
amount of waste, geological, geomorphological 
and hydrogeological data were taken Into con
sideration. The reports adressed sensitivity to con
tamination of the site, its seepage conditions, 
general geology and hydrogeology.

Investigation o f ta ilings
Based on a revision from 1578 tailings registered 

in seven counties (Győr-Moson-Sopron, Baranya, 
Veszprém, Pest, Csongrád. Hajdú-Bihar and Nógrád) 
678 were suitable for a complex environmental geo
logical registration on standard forms and with com
puter records in each of the Regional Geological 
Services. From the registered objects, 54 were rec
ommended for an environmental impact assess
ment. The survey of the hazards has started for 11 
cases (2 at Rudabánya, 2 at Borsodnádasd, 2 at Ózd, 
2 at Miskolc, 1 at Ajka, 2 at Úrkút) using complex 
laboratory and hydrochemical investigations. A 
groundwater monitoring system has been established 
in these areas and analyses have begun.



A projekt, illetve megelőző fázisai során együtt
működés alakult ki az ELGI Mérnökgeofizikai Osz
tályával, a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani 
valamint Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tan
székével, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalattal, a 
Dorogi Szénbányák Tervező Irodájával. Az érintett 
szolgálatok a projektet egyeztetik az illetékes kör: 
nyezetvédelml felügyelőségekkel, vízügyi Igazga
tóságokkal és önkormányzati szervekkel.

A modellvlzsgálatok az érintett ipari üzemek 
tájékoztatása mellett történnek.

Az eredményekről a résztvevők földtani társu
lati és akadémiai bizottsági rendezvényeken szá
moltak be, valamint résztvettek az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának tartott bemuta
tón. Kapcsolatfelvétel • történt a .BGR-vel, 
(Hannover) és a GSI-vel (Jeruzsálem).

A projekt 1993. évi tevékenysége
Az 1993-ban új névvel Induló projekt keretében 

az alábbi feladatok fogalmazódtak meg:
Az állami földtani kutatás, így elsősorban a 

MÁFI feladata, hogy az ország környezetállapotá
nak vizsgálata keretében a litoszférát ért hatásokat 
országosan és regionálisan vizsgálja, minősítse, a 
témában rendszeresen felvételezéseket végezzen 
és megalapozza a tudományos értékű prognóziso
kat. Ezen általános megfogalmazásba az alábbi 
konkrét feladatok tartoznak:

— Meddőhányók,„felszíni sebhelyek" (bánya
helyek) vizsgálata.

— Jelenlegi és korábbi hulladéklerakók környe
zetföldtani kataszterezése.

— Hulladéklerakásra alkalmas területek prog
nózisa, előkutatása.

— Módszertani kutatási javaslat kidolgozása a 
szennyezés—víz—kőzet kölcsönhatás, szennyezés
terjedés vizsgálatára, modellezésére.

— Potenciális veszélyt hordozó ipari területek, 
szennyezési haváriák környezetföldtani vizsgálata. .

— A környezeti hatásvizsgálat környezetföld
tani követelményrendszerének kidolgozása.

— Országos és területi környezetföldtani adatbá
zis kiépítése, feltöltése, folyamatos karbantartása.

A projekt munkájában a területi földtani szol
gálatok és az Intézet korábbi környezetföldtani 
projektjének munkatársai vettek részt.

A meddőhányók, nagy tömegű ipari mellék- 
termékek környezetföldtani alapkataszferezése 
készült el Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala, Fejér, 
Bács-Klskun, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gye teljes területén és,Pest megye egy részén.

Hulladéklerakásra alkalmas területek prognózi
sa és előkutatása folyt Győr-Moson-Sopron, 
Csongrád, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest 
megye területén, térségi regionális veszélyes lera
kó, Illetve kiemelt városi körzeti kommunális lerakók 
telepítésének megalapozása céljából.

Módszertani kutatási javaslat készült a szeny- 
. nyezés—víz—kőzet kölcsönhatás és a szennyezés
terjedés vizsgálatára, modellezésére egy 1994-ben 
induló új projekt tervének megalapozása céljából.

During the preparation and work of the project 
there has been cooperation with the Department of 
Engineering Geophysics of the Eötvös Loránd Geo
physical Institute, the Departments of Mineralogy and 
Petrology, and Hydrogeology and Engineering Geol
ogy of Miskolc University,' the Company for Geodesy 
and Soil Analyses and with the Planning Office of the 
Dorog Coal Mines. The responsible Regional Geo
logical Services checked the project's tasks with Su
pervisory Authorities' of Environmental Protection, 
Hydrological Authorities and local municipal offices.

The Industrial works are Informed about the 
model investigations of this project.

Results were presented at the sessions of the 
Hungarian Geological Society and the Environmental 
Protection Committee of the Hungrlan Academy of 
Sciènces. Further participation occurred at a meet
ing, organized for the Parliamentary Committee of 
Environmental Frtotection. BGR (Hannover) and GSI 
(Jerusalem) have been also contacted.

Activity in 1993
The project received a new title in 1993 and 

the tasks were as follows:
The aim of state geological Investigation, pri

marily that of the Hungarian Geological Survey, is 
to study the regional events which affected the 
lithosphere. It Involves surveying the state of the 
environment, making systematical analyses and 
establishing scientific forecasts. These general 
principles include the following tasks:

. — Investigation of tailings and surface "scars" 
(former mining sites).

— Environmental geological cadastral survey 
of the recent and former waste depositories.

— Waste disposal siting and their preliminary 
surveys.

— Elaboration of research methods to study 
water-rock interactions . and modelling the 
spreading of contaminations.

— Environmental geological investigation of 
hazardous Industrial areas and contaminations.

— Elaboration of the geoenvlronmental prin
ciples of environmental impact assessments.

rablishment of national and regional envi
ronmental geological databases, their filling- and 
continuous operation.

Researchers of the Regional Geological Serv
ices and the former environmental geological 
project took part in this work.

Environmental geological cadastral survey of 
tailings and large masses of industrial by-products has 
been carried out In Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala, 
Fejér, Bács-Kiskun, Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén 
Counties and in a part of the Pest County.

Waste disposal siting and the necessary prelimi
nary research was done In Győr-Moson-Sopron. Cson
grád, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén and Pest Coun
ties to establish regional hazardous waste depositories 
and local communal depositories of the future.

A study has been prepared discussing re
search mëthods for water-rock Interactions and



Az ismert szervezeti és személyi változások a pro
jektindítást nem tették lehetővé.

Potenciálisan veszélyt hordozó ipari területek, 
szennyezési haváriák környezetföldtani vizsgálata 
keretében több irányú tevékenység folyt. Konkrét 
hatásvizsgálatra került sor a Borsodi Hőerőmű Vál
lalat és a Borsodi Vegyi Kombinát Sajó-völgyi ve
gyes hányáinak környezetében, az Ajkai Hőerőmű 
Pernye- és Timföldgyár vörösiszap vegyes hányái
nak környezetében, a pécs—pellérdi víznyerő terü
let előterében, a Tiszaújvárosi Hőerőmű iszaplera
kóin, a Salgótarjáni Acélgyár salakhányó- és hulla
déklerakója környezetében, a Balatonfűzfői Papír
gyár iszaptárolóján, a Barátság II. kőolajvezeték 
ibrányi kárhelyén, Debrecenben az AKSD Kft. telephe
lyén, a Spiritusz Gmk veszélyes hulladék égetőmű 
területén és a Hortobágyi Téglagyár területén.

Befejeződött a püspökszllágyi radioaktív hulla
déklerakó szedimentpetrográfiai alapon történő 
minősítése.

Elkészült a „Földtani környezeti hatásvizsgálatok" 
komplex követelményrendszere a kormányrendelet
tel összhangban, valamint a radioaktív hulladék
elhelyezési lehetőségek földtani környezeti hatásvizs
gálati módszertani előírásának tervezete is.

Sor került az ENVIROGEODAT környezetföldtani 
számítógépes rendszer tesztelésére, folytatódott 
feltöltése a litoszférát érintő környezeti havárlát 
szenvedett és potenciálisan veszélyeztetett terüle
tek adataival.

A projekt keretében megvizsgálták a különbö
ző országos, intézeti egyéb és környezetföldtani 
adatbázisok helyzetét és kapcsolódásait a párhu
zamosságok kiküszöbölése érdekében.

Minden területi földtani szolgálatnál és az In
tézet korábbi környezetföldtani projektjénél is 
számítógépes adatbázisok készültek és térképi 
ábrázolások történtek különböző léptékben és 
tartalomban.

A projekt kivitelezésében közvetlenül részt vett 
az ELGI Mérnökgeofizikai osztálya, amely a terüle
teken mérnökgeofizikai szondázásokat, mintavéte
lezéseket és szivárgási tényező vizsgálatokat vég
zett, folyamatos szolgáltatással, de dokumentálási 
csúszásokkal.

Az anyagvizsgálatokban a Miskolci Egyetem 
Ásvány- és Kőzettani Tanszéke vett részt, mint alvál
lalkozó.

Az egyes szolgálatok területeik Illetékes kör
nyezetvédelmi felügyelőségeivel és az önkor
mányzati szervekkel tartanak folyamatos kap
csolatot, míg a központi egység a központi szer
vekkel.

Több tíz előadás, ismertetés megtartására is 
sor került, amelyek a lehető legszélesebb körben 
propagálták a projekt tevékenységét (az Ország- 
gyűlés Környezetvédelmi Albizottsága, a Magyar
honi Földtani Társulat központi és területi szerveze
tei. területi akadémiai bizottságok, egyetemi és 
önkormányzati rendezvények, egyetemi rendes- és 
továbbképző előadások).

A szűkös pénzügyi források a szükséges külföldi 
kapcsolattartásnak gátat szabtak.

modelling the spreading of contamination. We 
would have liked to develop a new project, be
ginning in 1994, but personal and organizational 
changes didn't allow this.

In the frame of environmental geological Investi
gation of hazardous industrial areas, a multifolded 
activity has been carried out. Environmental impact 
assessments were made in the area of mixed tailings 
of the Borsod Thermal Power Station and Chemical 
Factory in the Sajó Valley, in the region of mixed tail
ings of the Ajka Thermal Power Station and the red 
mud depository of the Alumina Factory, on the fore
land of the Pécs-Pellérd drainage system, for the mud 
depositories of the Tiszaújváros Thermal Power Station, 
for the slag heaps and waste depository of the Sal
gótarján Steel Factory, for the mud depository of the 
Balatonfűzfő Paper Factory, at Ibrány where the 
Friendship-ll pipeline was damaged, at the plant 
owned by AKSD Ltd. in Debrecen, on the flue-ash 
depository of hazardous wastes of Spiritusz Ltd. and at 
the location of the Hortobágy Brick Factory.

Sedimentologlcal and petrographical assess
ments of the radioactive waste depository at 
Püspökszilágyi have been done.

Principles of "Geoenvlronmental Impact As
sessments" have been established, according to 
the Government's decision. A draft of the methods 
of geoenvlronmental impact assessment of radio
active waste disposal has been compiled.

ENVIROGEODAT, an environmental geological 
computer system has been tested and loaded 
with data on hazardous areas.

To avoid overlaps, different national and other 
environmental geological databases in the country 
and within the Survey have been monitored.

Each Regional Geological Service and the for
mer environmental geological project of the Survey 
have prepared computer databases and maps with 
different contents and at different scales.

Members of the Engineering Geophysical De
partment of Eötvös Loránd Geophysical Instiute have 
participated In the work of this project. They have 
done environmental geophysical loggings in the 
field, collected samples and determined seep
age coefficient. Data provision was continuous 
but the documentation was sometimes late.

Laboratory investigations were made in the 
Department of Mineralogy and Petrology of 
Miskolc University.

The Regional Geological Services are In con
tact with the local authorities of environmental 
protection and municipal offices, while the central 
unit Is In contact with the main organizations.

Some ten presentations have introduced the 
widespread activity of the project (Parliamentary 
Committee of Environmental Protection, central 
and regional organizations of the Hungarian Geo
logical Society, regional committëes of the Hun
garian Academy of Sciences, meetings organized 
by local authorities and different universities, 
postgraduate courses).

Financial difficulties have limited international 
cooperations.
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1981-ben indult meg a Balaton komplex környe
zetföldtani kutatása, melynek első szakaszában 
aktuálgeológlal vizsgálatok folytak a tavon, A kutatás 
ezen fázisának célja a jelenkori üledékképződési 
viszonyok és a sekélytavi karbonátos üledékek diage
nezisének tanulmányozása volt. A módszertani kuta
tásként induló aktuálgeológial téma 1986-tól a tó 
fejlődéstörténetének és az ökológiai körülmények 
változásának megismerésével egészült. ki. Ezzel a 
kutatások szervesen illeszkedtek a „Balaton kiterjesz
tett üdülőkörzetének komplex földtani kutatása" c. 
MÁFI témához, továbbá más intézményeknek a tó 
eutrofizációját, illetve fellszapolódását vizsgáló pro
jektjeihez. A terepi munkálatok 1991 végére befeje
ződtek, melyek során megtörtént: (1) több mint 370 
km hosszú geofizikai szelvény lemérése, (2) 33 db 
mederfúrás lemélyítése, (3) a geofizikai szelvények 
kiértékelése és eredményeik alapján a Balaton iszap
vastagsági és a tóaljzat szeizmo-akusztikus-tektonlkai 
térképeinek megszerkesztése (l:50 000-es méret
arányban); (4) a fúrások mintegy felének komplex 
anyagvizsgálata.

1992—93 során tovább folytatódtak a koráb
ban begyűjtött minták laboratóriumi vizsgálatai és 
megkezdődött a vizsgálati eredmények komplex 
kiértékelése és Integrált értelmezése. A két év alatt 
konkrétan a következő tevékenységek zajlottak:

1. Elkészült hat db fúrás (a Tó-17.. 18., 19.. 22.. 30. 
és 33.) geokémiai vizsgálata. A korábbi és a most 
született eredmények szervesen beilleszkedtek az 
ásvány- és kőzettani vizsgálatok értékelésébe és köz
vetve segítették a paleoökojógiai kiértékelést is.

2. Befejeződött a mederfúrások mintáinak ás
vány—kőzettani (DTA és röntgen) vizsgálata és 
azok kiértékelése, melyek eredményeivel bizonyí
tást nyert a karbonát ásványok megjelenésének 
sokszínűsége és kirajzolódott ezen ásványok térbeli 
(mélység és medencebell) elterjedése.

3. Nagy lépésekkel haladt előre a tavi fúrás- 
minták paleontológiái feldolgozása, nyolc fúrás 
palynológiai, Dlatoma, Ostracoda és Mollusca 
vizsgálatának elkészítésével. Az eredmények Integ
rált kiértékelése a geokémiai, ásványtani és föld
tani adatokkal azonban már az elkövetkező esz
tendők feladata, mely elősegíti a teljes Balaton és 
térségének paleoökológiai rekonstrukcióját. Első 
lépésben a Keszthelyi-öbölben és a Szigligeti-öböl
ben mélyült fúrások anyagvizsgálata készült el, mivel

The complex environmental geological survey of 
the Balaton area started in 1982. During the first stage 
of the work, actual geological observations were 
carried out on the lake. The aim of this phase was to 
study the present processes of sedimentation and the 
diagenesis of the shallow lacustrine carbonate sedi
ments. The project started as a methodological sur
vey, but it has been completed by studying the de
velopment and upset of ecological equilibrium of the 
lake from 1986. This research fit into another program 
of the Survey, entitled "Complex Geological Investi
gation of the Balaton Suburban Area". It also corre
sponded to research of eutrofication and silt deposi
tion of other institutes. Field work finished by the end 
of 1991. During this work (1) more than 370 km geo
physical loggings were performed (2) 33 boreholes 
were drilled on the basement of the lake (3) the 
geophysical profiles were evaluated, and based on 
the interpretation, mud thickness, seismoacoustical 
and tectonic maps, were edited for the basement at 
1:50 000 scale (4) the complex laboratory investiga
tion of half of the drillings was ready.

Laboratory. analyses of the previously col
lected samples continued in 1992—93. Interpre
tation of the data has also started. During the 
past two years the following activities were car
ried out:

1. Geochemical investigation of 6 boreholes 
(Tó 17., 18.. 19., 22.. 30. and 33.) was finished. The 
previous and recent results suited the interpreta
tion n.v de by mineralogical and petrological in
vestigations and indirectly helped the pa- 
laeoecological evaluation.

2. The mineralogical and petrological (thermal 
and X-ray) analyses of the cores from the base
ment of the lake have finished. The results proved 
that many carbonate minerals were present in the 
mud and their horizontal and vertical distribution 
were outlined.

3. The palaeontological interpretation of the 
core samples furthered the palynologlcal invest- 
gation and determination of the Diatoma. Ostra
coda and Mollusca fauna of eight boreholes. The 
integral evaluation of the data together with the 
results of the geochemical, mineralogical and 
geological investigations will take place during the 
coming years. Hopefully this research will promote 
the palaeoecological reconstruction of the whole
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az utóbbi két év során e térségben romlott roha
mosan a víz minősége és erősödött a feliszapoló- 
dás üteme. Kísérletképpen a Tó-31. fúrás őslénytani 
eredményei alapján elkészült a Keszthelyi-öböl és 
környezetének éghajlati és ökológiai fejlődéstörté
neti rekonstrukciója.

4. Elkészült néhány reprezentatív Izotóp- 
geokémiai kutatás a balatoni Iszapmintákon, az 
ATOMKI (Debrecen) és az Országos Élelmiszer Vizs
gáló Intézet Radiológiai laboratóriumának bevo
násával. 180  Illetve ,3C Izotóp vizsgálatok készültek 
két fúrás Iszapmintálnak autochton karbonátjain és 
az iszapba zárt Gásfropodák karbonátvázán, to
vábbá a Balaton vízgyűjtő területén előforduló 
karbonáttartalmú földtani képződményeken. A 
Balaton vizének hetenkénti rendszerességgel sze
dett mintáin 180  Izotóparány, két fúrás mintáinak 
szervesanyagából ,3C Izotóparány meghatározá
sára is sor került. Ezek a vizsgálatok a paleo- 
ökológlai és paleoklimatológial kiértékelések elő
segítése érdekében készültek. A tavi üledékek 
korbesorolását segítette a tőzeges képződmények 
radiokarbon korának meghatározása. A fenti izo
tóp-geokémiai vizsgálatok eredményeiről és kiér
tékelésükről átfogó tanulmány készült.
5. A Balaton egyre Inkább romló állapota miatt 
1992-ben megindult a „Balaton regionális tervének 
felülvizsgálata" c .—kormányprogram. Az ehhez 
történő szakpnai feladatok kutatási prog 
ramjavaslat .formájában kerültek összeállításra, a 
„Balaton régió környezetföldtani kutatatása" címmel.

A Balaton komplex földtani kutatása során a 
kitűzött feladatok megoldása érdekében, több új 
módszer bevezetésére került sor. Ezek közül Igen 
hatékonynak bizonyultak az Izotóp-geokémiai vizs
gálatok, melyek eredményességűkkel az 1992—93. 
évi kutatások közül különös mértékben kiemelked
nek. Segítségükkel sikerűit néhány, a Balaton kör-

Balaton region. Laboratory analyses of the sam
ples from the boreholes in the Keszthely and Szigli- 
get Bays were ready first, because water quality 
was steadily deteriorating and silt deposition was 
increasing in these two parts of the lake. Based on 
the palaeontological results of Tó 31. borehole, the 
climatological and ecological development of 
the Keszthely Bay and its surrounding area were 
reconstructed.

4. Some representative Isotopic-geochemical 
analyses were carried out on mud samples in co
operation with the Institute of Nuclear Research of 
the Hungarian Academy of Sciences and with the 
Radiological Laboratory of the National Food Re
search Institute ,80  and ,3C stable Isotope content 
were measured for the autochtonous carbonates 
and Gastropod shells of the mud from two bore
holes as well as some other carbonates In the 
catchment area of the lake. 180  stable isotope 
ratio of the water was analyzed every week. ,3C 
was determined in the organic fraction o f. two 
boreholes. These analyses promote the pa- 
laeoecological and palaeoclimatologlcal Inter
pretations. MC dating of peat sediments helped to 
interpret the age of other lacustrine sediments. A 
separate study discussed the results of thet. iso
topic-geochemical investigations.
5. The condition of the lake was deteriorating, so a 
government program started in 1992, entitled 
"Revision of the Regional Ran of Lake Balaton". 
The professional tasks of the revision were compiled 
to a research project with the title “Environmental 
Geological Investigation of the Balaton Region".

Some new methods were established during 
the complex geological Investigation of Lake 
Balaton. The most Informative were the Isotopic- 
geochemical analyses which had outstanding 
results in 1992—93. They helped to answer some



nyezeti állapotával összefüggő kérdésre választ kapni (a 
fellszapolódás sebessége, az iszap fizikai tulajdonságai, 
víz alatti mozgása stb), Illetve a korábbi Ismereteket 
gyarapítani és pontosítani (a Balaton keletkezési kora, 
környezetének klíma-rekonstrukciója stb).

A legfontosabb eredmények a következők: (1) A 
Balaton területén a tőzegesedés a Bölling 
posztglaciális elején indult meg. de ez a folyamat a 
tó egyes részmedencéinek területén Időben kb. 1500 
évig elhúzódott és az Aller0dben volt a legelterjed
tebb. (2) A Balaton autochton karbonát üledékein és 
a Gastropodák karbonát vázán mért ,sO izotópará- 
nyokból jól nyomonkövethető az éghajlat fokozatos 
felmelegedése a holocén kezdete óta. (3) A balatoni 
üledékek karbonáttartalmának túlnyomó része hely
ben képződött (autochton) és csak kisebb része szállí- 
tódott be a vízgyűjtőről. (4) A Balaton vizének intenzív 
párolgása miatt annak oxigénlzotóparánya közelít a 
tengervízéhez és jelentős mértékben különbözik a 
magyarországi folyók vize és a csapadékvíz megfele
lő értékétől. (5) A tó vízének oxigénizotóp arányában 
jól láthatók az időjárás évszakos változásai. (6) A.bala- 
toni iszapban meglévő szervesanyag egy része a 
korábban felhalmozódott biológiai szén újrafelhaszná
lásából származik. Ez a folyamat a tó kialakulása óta 
tart. ami a ,3C izotóp iszapban történő relatív feldúsu- 
lásával jár. (7) A Balaton iszapjában jól nyomon- 
követhetők az 1950-es évektől napjainkig légkörbe 
kerülő mesterséges radioizotóp szennyeződések. 
Megjelenésükkel és maximum csúcsaikkal meghatá
rozható volt az Iszapfelhalmozódás sebessége.- ami 
nyugodt hidrológiai körülmények mellett 5— 14 
mm/év értékek között mozog a mérési pontok helyé
nek függvényében. A feliszapolódás mértéke Időben 
Is változó, ugyanakkor bizonyos helyeken (pl. az északi 
part mentén) az utóbbi években rohamosan emel
kedő trendet mutat: 20—60 mm/év. A Balaton né
hány pontján víz alatti üledékelhordás, máshol ennek 
akkumülálódása Is végbemegy. A mérések tanúsága 
szerint a balatoni viharok hatására max. 2—3 cm 
vastagságú réteg kávarodik fel.

Összefoglalva: Az 1993. év végére teljesen befe
jeződtek a terepi munkák és 90%-ban elkészültek a 
laboratóriumi vizsgálatok. Az eredeti terveknek meg
felelően-az elkövetkező két év feladata lesz az ered
mények végleges összesítése és integrált kiértékelése 
összefoglaló jelentés formájában. A téma aktualitása 
és az ezidáig arra fordított mintegy 20 M Ft az ered
mények összefoglalása után és közben azok minél 
szélesebb szakmai és társadalmi körben történő 
megismertetésére késztetnek. -

1992— 1993 között sor került az eredmények 
bemutatására több hazai és nemzetközi rendez 
vényen: külföldön hat előadáson (Uppsalában 3. 
Koppenhágában 2. Lundban 1) és három poszter
bemutatón (Franciaroszág. Szlovákia. Hollandia), 
valamint öt hazai rendezvényen (közülük kettő 
nemzetközi volt) előadásokkal, illetve poszterekkel. 
Megtörtént két COST projekt-javaslat összeállítása 
és benyújtása Brüsszelbe. A témában holland 
egyetemisták, továbbá angol és finn delegációk 
fogadására került sor a szakmai programjaik ösz- 
szeállításával és megszervezésével.

important questions connected with the state of 
the environment of the lake (velocity of silt de
position, physical properties of the mud and Its 
subaqueous movement etc.). Our previous 
knowledge about the Lake Balaton also be
came more enriched and precise due' to the 
sfable Isotopic analyses (age of the lake, pa- 
laeoenvironmental and palaeoclimatologlcal 
reconstruction etc.).

The most important results are the following: (1) 
The process of peat formation started at the begin
ning of the Bolling post-glacial period, lasted some 
1500 years in certain sub-basins, and was the most 
widespread during the Aller0d period. (2) lsO data of 
the autochtonous carbonate sediments and the 
Gastropod shells indicate an increasing warming In 
the climate since the beginning of the Holocene. (3) 
The carbonate sediments of the lake are mainly 
autochtonous, a smaller part was transported from 
the catchment area. (4) As a consequence of the 
Intensive evaporation, the oxygen isotopic ratio of 
the lake's water is similar to the seawater, and signifi
cantly differs from the rivers and meteoric water in 
Hungary. (5) Oxygen Isotopic ratio of the lake's water 
reflects the seasonal changes of the climate. (6) The 
organic frac- tion of the mud partly originates from 
the previously accumulated organic carbon. This 
process has endured since the development of the 
lake and causes a relative enrichment of ,3C In the 
mud. (7) The artificial radioactive contaminations that 
have been released to the atmosphere since 1950 
are easy to detect in the mud. Their occurence and 
maximum peaks of distribution made it possible to 
determine the rate of mud accumulation, which was 
5— 14 mm/year under calm hydrological' circum
stances depending on the observation sites. The rate 
of silt deposition also changes with time, but It has 
drastically Increased (20—60 mm/year) In some parts 
(e.g. along the northern cost) during the past few 
years. Subaquaous washout may happen in some 
parts and sediment accumulation in others. Accord
ing to the measurements, storms affect only the up
per 2—3 centimetres of the mud.

By the end of 1993 field work was finished and 
laboratory analyses were 90% completed. Accord
ing to . ne original plans, the tasks of the next two 
years will be the evaluation of the data, their In
tegral interpretation and the preparation of a final 
report. The relevance of the survey and the 20 
million Forints that have been spent to research 
until now urge us to summarize the results and 
make them widely known.

Results were represented at several congresses 
In Hungary and abroad In 1992—93: six oral presen 
tatlons were given abroad (three in Uppsala, two 
in Copenhagen, one in Lund) and there were 
three-posters In France, Slovakia and the Nether
lands. We have participated In five conferences 
including two International with presentations and 
posters. Two COST project plans were compiled 
and sent to Brussels. University students from the 
Netherlands and delegations from England and 
Finland were welcomed. -



Földtani feladatok a mérnöki munkában

Raincsák Györgyné

Geological Tasks in Engineering

by Ms Susan Raincsák
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A projekt 1992. és 1993. évi feladatai egy 1987- 
ben megfogalmazott komplex feladatkör időa
rányos részét képezték. A projekt alapvető célkitű
zése az volt, hogy az ország területét felépítő föld
tani képződmények mérnökgeológiai sajátosságai
ról részletes, egységes szemléletű ismeretanyagot 
gyűjtsön össze, ezt az anyagot szövegesen doku
mentálja, térképileg ábrázolja és az alapadatok
ból számítógépes adatbázist hozzon létre. A cél 
kitűzését és megvalósítását a MÁFI-ban és a terve
ző intézményekben évtizedek alatt összegyűlt, de 
regionálisan és tematikuson kevéssé rendezett 
mérnökgeológiai ismeretanyag tette lehetővé. Az 
ismeretanyag célorientált, gyors újrahasznosításá
nak biztosítása csak állami intézményi keretben 
valósulhatott meg. A komplex feldolgozás három 
feladatot foglalt magában, amelyek kölcsönösen 
összefüggenek egymással.

Az első feladat a földtani képződmények 
olyan komplex feldolgozása, amely során a fizi
kai—talajmechanikai és a kémiai—ásványtani— 
kőzettani—kőzetszerkezettani sajátosságok együt
tesen kerülnek értékelésre. 1992-ig elkészült föld
tani időrendi sorrendben — az időstől a fiatal felé 
haladva — a paleozóos, mezozóos és az eocén 
szilárd kőzetek feldolgozása. 1992-ben került sor az 
o lig o c é n  korú ké p ző d m é nye k feldolgozására.
1993-ban pedig elkészült a miocén korú szilárd 
kőzetek adatainak összegyűjtése.

Az oligocén korú képződmények felszínen és 
felszínközeiben egyaránt elterjedtek, így az em
beri tevékenységgel szoros kapcsolatban van
nak. Építésföldtani szempontból az eocén— 
oligocén korú Budai' Márga, továbbá a Kiscelli 
Agyag és Szécsényi Slir Formáció képződményei 
különösen kitüntetettek, mivel a felszínmozgások 
jelentős hányada ezekhez kötődik. A Budai 
Márga és a Kiscelli Agyag csúszáshajlama első
sorban Budapest, valamint a Budai- és Pilis 
hegység lejtőin és köztes medencéiben, a 
Szécsényi Slir pedig Észak-Magyarországon je
lent felszínmozgási, elsősorban csúszásveszélyt. 
A már lezajlott és a prognosztizálható mozgások 
térképi ábrázolására részben szintén 1992-ben 
került sor, amikor a projekt működésében elké
szült Pest megye felszínmozgásos területeinek 
térképe l:100 000-es méretarányban.

Tasks of the project in 1992—93 were a propor
tional part of a complex work started in 1987. The 
main goal of the project was to collect engineer
ing geological information about the rocks of 
Hungary, to document this information in texts and 
maps and to establish a computer database; The 
huge amount of engineering geological informa
tion accumulated in the Hungarian Geological 
Survey and other planning institutions during the 
previous decades made it possible to draft this 
programme and realize it. The quick and purpose
ful re-evaluation of the data was possible only in 
the frame of a state institute. The complex elabo
ration included three related tasks.

The first is rock formations where physical, soil- 
mechanical, chemical, mineralogical. petrologi
cal and petrofabrical properties are investigated. 
Following the geological time-table from oldest to 
youngest, an elaboration of Palaeozoic, Mesozoic 
and Eocene solid rocks was finished by 1992. Oli- 
gocene formations were studied in 1992, and data 
collection about the Miocene solid rocks was fin
ished in 1993.

Oligocene formations are widespread both in 
surface and in subsurface, therefore they have a 
close relationship with human activity. Buda Marl, 
Kiscell Clay and Szécheny Schlieren of Éocene- 
Oligocene age are extremely important in engi
neering geology, as most of the landslides are 
connected with these formations. Potentional 
landslides of Buda Marl and Kiscell Clay are impor
tant on the slopes and intramontane basins in 
Budapest and in the Buda-Pilis Mountains, while 
Szécheny Schlieren may be dangerous in North 
Hungary. Mapping of the landslide affected areas 
and the potentional landslides was partially fin
ished in 1992, when the map of the landslide af
fected areas in Pest county was edited at 
1:100 000 scale.

Oligocene formations are important con
struction raw materials because Hárshegy Sand
stone is an excellent and durable construction 
rock and Kiscell Clay is one. of the best clays 
used to make bricks. Sands with feldspar and 
sandstones that are ranked among, the Mány 
Formation provide ceramic kaolinite after' a 
suitdble treatment.



Az oligocén képződmények építőipari nyers
anyagként is számottevőek, mivel a Hárshegyi 
Homokkő kiváló, időálló építőkő, a Kiscelli Agyag- 
pedig az egyik legjobb minőségű téglaagyagunk. 
A Mányi Formációba sorolt főldpátos homokok és 
homokkövek egy része pedig — megfelelő kezelés 
után — kerámiaipari kaolint szolgáltat.

A második feladat megoldása a környezeti 
szempontból egyre erősebben veszélyeztetett fel
színi, felszín közeli holocén—pleisztocén korú kép
ződmények védelmének egyik lehetőségét adta 
meg azáltal, hogy részletesen feltárta a dunai ha
tásterület üledékeinek képződési és térbeli elhe
lyezkedési törvényszerűségeit, talajmechanikai 
sajátosságait, valamint a bennük tárolt víz szintjé
nek helyzetét. 1992-ig a Csepel-szlget komplex 
térképsorozata készült el, majd 1992—93-ban a 
Csepel-sziget északi végétől Komáromig terjedő 
dunai hatáskörzet térképe. A térképsorozat szer
kesztése 1:25 OOO-es méretarányban történt majd 
l:50 000-es méret méretarányban került véglegesí
tésre. Néhány különösen veszélyeztetett területről, 
mint pl. a Szentendrei-sziget — amely parti szűrésű 
kútjaiból a főváros ivóvízszükségletének' jelentős 
hányadát biztosítja — 1:25 000-es méretarányú 
részletes térképsorozat készült. A térképek bemu
tatják az összefüggéseket a Duna vízjárása és a 
talajvíz helyzete között, a víztározó üledékek 
szennyeződésének lehetőségeit és az építkezések
kel kapcsolatban prognosztizálható problémákat.

Az előző két feladat megoldásához szükséges 
alapadatok az Országos Mérnökgeológiai Adat
bázisban kerültek tárolásra. Az adatbázis, amely 
1987 óta épül, az adott éves feladatok során nyert 
adatok mellett elsősorban a részletesen térképe
zett nagyobb városok területét feltáró fúrások, 
regionálisan pedig a Pest megyében mélyült vízku
tató fúrások adatait tartalmazza.

A projekt célja az előzőekben Ismertetett fel
adatok folytatása. Ezeknek a feladatoknak a 
megoldása jelentősebb hazai „külső" kooperációt 
nem igényelt. A MÁFI Adattárában lévő, a tervező 
Intézetek által megküldött anyagok biztosítják a 
munka korrekt elvégzését a következő években.

The second task is the protection of the sur
face and nearsurface Holocene and Pleistocene 
sediments that are endangered by contamination. 
A possible solution was outlined when the facies 
and areal distribution, soil-mechanical properties 
and hydrogeology of the fluvial sediments along 
the Danube were surveyed in details. By 1992 a 
complex map series of the Csepel Island was 
ready and the area from the northern tip of the 
Csepel Island to Komârom was mapped in 1992— 
93. Maps were edited at 1:25 000 scale, but the 
final versions were prepared at 1:50 000 scale. 
Detailed maps at 1:25 000 scale were edited for 
some extremely endangered areas, like the Szen- 
tendre Island, which provides a significant propor
tion of water supply for the capital from infiltration 
through the riverbank aquifer. The maps represent 
the connection between the changes of water 
level of the Danube and the unconfined ground- 
water, possible contamination sources of the aqui
fer sediments and forecasting of problems con
nected with constructions.

Basic data that are necessary to solve the 
above two problems were registered In the Na
tional Engineering Geological Database. This da
tabase has been enlarged since 1987 with new 
data from the current research projects. In addi
tion, it also contains borehole data from some big 
cities where detailed engineering geological 
mapping was carried out as well as data of water 
prospecting drillings in Pest County.

The project, as mentioned above, will con
tinue the next few years without international 
"cooperation". Documentations, sent by planning 
institutions that are registered in the Database of 
the Hungarian Geological Survey assure a correct 
elaboration.

Magyarország felszínmozgás-veszélyeztetettségi térképének megszerkesztése

Lonsták László

Map of Landslide Potential in Hungary

by László Lonsták
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A területi földtani szolgálatoknál a felszínmoz- A huge amount of data has been accumu-
gások kataszterezése és annak feldolgozása nagy lated in the Regional Geological Services during



mennyiségű ismeretanyag felhalmozódását eredmé- the cadastral , survey of landslides. The aim of the
nyezte. A projekt célja ezen adatok tudományos project is to utilize the data of these maps, and to
naprakész, az országot átfogó, részletes és egységes forecast and to establish an up-to-date, detailed
szempontok szerint összeállított felszínmozgás vészé- and uniform computer database about the po-
lyeztetettségi számitógépes adatbázis létrehozása. tential landslides throughout the country.

4. ábra. Áttekintő a Magyarország felszínmozgás-veszélyeztetettségi térképeiről
1. 1992 végéig elkészült 1:100 000 méretarányú térképek. 2. Előkészítő munka 1992-ben

Fig. 4. Index of maps of the potential landslides in Hungary
1 .Maps at 1:100 000 scale finished by the end of 1992, 2. Preparation In 1992

A térképeket megyénkénti bontásban, 
1:100 000 méretarányban szerkesztik. Az egyes 
térképlapokhoz magyarázó is készül. Az 1992-ben 
kezdődött projekt az eredeti tervek szerint 1997- 
ben fejeződött volna be.

1992-ben hat megye (Veszprém. Győr- 
Moson-Sopron, Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar 

.és Nógrád megye) felszínmozgás veszélyezte- 
tettségi tér képének szerkesztése fejeződött be. 
A konkrét szerkesztési munkálatokat adatgyűjtés 
(alábányászott területek, meddőhányók, jelen
tősebb mesterséges feltöltések stb.) és a fel- 
színmozgásos kataszter kiegészítése előzte meg. 
A szerkesztés során a térképeken — az eddigi 
gyakorlattól eltérően — nemcsak a lejtős térszí
nekhez kapcsolódó mozgások és prognosztizált 
területek kerültek feltüntetésre, hanem pl. a 
térfogatváltozás, a konszolidáció sík területeken 
szintén tapasztalható jelenségei és azok prog
nosztikus területei is.

Pest megye területéről elkészült az adatgyűjtés 
és a felszínmozgás-kataszter felvétele és kiegészí
tése, valamint kéziratos változatban a felszínmoz
gások pont-térképe.

Maps are edited at 1:100 000 scale for each 
county, complete with an explanatory text. The 
project started in 1992 and should finish in 1997 
according to the original plans.

In 1992 editing of the potential landslide maps of 
Veszprém, Győr-Moson-Sopron. Baranya. Csongrád, 
Hajdú-Bihar and Nógrád Counties was finished. Data 
collection (mining undercuts, tailings, significant arti 
ficial fillings) and a supplementary cadastral survey of 
the landslides preceeded map editing. Departing 
from the previous traditions, potentional landslides 
deriving from volume changes and consolidation on 
plain areas were also indicated on these maps in 
addition to the landslides on slopes.

Data collection and a cadastral survey of the 
landslides in Pest County have been completed. A 
map has also been edited in manuscript.

The project followed the Working Party on 
World Landslide Inventory of UNESCO in 1992.



A projekt- 1992-ben bekapcsolódott az 
UNESCO égisze alatt létrehozott, a Föld felszínmoz
gás kataszterét előkészítő munkacsoport, a WP WLI 
munkájába.

Agrogeológiai kutatás

Kuti László

Agrogeological Research
by László Kuti
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Agrogeológiai kutatások 102 éve folynak az in
tézetben, s nyolc évvel ezelőtt fogadták el mos
tani programunkat, melynek célja a talaj— 
alapkőzet—talajvíz rendszer agrogeológiai tör
vényszerűségeinek kutatása. Várható végeredmé
nye az ország l:100 000-es méretarányú 
agrogeológiai térképsorozatának elkészítése és a 
magyar tájak agrogeológiai jellemzése lesz. Jelen 
projekt a hosszútávú, 2005-ig tervezett 
agrogeológiai program 1992—96 közötti időszaká
nak feladatait tartalmazza. A kutatás szükségessé
gét a mezőgazdaság szerkezeti és koncepcionális 
átalakítása, a tájtermesztésre való átállás során a 
Földművelődésügyi Minisztériumban megfogalma
zott elvárások, valamint az Alföld programban 
megfogalmazott prioritások indokolják és igénylik.

Az eddigi munkák során elkészültek a Kelet- 
Alföld, a Balaton kiterjesztett üdülőkörzete és a Zalai
dombság agrogeológiai térképei. Megvalósult 18 
agrogeológiai mintaterúlet feltárása és különböző 
részletességi fokú megvizsgálása, továbbá kutatási és 
térképezési módszerek kidolgozására Is sor került.

Agrogeológiai térképezés
Magyarország agrogeológiai térképsorozatá

nak szerkesztése keretében 1992-ben a Hortobágy 
a Hajdúság, a Nagykunság és a Nyírség területére 
kiterjedő Karcag és Debrecen jelű lapok, 1993-ban a 
Nyírség, a Hortobágy, a Hajdúság és a Szatmár- 
Beregl síkság területére kiterjedő Nyíregyháza jelű lap 
agrogeológiai térképeinek kéziratos példányai készül
tek el, hat-hat változatban, l:100 000-es méretarány
ban. Egy agrogeológiai térképlap területe kb. három 
1:100 000-es EOTR lap területének felel meg.

Ugyanezen feladatcsoport keretében geoló
giai és agrogeológiai feltárás folyt 1992-ben 
Edelény, Boldva, Sajóecseg térségében, valamint 
a Bódva-völgy területén 100 db, max. 10 m mély
ségű sekélyfúrás lemélyítésével, 1993-ban pedig a 
Hernád-völgy területén, ahol 155 db, max. 10 m 
mélységű sekélyfúrás mélyült. A fúrássűrűség az

Agrogeological research has been carried o ut' 
for 102 years in the Survey. The recent program 
was accepted eight years ago. Its aim is the agro
geological Investigation of soil-rock-groundwater 
system. The final result wilhbe an agrogeological 
map series of the country at 1:100 000 scale and 
the agrogeological description of the Hungarian 
regions. This project includes the tasks of a long
term (until 2005) agrogeological program be
tween 1992 and 1996. The structural and concep- 
tlonal re-organization of the agriculture, the ex
pectations of the Ministry of Agriculture during the 
switch to regional cultivation, and the priorities 
drafted during the research program of the Great 
Hungarian Plain made this survey necessary.

Agrogeological maps of the eastern part of 
the Great Hungarian Plain, Balaton suburban area 
and Zala Hills have been prepared. 18 agro
geological model areas have been explored and 
investigated in detail. Research and mapping 
methods have been also elaborated. •

Agrogeological Mapping
In e frame of the agrogeological map series 

of Hungary, sheets of Karcag and Debrecen in 
the Hortobágy, Hajdúság, Nagykunság and Nyírség 
area were prepared in 1992, and a sheet of Nyíre
gyháza in the Nyírség, Hortobágy, Hajdúság and 
Szatmár-Bereg Plain was prepared in 1993. These 
maps had six versions in manuscript at 1:100,000 
scale. The territory of an agrogeological map 
covers about three sheets of the Unified National 
Map Sytem at 1:100 000 scale.

Within the same research geological and 
agrogeological exposure were carried out in the 
Edelény, Boldva, Sajóecseg region and in the 
Bódva Valley in 1992 by depening 100 shallow 
drillings of about 10 metres of penetration depth. 
The survey continued in the Hernád Valley in 1993, 
where 155 shallow boreholes of 10 metres 
of penetration depth were deepened. The drilling



1:25 OOO-es térképezés követelményeinek megfele
lően lett meghatározva, így nemcsak a terület 
felszíni—felszínközeli képződményeinek értékelését 
lehet megadni, hanem az agrogeológiai értékelés 
követelményeinek is maximálisan eleget lehet 
tenni. Az egyes területrészek feltárási sűrűsége 
helyenként már mintaterület értékű. A fúrások 
anyagát a terepen makroszkóposán részletesen 
leírtuk és laboratóriumi vizsgálatra megmintáztuk. 
A fúrólyukban megmértük a talajvíz mélységét és 
nyugalmi szintjét, s ahonnan lehetett, vízmintát 
vettünk laboratóriumi vizsgálatra.

Agrogeológiai mintaterületek kutatása
1992- ben a felvételezés a dél-nyírségi Fúlöp 

község térségében kijelölt mintaterületen folyt, 
szorosan együtműködve az ELGI, az Erdészeti Kuta
tó Intézet (ÉRTI) és az MTA Talajtani és Agrokémiai 
Intézet (TAKI) kutatóival. 1993-ban a Hernád völ
gyében Szikszó térségében kijelölt mintaterúleten 
folytatódott a kutatás, az előző évek kedvező ta
pasztalatai alapján kialakult gyakorlatnak megfe
lelően ismét szorosan együttműködve az ELGI, az 
ÉRTI és a TAKI kutatóival. Ez az együttműködés a 
terület kiválasztásától egészen a zárójelentés elké
szítéséig, az eredmények publikálásáig tart.

A közösen kiválasztott területen először részletes 
terepbejárásra került sor. majd a geofizikai mérések 
készültek el. Ezek eredményeinek ismeretében tűztük 
ki a fúráshálót. A lemélyített, max. 10 m-es mélységű 
fúrások anyagát a terepen makroszkóposon leírtuk és 
részletesen megmintáztuk különféle laboratóriumi 
(geokémiai, szedimentológiai, ásvány-kőzettani, talaj
tani) vizsgálatokra. A gyakorlatnak megfelelően mér
tük a talajvíz mélységét és nyugalmi szintjét, illetve a 
fúrólyukakból vízmintát vettünk. Ahol lehetett, a terü
leten található ásott kutakat is megmintáztuk. A 
geológiai felvételezés után történt a terület talajtani 
bejárása és megmintázása talajszelvények segítsé
gével.

A geofizikai vizsgálatokat az ELGI. a talajtanit a 
TAKI és az ÉRTI. míg a többi vizsgálatot a MÁFI ku
tatói és laboratóriumai végzik.
1992-ben elkészült az Apajpusztai-mintaterület 
anyagának szedimentológiai értékelése, mely 
egyben a szedimentológiai kiértékelő program, a 
SÁG US teszt munkája is volt. A kutatási területen az 
1987. évi felvétel eredményeinek kontrolljaként. 
Illetve az esetleges változások ellenőrzéseként 
néhány sekélyfúrás is lemélyült, melyeket az ere
deti feltáró fúrásokhoz hasonló részletességgel 
vizsgáltak meg.

Egy franciaországi ösztöndíjas tanulmányút 
zárófeladataként elkészült a Szarvasi-mintaterület 
geokémiai továbbértékelése is.

1993- ban a Tőserdői-mintaterület anyagának 
talajvíz-kémiai értékelése készült el, és megkezdő
dött a fúrási anyag szedimentológiai értékelése is.

Sor került a „Magyar tájak agrogeológiai jel
lemzése' c. sorozat próbakötete tematikai vázla
tának összeállítására, de sajnálattal kellett tudo
másul venni a jövő évi tervek összeállítása során.

grid was determined according to the require
ments for geological mapping at 1:25 000 scale. A 
high-level agrogeological assessment is possible in 
this way as well as the evaluation of the surface 
and shallow subsurface formations. The exposure is 
as dense in some parts as in a model area. The 
cores were macroscopically described in detail in 
the field, and samples were collected for labora
tory investigations. The depth and mean water 
level of the groundwater were measured in the 
boreholes. Water samples for laboratory analyses 
were also collected where it was possible.

Survey of Agrogeological Model Areas
A model area next to Fülöp village in the South 

Nyírség was surveyed in cooperation with the re
searchers of Eötvös Loránd Geophysical Institute. 
Research Institute of Forestry and Pedological and 
Agrochemical Research Institute of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1992. Research was car
ried out in the Hernád Valley, next to Szikszó with 
the same partners in 1993 based on the favour
able experiences from the previous years. There 
has been cooperation with the research partners 
from the selection of the area to the final report 
and publication of the results.

Research began with detailed field work, fol
lowed by geophysical measurements and drilling 
sites were selected on the basis of the previous 
results. The drillings of 10 metres of penetration 
depth were macroscopically described and sam
pled for different laboratory investigations (geo 
chemical, sedimentological, mineralogical. petro
logical and pedological) in the field. The depth 
and mean water level of the groundwater were 
measured and water samples were collected from 
the boreholes. Where it was possible, previously 
dug wells of the area were also sampled. After the 
geological survey was completed, the research 
continued with the pedological aspect of the field 
work. i.e. with the sampling of soil profiles.

Geophysical investigations are carried out at the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, peological 
analyses at the Pedological and Agrochemical Re
search Institute and at the Research Institute of For
estry. the others in the Hungarian Geological Survey.

The sedimentological survey of the Apajpuszta 
model area which also tested our evaluating 
computer program, called SAGUS, was finished in 
1992. To control the results of the survey in 1987 
and to check possible changes, some shallow 
drillings were deepened and investigated in as 
much detail as the original ones.

The geochemical evaluation and field trip of the 
Szarvas model area was the subject of a final report, 
A French grant provided funds for this project.

The chemical evaluation of shallow ground- 
water on the Tőserdő model area started in 1993. 
The sedimentological interpretation' of the cores 
has also begun.

The content of a trial volume of the " Agrogeo 
logical Description of the Hungarian Regions" series



hogy ezen munka elvégzésére a Központi Földtani 
Hivatal nem tart igényt.

Az agrogeológiai térképtípusok elvi—mód
szertani alapjainak kidolgozása során 1993-ban a 
távérzékelési módszerek és a terepi feltárások ösz- 
szehangolt vizsgálatával a korábbi térképek minő
ségi feljavíthatóságának problémáit kutattuk a 
Kiskörei-víztároló térségében. Ezen munka kereté
ben további 43 db sekélyfúrás mélyült le és került 
megvizsgálásra, illetve megmintázásra a kutatás 
során alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.

A projektben dolgozó kutatók az agro
geológiai alapkutatásokat pályázati segítséggel is 
végzik, s így 1993-ban öt OTKA pályázatban 
(egyben témavezetőként) és egy OMFB mecena
túra pályázatban vettek részt.

A projekt célkitűzése az agrogeológiai prog
ramban megfogalmazott feladatok következetes 
végrehajtásának, az ország l:100 000-es méreta
rányú agrogeológiai térképsorozata szerkesztésé
nek, a talaj—alapkózet—talajvíz rendszer megis
merésére irányuló agrogeológiai alapkutatások
nak a folytatása a mintaterúletek részletes vizsgá
latával, valamint az egyes magyar tájak agro
geológiai jellemzésének megkezdése.

Hidrogeológiai kutatás

Tóth György

Hydrogeological Research

by György Tóth " r

was compiled. Unfortunately, the Central Office of 
Geology didn't plan to do this study when the 
plans were made for the next year.

'• When preparing the fundamental and meth
odological principles of agrogeological maps, 
improving .the .quality of the previous maps was a 
priority. During this work remote sensing and field 
work were checked in the region of the Kisköre 
water storage. A further 43 shallow drillings were 
deepened, sampled and investigated according 
to our survey methods.

Experts of the project also competed in agro
geological basic research and took part in five 
OTKA (National Scientific-Research Fund; in one as 
a project leader) and in 1 OMFB (National Com
mission for Technical Development) competitions 
in 1993.

It is-intended to continue the agrogeological 
program, i.e. to edit the agrogeological map se
ries of the country at 1:100 000 scale, to study the 
soil-rock-groundwater system with the detailed 
investigation of model areas and to begin the 
agrogeological description of the Hungarian re
gions.

Bruttó pénzügyi keret Dologi keret
Kütatóhóncp/fő i:: v Sögederohóhap/fő 

Months/technicians

1992 1 389 300 l l l i l i i i i M Œ S l I l i Ö
1993 — W ËÊÊÊÊM ÊÊÊm Êm ÊÊ§ÊÊ
. „A megújuló földtani kutatás" c„ a MÁFI és az 

ELGI 1992. évi feladatait és a kővetkező évek prog
ramját bemutató kötet a hidrogeológiai kutatások 
célját és indoklását a következőképpen adta meg: 
„A vízföldtani kutatásokat meghatározó igények több 
ágazatnál is (vízúgy, környezetvédelem, ipar, mező-: 
gazdaság, egészségügy, területfejlesztés) megfo- 
gálmazódtak. A Földtani Intézet ezek közül elsősofean 
azokat elégíti ki, amelyek a meglévő kutatási infrast- 
rüktúra felhasználásával a többcélú .hasznosítást 
lehetővé tevő intézeti alapadatok eredményeinek 
alkalmazását jelentik. Ez biztosítja a fölösleges párho
zamosságok elkerülését, és a más vízföldtani kutató
helyekkel való optimális együttműködést is." A prog
ram a terv szerint 1992-től 1996-ig tart.

Az 1992. évi feladatok .a következők voltak:
1. Országos vízmegfigyelő-hálózat üzemelteté

se (észlelés, adatfeldolgozás, szolgáltatás, értéke
lés) — Rotárné Szálkái Ágnes (e feladat 1992. évi 
eredményeit lásd az 1993-ra önállósult projekt be
számolójában).

• “Renewed Geological Research", ,a volume 
published by the Hungarian Geological Survey 
and +1" . ‘ Eötvös Loránd Geophysical Institute intro
duced the tasks of 1992 and the research pro
grams of the next few years and described the 
aims of hydrogeological survey as the following: 
"Requirements determining hydrogeological, re
search-have been drawn up in several sectors 
(hydrology, environmental protection, industry, 
agriculture, public health, land-use). The Hungar
ian Geological Survey may fulfil those demands 
that can be accomplished on the basis of the 
basic data and multifolded research results. This 
makes it possible To avoid unnecessary parallelisms 
and assures a fine cooperation with other hy
drogeological institutes." According to the plans, 
the program's duration is from 1992 to 1996.

Tasks in 1992 were:
1. Operation of the groundwater monitoring 

system .(observation, dataprocessing, data supply 
and interpretation) — Ágnes Rotár-Szálkái



2. A Dunántúli-középhegységi karsztvízföldtani 
vizsgálata — Jocháné Edelényi Emőke (e feladat 
1992. évi eredményeit lásd az 1993-ra önállósult 
projekt beszámolójában).

3. A Szigetköz vízföldtani információs rendsze
rének építése — Tóth György.

4. A Duna—Tisza közi földtani alapfúrások kör
nyezetének hidrogeológiai értékelése (kapcso
lódva az ELGI kutatásához) — Tóth György.

5. A Balatonfűzfő—Hajmáskér—Berhlda térségi 
sérülékeny vízbázisok környezeti állapotfelmérése 
— Tóth György.

6. Radioaktív hulladékelhelyezés hidro
geológiai feltételeinek kutatása — Elsholtz 
László.

7. Hidrogeológiai, hldrokémiai adatok értéke
lési lehetőségeinek vizsgálata a nyersanyagkuta
tásban (ez utóbbi feladat eredményeit lásd a 
geokémiai program feladatainál).

A Szigetköz vízföldtani információs rendsze
rének építése

Az információs rendszer építése a térség hid
rogeológiai állapotának felmérésével, az észlelő
hálózati adatok digitalizálásával, továbbá a po
tenciális szennyezőforrások (működő és felhagyott 
külszíni bányák, hulladéklerakóhelyek, ipari és 
mezőgazdasági szennyeződések) összegyűjté
sével, és a számítógépes adatrögzítés előkészí
tésével folytatódott. Elkészült az eddigi legszéle
sebb körű vízminőségi felmérés adatbázisa is.

A térség hidrogeológiai állapotfelmérésének 
eredményeit a következőkben foglalhatjuk ösz- 
sze: A térség legjelentősebb természeti értéke a 
30—350 m vastagságú pleisztocén—holocén 
kavicsos hordalékkúpban tárolt és természetes 
parti (meder) szűrésű utánpótlással rendelkező 
talaj-rétegvíz összlet. Az ezévi kutatások itt nem 
szorítkoztak a már meglévő korábbi ismeret
anyag újraértékelésére, hanem új feltárások 
létesítésével, kiegészítő mintavizsgálatokkal 
környezeti alap-, illetve jelenállapot felmérés is 
történt. A vizsgálatok egyik része a műszeres 
vízszint-regisztrálások értékelése, másik része 
a vízminőség eddigi legteljesebb spektrumú 
felmérése volt. A vízminőség vizsgálati ered
ményeinek elsődleges genetikai, hidrogeoké 
miai értelmezését az teszi lehetővé, hogy sike
rült a partiszűrést biztosító meder közvetlen 
környékéről is ismereteket szerezni. A vizsgálatok 
alapján az alábbi következtetéseket lehet 
levonni:

1. A víztároló kavicsösszlet különleges adott
ságai (Igen magas transzmisszlbilitás, jelentős 
anizotrópia) miatt a vízszintváltozások 10 km-es 
távolságig észlelhetően követik a dunai vízszint- 
változásokat.

2. A térség felszín alatti vízforgalmában és a 
talajvízszintek alakulásában az öreg-dunai be
táplálás hatása mellett a mellékágak, a Mosoni- 
Duna és a Lajta-ágak elhanyagolható szerepű- 
ek.

2. Karst hydrogeological investigations of the 
Transdanublan Central Range (results of 1992 are 
in a separate report of the project that became 
independent by 1993) — Emőke Jocha-Edelényi

3. Development of the hydrogeological in
formation system of the Szigetköz area — 
György Tóth

4. Hydrogeological evaluation of the environ
ment of the geological key-boreholes on the 
Duna-Tisza Interfluve (in connection with the Eöt
vös Loránd Geophysical Institute) — György Tóth

5. Investigation of the state of environmental 
fragile water reserves In the Balatonfűzfő- 
Hajmáskér—Berhlda region — György Tóth

6. Survey of hydrogeological conditions at ra
dioactive waste disposal sites — László Elsholtz

7. Evaluation of hydrogeological and hydro- 
chemical data in raw material prospecting (Results 
are discussed under the tasks of the Geochemical 
Program.)

Development of the hydrogeological 
information system of the Szigetköz area

Development of the information system has con
tinued with the survey of the hydrogeological state, 
digitization of the data of the monitoring system, 
survey of the potential sources of contamination 
(operating and abandonned mines, waste disposals, 
industrial and agricultural contaminations) and the 
preparation of computer record of the data. A da
tabase of the most widespread water quality survey 
has been prepared also.

The most important results of the survey of the 
hydrogeological state are the following: An out
standing natural wealth of the region is the 
groundwater system stored in 30—350 m thick Pleis
tocene—Holocene fluvial sediments that has a 
natural filtration through the riverbank aquifer. 
Research in 1992 didn't re-evaluate previos results, 
but a basic survey of the state of the environment 
and the present situation was carried out with the 
establishment of new outcrops and supplementary 
sample analyses. Instrumental water-level meas
urements have been interpreted and the most 
widespread survey of water quality, until that time, 
was prepared. It was learned that the environ
ment of the river channel itself that assures 
natural filtration. This made possible the primary 
genetical and hydrogeochemical interpretation of 
the data. The conclusions were the following:

1. Because of the special properties of the flu
vial aquifer (high transmissibility. significant anisot
ropy), changes of the groundwater level follow the 
changes of the water-level of the Danube 10 kilo
metres from the river.

2. Recharge through the old Danube river 
channel Is the most Important factor that controls 
water balance and groundwater level in the re
gion. Other branches of the river, like the Moson- 
Danube and the Lajta branches have a subordi
nate role.



3. A felszínhez közeli „klasszikus" talajvizek mi
nőségét az ágrendszernél kialakuló anaerob kö
rülmények, míg az ennél mélyebb kavicsvizek mi
nőségét az öreg-dunai aerob körülmények hatá
rozzák meg. Az ágak’mentén beszivárgó vizekre a 
magasabb oldott anyag, hidrogén-karbonát, vas, 
mangán, ammónia, ólom, arzén, illetve alacso
nyabb nitrát, oldott oxigén tartalom és redoxérfék 
jellemző.

4. Az eddig elkészült vizsgálatok alapján a 
szerves mikroszennyezőket tekintve csak szórványo
san és határérték alatt lehetett kimutatni az illéko
nyak közül a szén-hidrogén-klöridot. a szén-kloridot, 
a trlklór-etilént és periklór-etilénf, míg a nem illéko
nyak közül az atrazint, lindánt, malathiont és 
benz(a)pirént. A 2.4-D általában az egész kavics
testben előfordulhat 1—2 pg/l nagyságrendben, a 
meder környékén néha 10 pg/l nagyságrendben 
is.

5. Bár a vízminőség vizsgálathoz bakteriológiai 
és virológiái elemzések is járultak, az eddigi adatok 
még nem teszik lehetővé ezek térbeli változásának 
meghatározását.

A Duna—Tisza közi földtani alapfúrások 
környezetének hidrogeológiai értékelése

A Duna—Tisza közén észlelt regionális talaj
vízszint süllyedés a térség egyik legsürgetőbb 
környezeti problémája. A jelenség okainak és 
következményeinek vizsgálatára a vízügyi és 
környezetvédelmi szervek számos értékelő ta
nulmányt igényelnek. E feladatok megoldásá
hoz jelentős segítséget adnak a MÁFI által, az 
Alföld térképezése során létesített, és azóta is 
folyamatosan észlelt alapfúrások hálózatának 
adatai. Ez évben a KunadaCs, Kerekegyháza. 
Kecskemét, Nyárlőrinc, Csongrád kútcsoportok 
által kijelölt szelvény 10 km széles sávjának hid
rogeológiai értékelő tanulmányához megtörtént 
az alapadatok gyűjtése és feldolgozása. A fel- 
ső-pannóniai legfelső részét és a kvartért ma
gában foglaló úledékösszlet térbeli kapcsolódá
sait az Országos Vízföldtani Modellhez készített 
korábbi munkák eredményei, valamint az 1992- 
ben indult „Medenceanalízis” c. projekt e terü
letre vonatkozó kutatásai alapján lehet majd 
megadni.

A Balatonfűzfő—Hajmáskér—Berhida 
térségi sérülékeny vízbázisok környezeti 
állapotfelmérése

A Balaton-felvidék, a Bakony és a dunántúli pan
non dombság találkozásánál lévő ipari, mezőgazda- 
sági és üdúlőövezeti részeket egyaránt tartalmazó 
mintaterületen a korábbi geológiai felmérés kiegészí
téseként — és annak térképezési módszereit követve 
—, megkezdődött a különböző hulladéklerakóhelyek 
és szennyezett területek felmérése is.

Az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható, 
hogy a térségben uralkodó természetes állapotokat 
a Papkeszi. Berhida, Peremarton környékén lévő több

3. Quality of the near-surface unconfined 
groundwaters is determined by the anaerobic envi
ronment at the river branches, while the quality of the 
confined groundwaters in the gravel aquifer is con
trolled by the aerobic conditions of the old Danube. 
Infiltrating waters along the river branches are char
acterized by a higher amount of dissolved material, 
hydrogen-carbonate, iron, manganese, ammonia, 
lead, arsenic and a lower amount of nitrate, dis
solved oxygen and redox values.

4. Analyses, until the present, have shown barely 
any organic micro contaminations, like carbon- 
hydrogen-chlorid. carbon-chlorid, trichlor-etilene and 
perichlor-etilene from the volatiles and atrazine, lin
dane. malathion and benz(a)pyrene from the non- 
volatlles. 2.4-D may occur anywhere in the gravel 
aquifer at 1—2 micrograms per liter but this value can 
be as high as 10 micrograms per liter close to the river 
channel.

5. Although bacteriological and vlrological 
analyses have been carried out too, we still don't 
have enough data to depict their spatial distribu
tion.

Hydrogeological evaluation of the 
environment of the geological key- 
boreholes on the Duna—Tisza Interfluve

The regional decrease of the unconfined 
groundwater level in the Duna—Tisza Interfluve is 
one of the most important environmental prob
lems of the region. Different authorities of water 
supply and environmental protection require re
ports to study the reasons and consequences of 
this process. Continuous data of the key-boreholes 
drilled during the geological mapping of the 
Great Hungarian Plain by the Hungarian Geologi
cal Survey promotes a majority of this research. In 
1992 basic data of a monitoring system were col
lected and interpreted for a hydrogeological 
study along a 10 km wide belt in the Kunadacs. 
Kerekegyháza, Kecskemét, Nyárlőrinc and Cson
grád section. Three dimensional connections of 
the Upper Pannonian and Quaternary sediments 
will bo determined on the basis of the previous 
result, v f the National Hydrogeological Model and 
the survey of the Basin Analysis project started in 
1992.

Investigation of the environmental state of 
vulnerable water reserves in the 
Balatonfűzfő—Hajmáskér—Berhida region

The model area, situated at the juncture of the 
Balaton Highland, the Bakony Mountains, and the 
Transdanubian Pannonian hills contains industrial, 
agricultural and recreational areas. A survey of the 
different waste disposal sites and contaminated 
areas has begun, following the methods of previ
ous geological mapping and its results.

Significant artificial water pumping, for some 
decades, in the Papkeszi. Berhida. Peremarton 
region has seriously affected the natural state of



évtizedes, nagymértékű mesterséges vízkivételek 
jelentős mértékben módosították. A Peremarton tér
ségében kialakult depresszió jelentős mértékben 
előrehaladt ÉNy-i és DNy-i irányba. Különösen figye
lemreméltó a depresszió előrehaladása DNy-i irányba 
a jó vízvezető képességű Budaörsi Dolomitban.

A természetes állapotokat megváltoztató má
sik hatás a Balatonfűzfől Nltrokémial Vállalat terüle
tén eltört szennyvízcsatornákból a karsztba évtize
dek óta többletbetáplálást jelentő szennyvíz, 
melynek hatására a megemelkedett vízszint a 
morfológiailag megengedett helyen (a 72-es műút 
vízelvezető árkában) a felszínre tör. A gyártelepek
től ÉNy-ra eső területen a Budaörsi Dolomitban 
lévő szennyezett karsztvíz erősen a peremartoni 
depresszió hatása alatt áll, és ÉK-i Irányba áramlik 
a megcsapolás felé.

Mivel a vízkivételek során a karsztvízszint kb. 25 
m-rel került a veszprémi Séd-patak szintje alá, így 
abból a karsztba átadódó víz tovább szennyezheti 
azt a karsztvizet, amit a Séd-patak partján létesített 
Vilonya 5. sz. karsztkútból lakossági ivóvízellátásra 
használnak.

Radioaktív hulladékelhelyezés 
hidrogeológiai feltételeinek kutatása

A témával kapcsolatban vitára alkalmas tanul
mány készül, melynek első része összefoglalja a hazai 
vizsgálatokat és eredményeket. Eddig főleg a 
felszínközeli tározókat részesítették előnyben, melyek 
közül kettőről (Magyaregregy, Ófalu) már a megelő
ző kutatások során kiderült a terület alkalmatlansága. 
A harmadik területet (Püspökszilágy) a megelőző 
vizsgálatok alkalmasnak ítélték. így ott megépült és 
működik a radioaktív hulladéktároló. Sajnos az azóta 
elvégzett vizsgálatok a terület alkalmasságát erősen 
megkérdőjelezik, mindenekelőtt hidrogeológiai ala
pon. Új színfoltot jelez a Mecseki Ércbánya Vállalat 
javaslata egy mélyszinti tárolóra, amely szerint a jelen
legi bányaművelési szint alatt. 100G—1100 m-re a 
felszíntől, a több száz méter vastag Bodal Aleurolit 
összletben kívánják kialakítani a tárolót. A több évti
zedes tapasztalat, valamint az eddig e célból elvég
zett kutatások alapján a képződményt alkalmasnak 
minősítették hulladéktároló kialakítására. Ezt a véle
ményt független szakértői bizottság nem cáfolta, 
nyomatékosan hangsúlyozva a további kutatások 
szükségességét.

A tanulmány második része néhány tapaszta
latot ismertet külföldi (USA. Nyugat-Európa) hulla
déktárolókkal kapcsolatban. Ez magába foglalja a 
különböző képződményekben létesített felszíni, 
felszínközeli és mélytárolók ismertetését, az ott 
elvégzett kutatási munkákat és a kialakított ellen
őrzési rendszereket Is.

Sajnos a külföldi tapasztalatok közvetlenül nem 
alkalmazhatók hazánkban. Legtöbb esetben a kül 
földi lehetőségek (elhagyott sóbányák, nagytö
megű bontatlan gránit stb.) nem állnak rendelke
zésünkre, de az ott szerzett tapasztalatok hazai 
viszonyok közti alkalmazása hasznos lehet, különö
sen az alkalmazott követelményrendszer területén.

the environment. Depression at Peremarton has 
moved ahead significantly in NW and SW direc
tions. Movement in the SW Is remarkable In the 
Budaörs Dolomite which has a well developed 
conduit system.

Another factor that has changed the natural 
state of the environment Is a water outlet that has 
been recharged in the karst system for some years. 
The pipe of the water outlet has broken in the area 
of the Nitrochemlcal Factory at Balatonfűzfő. The 
raised water level was discharged at a morpho
logically suitable point, in the drainage ditch of 
the main road No. 72. The contaminated karst 
water In the Budaörs Dolomite. NW from the 
chemical factory. Is affected by the Peremarton 
depression and moves to the NE discharge.

The karst water level became 25 metres lower 
than the Veszprém Séd stream during pumping. Wa
ter of the stream may infiltrate to the karst and con
taminate, further, the drinking water supply in the 
Vilonya 5. karst well.

Survey of hydrogeological conditions at 
radioactive waste disposal sites

A study has been prepared for further discus
sion. The first part summarizes the results of the 
Hungarian investigations. Until the present, near
surface depositories were preferred, from which 
two (Magyaregregy. Ófalu) have been ranked to 
be unsuitable during a preliminary survey. The third 
area (Püspökszllágyi) was suitable, so the radioac
tive waste disposal plant has been built and in 
operation. Unfortunately later analyses have ques- 
tlonned the suitability of the area, mainly from a 
hydrogeological point of view. The Mecsek Ore 
Mining Company has proposed to establish a 
deep underground depository at a depth of 
1000— 1100 metres in the Boda Aleurolite of some 
hundred metres of thickness. Experience and a 
specific survey have proved the suitability of this 
formation. An independent committee of experts 
hasn't refuted this opinion, but emphasized the 
necessity of further research.

The second part of the report introduces some 
waste disposal examples from abroad (USA, West 
Europe). Surface, near-surface and deep under
ground depositories are introduced as well as their 
survey and control systems.

Unfortunately these cannot be used directly in 
Hungary. Most of the, geological properties 
(abandonned salt mines, huge granite masses) 
are not present In Hungary. However, experience 
of the other countries may still be useful, mainly in 
the area of survey requirements and operation.

Finally a proposal has been compiled discuss
ing hydrogeological requirements of survey in 
Hungary. Based on this work, suitable formations 
can be selected for further investigations.



Végezetül ajánlás készül a hazai alkalmazásra 
javasolt hidrogeológiai követelményrendszerre, 
amely alapján vizsgálhatók a magyarországi kép
ződmények, kiválasztva közülük a továbbkutatásra 
alkalmasakat.

A Dunántúli-középhegység karsztvízföldtani vizsgálata

Jocháné Edelényi Emőke

Karst Hydrogeological Invesigation of the Transdanubian Central Range

by Emőke Jocha-Edelényi

^ S I í i l l M ö l í ó u d g ^ - T  :,:;T
; . • -5- D p lp g iik g r ie t ' '''

/ . t ©r i al ; ic:östsy.!.i T íK ü íd f ő h ö h á p / t ö  

T 'v ’o n ih s / io s o r : rc n c ;s  /

'■ S é ö o d e 'ö h ó 'in n / fő  .• J :4  

.v . ív V v iíh iy to o h 'V ic ia r is

1992 :::i:::i: : j | ; !;•. v£í:>:£: -V' v . ' .  V : ' ■*

1993 I l M l l l l i ö ö i i t e l l P i l l l l S i ' : -  a

A Dunántúli-középhegység karbonátos képződ
ményei az ország legkiterjedtebb karsztvíztároló 
összletét alkotják. Az Itt tárolt karsztvíz nagyfontosságú 
ivóvízbázisaink egyike, amely a nagyméretű bányá
szati vízkiemelés hatására közismerten kritikus helyzet
be került. Kormányzati döntés eredményeként a' bá
nyászati célú vízkiemelés igen jelentős mértékben 
csökkent, illetve megszűnt, s 1990-től megindult a 
térség több évtizedig tartó rehabilitációja. Az eredeti 
állapot teljes helyreállása nem várható, mivel időköz
ben kiépült a karsztvízre alapozott ivóvízhálózat.

A rehabilitációs folyamat nem pontosan az 
előrejelzéseknek megfelelően alakult, felhíva a 
figyelmet arra, hogy ismereteink még nem ele
gendőek egy részleteiben is pontos vízföldtani 
modell készítéséhez.

A projekt célja a térségben több évtizeden 
keresztül folytatott kutatások eredményeinek cél
irányos kiértékelése alapján a korábbiaknál ponto
sabb vízföldtani modell megalapozása. A témát a 
karsztvíz rehabilitációs folyamatok térben és idő
ben egyedülálló volta, a csak Itt és most megte
hető karsztvízföldtani elemzések elvégzésének 
kötelezettsége teszi különösen Indokolttá.

A téma önálló projektként 1993-ban Indult, s 
több feladatot foglal magában.

A Dunántúli-középhegység karsztvízföldtani 
térképsorozata

A térség karsztvízföldtani szempontból egysé
gesnek tekinthető víztartó, illetve vízzáró kőzetössz- 
letelnek térképsorozatát 1:100 000-es méretarány
ban szerkesztik és digitalizálják.

A térképek elkészítését az teszi lehetővé, hogy 
a területen igen nagy mennyiségű adat halmozó 
dott fel. A MÁFI több évtizeden keresztül folytatott 
itt térképezést, a térségről több rétegtani és szer
kezetföldtani összefoglalás készült, s egyes részte
rületeket igen alaposan megismerhettünk az ott

The carbonate rocks of the Transdanubian 
Central Range are the largest karstic aquifer of 
the country. This karst water Is one of the most 
Important drinking water supplies that was en
dangered by the extensive withdrawal during 
mining activity. As a result of the government's 
decision, the withdrawal has ceased. The rec
lamation of the former conditions started In 
1990. and will last for some decades. The entire 
re-establishment of the natural state will not 
occur because a drinking water system based 
on the karst water has been set up.

The process of reclamation didn't exactly fol
low the predictions. Our present knowledge Isn’t 
sufficient for the elaboration of a detailed hydro- 
geological model.

The aim of the project is to prepare a detailed 
hydrogeological model based on the expedient 
interpretation of .the geological and hydrological 
data of the previous decades. The processes 
of karst water rehabilitation unique in both 
space and time makes this research especially 
impc^ it.

The survey started earlier, but it became 
an independent project in 1993, with several 
tasks.

Karst hydrogeological map series of the 
Transdanubian Central Range

The maps of the hydrogeological units of 
the permeable and impermeable rocks are 
edited at 1:100 000 scale, and recorded on 
computer.

A huge amount of data makes possible map 
editing. The Hungarian Geological Survey has car
ried out geological mapping for some decades.

Several stratigraphic and tectonic summa
ries were prepared and certain areas were sur
veyed in detail as a result of deep drillings and



folytatott nyersanyagkutatás során végzett mélyfú
rási és geofizikai tevékenység eredményeként.

A térképsorozat elkészülte után kijelölhetők 
lesznek a vízföldtani szempontból egységesnek 
tekinthető tömbök, melyeket mélyfúrási szelvé
nyekkel konkrétan jellemezhetünk, s pontosan 
definiálhatjuk határaik vízföldtani jellegét.

1993-ban elkészült a térség tektonikai munka
térképe, amely a térképsorozat valamennyi válto
zatának egységes alapjául szolgál. Digitalizálták a 
már korábban készült mezozóos képződmények 
kibúvásainak térképét, amely fedettségük mérté
két is bemutatja négyes bontásban (teljesen 
fedettlen, saját törmelékével borított, vékony talaj
takaróval, Illetve vékony negyedidőszaki képződ
ménnyel fedett kategóriákat alkalmazva). E térkép 
a beszivárgás számítása szempontjából ad Igen 
lényeges Információkat, amelyeket a VITUKI fel is. 
használt vízföldtani modelljének pontosításához. 
Megszerkesztették és digitalizálták a mezozóos 
felszín kifejlődését bemutató térképet.

A térképváltozatok digitalizálásával megkez
dődött a Dunántúli-középhegység geohidrológiai 
információs rendszerének (DKh—GIS) kiépítése.

A depressziós tölcsérek visszatöltődésé- 
nek, e folyamatok földtani meghatározott
ságának vizsgálata

A nyírádi depresszió elemzése 1991-ben kez
dődött. A munkát az e térségről különösen sokrétű 
földtani Ismeretanyag és a bauxltbányászati Ipar
ág által létrehozott és fenntartott sűrű észlelőkút
hálózat tette lehetővé. A nyírádi depresszió vizsgá
lata során egyértelműen kirajzolódtak a földtani 
felépítés karsztvízszintet meghatározó elemei, vilá
gossá vált e területen a karsztvízszint és a földtani- 
szerkezeti kép kapcsolata, új értelmezést adva a 
nyírádi depresszió és a Hévízi-tó sokat vitatott kap
csolatára.

1993-ban folytatódott á nyírádi tölcsér vizsgá
lata, hiszen a vlsszatöltődés Igen jelentős ütemben 
megy végbe, s hatása egyre határozotabban 
jelentkezik a távolabbi területeken is. A vizsgálato
kat ezért e területrészekre is kiterjesztették, s itt Is 
tapasztalható volt a földtani szerkezet fontos ele
meinek alapvető jelentősége, elsősorban a hori
zontális elmozdulási vonalaknak csapásirányban 
igen jó, erre merőleges irányban korlátozott víz-, 
illetve nyomásközvetítő szerepe.

Elkezdődött a dorogi depresszió földtani megha
tározottságának vizsgálata is, ahol elsősorban az 
ausztriai fázisnál fiatalabb tektonikai vonalak mutat
koznak lényegesnek a depresszió alakulásában, s a 
tatabányai depresszió is érezteti hatását.

Szükségesnek tűnik valamennyi fontosabb 
depressziós tölcsér visszatöltődésének vizsgálata, 
hiszen a részletesen vizsgálható területrészeken 
levonható vízföldtani következtetések megfelelő 
interpretálással felhasználhatók a Dunántúli-közép
hegység kevésbé ismert részein, valamint más 
karsztvíztárolók vizsgálatánál is.

geophysical exploration during raw material 
prospecting.

When finishing the maps, the hydrogeologi- 
cally blocks should be limited and characterized 
by well-logs. The hydrogeological style of the 
boundaries will also be assigned.

The tectonic map. prepared in 1993, which Is a 
uniform basis of all the other maps. The outcrop map 
of the Mesozoic formations which was prepared 
earlier, was digitized. This map shows the classification 
of the overlying beds In four groups (uncovered, 
covered with its own debris, covered with thin soil, 
covered with thin Quaternary sediments). This map 
gives Important information about infiltration which 
was also used by the Water Resources Research Cen
ter in exacting their hydrogeological model. The 
subcrop map of the Mesozoic facies distribution was 
digitized as well.

With the digitization of the maps, the geohy- 
drological information system of the Transdanu- 
bian Central Range was established.

Study of refilling of depressional cones 
and the geological constrains of this 
process

An analysis of the depression at Nyírád began 
in 1991. The manysided geological information 
and the dense network of a groundwater monitor
ing system, established and maintained by the 
bauxite mines made it possible to do this work. 
During the Investigation of the depression at 
Nyírád, those geological factors that determine 
the karst water level were unamblguosly outlined. 
The connection between the karst water level and 
the geologlcal-tectonical buildup became clear 
which made it possible to give a new interpreta
tion about the relationship between the Nyírád 
depression and the Hévíz Lake.

The investigation of the Nyírád depressional 
cone was also monitored in 1993, because the 
refill is progressing at a remarkable rate and its 
effects are perceptible in distant areas. Research 
Including these areas was expanded and the role 
of the important structures was also identified. 
Strike-slip faults are excellent conduits while water 
movement is restricted in the directions perpen
dicular to the faults.

Investigation of the geological and structural 
factors of the Dorog depression has begun, where 
the faults created after the Austrian orogeny seem 
to be important in the determination of the de
pressional cone. The depression at Tatabánya also 
influences this area.

It is important to investigate the refilling of the 
big depressional cones because the hydro- 
geological conclusions can be applied in other 
parts of the Transdanubian Central Range, or in 
other karstic aquifers where less geological and 
tectonlcal information Is available.



A főkarsztvíztároló összlet horizontális és 
vertikális tagolódásának vizsgálata

Az első megközelítésben egységesnek tekin
tett főkarsztvíz tároló ősszletet horizontálisan és ver
tikálisan jelentős vastagságú vízzáró kőzettestek ta
golják. Ezen túlmenően a karbonátos összlet sem 
homogén kifejlődésű, jó és kevésbé jó víztartó és 
-vezető szakaszok különíthetők el benne. Az összlet 
tagolása a nagyszerkezeti egység egészén csak a 
fejlődéstörténeti folyamatok megismerése — a kép
ződési körülmények elemzése, a posztgenetikus 
események nyomozása — segítségével történhet.

A főkarsztvíztároló tagolódását a hegységet csa
pásirányban átszelő, s erre merőleges földtani met
szetekkel tervezik vizsgálni, s kutatják a karbonátos 
sorozatok víztároló hasadék- és üregrendszerének 
kialakulását előidéző karsztos fejlődéstörténetet is.

A hegység csapásirányában két l:100 000-es 
méretarányú földtani metszetet szerkesztettek, el
különítve a vízföldtani szempontból eltérő viselkedésű 
képződményeket. E szelvények segítséget nyújta
nak az adott időpontokat bemutató, az egyes 
időszakok vízszintváltozásait értékelő karsztvízszint- 
térképek értelmezéséhez és szerkesztéséhez is.

A magyarországi karsztrendszerek új földtani 
térmodelljének kidolgozása keretében befejező
dött a mintaterületként kiválasztott budai-hegységi 
összetett karsztrendszerek 1:50 000-es méretarányú, 
háromdimenziós modelljének előkészítő munkála
ta. A Budai-hegységben öt nagyobb — középső- 
és felső-triász korú, tengerszint ingadozások által 
vezérelt; jura—alsó-eocén korú, kontinentális szub- 
aerikus; felső-eocén—korai-oligocén korú tenger
szint ingadozások által kontrollált, illetve sekélybe- 
temetődési mélységű, magas hőmérsékletű 
termális; késő-miocén—pliocén—negyedidőszaki 
összetett, szubaerikus és alacsony hőmérsékletű 
termális — karsztfejlődési szakaszt különítettek el.

A munka során szoros együttműködés valósult 
meg a MÁFI-n belül a „Térinformatikai és számítás- 
technikai szolgáltatások" és természetesen a 
„Dunántúli-középhegység földtani térképezése" c. 
projektekkel.
Jelentősebb külső kapcsolatok belföldön a Közleke
dési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Országos Víz
ügyi Főigazgatóság, VITUKI, Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium, a területileg illetékes víz
ügyi igazgatóságok szakági vezetőivel és munkatár
saival, valamint a Bakonyi Bauxit bánya Rt., a Tata 
bányai Szénbányák, a Dorogi Szénbányák Tervező Iro
dája, az MTA Földtani Kutatócsoport, a Miskolci Egyetem 
illetékes szakembereivel, külföldön a Geologische 
Bundesanstalt (Wien), Mining University (Leoben), Office 
of Surface Mining (Denver) szakértőivel alakultak ki.

A munkákat a következő években mindhárom fel
adatban a vázolt koncepció szerint tervezik folytatni.

Horizontal and vertical dissection of the 
main karstic aquifer

The main karstic aquifer is considered to be 
uniform at first, but it is dissected horizontally 
and vertically by large impervious rock bodies. 
Moreover, the carbonate sequences aren't ho
mogenous either; there are zones of different 
permeability. The dissection of the megatec- 
tonic unit can be analysed only after the de
tailed investigation of geological development, 
facies distribution and post-genetic processes.

The dissection of the aquifer will be investi
gated along transcurrent and perpendicular pro
files. The karstic development of the area that 
created the conduits and caverns will also be 
studied.

Two transcurrent sections were edited at 
1:100 000 scale, where the hydrogeologically dif
ferent formations were separated. These profiles 
helped the editing and interpretation of those 
maps which showed the alterations of the mean 
karst water level at different time sequences.

The project involved the elaboration of the 3- 
dimensional model at 1:50 000 scale for the multi
stage karst system of the Buda Mountains. Five 
main phases of karstification were identified: a 
Middle-Late Triassic controlled by sea-level 
changes; a Jurassic-Early Eocene subaerial period; 
a Late Eocene-Early Oligocène karstification con
trolled by sea-level changes followed by shallow 
burial and high-temperature hydrothermal karst 
formation; and a Miocene—Pliocene—Quaternary 
subaerial and low-temperature hydrothermal 
phase.

There was cooperation with the projects of 
“Geographical Information System and Computer 
Provisions" and "Geological Mapping of the Trans- 
danubian Central Range”.

The project brought together researchers of Min
istry of Transport. Telecommunication and Hydro
geology, National Hydrological Authority. Research 
Institute for Water Management, Ministry of Environ- 
mentaland Regional Policy, different regional hydro- 
logical authorities, Bakony Bauxite Mines. Tatabánya 
Lignit, /lines. Planning Office of the Dorog Coal 
Mines, Geological Research Group of the Hungarian 
Academy of Sciences, Miskolc University and abroad 
with Geologische Bundesanstalt, Wien, Mining Uni
versity, Leoben, Office of Surface Mining USA, Denver.

Plans are to continue the work during the next 
years according to the above outlined concepts.



Az Országos Vízmegfigyelő Hálózat üzemeltetése

Rotámé Szálkái Ágnes

Operation of the Groundwater Monitoring System

by Ágnes Rotár-Szalkai
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A MAFI országos vízmegfigyelő kúthálózata első
sorban a regionális komplex vízföldtani térképezések 
és az alapszelvény-fúrások során kiépített kutakból 
tevődik össze. A kúthálózat főként azokon a területe
ken rögzíti a változásokat, amelyek a jelentős vízter
melésektől távol esnek. Ily módon kiegészíti, illetve 
összekapcsolja a vízügy és a környezetvédelem víz
termelésekhez és más objektumokhoz kapcsolódó 
rendszereit. A megfigyelő helyek telepítésénél fontos 
szempont volt, hogy a megfigyelő hálózat (a lehető
ségekhez mérten) az összes lehetséges felszín alatti 
víztípusra kiterjedjen. Kialakításra kerültek ún. hidro
geológiai minta kutatási területek, ahol az alluviális és 
dombteteji talajvizet, vegyes- és rétegvizet, valamint 
a főkarsztvlzet egy viszonylag kis területen belül észlel
hetjük. Számos észlelési helyen kútcsoport kialakításá
ra volt lehetőség, amely segítségével a különböző 
mélységű vízadó rétegek vízszlnt változásai nyomon 
követhetőek.

A több évtizedes megfigyelés eredményeként 
pótolhatatlan értékű adatbázis jött létre.

A projekt feladatai: észlelés, adatfeldolgozás, 
szolgáltatás, a kúthálózat reambuláclója, értékelés.

Észlelés

Az országos hálózat alábbi kútjaln folyt észlelés:

Nagyalföld 70 db kút
Dunántúl I. 56 db kút
Dunántúl II. 66 db kút
Hegy-és dombvidék 56 db kút

Az észlelések jelentős része folyamatosan regiszt
ráló műszerekkel, kisebb része kéthetenkénti gya
koriságú kézi mérésekkel történik. 1992-ben 12 db új, 
saját elképzelések alapján megterveztetett elektroni
kus vízszintreglsztráló műszer került ki terepre (első
sorban szigetközi kutakra) és megindult ezek számító- 
gépes észlelése..

A méréseket nagy tapasztalattal rendelkező szak
emberek végzik, akik a vízszintváltozások.. illetve azok 
rendellenességeinek észlelésekor a rétegekben bekö
vetkezett eseményeket képesek elválasztani a méré
sekben, illetve műszerekben bekövetkezett hibáktól, 
jelentősen megkönnyebbilve a kamerális feldolgozást.

The groundwater monitoring system of the 
Hungarian Geological Survey consists of wells es
tablished during the regional hydrogeological 
mapping In certain regions and the drilling of key- 
boreholes. The monitoring system registers 
changes mainly on those areas that are far from 
significant water production, so it completes and 
links other systems of waterworks and environ
mental protection. The profession agreed that the 
monitoring system should include every type of 
groundwater. Hydrogeological model areas were 
established where alluvial, hilly, unconfined and 
confined groundwaters as well as karst water can* 
be registered within a relatively small area. Welt- 
groups have been established on some areas 
which made it possible to register the changes of 
water level, of the pervios layers at different 
depths.

As a result of the continuous documentation 
over several decades, an irreplaceable database 
has developed.

The tasks of the project are registration, data 
processing, data supply, reambulation of the moi- 
toring system and Interpretation.

Registration

The project has registered the following wells:

Great Hungarian Plain 70 wells
Transdanubla I. 56 wells
Transdanubia II. 66 wells
Other hilly and mountain.areas 56 wells

Most of the wells are equipped with Instru
ments that register continuously. In some areas 
registration happens with manual Instrumets every 
two week. In 1992 the project developed 12 new 
electronic Instruments of water level registration 
that were placed on the field (mainly on the wells 
of the Szigetköz area). Registration was operated 
by computers.

Experts, who distinguish the processes of the 
aquifer from the possible faults of the instruments 
and measurements, carry out water level registra
tion. This makes data processing much easier.
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MŐsonszentmí-lóŝ T̂  SzánT^J^f'y D°™s ,1_(

wdvör • •Mocsa Pilisvorősvár
»Nagylózs néi / j. Bábolna «Kocs •

° °  (^Nyalka. Tatabányai M^y Pátvf
.Zsiia /Románd. #Réde Csabd>BicSke

E i dótelek 

Hevesve^keny
•Egyek

Nyíregyháza

Debrecen
<3

Dukál

Bakonyszentlás2 ló

Székesfehérvár-,
KO C?

Veszprém  ^vilonya

—  . JMagygöibó
-Zalaegerszeg y  \ ##ZaIaszánló ^ 
^N- ^ - - - ^ ^ ^ /Zalacsány «  Raposka

V o n y a r c v a s h & g y * ^  
^Cseiszegtomaj

»Lentikápolna Dióskál 
y#Tornyiszentmik!ós 

i J_etenye
Szeks:

Jászladány C

c „
Szolnok \ TöiökszentmWós 

Tószegei »Kengyel D évaványay^^^.

íadacs * 9' £ ® h4“
Kecskemété # c p es^  S?arva.,Cse,ebökény 

Nyáilóiinc \ / \
' Békéscsab<?■

'¿Kunszentm iklós 
*  ♦  •

Kunadacs

C songrád" 

Mindszent 1

SzegodV

5. ábra. Vázlatos áttekintés az észlelőhálózatról
1. Észlelökút vagy kút csoport

Fig. 5. Index of the groundwater monitoring system
1. Observation well or group of Wells

Adatfeldolgozás
Az országos észlelőrendszert alkotó 248 db külön

böző mélységű kút észlelési adatai rendszeresen ér
keznek és lehetőség szerint folyamatosan a számitó
gépes adatbázisba kerülnek, illetve a jelentkező igé
nyeknek megfelelően feldolgozásra kerülnek. Az adatok 
nagyobb mennyisége folyamatos papír-regisztrátum, 
esetleg mágneslemezen rögzített elektronikus adat, 
kisebb hányada kézi mérésekből adódó egyedi nu
merikus adatsor. A papír-regisztrátumok digitalizá
lóasztal segítségével, míg a mágneslemezen beérke
ző adatok direkt módon kerülnek a számítógépes 
adatbázisba. A numerikus adatok bevitele hagyo
mányos kézi módszerekkel történik.

A kiemelt fontosságú területeken (Szigetköz, 
Duna—Tisza köze) a kútregisztrátumok kiegészítő 
feldolgozása is folyt, melynek eredményeképpen 
a Szigetközben az észlelési adatok naprakészen 
számítógépes feldolgozásra kerültek. Az Alföld és a 
Dunántúli-középhegység térségében az adatok 
jelentős része került digitalizálásra.

Data processing
Registration data from the 248 wells of dif

ferent depths of the monitoring system arrive 
regularly. They .are recorded continuously in the 
computer database, or according to special 
demands, they may be elaborated on before
hand. Most of the data are on a continuous 
paper registration or electronic data on flop
pies, and a minor part is an individual series of 
nurr, c data that come from manual registra
tion. Paper registrations are first digitized, while 
floppy data go directly to the computer data
base. Computer registration of the numeric 
data happens traditionally.

In the most important areas (Szigetköz, Duna- 
Tisza Interfluve) a supplementary elaboration of 
the data was carried out. As a result, data of the 
Szigetköz area were registered on computer and 
updated. A significant part of data from the Great 
Hungarian Plain and the Transdanubian Central 
Range has been digitized.

Szolgáltatás
A projekt kezelésében lévő adatmennyiség 

elvileg nyílt, bárki által hozzáférhető. A bányászat
ról szóló 1993. évi XLVIII. törvény új helyzetet terem
tett a földtani adatszolgáltatásban. Ennek megfe-

Data supply
Hydrogeological data of the project are pub

lic. The new XLVIII. Mining Law in 1993 regulated 
geological data supply as well. According 
to legislation, the project started to elaborate the



lelően az észlelőhálózat új adatszolgáltatási rend
szere kidolgozásának előkészítése már 1993-ban 
megkezdődött.

Az eddigi adatforgalmi rendnek megfelelő to
vábbi, mindkét fél számára előnyős adatcsere 
megállapodás megkötésére került sor a VITUKI-val.

A kúthálózat reambulációja
Megkezdődött a kúthálózat alapadatainak 

felülvizsgálata, elsősorban a tulajdon-, illetve hasz
nálati jogok szempontjából. Egységes törzskönyv- 
rendszer kialakítása folyik, amely a rendszerváltás 
óta bekövetkezett tulajdonviszonyok egyértelmű 
tisztázásától a műszaki felülvizsgálatokig térjed. Ez 
a munka a vízrajzi szabványokhoz, való jobb közelí
tést és az országos törzshálózathoz való illeszkedést 
készíti elő. Ezáltal komplex együttműködések meg
valósítása. illetve a piaci alapokon nyugvó adat
szolgáltatás válik lehetővé.

A privatizációs és kárpótlási törvények megje
lenéséig a kutak és kúttelepek, illetve azok területe 
egységesen és egyértelműen állami tulajdonban 
voltak. Az űj törvények hatálya alapján a MÁFI 
kezelésében lévő objektumok területének tulajdon
joga kérdésessé vált, önkormányzati, vagy ma
gánkézbe került. Fontos feladat volt az észlelőhá
lózat kútjaival kapcsolatos tulajdon- és használati 
jogok tisztázásának megkezdése. Az'intézet jogi 
szakértőjének bevonásával tárgyalások folytak az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közép 
Tiszavölgyi Vízügyi Igazgatóság illetékeseivel. Az 
egyeztetések során kiderült, hogy az észlelőkutak 
használati- és tulajdonjogának tisztázása hosszan 
tartó folyamat, melynek tekintélyes költségvonzata 
van. Első lépésként megkezdődött az elmaradt 
vízjogi engedélyek megszerzése, amely a korábbi 
jogszabályok megváltozása miatt az észlelőhálózat 
összes kútját érinti. Ezt követően lehet majd a terü
letileg illetékes földhivatallal egyeztetve kutanként 
a használati- és szolgalmijog bejegyzését intézni.

Értékelés
A több évtizedes észlelési adatok feldolgozása 
más projektekhez kapcsolódva az adatok gyűjté 
sével párhuzamosan folyik (..Kisalföld, Vas és Zala 
megye komplex földtani térképezése", „Dunántúli
középhegység karsztvízföldtani vizsgálata", 
„Medenceanalízis" projektek).

1993-ban megkezdődött a Duna—Tisza köze 
hidrogeológiai modelljének kialakítása. A térség 
vízháztartásának ismerete kiemelkedő fontosságú 
az elmúlt évtizedben kiterjedt területen jelentkező 
tartós talajvízszint-csökkenés miatt. A munka első 
lépéseként digitalizálták a vizsgált területen talál
ható észlelőkutak, a MÁFI által- mélyített szerkezet- 
kutató fúrások, valamint 30 db víztermelő kút 
karottázsszelvényeit. A víztermelő kutak kiválasztá
sánál figyelembe vették, hogy azok a Duna—Tisza 
közén kiválasztott mlntaterűlet, illetve az adott 
térség legmélyebben harántolt rétegeiről adjanak 
információt. A digitalizált karottázsszelvények segít
ségével megkezdődött a terület genetikai alapon

new system of data supply for the monitoring sys
tem in 1993.

The Research Institute for Water Management 
and the Hungarian Geological Survey have 
agreed about data exchange that was favour
able for both.

Revision of the monitoring system
Revision of the basic data of the monitoring 

system has started focusing on proprietary and 
utilization rights. A uniform register book that con- 

. tains alterations in proprietary rights since the po
litical changes as well as data from technical revi
sions is being established now. This work prepares 
a better link with the hydrographical standards 
and national registration system, fosters wide
spread cooperation and provided a market ori
ented data supply.

Until the government's decision about private 
ownership and compensation, the area of the 
wells was publicly owned. After the new legisla
tion, the proprietary rights of the wells' area oper
ated by the Hungarian Geological Survey were 
questioned, because they now belong to the lo
cal authorities or to private owners. Therefore, it 
was important to begin to clearly define the pro
prietary rights of these wells. With the help of a 
legal expert of the Survey, negotiations have 
started with the National and the Middle Tisza 
■Valley Hydrological Authorities. It was clear during 
the discussions that the exact definition of the 
proprietary and utilization rights is a long and ex
pensive process. First the project has started to fill 
those permissions that are obligatory for all the 
wells of the monitoring system since the new legis
lation. Negotiations about the easement and 
proprietary rights can start after cooperation with 
the local land use authorities.

Interpretation
Evaluation of the data from the previous decades 
is going on simultaneous with data collection in 
cooperation with other projects ("Complex Geo
logical Mapping of the Little Hungarian Plain. Vas 
and Zala Counties"; "Karst Hydrogeological 
Investigation of the Transdanubian Central 
Range"; "Basin Analysis").

The project- started tor establish the hydro- 
geological model of the Duna—Tisza Interfluve in 
1993. It is extremely important to get to know the 
groundwater system of this region because the 
main water level of the unconfined groundwater 
system has continuously decreased in ceratin ar
eas during the previous decade. First the well-logs 
of the monitoring system, boreholes of structural 
exploration drilled by the Hungarian Geological 
Survey and some other 30 wells of water supply 
were digitized. When choosing wells of water sup
ply, it was important that they should be situated 
in the model area of the Duna—Tisza Interfluve 
and should give information about the deepest 
layer of the area that is exposed by drillings.



történő földtani modelljének kidolgozása, amely 
a hidrogeológiai modell szerves részét alkotja. 
Ezzel egyidőben megkezdődött a Duna-TIsza köze 
talajvízszint-csökkenéséhez kapcsolódó talajvíz- 
szint és meteorológiai adatok gyűjtése, valamint a 
térségben végbemenő, a talajvíz szintjét befolyá
soló folyamatokkal kapcsolatos adatgyűjtés.

A projekt megvalósítása során az alábbi 
intézmények tevékenységéhez kapcsolód
tunk:

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté
rium, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, 
VITUKI, Vízügyi Igazgatóságok, Környezetvédelmi 
Felügyelőségek, Magyar Tudományos Akadémia, 
és még számos vállalat, önkormányzat és ma
gánember.

Az országos észlelőhálózat működtetésére a 
jövőben is folyamatosan szükség lesz. Az észle
lések mellet további feladatként jelentkezik az 
adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, reambu- 
láció és az értékelés. Értékelést elsősorban azo
kon a területeken fognak végezni, illetve foly
tatni, amelyek az intézet más projektjeinek 
végrehajtásához szükségesek. Külön gondot 
kell fordítani a kiemelt térségekre, mint pl. a 
Szigetköz, az Alföld, a Dunántúli-középhegység 
és a Balaton.

Digitized well logs were used to develop the ge
netic geological model of the area which is the 
basis of the hydrogeological model. Data of the 
unconflned groundwater system have been col
lected, as well as meteorological and other data 
of the Duna—Tisza Interfluve that might be con
nected with the decrase of the groundwater 
level.

During the work, there was cooperation with 
the Ministry of Environmental and Regional Policy, 
Ministry of Transport, Telecommunication and 
Hydrology Research Institute for Water Manage
ment, different regional hydrolglcal authorities 
and supervisory authorities of environmental pro
tection, Hungarian Academy of Sciences, and 
many other institutes, local authorities and private 
persons.

It is intended to operate the monitoring sys
tem continuously. In addition to registration, fur
ther tasks include the data processing, data sup
ply, revision and interpretation. Evaluation of the 
data will be carried out mainly in those areas that 
are necessary for the research of other projects. 
Particular attention will be payed to specific re
gions: to the Szigetköz, to the Great Hungarian 
Plain, to the Transdanubian Central Range and to 
the Lake Balaton.
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AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK
ERTEKELESENEK PROGRAMJA

Knauer József

MINERAL RESOURCE 
ASSESSMENT PROGRAM

by József Knauer

Az elmúlt évtizedek intenzív ásványi nyersanyagkutatásából, alapító okiratának szellemében, 
adottságait és lehetőségeit kihasználva, az intézet is kivette részét. Általános és nyersanyag
specifikus földtani ismereti alapok és vélemények szolgáltatása, valamint saját eszközeivel végzett 
célkutatások mellett alkalmilag, majd az utóbbi évtizedben rendszeresen tervezett, vezetett és 
értékelt előkutatásokat, némelykor annál részletesebb munkálatokat. E tevékenység során rend
szeresen együttműködött a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel (ELGI), az érdekelt 
kutató- és bányavállalatokkal, egyetemi és más kutatóhelyekkel.

Az állam erőfeszítéseinek eredményeképpen a korábbi évtizedekben az ország területén jelen
tős mennyiségű ásványvagyont — szénhidrogén, évtizedekre elegendő kőszén, jelentős 
polimetallikus érc- és bauxitkészleteket — sikerült megismerni. Eredményes volt az ásványbányá
szati és az építőanyagipari nyersanyagok kutatása is. A gazdaságföldtani tevékenység fontos ré
sze volt 1974-től— az ELGI közreműködésével— az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás kifejlesz
tése és működtetése.

Az állarni szerepvállalás 1991-ben lezajlott gyors és gyökeres átalakulása folytán a MÁFI felada
tai is jelentős mértékben módosultak, elsősorban a közvetlen nyersanyagkutatás terén. Az új kuta
tásból a költségvetés, s így a MÁFI is visszavonult, a befejezett, vagy félbehagyott nyersanyagkuta
tások eredményeinek összefoglalását azonban kötelezettségének tartotta. Továbbra is állami fel
adatnak tekintette viszont az ország ásványi nyersanyag potenciáljának megismerését, stratégiai 
készleteinek megkutatását és a kutatási területek olyan mértékű megismerését, amely lehetővé 
teszi, hogy a legkedvezőbb feltételekkel legyenek kutatási koncesszióba adhatók. Az intézet ér



telmezése szerint tehát az ásványi nyersanyagkutatás a MÁFI-ban (és az ELGI-ben is) felöleli a fen
tieket megalapozó kutatást, a prognózist, az előkutatást, az ásványvagyon nyilvántartási és érté
kelési, valamint a koncessziós feladatok ellátását. A két intézmény ehhez, korábbi tevékenysége 
eredményeképpen, országos áttekintéssel rendelkezik.

Az 1992-es terv egyik alapgondolata az vo lt— s ez 1993-ra sem változott —, hogy a hatalmas 
szellemi és tárgyi örökség, ami a két intézetben felhalmozódott, olyan nemzeti kincs, amely az új 
helyzetben is hasznosítható, s hasznosítása az ország alapvető érdekei közé tartozik.

Az államnak elő kell segítenie a vállalkozásba kerülő nyersanyagkutatást, kitermelést és hasz
nosítást. Legfontosabb feladat a koncesszióba adás szakmai feltételeinek biztosítása. Úgy tűnt, 
hogy a vállalkozói érdeklődés fölkeltésétől a kiválasztott területek fö ldtani-geofizika i adatainak 
szolgáltatásáig tartó tevékenység a bányatörvény megalkotásával rohamosan megnő, ezért in
tenzív felkészülést kell folytatni.

Az is látható volt, hogy az új rendszerben folytatódó, vagy induló nyersanyag kitermelés feltéte
leinek megteremtése mellett újra kell gondolni az ország nyersanyag-potenciáljáról meglévő isme
reteket. Bár a bányatörvény megalkotása késett; biztosra lehetett venni, hogy az állam nem 
mondhat le az ország ásványi nyersanyag vagyonának kellő szintű ismeretéről, ezért legalább az 
integrált adatértelmezés szintjén kutatni kell a stratégiai fontosságú, vagy azzá válható nyersanya
gok,. elsősorban egyes energiahordozók (szénhidrogének, kőszénhez kapcsolódó metán, geoter
mikus energiaforrások) előfordulási lehetőségeit.

A „stratégiai" szénhidrogén kutatást olyan gyengébben ismert területre, illetve képződmény
csoportra irányították, amelynek korábban kevés figyelmet szenteltek'. Ezek az ún. Közép-dunai- 
medence és a prekainozóos medencealjzat.

A privatizáció előrehaladtával észrevehetően nőtt az igény az építőipari nyersanyagok iránt, 
ugyanakkor a környezet-, a természet-, a víz- és a földvédelem előírásainak szigorodása korlátozza 
a lehetőségeket. Az igény kielégítését megalapozott, áttekinthető prognózis segítheti, amit 1987-től 
megyénként kidolgozott (100 000-es méretarányú) áttekintő térképek formájában törekedtek 
megvalósítani.

A hagyományos „mérleg" feladatok egy részének folytatólagos, illetve módosult formában 
való ellátása mellett bővültek az ásványvagyon értékelés szempontjai. Az új gazdasági környezet
nek megfelelő újraértékelést hajtottak végre, és egyes koncessziós régiókra ún. ipari adatbázisokat 
hoztak létre. Az újraértékelés révén pl. nagy mértékben közeledett a realitásokhoz a kőszénva- 
gyon megítélése. Célkitűzés volt a számítástechnikai médián közvetíthető információk körének a 
bővítése (erre fogadókészség hiányában csak kis mértékben került sor), ugyanakkor csökkentek a 
korábbi gyakorlat szerinti nyilvántartási formák.

Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó közvetlen és közvetett ismeretek hatékony hasznosítá
sának előfeltétele, hogy az idevágó földtani adatok megfelelő formában legyenek tárolva és vál
tozatos igényeket kielégítő módon lehessen ezeket megjeleníteni. Enélkúl a hazai nyersanyagok 
koncessziós alapon való értékesítése nehéz, lassú, vagy kockázatos. Ez a feltétel nem teljesíthető 
rövid időn belül, de az intézet törekvését jelzi, hogy költségvetése 18%-át szánta adatbázisok építé
sére, ugyanannyit, mint az ún. „stratégiai" kutatásokra.

A program — melynek irányítását 1993 augusztusáig Vörös István látta el — feladatai öt projekt 
keretében valósultak meg.

#

Because prospecting of mineral resources is one of 1, it basic tasks o f the Survey, as was .de
clared in the Deed of Foundation, we took part in intensive prospecting during the past few dec
ades. The Survey supplied geological and specific data about mineral resources and also carried 
out expedient research. During the past decade, preliminary and detailed reserarch- projects 
were planned and executed regularly. This was done in cooperation with the Eötvös Loránd Geo
physical Institute, other research institutes and mining companies.

As a result of the state's efforts, a significant amount of different mineral resources (hydro
carbon, coal, polymetallic ore, bauxite) was discovered during the previous decades. Prospecting 
of other mineral resources and construction o f raw materials was also successful. Development 
and implementation of the "National Inventory o f Mineral Resources" prepared in conjunction 
with the Eötvös Loránd Geophysical Institute since 1974: had been an important part of our eco
nomic geological activity.

After the quick and radical political and economical changes in 1991, the tasks o f the Survey 
have been altered mainly in the area of prospecting for mineral resources because new explora
tion projects were not supported. This work was discontinued. We did, however, assume obliga
tions to summarize the results of the finished or abandoned research programs. The Survey still 
considers research of the potential mineral resources and reserves, as a task, for the future. The 
high-level investigation of prospecting areas, in order to put them up for concessions under the



most favourable conditions, are state tasks as well. Raw material prospecting by the Hungarian 
Geological Survey and the Eötvös Loránd Geophysical Institute includes preliminary research, re
serve forecast, registration and evaluation of mineral resources and other tasks connected with 
concessions. The two institutes have a country-wide interest for this activity as a result o f their pre
vious labours.

One of the basic ideas in 1992 and 1993 was the huge amount of qualitative and quantitative 
data accumulated by the two institutes as a national wealth that can be exploited in the new 
regime as it was in the old. The welfare of the country also requires this work.

The government must support the private ventures of raw material prospecting, exploitation 
and utilization. The most important task is to assure the scientific background for the works o f con
cession. The new Mining Law aroused the enterprenuers' interest and increased the claims to 
geological and geophysical data supply, so we will have to prepare ourselves to fulfil these new 
demands.

In addition to raw material prospecting in the new regime, we also have to revise our knowl
edge about the potential mineral resources. Although the government's decision about mining 
was delayed, we were sure that the government knew the importance of mineral resources in 
Hungary. We must explore the possible occurences of the strategically important mineral re
sources like hydrocarbon, methane connected with coal and geothermal sources o f energy.

"Strategical" hydrocarbon prospecting focused on those areas and formations which were 
barely investigated before. These are the Mid Danubian Basin and the pre-Cenozoic basement.

With the advanced privatization there was an increasing demand for construction raw mate
rials, but the exacting environmental, water and earth protection rules have restricted the possi
bilities at the same time. We can fulfil this two-folded demand with a well-established and easy to 
survey forecasting, so summary maps at 1:100 000 scale have been established for all the counties 
since 1987.

In addition to the traditional work of preparing statements of mineral resources, new aspects 
of raw material evaluation have been established. We carried out re-evaluations according to the 
new economical situation and established industrial databases for some concessional regions. 
During this work, the evaluation of the coal property became more realistic. We wanted to ex
pand information accessible through computer media, but there" was little demand for this im
provement. The former types of registering have decreased at the same time.

We can utilize, effectively, our direct and indirect knowledge about mineral resources on 
condition that the geological data should be stored in a suitable form and should be represented 
for various applications. Without that, the disposal of mineral resources, through concession, is dif
ficult, slow and hazardous. This criterion can't be fulfilled in a short-term although we assigned 18% 
of our budget for the development of databases (the same amount like for strategical prospect
ings).

This research program had five projects that were headed by Vörös, I. until August 1993.

A koncesszióba adás földtani feladatai
Knauer József

Geological Tasks of Concessional Licences
by József Knauer

firuttó pénzügyi keret Dologi keret 
Material costs Kuíqtóhóhap^f p3|||:;;; 

•: Mchtite'/iesrtarchíi.-s.. .

. Segódeíőhpnap/íő:

! ! $ 2 i ! Í̂-lN: Í̂ Í̂:Í Í̂ÉÍ9í4ÍÖ^álÍÍ!ÍÍ:;IÍÍÍ Í̂HÍÍÍÍ|Í . i l i l i l i l : i l i i i i / 6 :  ; : J i i l i l !
1093 M í Ô œ S -: : .C l l ■ .C :L C il i :  A 9 / 8 . . .  l :i iCC.:Cí ; •. :M Æ M Ê Ê Ê Ê z / Z ; , 7 :3 Ë Ê Ê È

A projekt létrehívását a nyersanyaghasz
nosítás új módjára, körülményeire, közte a várható 
koncessziós rendszerre való fölkészülés Igénye in
dokolta. Előzményeként már 1990—91-ben számos

The new circumstances of raw material pros
pecting (concessional system) required the estab
lishment of this project. Licensing documentation 
(concessional data packets) was first prepared In



pályázati dokumentáció (más néven koncessziós 
csomag, vagy adatcsomag) készült, bányatör
vény híján a várható követelményekre vonatkozó 
elképzelések szerint. 1990-ben még közvetlenül a 
Központi Földtani Hivatal rendelte meg különféle 
kivitelezőknél öt aranyelőfordulás pályázati doku
mentációját, míg 1991-ben már az Intézet keretei 
között, az ELGI közreműködésével, különféle nyers
anyagokról készültek - „csomagok", bár még 
mindig jelentős külső erők Igénybevételével. A 
feketekőszénhez kapcsolódó mecseki metángáz
ról készített dokumentáció szinte azonnal szerepet 
kapott a hasznosítási kísérlet kapcsán. E munka az 
elkészült anyagokról kialakult vélemények figye
lembe vételével 1992—93-ban folytatódott, tömö
rebb és némileg módosult felépítésű „csomagok" 
kidolgozásával. A korábbi gyakorlattól eltérően 
csaknem valamennyi dokumentációt a projekt 
munkatársai készítették el, csupán két csomag 
kidolgozását végezte külső fél (Kútfő Kft., ill. Kókay 
József). Tárgyuk ezekben az években is többféle 
nyersanyag volt (alglnit. bentonit, durvakerámiai 
agyag, homok, jásplsos kvarcit, kaolin, kavics, 
kártyás homokkő, kovaföld, miocén barnakőszén, 
tűzálló tufa), részben azért, mert bizonyos fokig a 
munkának ez a szakasza is kísérleti jellegű volt.

Huszonegy pályázati dokumentáció készült, 
további három (Bakony ÉK-i előtér, Dublcsány és 
Márkushegy III; mind barnakőszén) pedig részlege
sen. Mivel ezek aktualitásukat vesztették, kidolgo
zásukat felfüggesztették. Nagy gondot fordítottak 
egy meglehetősen speciális, de távlatilag fontossá 
válható nyersanyagra, a termálenergiára, amely 
négy csomagnak Is témája volt. Két 1992-ben 
készült pályázati anyag került 1993-ban átdolgo
zásra. Egyikük a füzérradványl (korom-hegyi) po
tenciális aranyelőfordulás; ez a geofizikai felvétel 
újonnan elkészült értékelése alapján kibővült, s 
kiegészült az új jogi szabályozás folytán szükséges
sé vált adatokkal Is. A csomagban rögzített állás
pont időközben az egymásnak ellentmondó szak
értői vélemények miatt szükségessé vált tisztázó 
terepbejáráson igazolódott. Másikuk a különféle 
jellegű és felhasználású jura, kréta és eocén mész
kőtípusokkal rendelkező márkái területet öleli fel, 
ahol a Magyar Bányászati Hivatal jogelődje, az 
Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség igénye 
alapján 1993-ban reambulációt végzett az intézet, 
erre alapozott készletbecslés készült, s ezzel a do
kumentáció is kiegészült.

Felmérve, hogy a koncessziós csomagok ki
dolgozása feltételezett igények alapján némileg 
kockázatos, már 1992-ben, a Központi Földtani 
Hivatal kezdeményezésére más típusú, rövldebb 
ajánlati anyagok összeállítására Is sor került. Ezek 
az ún. egylapos ismertetők, melyek rövid leírásban 
és rajzban vázolják egyes ismert, vagy feltételezett 
előfordulás, illetve kutatási terület lehetőségeit. 
Egy részük tárgya azonos valamely „csomagéval", 
a többi önálló. Ezek az Információs anyagok első
sorban a figyelem felkeltését szolgálhatják, 
amenyiben kialakul sokszorosításuk és „terítésük" 
rendszere és pénzügyi háttere Is. éspedig nemcsak

1990—91. The new Mining Law was not ready at 
that time so these papers reflected only ideas 
of the new situation. In 1990 the Central Office 
of Geology ordered the documentations of five 
gold occurrences by different companies, while 
in 1991 it was the Hungarian Geological Survey 
in cooperation with the Eötvös Loránd Geo
physical Institute and other companies who 
prepared documentations about different min
eral resources. The documentation of the meth
ane gas associated with coal In the Mecsek 
Mountains was used immediately during the 
experiment of utilization. The work continued in 
1992—93 and considered previous written ma
terials. Shorter documentations have been pre
pared with a slightly modified structure. Con
trary to the previous years, almost all the docu
mentation was prepared by our colleagues 
except two (Kútfő Joint Company and J. Kókay). 
These reports discussed different mineral re
sources (alginlte. bentonite, ceramic clay, sand, 
quartzite with jasper, kaolinlte. gravel, sand
stone, siliceous earth, Miocene lignite, fire tuff).

All together, 21 documentations have been 
prepared. Another three reports (lignites in the 
NE foreland of the Bakony Mountains, Dublcsány 
(NE Hungary (Transdanubia) and Márkus Hill III.) 
haven't been completed, because they are no 
longer Important. Four concessional packets 
discussed a special, but potential raw material, 
thermal energy. Two reports prepared In 1992 
were re-written in 1993. One discussed a poten
tial gold occurrence In Füzérradvány-Korom Hill 
(NE Hungary) completed with the results of 
geophysical measurements and with data re
quired by the new legislation. A repeated field 
trip resulting In documentation was necessary 
because of differing opinions. The other report 
reviewed the Márkó area (Transdanubia) built of 
different types of Jurassic, Creataceous and 
Eocene Jimestones. A re-examinatlon was car
ried out in this area In 1993 at the request of 
National Supervisory Authority of Mining Tech
nics (legal predecessor of Hungarian Office of 
Mining). The documentation was completed 
with e forecast data of the raw material 
properties of the re-examination.

It was hazardous to prepare concessional 
documents based on presumed claims even in 
1992, so the Central Office of Geology asked us 
to compile shorter reports. These one-page re
views introduced the possibilities of a certain 
type of occurence including short description 
and sketch. Part of their objective was the same 
as some longer documents; the other part had 
separate topics. This Information may draw at
tention If the financial backing of their multipli
cation and distribution will be undertaken In 
the open-minded spirit of utilization of mineral 
resources. 56 short reviews were prepared In 
1992—93.

A document set up the structure and content 
requirements of the concessional documentations
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Fig. 6. Subject of the concessional packets until 1993
A=Flnished by 1993, B=Prepared before 1993. C=Supplemented In 1993 

1. Fuel mineral resources: a=solld. b=thermai, c=methane (gas drainage). 2. Precious metals. 3. Building and ornamental stones. A .  Ceramic 
minerals. 5. Base metas. 6. Different non-metalllc minerals (alglnlte.barite. bentonite, gravel, foundry sand, zeolltlc tuff etc.)

a koncessziós, hanem a liberalizált ásványvagyon
hasznosítás terén is. A tárgyidőszakban 56 Ilyen 
ismertető készült.

Mind a pályázati dokumentációkra, mind a 
rövid ismertetőkre a kapott észrevételek és saját 
tapasztalatok alapján a tartalmi és formai köve
telményeket felölelő dokumentum készült.

1993-ban megkezdődött a nyersanyag hasz
nosítási lehetőségek rendszeres területi felmérése 
és dokumentálása Is. Legidőszerűbbnek a Tokaji
hegység áttekintése és egy gazdaságilag viszony
lag prosperáló térség, Nyugat-Magyarország egyik 
olyan nyersanyaga mutatkozott, amelynél nem 
tapasztalható keresletcsökkenés.

A tárgyévben terv szerint a Tokaji-hegység déli 
részének, vagyis az Encs—Sárospatak vonaltól D-re 
eső területnek a felmérése készült el, 73 ásványi 
nyersanyag előfordulás, illetve potenciális előfor
dulás térképi ábrázolásával és (számítógépes) 
adatállományával. A rögzített bányászati—kutatási

of competitions as well as the short reviews based 
on the remarks and on our own experiences.

The systematical survey and regional registra
tion of raw material utilization started in 1993. The 
mineral resources in the Tokaj Mountains and raw 
materials in the western part of Hungary that are 
still In demand were summarized.

73 mineral resource occurences were sur
veyed in the southern part of the Tokaj Mountains 
(South from the Encs-Sdrospatak line) in 1992—93. 
Maps of the potential occurences were also ed
ited and their data were recorded on computer. 
The registered possibilities of exploration contain 5 
ore-, 14 kaolinite-, 19 other mineral resources, 20 
different volcanic rock quarries, 9 constructional 
raw material-, 2 lignite-, 2 lukewarm- and 2 mineral 
water occurences. This database contains the 
most important characteristics of the occurences, 
i.e. quantity, position and place of access, refer
ences, and other documentations. The survey will



lehetőségek között 5 különböző érc. 14 kaolin, 19 e- 
gyéb vegyesásványi nyersanyag, 20 különféle „kő- 
bányászati" vulkánit, 9 más építőipari nyersanyag. 
2 lignit, 2 langyos víz és 2 gyógyvíz előfordulás szere
pel. Az adatbázis egyebek között, tartalmazza az e- 
lőfordulás jellegét, a nyersanyag főbb jellemzőit, 
mennyiségét, települési viszonyait, kiterjedését, meg
közelíthetőségét,, státusát, a fontosabb irodalmi és a- 
dattári hivatkozásokat, valamint utalást az esetleges 
pályázati, Illetve ismertető anyagokra. A felmérő—e- 
lemző munka hasonló elvek alapján 1994-ben az é- 
szaki résszel folytatódik. Végül egységes adatállomány 
és az egész hegységre vonatkozó jelentés készül.

Nyugat-Magyarországon a Kemeneshát—Keme
nesalja területére esett a választás, ahol kavics, ho
mok, továbbá esetleg alginit és bentonit előfordulása 
valószínűsíthető. A földtani, domborzati és ismertségi 
viszonyok alapján a feladat lényegében a kisalföldi 
földtani térképezés, éspedig elsősorban a térképező 
fúrások adatállományának elemzésével volt meg
oldható. A további fúrások vagy megkutatott terület
re esnek, vagy céljuk szerinti kivitelezési módjuk követ
keztében a felszín közeli mélységtartományra nem 
adnak információt. A várt nyersanyagok közül csak 
kavicsra, kavicsos homokra és homokra nézve voltak 
adatok. Rendelkezésre állnak a talajvízre vonatkozó 
információk is. Változtatható kondíciójú válogatási rend
szert dolgoztak ki, amely a fedő és a nyersanyag vastag
ságát, a talajvíz helyzetét, valamint a fúrás domborzati 
és gazdaságföldrajzi pozícióját veszi figyelembe. 
Alkalmazásával sor került az adatállományból egy, a 
projekten dolgozók által optimálisnak gondolt válto
zat megjelenítésére jelentés formájában. Néhány kon
cessziós csomag tárgya is ennek alapján lett kiválasztva.

A két év során tizenkét további területtel is foglal
kozott az Intézet, amelyek azonban igénybevétel, al
kalmatlanság, beépítés, vagy gazdasági hátrányok mi
att lekerültek a napirendről. Az ezekre vonatkozó hát
térinformációk is bekerültek a belső Információs rend
szerbe, amelyek mindazon előfor-dulásokra vonatkoz
nak, amelyekre- e tevékenység megindulása óta sor 
került. Az adatok a kiválasztásra, felülvizsgálatra, elve
tésre, felfüggesztésre, a dokumentáció formájára, a 
belső és külső javaslatokra és döntésekre, valamint az 
azonosításra és a kapcsolódásokra terjednek ki.

Jelentős előkészítő és kivitelező munkával a Geo- 
prospect Kft. (a Buxitkutató Vállalat jogutódja) fel
számolt központi mintaraktárából mintegy 30000 ba- 
uxit, bauxitfedő és -fekü mintát jelölt ki (kb. 1450 kuta
tófúrásból) és vett át az intézet, amelyek a Dunántúli
középhegység nagy területeinek földtani felépítését 
reprezentálják és gyakorlatilag pótolhatatlanok.

1993 legvégén újabb ajánlati dokumentáció
típus kialakítása kezdődött a Magyar Bányászati 
Hivatal Igénye alapján. Ez regionális információs 
anyagnak nevezhető, melynek célja, hogy nagy 
területről viszonylag szűk témacsoportban, adott 
esetben az útépítésre (Is) alkalmas nyersanyagok 
terén, nyújt kiinduló információt. Ugyanekkor elké
szült az első szakvélemény is a Magyar Geológiai 
Szolgálat Szakhatóság felkérésére. Ezekkel kialakult 
az a tevékenységi kör. amelyben a projekt munka
társai a közeljövőben is dolgozni fognak.

follow the same methods on the northern part in 
1994. Finally a uniform report and database will be 
edited encompassing the whole mountain range.

In the western part of Hungary the Kemenes
hát—Kemenesalja region was chosen where 
gravel, sand, alglnite and bentonite occurences 
were probable, based on the previous geological 
and geomorphological investigations. The task 
was to analyse the borehole data of geological 
mapping on the Little Hungarian, Plain. The other 
boreholes were in an already surveyed area or 
didn't give information to the shallow depths. We 
recieved information only about gravel, gravel 
with sand and sand. Data of the unconfined 
groundwater were also available. A choice system 
has been established with changing conditions 
that takes into consideration the thickness of the 
occurence and Its overlying beds, the position of 
the groundwater table, the position of the bore
hole on the relief, and the economic geographi
cal situation of the drilling. Using this system we 
presented an optimal version in the report, and 
chose the object of some concessional packets.

12 other areas were Investigated during the 
past two years, but they were removed from the 
agenda because of utilization, unsuitability, build
ing up or economical disadvantages. The infor
mation about these areas, concerning those oc
curences that we have investigated since the 
project has started, includes data of choice, revi
sion, rejection, staying, type of documentation. 
Internal and external suggestions and judgements, 
identification and connections.

More than 30 000 samples of bauxite, and un
der- and overlying beds from about 1450 drilling 
sites were marked and received from the liqui
dated central core store of Geoprospect Joint 
Company (legal successor of the Bauxite Prospect
ing Company). These samples represent the geo
logical buildup of large areas of the Transdanu- 
bian Central Range and are not to be replaced.

A new type of science documentation has been 
developed at the request of Hungarian Office of 
Mining at the end of 1993. It is a type of regional 
data collection, to give information about a spe
cial ._.>ject, constructional raw materials suitable 
for road-building. The first report was prepared at 
the request of the Hungarian Geological Service. 
These are the most Important activities which will 
be continued In the future.



Ásványvagyon értékelési feladatok és fejlesztések
Vörös István—Gombámé Forgács Gizella

Assessment of Mineral Resources

by István Vörös and Gizella Gombár-Forgács
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Az „Ásványvagyon értékelés" c. projekt 
1991. óta létezett, s 1993 végén szűnt meg. Ko
rábban mint Gazdaságföldtani Osztály 1973-tól 
végezte fő feladatát, az országos ásványva
gyon nyilvántartást. Az adatszolgáltatás a Köz
ponti Földtani Hivatal felügyelete mellett, az 
évek óta kialakult rend szerint folyt. A másik fel
adatkör a „Földtani Ipari Adatbázis" rendszer 
keretében a kijelölt koncessziós területek közül 
néhány terület fúrási adatbázisának kialakítása 
volt.

Mecseki gázprojekt kutatófúrásainak ipari 
adatbázisa

A mecseki gázprojekt területére vonatkozó 
135 db fúrás adatértékelése és adatbevitele 
készült el 1992-ben FOX BASE adatbáziskezelő 
rendszerben. Az adatbázis „FÚRÁSOK", „KO
ROK". „RÉTEGEK" és „NYERSANYAG" jelű táblá
kat tartalmaz.

A jelenértékszámítás módszertana
A „Jelenértékszámítás" c. módszertani kézi

könyv tervezete (szoftver, algoritmus, tanulmány) 
helyett, az 1992. április 8-án történt (KFH—MÁFI) 
megbeszélés alapján egy „workshop" jellegű szak- 
tanfolyam megszervezésére került sor. Az ún. mi
nősíthető nyersanyagokra a kísérleti jelen
értékszámítás az előző feladat módosulása, illetve 
szoftver hiánya miatt nem készülhetett el.

A projekt a Központi Földtani Hivatallal és az 
Országos Bányaműszaki Főfelügyelőséggel műkö
dött együtt.

„Országos Ásványvagyon Nyilvántartás”
1992-ben megvalósult feladatok:
— A hivatalos csatornákon érkező adatlapok 

szakmai kontrollja.
— A létrehozott output leporellók elsődleges 

kontrollja.
— Különböző ásványi nyersanyagok nyilvántar

tásának és kiadványának elkészítése: nemfémes 
ásványi nyersanyag, szén, színes és fekete- 
fémércek, szénhidrogén, bauxit. valamint a kor
mányszintű tájékoztató („piros könyv"),

The project of "Assessment of Mineral Resources' 
started in 1991 and finished at the end of 1993. Earlier 
its name was Department of Economic Geology and 
the main activity was the registration of mineral re
sources since 1973. Data'supply was supervised by 
the Central Office of Geology and a routin. devel
oped in previous years, was followed. The other task 
was the establishment of borehole databases for 
some concessional areas in the frame of the Geo
logical Industrial Database.

Borehole Database of Gas Prospecting in 
the Mecsek Mountains

Data from 135 boreholes from the area of the 
gas research project in the Mecsek Mountains 
were evaluated in 1992 and were recorded on 
computer in a FOX BASE system. The database 
contains commands of "Boreholes”, "Ages”, 
"Strata" and "Mineral resource".

Methods of Calculations for the Present 
Values

Instead of drafting a handbook and discussing 
the methods of calculations of the present values 
(studies of softwares and algorhytms), a workshop 
was organized based on - the negotiations be
tween the Central Office of Geology and the 
Hungarian Geological Survey on April 8 1992. The 
experimental calculations for qualified mineral 
resources hasn't been completed yet due to the 
change of the previous task and the lack of appli
cable softwares.

There was cooperation with the Central Office 
of Geology and the National Supervisory Authority 
of Mining Technics.

National Inventory of Mineral Resources
Activity in 1992:
— professional control of the different forms 

arriving through official channels
— primary control of the created output prints
— registration and publication of different 

mineral resources: non-metallic minerals, coal, 
base-metals and ferrous ores, hydrocarbon, baux
ite, and a guide for the government ("Red Book").



1993-ban megvalósult feladatok:
— Az ásványvagyon értékelés folytatásával 

egyidejűleg sor került a nyilvántartás fokozatos 
átalakítására „Inventory-jellegű" országos ásvány
vagyon nyilvántartássá.

— Elkészült az 1993. január 1-jel állapotnak 
megfelelő országos ásványvagyon nyilvántartás, 
valamint az egyes nyersanyagfajták aktualizált 
anyagának számítógépes rendszerben való tárolá
sa Is. Utóbbi a következő nyersanyagtípusokat 
tartalmazza:

Energiahordozó ásványi nyersanyagok:
— szénhidrogének,
— szenek.
Ércek:
— feketefémércek.
— színesércek.
— bauxit.

— A projekt közreműködött az NPV, IRR és Pl- 
érfékek (Net Present Value: nettó jelenérték. Internal 
Rate of Return: belső megtérülési ráta. Profitability 
Index: jövedelmezőségi index) számításának beveze
tésében, az MGSz Ilyen irányú tevékenységének 
megfelelően Fodor Béla irányításával.

— Az országos összesítést adó ún. „Piros könyv" 
nyomdai előállításának befejezése á melléküzem- 
ági nemfémes ásványi nyersanyagmérleg átdol
gozása és egyéb terven felüli munkák miatt áthú
zódik 1994-re.

„Földtani Ipari Adatbázis”
Folytatódott a szenekre már korábban létreho

zott adatbázis feltöltése és hasonló rendszerek 
létesültek érces és nemérces ásványi nyersanya
gokra is. Az elkészült és az Magyar Bányászati Hiva
talnak lemezen és jelentés formájában átadott 
adatbázisok a következők:

— az Északkelet-bakonyi barnakőszén terület 
adatbázisa

— a Márkushegy III. barnakőszén terület adat
bázisa

— a Recsk-D-i koncessziós terület adatbázisa
— a Magyaralmás—csákberényi öntödei ho

mokterület adatbázisa
— a Fúzérradvány—koromhegyi arany koncesz- 

sziós terület adatbázisa
Egy korábbi KFH—MBH bizottsági döntés értel

mében nem kellett elkészíteni Nagybózsva, 
Alsótelekes és Pálháza területek adatbázisát (ezek 
helyett készült el a Fúzérradvány—Korom-hegy), 
bár az adatbevitel megkezdődött. A dubicsányi 
terület adatbázisának befejezése áthúzódik 1994- 
re. Az adatbázisok a FOXBASE adatbáziskezelő 
rendszerben készültek.

A c tiv ity  in 1993:
—  Fo llow ing  the  e va lua tion  of m ine ra l re 

so u rc e s. the  re g ista rtio n  has been c on tinu o u sly  
tra nsfo rm e d  to an "In v e n to ry -typ e " Nationa l R e g 
istra tion of M inera l Re sourc e s.

—  A ccord ing  to the  sta te  as o f the 1st of 
Ja nua ry, 1993. the  N a tio na l Invento ry of M inera l 
Re source s w as p re p a re d  and data fo r the sp ec ific  
raw  m ateria ls w ere  re c o rd ed  on com puter. The  
la tte r one c onta ins the  fo llo w in g  types:

Fuel raw materials:
—  hyd roc a rb ons.
—  coals.
Ores:
—  fe rrous o res,
—  ba se m e ta ls,
—  bauxite .

—  Th e re  w a s p a rt ic ip a tio n  in the  e s ta b lish 
m e n t o f N et P re se n t V a lu e , In te rn a l Ra te  of R e 
tu rn  and P ro fita b ility  In d e x c a lc u la tio n s u n d e r 
th e  le a d e rsh ip  of Fo d o r B. from  the  H u n g a ria n  
G e o lo g ic a l Se rv ic e .

—  Pub lica tion of the  "R e d  Bo o k" w hich su m 
m a rize s the na tiona l m ine ra l resources sp re a d s 
a c ross 1994 b e c a u se  of the re -e va lua tion of the 
fo re c a st of no n-m e ta llic  m ine ra l re sources c a lc u 
la tio ns and o the r ta ks tha t w ere not p lanned b e 
fore .

“Industrial Database”
The p ro je c t p la ns ha ve  c ontinued  to  fill the d a 

ta b a se  fo r coa l. S im ila r sy ste m s have been e sta b 
lished  fo r o res and no n-m e ta llic  m inera ls. The  fo l
low ing  d a ta b a se s ha ve been c om p le ted  and 
g iven to the H u ng a ria n  O ffic e  of M in istry in the 
fo rm  of p rin ted  rep ort as w e ll as flop p ies:

—  D atab ase  on the  lig n ite  area In the NE Ba 
ko ny M ounta ins

—  D atab ase  on the  M árkus H ill-Ill. lig n ite  area
—  D atab ase  on the  Recsk-South  c onc e ssio na l 

area'
—  D atab ase  on the  M a g ya ra lm á s— C sá k- 

b e ré ny found a ry sa nd  area
—  D atab ase  on the  Fúzé rra d vány— Korom  Hill 

g o ld  curence c o n c e ssio n a l area
According to a fo rm er decision of the Central 

O ffice of G eology and the Hungarian Office of M inis
try, databases for Nagybózsva. A lsótelekes and Pál
háza (database of Füzérradvány-Korom  Hill w as pre
pared instead of these areas) didn't have to pre
pared and data processing has already begun. 
C om pletion of the database on the Dubicsány area 
sp reads across 1994. Databases were recorded on 
com puters in FOX BASE system .



Energiahordozó nyersanyagok kutatása
Tanács János

Prospecfing of Fuel Raw Materials
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A projekt munkálatai az intézetben 1992-ben 
indultak, ezek három tevékenységi körhöz kapcso
lódnak:
— szénkutatás,
— stratégiai szénhidrogén-kutatás,
— termálenergia-kutatás.

Szénkutatás
Szénkutatás (előkészítő fázis) az intézetben ál

lami költségvetésből 1979 óta folyik. A költségve
tési támogatás megszűnésével a kutatások 1991- 
ben leálltak. Az 1979— 1991 között végzett előkészí
tő fázisú szénkutatások adatainak összegyűjtése és 
összefoglaló értékelése, a munka lezárása és az 
eredmények konzerválása volt a cél.

A dunántúli-középhegységi kőszénelőfordulá
sok kutatási területek szerinti összefoglalása kere
tében elkészült a Nagyesztergár, Bakonyszentkirály, 
Lencse-hegy D-i és a Gerecse D-i előtere földta
ni—geofizikai és fúrási—kutatási térképe, szelvény
anyaga és a lemélyült fúrások táblázatos összefog
lalása, valamint a kutatásokkal érintett terület kö- 
szénföldtani értékelése. A Duna-balparti rögök 
környezetében végzett gravitációs és légi
geofizikai mérések földtani—geofizikai munkálatai
nak értékelése szintén befejeződött.

Észak-Magyarország területén a Nógrádi- és 
Borsodi-medencében (11. Illetve 17. összesen 28 
kutatási objektumon) az 1982— 1991 között végzett 
előkutatás! tevékenységről — kúlön-kúlön területi 
bontásban — 2—5 oldalas szöveges összefoglaló 
készült az alábbi tartalommal: áttekintő térképlap, 
kutatástörténet, fúrásponttérkép. fúrási táblázatok. 
MEO adatok, geofizikai szelvények nyomvonalai, 
kőszénföldtani és gazdasági eredmények, pers
pektivikus értékelés.

Stratégiai szénhidrogén-kutatás
A stratégiai szénhidrogén-kutatás célja a 

szénhldrogénföldtanl, illetve a konkrét szénhidro
gén-prognózis jellegű munkák megalapozása és 
előkészítése, ezt követően pedig azok elkészítése. 
Az intézetben 1978-ban kezdődtek meg a szénhid
rogén-kutatások, először a tevékenységi kör csak a 
szénhidrogén-prognózisok készítésére szorítkozott, 
később ennek bővülésével általános szénhidro
génföldtani elemzések készültek. 1992-től célirá-

There are three main areas of research in this 
project which began in 1992:

— coal prospecting
— strategical hydrocarbon prospecting
— prospecting of thermal energy

Coal prospecting
Coal prospecting (preliminary stage) was fi

nancially supported by the government and had 
been carried out by the Suvey since 1979. After 
the termination of this support research was 
stopped in 1991. The aim of coal prospeting was to 
collect and evaluate the data of the preliminary 
research between 1979 and 1991. to finish the 
survey and to store the results.

During the regional summary of the prospecting 
areas In the Transdanubian Central Range geological 
and geophysical maps, maps with the drilling sites 
and sections of Nagyesztergdr, Bakonyszentklraly,. 
Lencse Hill South and the southern foreland of the 
Gerecse Mountains were prepared. Tabular summa
ries of the boreholes and evaluations of the coal 
properties also were made. Geological and geo
physical evaluation of the gravitational and airborne 
geophysical measurements of the region to the left of 
the Danube were finished.

2—5 page summaries were prepared on the 
preliminary prospectings between 1982 and 
1991 in the Nograd and Borsod Basins In North 
Hungary, all together 28 areas) with the follow
ing content: general map, overview of the pre
vious research, drilling sites, tables of borehole 
and MEO data, sites of geophysical sections, 
coal geological and economical data and 
forecasts.

Hydrocarbon assessment
The aim of hydrocarbon assessment is to es

tablish, prepare and finally carry out hydrocar
bon forecast. Hydrocarbon related research 
started in the Survey in 1978. Forecasts began 
and later general studies, were carried out as 
well. Hydrocarbon assessment has been under
way since 1992. During this workshort updated 
midterm report can be given with the synthesis 
of the stratigraphical. organic geochemical 
and hydrocarbon geological data accumlated



nyos. ún. stratégiai szénhidrogén-kutatás indult 
meg. Ennek kapcsán a korábbi évek során felhal
mozott rétegtani, szervesgeokémiai és szén
hidrogénföldtani ismeretek segítségével, ezek 
területi és országos szintézisével az állam számára 
nélkülözhetetlen (törvényileg előírt) naprakész 
helyzetkép (rövid és középtávú) adható. A prog
nózisok segítségével a potenciálisan meglévő 
szénhidrogének mennyiségi és minőségi viszonyai 
ismerhetők meg.

Magyarországon több olyan földtani és 
szénhidrogénföldtani szempontból kevésbé ismert 
terület, illetve képződményegyúttes van, ahol a 
meglévő geofizikai, földtani (rétegtani), szerkeze
ti—tektonikai, geokémiai adatok összegyűjtésével 
és újrafeldolgozásával a szénhidrogén generáló- 
dásról, a migrációról és felhalmozódási viszonyok
ról az eddiginél pontosabb kép adható. Szénhidro
génföldtani szempontból ilyen gyengén ismert és 
megkutatott területnek, illetve képzőmény- 
egyúttesnek minősülnek a magyarországi meden
cebeli pre-kainozóos képződmények mezozóos, 
paleozóos és pre-paleozóos sorozatai, a Kisalföld 
K-i része, a Dél-balatoni-, a Közép-dunai-medence 
területe és a Duna—Tisza köze É-i része tercier és 
pre-tercier képződményei.

A fentiekben vázolt többirányú, lehetséges ku
tatási feladatok közül a tárgyidőszakban az alábbi 
kettő kimunkálása volt folyamatban:

1 . A magyarországi medencebeli prekaino- 
zóos képződmények szénhidrogén-földtani tér
képe (M= 1:200 000) szerkesztési munkálatai ke
retében 1992-ben az adatbázis (földtani, réteg
tani, szervesgeokémiai, hőmérsékleti) kialakítá
sával egyidőben elkészült az egész országot 
lefedő 1:200 000-es méretarányú térkép jelma
gyarázata. A medencealjzat felszínét érintő és a 
100— 140 °C közé eső hőmérsékleti tartomány 
meghatározása után (amely a mezozóos kép
ződményekre vonatkoztatott olajablakot jelenti) 
a hőmérsékleti adatok figyelembevételével 
elkészült az Ro = 0,6% (100 °C) és az Ro = 1,3% 
(140 °C) vitrinit reflexiós felületeket, valamint az 
itt lévő üledéktömeg vastagságát bemutató 
térkép. Elkülönítést nyertek — a jelenlegi hőmér
séklet figyelembevételével — az olajablakban 
lévő, de az Ro értékkel már bizonyítottan túl
érett képződmények is.

1993-ban az elkészült fúrásponttérkép, vala
mint a vitrinit és hőmérsékleti adatokkal kontrollált 
mezozóos képződményekre vonatkoztatott olajab- 
lak-elterjedéstérkép megszerkesztését követően a 
rendelkezésre álló adatok segítségével — az 
1:200 000-es méretaránynak megfelelően — ábrá
zoltuk a paleozóos és pre-paleozóos üledékes 
(már túlérett), valamint a magmás és metamorf 
képződmények felszíni és felszín alatti elterjedését, 
továbbá a bizonytalan korú és kifejlődése meden
cealjzatot, vagyis a szénhidrogén generálásra 
kevésbé alkalmas, illetve alkalmatlan képződmé
nyek elterjedését.

2. A Közép-dunai-medence területének szén- 
hldrogénföldtanl vizsgálata.

during the previous years. These prepared re
ports are essential for the economics and regu
lated by legislation. The forecasts indicate the 
quality and quantity of the potentially exploit
able hydrocarbons.

There are still some areas and formations 
in Hungary that have barely been investigated 
using hydrocarbon prospecting. Collecting 
and re-evaluating structural-tectonical and 
geochemical data, hydrocarbon generation, 
migration and accumlation could be outlined 
more precisely. These areas and formations 
are the Mesozoic, Palaeozoic and pre- 
Palaeozoic sequences of the Hungarian base
ment, the eastern part of the Little Hungarian 
Plain, the South Balaton and Mid. Danube Basins, 
and the Tertiary and pre-Tertiary formations 
of the northern part of the Duna—Tisza Inter
fluve.

From the above outlined research, the project 
included two subjects in 1992—93:

1. During the preparation of the hydro-car
bon geological map of the pre-Cenozoic for
mations in the basement at 1:200 000 scale, a 
database (geology, stratigraphy, organic geo
chemistry, geothermal temperatures) was es
tablished in 1992, and the legend was compiled 
as well. After the determination of the thermal 
zone between 100— 140 °C on the surface of the 
basement (the oil window for the Mesozoic for
mations), maps o.f vitrinite reflexion surfaces of 
Ro=0.6% (100 °C) and Ro=1.3% (140 °C) and the 
thickness of the sediments of this zone were pre
pared. The overmaturated formations (proved 
by Ro values) in the oil window were also sepa
rated considering the present temperatures.

The maps of the drilling sites and the distri
bution of the oil window of the Mesozoic forma
tions, controlled by vitrinite and geothermal tem
perature data were edited by the end of 1993. The 
sur face and subsurface distribution of the Palaeo
zoic and pre-Palaeozoic sedimentary rocks 
(overmatured) and the magmatic and metamor- 
phic rocks at 1:200 000 scale were also repre
sented as well as the basement of uncertain age 
and fa_ es, i.e. the distribution of those formations 
that are unlikely to generate hydrocarbon.

2. Hydrocarbon investigation of the Mid Da
nube Basin.

This is one of the least studied areas concern
ing hydrocarbon exploration, including a part of 
the Tolna Hills, the middle and southern parts of 
Mezôfôld and the western parts of the Duna—Tisza 
Interfluve. Investigation started with the establis- 
ment of a geological database in 1991. This con
tains data of 1588 boreholes of hydrocarbon and 
water prospecting, structural exploration etc. A 

-map of the drilling sites was edited to contain only 
those boreholes that either stopped in Pannonian 
or older formations or crossed them. A study regis
tered the surface and subsurface hydrocarbon 
indications. The age of the rocks and their depth 
were also recorded.



Szénhidrogénföldtani szempontból ez az or
szág egyik legrosszabbul feltárt területe (magába 
foglalja a Tolnai-dombhát egy részét, a Mezőföld 
középső és D-i területeit, valamint a Duna—Tisza 
köze középső és É-l tájegységeinek Ny-i felét), 
amelynek vizsgálata a földtani adatbázis kialakítá
sával 1991-ben indult. Az adatbázisban összesen 
1588 db fúrás kapott helyet (szénhidrogén, víz, 
alap- és szerkezet-, valamint egyéb fúrások). Elké
szült a terület fúrásponttérképe, erre csak azok a 
fúrások kerültek fel, amelyek legalább a pannoni
ak Illetve az ennél idősebb képződményekben 
megálltak, vagy azokat harántolfák. Jegyzék ké
szült a felszíni, felszín alatti (bányabeli is) szénhidro
gén indikációkról, ahol a szénhidrogén Indikációk 
helye, a képződmények kora és mélysége Is meg 
lett jelölve.

1993-ban, az előző év eredményeire támasz
kodva, az alábbi kéziratos térképek készültek el:

— a neogén (felső- és alsó-pannóniai, miocén) 
és paleogén korú képződmények talpmélység és 
elterjedés térképei,

— a 0,6 és 2,0% vitrinit reflexiós felületek mély
ségtérképei,

— az olajablak elterjedése és mélysége a 
pretercler tetőn.

E részfeladat keretein belül folyó kutatási mun
ka Iránt — annak ellenére, hogy még 1993-ban 
sem befejezettek — a MÓL Rt. részéről komoly 
érdeklődés mutatkozott. így került sor arra. hogy az 
eddig elért eredményekre alapozva a MÓL Rt. 
külső szerződés keretében — a szóban forgó terület 
nagyobbik hányadát magában foglalva — „A 
Közép-Dunántúl mezozóos képződményei CH föld
tani modelljének kifejlesztése" c. kutatási témára 
adott megbízást, amelyet a projekt az ELTE munka
társaival együttműködve 1993 végén teljesített.

A medenceterületek üledékes összletei szénhid
rogén-képződési folyamatait a hőmérsékleti változá
sokkal együtt jelentkező medencesüllyedés deter
minálja. A süllyedő medencék területén lerakodó 
nagy vastagságú üledékek dlagenizálódnak, s e fo
lyamat révén az üledékek agyagásványai átala
kulnak. Terven felüli munka keretében ennek az át
alakulási folyamatnak az agyagásványokban je
lentkező törvényszerűségei Is összefoglalást nyertek.

Termálenergia-kutatás
A termálenergia-kutatások elsődleges célja — 

a közvetlen felhasználók részére készülő tanulmá
nyok mellett — a termikusán jól átfűtött magyaror
szági Pannónial-medence geotermikus energia 
potenciáljának fokozatos felmérése.

Mindezek mellett vizsgálja a környezetet legke
vésbé szennyező, károsító és megújuló geotermikus 
energia feltárásának lehetőségeit és területi elterje
dését. 1992-ben készült el a termálenergia-kutatás 
elvi és gyakorlati menetét rögzítő terv, s ez alapján a 
konkrét munka 1993-ban kezdődött meg.

Az egész ország területére kiterjedő termál- 
energia kutatási program részét képezi a szénhld 
rogén (alárendelten víz- és szerkezetkutató) fúrások

Based on the results of the previous year, the 
following maps were prepared in manuscript in 
1993:

— depth and distribution of the Neogene 
(Upper and Lower Pannonian. Miocene) and 
Palaeogene formations

— subcrop maps of the vitrinite reflexions of 0.6 
and 2.0.

— distribution and depth of the the oil-window 
at the maximum of the pre-Tertiary basement

The Hungarian Petroleum ' Company Ltd. 
was keenly interested In this research, although It 
wasn't finished in 1993. Therefore, the Hungarian Petro
leum Company Ltd. comissioned us, together with 
the researchers of the Eötövs Loránd University to 
prepare a study entitled "Development of a hydro
carbon geological model of the Mesozoic formations 
In Middle Transdanubla". This report was based on our 
previous results and was finished in 1993.

Generation of hydrocarbon In the basin sedi
ments Is determined by subsidence and thermal 
changes. Sediments deposited in a thick se
quence are going through dlagenesls where 
the clay minerals are being transformed. These 
processes were summarized in a separate study.

Thermal Energy Assessment
In addition to the reports for direct utilization of 

parfly-renewable resources, the aim of thermal 
energy prospecting is to survey the thermally 
heated Pannonian Basin.

The possibilities of environmentally friendly ex
ploration of thermal energy are also being investi-' 
gated. The plan of thermal energy assessment was 
ready in 1992; the survey started in 1993.

The program of thermal energy assessment 
spreads throughout the country. First, the possible 
thermal energy utilization of the pre-Tertiary forma
tions of the Duna—Tisza Interfluve has been stud
ied because there is much stratlgraphlcal, hydro- 
logical and thermal data from hydrocarbon and 
water prospecting drillings as well as from struc
tural explorations.

Preparation of temperature subcrop maps of 
different zones, based on the geothermal data of 
the drillings, is one of the Important elements of 
thermal energy prospecting. Geothermal tem
perature data of the basin areas In the country Is 
being collected and almost completed.

Research of facies and distribution of the pre- 
Neogene formations, mainly the Mesozoic car
bonates in the basement of the Duna—Tisza Inter
fluve that are favourable for thermal water storage 
has also started. Results are represented on 
1:200 000 scale maps.

There Is an Increasing national and international 
interest in thermal energy prospecting in Hungary, 
due to the economical changes of the previous 
years. A request has come from a local authority to 
prepare a report entitled "Summary of the possible 
utilization of thermal energy of the 171 barren hydro
carbon prospecting drillings In Zala county".



által rétegtani, vízföldtani és termikus szempontból 
viszonylag jól feltárt terület, a Duna—Tisza köze 
pre-tercler képződményei termálenergia hasznosí
tási lehetőségeinek vizsgálata.

A termálenergia-kutatás egyik fontos elemét ké
pezi a különböző hőmérsékleti tartományok mélység- 
térképeinek elkészítése a medenceterületeken mé
lyült fúrásokban mért hőmérsékleti adatok felhaszná
lásával. Tekintettel a program országos jellegére, 
megkezdődött az ország medenceterületein az érté
kelhető hőmérsékleti adatok összegyűjtése, ez a 
munka háromnegyedrészben elkészült.

Megindult továbbá a Duna—Tisza köze me
dencebeli pre-neogén képződményei termálvíz 

■tárolásra, feltárásra, valamint vízbefogadásra al
kalmas, elsősorban mezozóos karbonátos kifejlő
dése képződményei kifejlődés és elterjedés viszo
nyainak vizsgálata, illetve ezek 1:200 000-es mére
tarányú térképi ábrázolása Is.

A vállalkozások számára nyitottabbá vált ma
gyar gazdaságnak köszönhetően a termálenergia 
potenciál iránt az utóbbi 1—2 évben figyelemre
méltó hazai és külföldi érdeklődést lehetett regiszt
rálni. Ennek eredményeként és a kutatási téma 
aktualitása miatt a projekt terven felüli, külső szer
ződéses munka formájában, önkormányzati meg
rendelésre „Összefoglaló tanulmány Zala megye 
területén lévő 171 db meddő szénhidrogénkutató 
fúrás termálenergia hasznosítási lehetősége" c. 
tanulmány kidolgozását indította meg.

A projekt — a korábbi években kialakított — szo
ros szakmai és munkakapcsolatát tovább kívánja 
szélesíteni a MÓL Rt.-vei és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemmel. 1993-ban sikerült közvetlen szak
mai kapcsolatot teremteni az önkormányzatokkal is.

A stratégiai szénhidrogén-kutatás keretein be
lül az eddigi munkák folytatása mellett a projekt
1994—95-től meg kívánja Indítani a Duna—Tisza 
köze D-i részének részletes szénhidrogénföldtani 
vizsgálatát. A termálenergia feltárási és hasznosí
tási lehetőségek tanulmányozása során elkészül 
Magyarország pre-tercier képződményei tetőhő
mérséklet térképe (1:200 000-es méretarányban), a 
Dél-balatoni-, a Zala—Dráva- (Nyugat- és Délnyu- 
gat-Dunántúl) és a Kisalföldi-medence geotermi
kus potenciáljának felmérése.

We would like to Include participaton from the 
researchers of Hungarian Petroleum Company Ltd. 
and the Eötvös Loránd University considering our 
relationship during the past few years. We have 
also contacted some local authorities In 1993.

In course of strategical hydrocarbon prospect
ing. it is intended to begin to begin the detailed 
hydrocarbon exploration on the southern part of 
the Duna—Tisza Interfluve from 1994—95. Studying 
the possibilities of exploration and utilization of 
thermal energy, a geothermal temperature map 
at the top of the pre-Tertiary formations at 
1:200 000 scale will be prepared. Geothermic 
properties of the South Balaton, Zala—Dráva areas 
(West and SW Transdanubia) and the Little Hungar
ian Plain will also be surveyed.

Szilárd ásványi nyersanyagok kutatása

Gyarmati Pál

Prospecting of Solid Raw Materials

by Pál Gyarmati
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A Dunántúl hat perspektivikus, de kevéssé is
mert területén, a nyolcvanas évek óta folytatott 
előkutatás szintézisének elvégzése gyakorlati és 
tudományos szempontból is nélkülözhetetlen volt.

Bauxit előkutatás
Csehbánya: Az összefoglaló tanulmány a terü

letre és határaira eső 98 db, valamint az értékelés
hez szükséges további 13 db szomszédos fúrás 
figyelembevételével készült el. A tanulmány első
sorban a három előforduló bauxitszint viszonyait 
elemzi és mutatja be számos térképváltozat és 
táblázat segítségével, de összefoglalja a földtani 
felépítésre vonatkozó kisebb-nagyobb horderejű új 
eredményeket, adatokat is.

Pusztamis ke—Kislőd (a Déli-Bakony É-i előtere): A 
tanulmány, mivel a földtani felépítés bonyolult és a 
területre csak 22 db jól kiértékelhető fúrás esik, a 
környezet kutatási adatainak felhasználásával, 
összesen 89 db fúrás alapján készült, a csehbányái 
tanulmányhoz hasonló felfogásban.

Tapolca (a Déli-Bakony D-i előtere): A félbe
szakadt előkutatásról kutatásértékelő jelentés ké
szült, ami magába foglalja a bauxitföldtani ismere- 
fesség növekedésére vonatkozó információkat, 
egyes részterületek (ahol az eddigi kutatások foly
tak) új térképeit, a kutatással kapcsolatban elké
szült számítógépes adatfeldolgozó rendszer bemu
tatását, a rétegtani ismeretek bővülését, a terület 
fotogeológlai értékelését és az ezekre telepített 
kézifúrások eredményeit.

Gerecse hegység DK-i része: Elkészült az 1983 
óta tartó előkutatás összefoglalása. A sok, e terü
letről készült egyéb munkával való átfedés elkerü
lése végett a jelentés, csak a MÁFI által mélyített 
fúrások bauxitföldtani, illetve rétegtani eredménye
inek közlésére, értékelésére szorítkozik. Az összefog
lalás részterületenként ismerteti a követett kutatási 
koncepciót, annak eredményességét, illetve ered
ménytelenségét, továbbá megadja a rendelke
zésre álló teljes adatmennyiség birtokában a terü
let bauxitprognosztikai szempontú értékelését.

Tapolca fő (az Északi-Bakony ÉNy-i előtere): A 
terület viszonylag egyszerű bauxitföldtani model
lekkel jellemezhető részekből áll. a lemélyűlt előku
tató és egyéb fúrások alapján a bauxitföldtani 
értékelés elvégezhető volt.

Villányi-hegység: Az előkutatás során mélyült 
ló db közepes és 10 db sekélymélységű fúrás, je
lentős mennyiségű geofizikai előkészítő mérés 
(gravitációs, szeizmikus és elektromos felvételek) és 
mikrofácies elemzés alapján, elsősorban a mezo- 
zóos alaphegység szerkezeti és földtani felépítésé
vel kapcsolatos új ismereteket foglalja össze.

Távlati kutatások programja
A feladat teljesítése megkezdődött, azonban a har

madik negyedévben e tevékenységet leállították, 
részint az intézet költségvetési támogatásának csökke
nése.miatt, részint pedig azért, mert az 1993. évi inté
zeti tervben már nem szerepel a szilárd ásványi nyers
anyagkutatás. Mindezek ellenére áttekintés készült a

Synthesis of the results of a preliminary survey 
on six perspective areas of Transdanubia since the 
1980's was essential in both a scientific and eco
nomic aspect.

Preliminary Bauxite Prospecting
Csehbánya: This summarizing report was 

based on the rock record of 98 boreholes in 
the area. Results of another 13 boreholes 
from adjacent areas were also taken into con
sideration. The study, through the maps and 
tables, discusses the conditions of three bauxite 
levels In the area with. In addition, it states the 
new results and data regarding geological 
buildup.

Pusztamiske—Kislőd (northern foreland of the 
South Bakony Mountains): As the geological 
buildup of this region is rather complicated and 
there are only 22 boreholes in the area that can 
be evaluated well, the report was compiled using 
other geological and borehole data (altogether 
89) of the adjacent areas. The report was similar to 
that of the Csehbánya area.

Tapolca (southern foreland of the South Bak
ony Mountains): A preliminary survey was inter
rupted here. Results were compiled in a report 
discussing information about bauxite prospecting, 
new maps of some sub-regions (where prospect
ing have been carried out), computer database, 
stratigraphical data, interpretation of aerial pho
tographs and results of shallow drillings.

Gerecse SE: Results of the preliminary survey 
since 1983 were summarized. To avoid overlap 
with other prospectings in' this area, the report 
evaluates the bauxite geological and strati
graphical results of only those boreholes that have 
been drilled by the Hungarian Geological Survey. 
This summary introduces the concepts of survey 
and its results in every sub-region and also provides 
a reserve forecast of the bauxite property based 
on all the available data.

Tapoicafő (northwestern foreland of the North 
Bakony Mountains): The area is built up of units 
that can be characterized by simple bauxite 
geological models. The baxite geological buildup 
has been evaluated on the basis of the boreholes 
from the area.

Villány Mountains: Based on the rock record of 16 
medium and 10 shallow boreholes deepened during 
the preliminary survey, numerous geophysical meas
urements (gravitational, seismic and electric) and 
microfacies analyses, as well as the new results of the 
structural and geological buildup of the Mesozoic 
formations were summarized.

Program for a long-term survey
The research was stopped at the end of the 

year because of the budget's decrease. Prospect
ing for solid raw materials was also not among the 
Survey's plans in 1993. Despite these restrictions, a 
review concerning the concepts of raw material 
prospecting of the previous years was compiled. A



korábbi évek nyersanyagkutatási koncepcióiról, 
megkezdődött az ásványbányászati nyersanyagokra 
vonatkozó irodalom összegyűjtése számítógépen 
(ezernél több tételt tartalmaz). Ez egy leendő ipari 
adatbázis csírájának is tekinthető. Ehhez kapcsolódva 
felvetődött az egyes nyersanyagfajtákra vonatkozó 
Ismeretek szöveges állományban való összegyűjtése. 
Mintapéldányként a perlltről készült el összefoglaló.

Az 1991-ről áthúzódó nyersanyagkutatási 
munkák értékelése

Az 1992. január 1-jel nyugdíjazások következ
ményeként két téma lezárása 1992-re maradt. A 
porvai mészkőelőfordulás földtani vizsgálata a 
dunántúli Ipari mészkő kutatások folytatásaként 
elkészült. A projekt 1992 végén megszűnt.

collection of references of mineral resources has 
also begun on computer (more than a thousand 
of titles). It can be considered as a basis for a fur
ther Industrial database. A collection of papers 
about different types of mineral resources has also 
started and a summary about perlite, as a model, 
was finished.

Further assessment of mineral resources
As a result of retirements on the 1st of 

January 1992, the completion of two reports 
was delayed until 1992. Prospecting for industrial 
limestones in the Transdanubla and the geo
logical investigation of the limestone oc
curence at Porva have been finished. The proj
ect ceased by the end of 1992.

Építőipari ásványi nyersanyagok kutatása

Knelfel Ferenc

Prospecting of Construction Raw Materials

by Ferenc Kneifel
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Az 1987-ben Indult tevékenység célja, hogy az 
1980— 1985 között elkészült építőipari nyersanyag
prognózis térképek 1:100 000-es méretarányú me
gyetérképekre történő összeszerkesztésével, vala
mint az új kutatási eredmények figyelembevételé
vel teljeskörű áttekintést biztosítson az építőipari 
ásványi nyersanyagok jelenlegi Ismeretességéről 
és távlati kutatási—termelési lehetőségeiről. A 
szerkesztést a területi földtani szolgálatok végzik 
naprakész Információk, helyi kutatások és minő
ségvizsgálatok alapján.

1992-ben 1:100 000 méretarányú megyei építői
pari nyersanyag térképek szerkesztése volt a feladat, 
amely az egyes megyékben az áttekintő térképen is 
látható készültségi fokot érte el az év végére.

Megkezdődött az alapadatrendszer összeállí
tása az új kutatások, fúrások, bányanyitások figye
lembevételével, folyamatos számítógépre vitellel. 
Szerkesztési munkák indultak Békés, Fejér és Sza- 
bolcs-Szatmár megye területén.

A „Kéziratos megyei építőipari nyersanyag tér
kép szerkesztése" c. feladat keretében a Borsod 
megye területét feldolgozó térkép készült el — a 
megye nagy területe miatt — két lapon. 156 db 
készlettel rendelkező bányahely, valamint több 
ezer fúrás újraértékelése alapján 50 db prognoszti
kus terület kijelölése történt meg. A bányaterületek 
és prognosztikus területek adatai számítógépen Is 
rögzítésre kerültek.

The aim of this project, started in 1987, was 
to provide a widespread overview of construc
tion raw materials and the possibilities of long
term survey and exploration. Therefore, forecast 
maps for construction raw materials made be
tween 1980 and 1985 were edited together with 
the maps of the counties at 1:100 000 scale. 
New results of exploration were also taken into 
consideration. The editing Is carried out by the 
Regional Geological Services based on up-to- 
date Information, results of local researches and 
quali , analyses.

The task was to edit maps of construction raw 
materials for the counties In 1992; the completion 
of certain counties is indicated on the summary 
map.

A database has been establised on the com
puter, with the results of new explorations, drillings 
and mining activity. Editorial work has started in 
Békés, Fejér and Szabolcs-Szatmdr counties.

In the sub-project, entitled "Editing Maps In 
Manuscript for Construction Raw Materials of the 
Counties" the sheet of Borsod County was finished. 
Because of the large territory of the county, the 
map Is on two pages. Based on the re-evaluatlon 
of 156 mining sites and some thousands of drillings, 
50 prognostic areas were marked. Data from the 
mining sites and prognostic areas were also re
corded on computer.
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7. ábra. Áttekintő az Építőipari nyersanyagkutatás projekt térképeiről
1. 1991-ig elkészült 1:100 000 méretarányú kéziratos térképek. 2. 1992-ben elkészült 1:00 000 méretarányú kéziratos térképek. 3. 1992-ben szer

kesztés alatti megyei térképek, d. 1992 utánra tervezett megyei térképek

Fig. 7. Index of maps, Prospecting of Construction Raw Materials project
1. Maps at 1:100 000 scale In manusipt until 1991,2. Maps at 1:100 000 scale in manuscript prepared In 1992, 3. County maps under edition In

1992. d. County maps to be prepared after 1992

A „Megyei építőipari nyersanyag térkép végle
ges formában, magyarázóval" c. feladat keretében 
Vas megye térképe készült el, melynek lapjain jól 
áttekinthetők az egyes nyersanyagok (homok, kavics, 
durvakerámiai agyag) területi eloszlásának, illetve 
készletellátottságának összefüggései.

A szöveges magyarázó tartalmazza a szerkesztés 
metodikáját, a különböző nyersanyagok lelőhelyei
nek és prognosztikus területeinek táblázatos adatait 
és mérlegszerű összesítését, valamint a megyei jelleg
zetességeket.

A projekt 1992 végén pénzügyi okok miatt 
megszűnt.

In the sub-project entitled "Maps of Con
struction Raw Materials with Explanatory Texts" 
the map of Vas County was finished. The areal 
distribution of the different raw materials (sand, 
gravel, pottery clay) and the connections of the 
mineral resource allowances are easy to rec
ognize.

The explanatory text contains the methods 
of editing, data of the differnt occurences 
and prognostic areas, their reserve calculations 
and the specific properties of the different 
counties.

Because of financial difficulties the project 
ceased by the end of 1992.
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FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSI PROGRAM
Chikán Géza

GEOLOGICAL MAPPING PROGRAM
by Géza Chikán

A földtani kutatás egyik meghatározó alaptevékenysége a földtani térképezés. A Magyar Á l
lami Földtani Intézet megalakulása óta egyik legfontosabb feladatának tekinti az ország területé
nek rendszeres földtani térképezését: a földtani képződmények területi elterjedésének, vastagsá
gának, egymáshoz való viszonyának minél pontosabb meghatározását, a megszerzett ismeretek 
térképi ábrázolását, a megszerkesztett térképek kiadását.

A földtani térképek egy adott pillanat ismertségi állapotát tükrözik. Igaz ugyan, hogy a sok mil
lió éves fejlődés eredményeként mára kialakult földtani képződményegyüttesek érdemi, földtani 
méretekben is érzékelhető változásokat emberi mértékű idő alatt nem szenvednek, de a tudo
mány fejlődése, a kor megszabta, állandóan változó igények mégis indokolttá teszik, hogy egy- 
egy terület földtani térképeit időről időre újra elkészítsék. így biztosítható, hogy a tudomány fejlő
dése és a fejlődés eredményeinek alkalmazása nem kerül időben messze egymástól.

Korunk egyik legégetőbb, legalapvetőbb problémája a természetes környezet pusztulása, a 
környezet állapotának romlása. E folyamatok megállítása érdekében számos eszközt bevet az 
emberiség; sokak számára azonban még ma sem világos, hogy megvédeni csak azt tudjuk, amit 
ismerünk. A földtani felépítés, az egyes területeken található képződmények jellemzői alapvetően 
befolyásolják a környezet számos, védelemre szoruló tulajdonságát.

A MÁFI térképezési programjának célja, hogy az ország területének földtani viszonyairól a mo
dern kor követelményeinek megfelelő, a tudomány jelenlegi fejlettségi szintjét tükröző földtani tér



képeket állítson elő ahhoz, hogy a gyakorlat, az alkalmazott földtani munkák számára magas szín
vonalú kiindulási alapot adjon.

A térképezési tevékenység során számos hagyományos és igen sok újabban bevezetett mód
szer kerül alkalmazásra. A munka forráskutatással kezdődik, beleértve a térképezés során lemélyí
tett fúrások, illetve a geofizikai mérések eredményeit is. Ezt követően a rendelkezésre álló 
légifényképek kiértékelésével előzetes képet lehet alkotni a feltárandó terúlet jelenlegi fedettségi 
viszonyairól, az egyes képződménycsoportok elterjedéséről. Ezután kerül sor a terepbejárásra, 
amelynek során a területen megfigyelnek minden, a földtani felépítés szempontjából értékelhető 
jelenséget. E munkák összegzésével szerkeszthető meg egy terúlet földtani térképe, s határozhatók 
meg a képződmények legfontosabb tulajdonságai.

Magyarországon a földtani térképezésnek több mint százéves múltja van. Geológus elődeink 
munkájának eredményeként nagy vonalakban ismertek az országban található földtani képződ
mények, de részletes vizsgálatuk ma is folyamatban van. 1992—93-ban a Kisalföldön, a Dunántúli
középhegység É-i részén, a Bükk hegységben és környékén, a Dél-dunántúli-dombvidéken folyt 
részletes és rendszeres térképező munka. Ezzel egyidőben megkezdődtek az ország területéről 
eddig elkészült földtani térképek egységesítési munkái, hogy az intézet a felhasználói igényeknek 
minél inkább megfelelő, homogén térképi anyag- és adatrendszert állítson fel.

Ez utóbbi egységesítési munkát nagyban segítik azok a számítástechnikai, térinformatikai mód
szerek, amelyek alkalmazásával a közeli jövőben elérhetővé válik a földtani térképek számítás- 
technikai eszközökkel történő megjelenítése és sokszorosítása.

A MÁFI térképezési munkáinak eredményei a különböző részletességű földtani térképek: a 
hegyvidéki területeken jelentős részben 1:10 OOO-es, a sik- illetve dombvidéki területeken 1:100 000- 
es méretarányban elkészült, hálózatos, részben nyomtatásban is megjelent térképeken kívül szá
mos összefoglaló tájegységi térkép született, ezek egy része szintén megjelent nyomtatásban is. A 
részletes térképekből szintézissel születtek meg az ország 1:200 OOO-es méretarányú térképsorozatá
nak lapjai, s a felvételi eredmények tükröződnek Magyarország 1:500 OOO-es méretarányú földtani 
atlasza lapjain is.

A Térképezési Program céljának, módszereinek és eredményeinek fenti rövid ismertetése 
egyúttal bemutatja távlati terveit és perspektíváit is. A földtani kutatási feladatok egyike sem old
ható meg anélkül, hogy ne ismernénk az adott terület földtani felépítését. Ezért az országos regio
nális geológiai, geofizikai alaptérképeket hosszú távú kutatási programok keretében el kell készíte
ni, folyamatosan karban kell tartani, a mindenkori igényeknek és a tudományos fejlődésnek 
megfelelően korszerűsíteni, s olyan módon dokumentálni, hogy a hozzáférhetőség és a könnyű 
kezelhetőség egyaránt biztosítva legyen.

*

One of the most important basic activities of, geological surveying is mapping. Since its 
establishment, the Hungarian Geological Survey has considered geological mapping of the 
country as one of its most important tasks. This includes the determination of distribution, thickness 
and relationship o f the rock formations, their presentation on maps, and the publication o f these 
maps.

Geological maps reflect the knowledge at a certain moment. Although geological formations, 
deposited during many millions of years are not altered significantly during a generation of man, 
the progress of science and the different age claims make it necessary to re-map specific areas. 
This assures the development of sciences and the results of this development don't become 
outdated.

One of the problems of recent time is the destruction and deterioration of the natural 
environment. Mankind does a lot to stop this process, but many people don’t understand that-we 
can protect only those things that we are aware of. Geological buildup, a characteristic of 
certain formations, influences many properties o f the environment and should be protected.

The aim of the Geological Mapping Program of the Survey is to produce up-to-date 
geological maps o f the country that reflect the present state of development of sciences. These 
maps should be a high-level basis for any further applied geological survey or other practical 
applications.

During geological mapping, many new methods are used in addition to the traditional 
practices. Work starts with data collection from boreholes and geophysical measurements. It is 
followed by the interpretation of aerial photographs that gives information about the covering



properties of the area and the distribution of the rock formations and finally field work, where all 
important phenomena connected with geological buidup are observed. Summarizing the 
previous data, the geological map of a ceratin area can be edited and the most important 
properties o f the rocks can be determined as well.

In Hungary, geological mapping has more than a hundred years of tradition. As a result of 
the previous work, we know geological formations of the country in fine detail, although their 
comprehensive investigation is on going. A detailed and systematic geological mapping 
project was carried out on the Little Hungarian. Plain, in the northern part of the 
Transdanubian Central Range, in the Bükk Mountains and surrounding area and, on the hilly 
parts o f South Transdanubia in 1992—93. Simultaneously to this, we have started to 
standardize the previous geological maps of the country in order to provide a homogenous 
map system and database to the users.

Different computer methods and the utilization of a geographical information system will 
greatly help our ambitions for homogenization in the future. This will make it possible for computers 
to represent and copy geological maps.

The results of geological mapping of the Survey are maps in different scales. In addition to the 
partly published maps at 1:10 000 scale on mountain areas and 1:100 000 scale on hilly and 
lowland areas, many regional comprehensive maps have been edited and some of them have 
been printed. Sheets at 1:200 000 scale of the geological map series of the country were 
synthesized from the detailed maps and these results are reflected in the geological atlas of Hun
gary at 1:500 000 scale.

This brief review of the aims, methods and results of the Geological Mapping Program 
introduces perspectives and tasks for the future. None of the geological problems can be solved 
without the knowledge of geology of a specific area. Therefore, we must prepare the national, 
regional geological and geophysiacal maps in the frame of long-term research programs. These 
maps have to be maintained continuously and modernized in accordance with the current 
demands and development of sciences.

Egységes Országos Földtani Térképrendszer (EOF!)
Síkhegyi Ferenc

Unified Geological Map System

by Ferenc Síkhegyi
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A projekt célja Magyarország felszíni földtani 
térképeinek egységesített jelkulcs szerinti összeállí
tása a hegy- és sikvidékek l:25 000-es, illetve 
1:100 000-es méretarányú ábrázolásával. Létreho
zását számos Igény motiválta, melyek közül a leg
lényegesebb két tényező a litosztratlgráfial alapú 
rétegtani rendszer bevezetése és a negyedidő
szaki képződmények genetikai típusú besorolása 
volt, szükségessé téve az elmúlt évtizedek során 
létrehozott térképek aktualizálását.

Magyarország földtani megkutatottságának 
vizsgálata két további következtetés levonására

The aim of this project Is to compile the 
surface geological map series of Hungary using 
a uniform legend and a 1:25 000 scale for 
mountain and a 1:100 000 scale for lowland 
areas. Several requirements made it necessary 
to modernize the maps of the previous dec
ades, including the establishment of a new 
stratlgraphical division based on llthostratlgra- 
phy, and a genetic classification of the Quater
nary sediments.

Two further conclusions were drawn from 
studying the rate of geological exploration of



vezetett. Egyfelől az ismeretesség rendkívül egye
netlen a hegyvidékeken, különösen az Északi- 
középhegységben. másfelől a hegyvidéki térképe
zésnek még az intézeten belüli módszertana sem 
nevezhető egységesnek. Különösen szembetűnő 
volt, hogy egyes tájegységi felvételek során, így a 
Mecsek és a Mátra hegység esetében a negyed
időszak felvételét elhagyták, bár az helyenként 
akár a 70—80 m-es vastagságot is elérheti. Ezzel 
gyakran megnehezedik a napjainkban egyre fon
tosabbá váló környezetföldtani, hidrogeológiai 
vizsgálatok és nagyberuházások földtani megala
pozásához nélkülözhetetlen földtani adatok szol
gáltatása.

Az 1992-es év feladatai egyrészt a térképezési 
helyzetkép elkészítéséből és a módszertani útmuta
tó előkészítő anyagainak összeállításából, másrészt 
az egységesített jelkulcs megszerkesztéséből te
vődtek össze. Az előbbi feladatcsoport teljesítésé
hez nagyobb tájegységenként áttekintő térképek 
szerkesztésére, illetve összegyűjtésére kerüt sor, 
megadva helyenként a kutatások értékeit, értékál
ló eredményeit is. Módszertani útmutató előkészü
leteként számos tanulmány készült, összefoglalva 
az általános térképezési, tektonikai és távérzékelé- 
si-légifotó értelmezési követelményeket és lehető
ségeket.

Elkészült az egységesített jelkulcs, amely ma
gába foglalja a negyedidőszaki képződmények 
genetikai alapon történő besorolásához alkalmas 
indexelés alapelveit, az idősebb képződményekre 
vonatkozóan pedig a formáció alapokon végzett 
besorolás érvényes kategóriáit. A formáció
beosztás a Magyar Rétegtani Bizottság illetékes 
albizottságaival egyeztetve készült el. Maga a 
beosztás folyamatosan változik, emiatt nem csu
pán az volt a cél, hogy a felsorolások minél telje
sebbek legyenek, hanem a rendszert magát olyan 
formában kellett felépíteni, hogy képes legyen a 
jövőben a későbbi változásokat dinamikusan kö
vetni. Ebben fontos szerep jut a számítástechnikai 
módszereknek.

1993-ra elkészült a jelkulcs végleges változata 
és a térképezés módszertanának kézirata, amely a 
hegyvidéki és síkvidéki térképezés eltérő sajátos
ságainak megfelelően két részre oszlik.. A hegyvi
déken alapvetően a középhegységi gyakorlatból 
indult ki, terepi, felvételi méretarányként az 
l:10 000-es, szerkesztési méretarányként pedig az 
l:25 000-es topográfiai térképeket alkalmazva. A 
sikvidékek esetében a helyzet ^lényegesen köny- 
nyebb volt, mert a Rónai A. által kidolgozott síkvi
déki, komplex térképezés alapelvei, bizonyos ki
sebb kiegészítésektől eltekintve, (iégifotók alkal
mazása, újabb tematikus változatok bevezetése) 
gyakorlatilag a napjainkban zajló dél-dunántúli 
térképezésig alkalmazhatók. A hegy- és síkvidéki 
térképek egységesítése különböző típusú munkát 
igényel. A síkvidéki földtani térképeknél a jelkulcsi 
átalakítást a felvételben résztvevők viszonylag egy
szerűen el tudják végezni, a hegyvidéken azonban 
az egységesítés során egyre több reambulálásra 
van szükség. Elsőként a Mecsek-hegységben,

Hungary. The knowledge of the mountain regions, 
especially the North Mid Mountains, is very une
qual and the methods of geological mapping of 
the mountain areas are different even within the 
Survey. A striking example was that Quaternary 
sediments were not surveyed during the geologi
cal mapping of some regions (Mecsek and Mátra 
Mountains), although they can be as thick as 70— 
80 metres in the area. This makes difficult environ
mental and hydrogeological research and the 
provision of geological information for big invest
ments that are becoming more and more impor
tant these days.

The tasks of 1992 were to survey, the actual 
state of geological mapping, to compile a guide 
of mapping methods and to edit the uniform leg
end. Therefore the project has edited and col
lected regional summary maps and indicated 
lasting results of the previous surveys. To prepare 
the methodological guide, many studies have 
been done discussing the requirements and pos
sibilities of general mapping, tectonic survey and 
interpretation of aerial and satellite images.

The uniform legend, including the principles of 
genetic classification of the Quaternary sediments 
and the formation-based categories of the older 
rocks, has also been prepared. The scheme of 
formations was checked with the responsible sub
commissions of the Hungarian Stratigarphical 
Committee. The scheme itself is changing con
tinuously, therefore, we have tried to establish a 
dynamic system that could allow further changes, 
in addition to providing a full list of the formations. 
Computers will have an important role in this work.

The final version of the legend was ready by 
1993. The manuscript which has two parts, accord
ing to the differences in mountain and lowland 
areas was ready by 1993. In the mountain areas 
the practice in the Transdanubian Central Range 
was followed, where maps at 1:10.000 scale were 
the basis of field work, and editing was carried out 
on 1:25 000 scale topographical maps. This work 
was in a favourable position when the legend of 
lowland areas was compiled. Principles of com
plex mapping revealed by Rónai, A. et al. with 
some . linor supplements, can be used today for 
geological mapping of the South Transdanubia. 
Checking maps of mountain and lowland areas 
requires different types of work. Field geologists 
can easily transform the legend of the lowland 
maps, but more and more field mapping is re
quired during the standardization on the mountain 
areas. Reworking of the Quaternary sequences 
was carried out first in the Mecsek Mountains and 
on the Sáska and Sümeg sheets.

Geological mapping in the Transdanubian 
Central Range in the frame of the DANREG project 
(Naszály and Csabdi sheets) and re-editing (Sáska 
and Sümeg sheets, Sopron Mountains) were checked 
with the legend of the Unified Geological Map 
System. The re-evaluation of the Kelemér and 
Bódvaszilas sheets in the Bükk Mountains has also 
been prepared.



illetve a sáskai és sümegi lapokon folyt negyedidő
szaki reambuláció.

A Dunántúli-középhegységben és a „DANREG" 
projektben még folyó térképezések (naszályi és 
csabdi lapok) és átszerkesztések (Sáska, Sümeg, 
Soproni-hegyvidék) az EOFT jelkulccsal összhang
ban készültek el és a Bükk-hegységben ugyancsak 
elkészült a kelemén és bódvaszllasl lap átminősíté
se.

A „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
fölldtanl térképezése" és a „Belső-Somogy és 
Baranya födtani térképezése" c. projektek kere
tében már az egységesítés követelményeinek 
megfelelően, genetikus felosztásban ábrázolják 
a negyedidőszaki képződményeket és ugyanígy 
szerkesztették meg a dél-dunántúli munkatársak 
reambuláclók segítségével a szekszárdi 
1:100 000-es méretarányú szelvényt. Ugyanakkor 
a korábban elkészült nagyalföldi térképlapokat 
át kellett minősíteni, aminek elvégzése Kutl L. 
nevéhez fűződik.

A projektnek kezdettől fogva hangsúlyozott 
célja az elkészített térképek digitális formájú rögzí
tése. Ehhez az előző években a távérzékelési pro
jekt keretében megindított térinformatikai fejleszté
sek mára már önállóvá vált szervezeti egységével, 
a Térinformatikai és számítástechnikai osztállyal 
épült ki szoros kapcsolat. A munkák jellege, elő
képzettségi- és eszközigénye miatt ez a részfeladat 
jelenleg még élesen elkülönül a térképezés folya
matától.

Az elkészült kéziratos térképek digitalizálásá
ra jelenleg még nincs véglegesen kialakított 
technológiai ajánlás. Ebben az is szerepet ját
szik, hogy maga a térinformatikai feldolgozó és 
megjelenítő rendszer nem épült ki teljes egé
szében, de méglnkább megnehezíti a bevitelre 
szánt kéziratos térképi anyagok elérhető példá
nyainak sokféle formája és változatos megtar
tási állapota.

1: 500 000-es méretarányban az ország ne
gyedidőszaki üledékeinek vastagságtérképe 
(Franyó F. 1992.), lineamentum térképe (Síkhegyi F. 
et al. 1992.) és negyedidőszakban aktív törésvona
lainak térképe (Jámbor Á. et al. 1993.) került le
mezre.

Az 1992-es év értékelési javaslatai alapján 
megkezdődött az 1:200 000-es méretarányú 
földtani térképsorozat számítógépbe vitele. 
Eddig nyolc szelvény rögzítése kezdődött el. A 
vonalmű bevitelét nagyban elősegítette, hogy 
a térképtárból több, mint húsz év múltán is elő
kereshetők voltak a nyomtatásra előkészített 
rajzok fekete fázisának különféle, — köztes és 
végső — munkarészei, ezért ezeknél a manuális 
digitalizálás helyett a szkennelés—vektorizálás— 
transzformálás folyamatát lehetett alkalmazni.
Az alkalmazott rendszer az INTERGRAPH EAGLE 
szkennelő és l/GEOVEC modulja volt; kivitelezé
sével az Állami Számítógépes Szolgálat Rt.-t 
bíztuk meg. Az adatbázis ORACLE alapú adat- 
szerkezetének előállítása és az adatfeltöltés a 
következő évek feladata.

According to the principles of the standardi
zation, Quaternary sediments have a genetic 
classification on the geological maps of the Little 
Hungarian Plain and South Transdanubia. The 
same rules were followed during the reambulation 
of the Szekszárd sheet at 1:100 000 scale. The pre
vious sheets of the Great Hungarian Plain had to 
be revised which was done by Kuti, L.

Since the beginning of the project, an impor
tant aim Is to record maps in digital form, too. The 
project has a close partnership with the Depart
ment of Geographical Information System and 
Computer Provisions which Is an Independent or
ganizational unit today. This has expanded from 
the GIS developments in the frame of the former 
Remote Sensing project. Because of the different 
styles of work, education and required instruments, 
this subject Is still separate from mapping.

Technology of digitization of the former maps 
in manuscript has not been applied yet. One rea
son is that the presention system of GIS Is not en
tirely developed. The multiple forms and states of 
the available maps In manuscript that should be 
recorded also make this work difficult.

Specific maps at 1:500 000 scale of thickness 
(Franyó, F. 1992), lineaments (SikhegyL F. et al. 
1992) and active faults (Jámbor, Á. et al. 1993) of 
the Quaternary sediments were recorded on 
computer.

Based on the proposals of 1992, the project 
has started to record, on computer, the geologi
cal map series at 1:200 000 scale. Transformation 
of eight sheets has begun. The different parts of 
the original, ready to print drawings could be se
lected from the map store. This made work easy 
because scanning, vectorizing and transformation 
could be used instead of the manual digitization. 
The system applied was the EAGLE scanner and 
l/GEOVEC modul of INTEGRAPH. The executor was 
the State Computer Service Ltd. The establishment 
of the ORACLE based data structure and data 
processing are tasks for the forthcoming years.

As a result of the re-evaluatlon, the new 
boundaries of the formations on eight sheets in the 
Duna—Tisza Interfluve were also recorded by 
scanning. However. In this case the bases were 
photographs at 1:200 000 scale of the final geo
logical maps, that made necessary significant 
manual intervention to determine formatlonal 
boundaries.



A Nagyalföld Duna—Tisza közére eső nyolc db, 
l:100 000-es méretarányú lapjának átminősítés 
utáni képződményhatárai szintén szkenneléssel. 
kerültek számítógépre, de ezeknél a kiindulás a 
kézirat, vagy a végső térképváltozat 1:200 000-es 
méretarányú fotója volt, szükségessé téve a 
nagymérvű manuális beavatkozást a képződ
ményhatárok kiszűrése céljából.

Légigeofizikai mérések tervezése és előkészítése

Síkhegyi Ferenc

Planning and Preparation of Airborne Geophysical Measurements

by Ferenc Síkhegyi
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1992 tavaszán igen kedvező ajánlatot kapott 
az Intézet korszerű légigeofizikai repülések végzé
sére a Finn Földtani Szolgálattól. A projekt finanszí
rozásához szükséges pénzt, kilencmillió forintot, a 
két kutató intézet és az akkor még meglévő Köz
ponti Földtani Flivatal teremtették elő belső átcso
portosításokkal; magát a kétoldalú, nemzetközi 
szerződést a külkereskedelmi joggal bíró ELGI és a 
Finn Földtani Szolgálat kötötte meg.

A feladatoknak az intézetre háruló részét 
önálló projekt keretében végeztük, formailag 1992. 
október 1-jei kezdéssel, de jelentős előkészítő és 
szervező munka folyt már az azt megelőző idő
szakban is. A feladatok két fő témacsoportot ölel
tek fel: egyfelől jelentették a repülés előkészítését 
és lebonyolítását, másfelől a mérési eredmények 
értékelését és tervjavaslatok összeállítását. Az első 
témacsoport végzése időben 1993. március végé
vel zárult le a mérési anyagoknak a kétoldalú szer
ződés szerinti átadásával. A mérési eredmények 
értékelésére és javaslatok megtételére az év hát
ralevő Idejében került sor. Miután az ELGI szakem
bereinek többéves tapasztalata halmozódott fel 
helikopteres, különösen középhegységi bauxitkuta- 
tási célú repülések szervezésében és feldolgozá
sában, tapasztalataik átültethetők voltak a regio
nális célú, merev szárnyú repülővel végrehajtott 
munka esetében Is. Ezért a teljes projekt kivitelezé
se velük együttműködve, összehangoltan folyt.

A repülés előkészületei és elvégzése, a mérési 
eredmények megjelenítése a repülési terület kivá
lasztásával indult. Több, földtanilag és repülési
navigációs szempontokból eltérő mintaterület 
közül végül az Eger jelű, 1:100 000-es méretarányú 
szelvényre esett a választás (8. ábra), amely föld
tanilag igen változatos felépítésű, szerkezetileg is 
bonyolult, magába foglalja többek között a Dar- 
nó-zónát és az erősen gyűrt bükki képződménye-

The Survey recieved a favourable offer from 
the Geological Survey of Finland in spring 1992, to 
carry out modern airborne geophysical flights. The 
nine million Forints, necessary for the project were 
offered by the two research institutes and the for
mer Central Office of Geology with internal re
arranging of the money. The bilateral international 
contract was signed by the Eötvös Loránd Geo
physical Institute which had title to foreign trade 
and by the Geological Survey of Finland.

The tasks that were shared by the Hungarian 
Geological Survey were carried out in the frame 
of an independent project officially started on 
the 1st of October 1992, with much preparation 
and organization prior to this date. There were 
two main subjects: preparation and arrange
ment of the flight itself, and interpretation of the 
data and compilation of further plans. The first 
task was finished by the deadline, late March 
1993. when data of measurements were 
hanco over according to the contract. Data 
were interpreted and suggestions were made 
during the rest of the year. Researchers of the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute had much 
experience in utilizing helicopters for bauxite 
prospecting in the Transdanubian Central 
Range. Their experience was transferable to 
regional surveys using fixed wing planes. There
fore we have cooperated with them during the 
whole project.

Preparation of the flight, its finality and the 
presentation of the measured data started with 
the selection of the flight area. From many model 
areas of different geology and flying conditions, 
the Eger sheet at 1:100 000 scale was chosen (Fig.
8.). This area has a complicated geological and 
tectonic buildup, including the Darnó Zone 
and the folded formations in the Bükk Mountains. It



két, továbbá a repülés idején még zajló észak
magyarországi hegyvidéki térképezés területét 
szintén érintette.

Az intézet szerezte be a navigációhoz szüksé
ges légifelvételeket és tervezte meg a repülési 
menetvonalakat a navigációt veszélyeztető objek
tumok feltüntetésével. Tekintettel a gazdaságos- 
sági szempontokra a figyelem a Magyar Honvéd
ség Tóth Ágoston Térképészeti Intézetének magas
repüléssel készült felvételeire terelődött, amelyek a 
rendkívül jó felbontás miatt a hatszoros nagyítás 
mellett is jó minőségű képet szolgáltattak, így lé
nyegesen kevesebb képkocka kinagyítására volt 
szükség, kevesebb montírozási probléma merült 
fel, a viszonylag nagy repülési magasság révén 
pedig a nagy szintkülönbségekből eredő méret
arány ingadozás jelentősen csökkenthető volt.
A repülési irány megállapításakor figyelembe vet
ték. hogy a tervezett mintavételi sűrűségek 50 « 50 
m-es grid előállítását teszik lehetővé, ennek meg
felelően nincs szükség bizonyos fő szerkezeti irá
nyokra merőlegesen elcsavart repülési menetvo
nalak kijelölésére. így É—D-i Irányú, 250 m-enként 
párhuzamosan haladó proflltávolságok mellett 
döntöttünk. A repülési menetvonalak hossza 4500 
km, a lefedett terület pedig 1400 km2-nyi volt. A 
tervezett repülési magasság 30 és 40 méter között 
ingadozott, a domborzat tagoltságát és a bizton
ságos repülés követelményét szem előtt tart va. Az 
alkalmazott szelvényezés, és koordinátarendszer 
megválasztásakor arra is figyelemmel kellett lenni, 
hogy van-e a hazai sztereo rendszer mellett olyan 
másik is, amely kiterjedten, a teljes országra vonat
kozóan elérhető. Sajnos az EOTR l:10 000-es mére
tarányú szelvények gyakorlatilag még egész Észak- 
Magyarországon hiányoznak, ezért a kívánt pon
tosságú navigálás sem volt ebben a rendszerben 
elképzelhető. Maradt a sztereo koordinátarendszer 
és szelvényezés annyi kiegészítéssel, hogy a térin
formatikai szolgáltatások kibővülésével a jövőben 
lehetővé válik az egyes vetületi rendszerek közti 
adatkonverzió.

A repülés végrehajtása 1992. októberében tör
tént meg miskolci központtal. A repülést a KARAIR 
finn légitársaság Twin Otter típusú repülőgépe 
végezte, a földi kiszolgálást, geodéziai méréseket, 
a földi mágneses állomás működtetését a két 
intézetből kialakított személyzet adta.

Az alkalmazott mérési módszerek és mért pa
raméterek magukba foglalták a légimágneses, 
elektromágneses (3100 Hz), VLF, gamma- 
spektrometrial összetevők (U, Th. K és totál) rögzíté
sét, valamint a navigáció során nyert GPS, magas
sági- és videó adatokat. A mintavételi idők a mé
rések fajtájától függően 0,25 s és 0,5 s között válta
koztak. A műszeregyüttes a Finn Földtani Szolgálat 
tulajdonát képezte.

A fő mért és számolt paraméterek közül kieme
lendők a másodlagos mágneses tér valós és képze
tes komponensei, a látszólagos fajlagos ellenállás, 
VLF, totális mágneses tér és látszólagos fajlagos 
ellenállás, a totális mágneses tér, a totális radioak
tív intenzitás és az eLI, eTh és K koncentrációk.

Fig. 8. Locality of airborn geophysical measurements

partly covered the area of geological mapping of 
mountain regions of North Hungary as well.

The aerial photographs, necessary for the 
navigation were obtained by the Survey. In this 
project, objects dangerous to navigation and 
flying directions are considered. Economic con
siderations have turned the attention to the high 
altitude aerial photographs of the Tóth Ágoston 
Cartographical Institute of the Hungarian Army. 
Because of the excellent resolution, these photo
graphs provided pictures of good quality even at 
six times enlargement. Therefore, we had to en
large only a few pictures and are faced with fewer 
problems preparing montages. The relatively high 
altitude of flying decreased the fluctuation in the 
scale that resulted from the significant differences 
in the relief.

When the flying routes were determined, it 
was taken into consideration that the planned 
sampling sites made it possible to create a grid 
of 50 x 50 metres, so it wasn't necessary to mark 
out skewed flying directions perpendicular to 
the major strucural lines. Finally parallel profiles 
of North-South strike have been marked out, 
which were 250 metres from each other. Flying 
routes were 4500 km long and covered 1400 
square kilometres. The planned flying height was 
between 30 and 40 metres taking into consid
eration the relief and safety. When the project 
chose profiling methods and an appropriate 
system of coordinates, we had to think about 
another system in addition to the stereo one 
which could be used in the whole country. Un
fortunately the sheets at 1:10 000 scale of the 
Unified National Projection system are still miss
ing in North Hungary, therefore, we couldn't use 
it during navigation. Finally the traditional stereo 
system of coordinates and profiling was chosen 
with a supplement, so the enlargement of the



A mérési eredmények elsődleges feldolgozá
sa, korrekciók végzése, a geometriai torzítások 
kiiktatása és a gridelt mérési eremények megjele
nítése Finnországban történt meg, és az első sza
kasz lezárásaként mindkét intézmény megkapta az 
összes anyagot. Ez magába foglalja az összes fő. 
mért paraméter térképét 1:25 000-es és 1:100 000- 
es méretarányban, rövid műszaki leírást és egyéb 
adatot digitális formában, továbbá a navigáció 
során használt l:10 000-es méretarányú légifotó 
sávokat, videó felvételeket.

Az Eger környékéről készült légigeofizikai térké
pek bemutatására az intézet szemináriumot szer
vezett Budapesten, 1993. április 26-án.

A projekt végzésének második lépéseként az 
eredményekből előzetes kiértékelések készültek 
1:100 000-es méretarányban, amelyek részben a 
felszín közeli képződmények elterjedését, belső 
szerkezetüket, részben pedig a kirajzolódó, és a 
megjelenés markáns volta miatt nagyságrend 
szerint rangsorolható tektonikai elemeket mutatta 
be (I. melléklet). Több kiértékelés irányult 
paleovulkáni rekonstrukció. illetve elfedett 
vulkánitok körvonalazására, valamint a legújab
ban megjelent 1:500 000-es méretarányú 
metallogéniai térkép tematikáinak részletes azo
nosítására. A mérési eredményeket különböző 
mértékben felhasználták a „Bükk-hegység és elő
terei földtani térképezése" c. projekt felvételező 
geológusai a hegység DNy-i részeit ábrázoló tér
képváltozatok megszerkesztésekor. Az intézet 
munkatársai szakmai konzultációkat tartottak az 
ELGI-ben a velük párhuzamosan dolgozókkal, akik 
egyidejűleg a mérési eredmények földtani célú 
feldolgozásának módszereit dolgozták ki.

Az eredmények fontos módszertani következ
tetések levonását tették lehetővé. Ellentétben a 
korábbi hazai tapasztalatokkal, a merevszárnyú 
repülő alkalmazása a legbonyolultabb topográfiai 
viszonyok között is kiváló mérési körülményeket, 
stabil repülési magasságot és iránytartást biztosít. A 
profilok ugyanis harántolták a teljes Kelet-Mátrát, 
belefoglalva a Kékes területét, a Darnó zónát és a 
Szarvaskő környéki szurdokot, a Bélkőt. az 
antropogén objektumok közül pedig a Mátravidéki 
Hőerőművet, az onnan szétfutó magasfeszültségű 
vezetékek sorát és a külfejtést, valamint számos 
lakott települést (Eger kivételével)'. A repülési telje
sítmények ismeretében a repülési költségek mint
egy ötven százalékkal kisebbnek adódtak, mint a 
helikopteres repülés esetében lettek volna.

Bár a kiválasztott módszereket a finn légi
geofizikusok eredetileg a Skandináviára jellemző 
pajzs-területek kutatására dolgozták ki, a mintate
rület vulkanikus és mezozóos részein ennek ellenére 
változtatás nélkül alkalmazhatónak bizonyultak. 
Ugyanakkor problémát jelentettek a hazánk túl
nyomó részén jellemző, közel horizontális rétegte
lepülésű. uralkodóan domb- és síkvidéki területek, 
amelyeket több, de minimálisan két különböző 
elektromágneses frekvencián végzett méréssel 
lehetett hatékonyan vizsgálni. Merevszárnyú repü
lőgép-esetén azonban nincs a módszertan teljesen

provisions in the geographical information system 
would allow a conversion of the data between 
the different projection systems in the future.

When the flying was carried out in October 
1992, the plane took off from Miskolc. A Twin Otter 
was flown by KARAIR (Finnish Airlines) while the 
land service, geodesy surveying and the operation 
of the field magnetic centre were offered by the 
researchers of the two institutes.

The methods of measurement and the measured 
paramétrés included the registration of airborne 
magnetics, electromagnetics (3100 Hz), VLF and 
gamma spectrometric components (U, Th. K and 
total) as well as GSP, height and video data during 
navigation. Frequency of sampling was dependent 
on the types of measurements, it was changing be
tween 0.25 and 0.5 seconds. The instruments be
longed to the Geological Survey of Finland.
The most important measured and calculated 
paramétrés were the real and derived components 
of the secondary magnetic field, the apparent resis
tivity, VLF, magnetic total field, and total radioactive 
intensity and concentrations of eU. eTh and K.

Primary elaboration of the data, correction, 
elimination of the geometric deformations and the 
presentation of the grided data took place in Finland. 
Upon finishing the first stage of research, both insti
tutes have recieved all the materials. This included 
maps of all the major and measured paramétrés at 
1:25 OCX) and 1:100 000 scales, a brief technical de
scription and other data in digital form, as well as 
aerial photographs at 1:10 000 scale that were used 
during navigation and video records.

The airborne geophysical maps of the Eger 
area were introduced at a seminar organized by 
the Survey on the 26th of April 1993.

During the second stage of the research proj
ect, preliminary data were interpreted at 1:100 000 
scale which showed the distribution of the nearsur
face formations and their inner structures, as well 
as the tectonic elements of different orders which 
were outlined sharply (Appendix I.). Some interpre
tations discussed palaeovolcanic reconstructions 
and outlined buried volcanes. while others identi
fied the details of the latest métallogénie map at 
1:500 _. O'scale. Data were used by the field ge
ologists of the "Geological Mapping of the Bükk 
Mountains and its Forelands" project since they 
had edited specific maps of the SE Bükk Moun
tains. Our colleagues have consulted with the 
researchers of the Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, working with us, who have elaborated 
the methods of geological interpretation of the 
data at the same time.

Important methodological conclusions were 
drawn from the results. In contrast with former 
opinion, the plane with fixed wings provided excel
lent environment for measurements, a stable 
height of flying and constant directions even with 
a very complicated relief. Profiles crossed the East 
Mátra Mountains including the Kékes area, the Damó 
Zone and the deep valleys next to the Szarvaskő and 
Bélkő Mountains. Also profiled the Mátra Thermal



kidolgozva, illetve kettőnél több csatornán ismere
teink szerint nem lehet mérni. Az ötven méteres 
Interpolálási háló ugyanakkor nagyságrendjében 
összemérhető az ország gravitációs térképeivel, az 
egyéb mágneses mérések digitálisan meglévő 
eredményeivel, illetve a különféle űrfelvételek, így 
a LandsatTM. SPOT és ERS-1 pixel értékeivel. Ezáltal 
egy adott földtani probléma megoldására az 
elektromágneses spektrum legkülönbözőbb tarto
mányaiból mintegy húsz adatrendszer áll rendelke
zésre. Ebből következően — eltérően a geofizikus 
kollégák véleményétől — nem szűkebben meg
szabott feladatok megoldásaira javasolunk egyes, 
önálló légigeofizikai repüléseket alkalmazni, ha
nem a kísérlet alapján megszabott, részben kiegé
szített légigeofizikai mérésekkel regionális értelem
ben lefedett területen kell a sokféle adat integrá
lásából, megfelelő módszer kidolgozásával a kí
vánt igényeket kielégítő információkat kinyerni. Ez 
a megközelítés teljesen elfogadott az űrfelvételek 
esetében, ahol a spektrális ablakok adottak, s a 
legkülönbözőbb igényekkel fellépő felhasználók és 
alkalmazók azonos adatrendszerből indulnak ki.

A Magyarország kismagasságú légi geofizikai 
lerepülésére összeállított projekt javaslat éppen 
ezért a kísérleti mérések eredményeinek figyelem- 
bevételével merevszárnyú repülővel végzett, két 
elektromágneses csatornán mérő, É—D-i általános 
irányú méréseket javasol, amely több ütemben, a 
teljes ország lefedését szolgálná. Első ütemként 
Észak-Magyarországot, másodikként a Dunántúli
középhegységet és a Mecsek-hegységet, majd 
harmadikként a dunántúli dombságok területét 
célszerű lefedni. Az egyéb, uralkodóan alföldi táj
egységekről csupán áttekintő, 1 km-es profilközű 
fedéssel lehet számolni.

A már elkészült mérési erdmények iránt több 
ipari cég is érdeklődött, a helykiválasztás jellegé
ből következően elsősorban érckutatással foglal
kozó konzultáns és multinacionális cégek, amelyek 
egyes térképváltozatok másolataitól gyakorlatilag 
a teljes mérési anyag megvásárlásáig igényelték 
az anyagokat.

A projekt a kísérleti mérések végzésével, fel
dolgozásával és javaslattételekkel 1993 végén 
lezárult. Egy rendszeres, az országot több ütemben 
lefedő kis magasságú légigeofizikai felvétel jelen
tős, mintegy félmilliárd Ft-os költséggel hajtható 
végre, és figyelembe kell venni, hogy a szükséges 
műszeres és személyi háttér megteremtése 1993 
után a kísérlet idején fennálló viszonyokhoz képest 
teljesen más megközelítést igényel.

Power Station and the wires of high voltage radiating 
from there, the opencast mine and many settlements 
(except Eger). Knowing the flying mileage, the cost was 
50% less, than it would have been with a helicopter.

Although these methods were established by'the 
Finnish geophysicists to survey the ancient shield ar
eas of Fennoscandia. they could be used on the 
volcanic and Mesozoic parts of the Hungarian model 
area without any changes. At the same time, the 
nearly horizontal beds and the mainly hilly and plain 
morphology of Hungary caused problems because 
this pattern can only be studied effectively by at 
least two different measurements at various electro
magnetic frequencies. This method isn't developed, 
in detail, for planes with fixed wings and, according 
to our present knowledge doesn't include measure
ment on more than two frequencies. The scale of the 
interpolation grid of 50 metres can be compared to 
the gravitational maps of the country at the same 
time, as well as with further digital results of other 
magnetic measurements and pixel values of satellite 
images like Landsat TM. SPOT and ERS-1. Thus some 
twenty data sets from various electromagnetic spec
tra are at disposal to solve a specific geological 
problem. We are not of the same opinion as our 
geophysicist colleagues concerning the aims of fu
ture flights. According to our opinion, airborne geo
physical measurements should be completed in re
gional scale and the integration of numerous data 
should provide the required information about the 
investigated region, instead of local and individual air 
geophysical flights focusing just on a specific prob
lem. This approach is accepted for satellite images 
where the spectral windows are given and the differ
ent users and appliers of various demands use the 
same data system.

Taking into consideration the results of the 
previous measurements, our project plan of air
borne geophysical flights at low altitude in Hun
gary suggests general measurements on a North- 
South strike in two electromagnetic frequencies 
using planes with fixed wings that should cover the 
whole territory of the country. During the first stage. 
North Hungary, then the Transdanubian Central 
Range, and the Mecsek Mountains, and finally the 
hilly areas of the Transdanubia should be investi
gated. On other plain areas the distance between 
the profiles should be 1 kilometre.

Industrial companies have payed attention to 
our measurements because of the specific geol
ogy of the model area. Consulting and multina
tional companies of ore exploration set up a claim 
to our material. Some copied the maps while 
others bought all the measured data.

The project was finished at the end of 1993 
with experimental measurements, elaboration and 
interpretation of the data and suggestions for the 
further research. A multi-stage systematical air 
geophysical survey, of the country, at low altitude 
costs about 5 hundred million Forints. It also has to 
be taken into consideration that the required 
technical and personal background has changed 
since the 1993 experiment.
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A Dunántúli-középhegység térképezési felada
tai programként 1981-ben kerültek megfogalma
zásra. Ezen belül egy stádiumot zárt le a Bakony- 
hegység (1981), a Velencei-hegység (1988), majd 
a Balaton-felvidék (1990) földtani felvételének 
befejezése. A felső-triász karbonátos térszín töbör- 
rendszer kitöltésének vizsgálatára szerveződött a 
„platóprogram", melynek feladata és ütemezése 
1988-ban fogalmazódott meg. A Vértes és 
Gerecse hegység felvétele projekt szintén 1991- 
ben indult és 1993-ban maradt félben.

A projekt célja, hogy a Dunántúli-közép
hegység elhanyagolt, egyenlőtlenül megkutatott 
térségei földtani ismeretességét a mai kor által 
megkövetelt szintre emelje, mind a képződés korát 
és körülményeit, mind a képződmények kapcsola
tait illetően, megfelelő alapot teremtve az erre 
épülő, és egyre fontosabb szerepet játszó alkal
mazott földtani munkák számára. A szempontok 
között szerepelt a környezetállapot megítéléséhez 
szükséges és csak a terepen megfigyelhető bé
lyegek rendszeres rögzítése is, bár a keretek ezt 
csak nagyon korlátozott mértékben tették megva
lósíthatóvá.

Balaton-felvidék
Kézirati (átgépelés nélküli) változatban lezárult 

a térség két földtani magyarázójának, a Keszthelyi
hegység—Tapolcai-medencének, valamint a sző
kébb értelemben vett Balaton-felvidéknek az ösz- 
szeállítása.

Vértes és Gerecse hegység
A DANREG projekt által igényelt korszerű tér

képi adatbázis biztosíthatósága érdekében a két 
év folyamán a felvételi munkák a Gerecse hegy
ség É-i részére koncentrálódtak. Ennek megfelelő
en lezárultak a felvételi munkák az alábbi 1:25 000- 
es méretarányú térképszelvényeken: Vértesszölős, 
Naszály, Tata, Környe és Felcsút. Kéziratban meg
szerkesztésre került e lapok fedett és fedetlen föld
tani változata és átértékelés után a lapokhoz tar
tozó számítógépes fúrási adatbázis és a foltleíráso
kat Is tartalmazó alapadatgyűjtemény összeállítá
sa.

A DANREG igényeket kielégítő mértékben 
megtörtént a földtani felvétel és gyakorlatilag

Research in the Transdanubian Range was 
drawn up in 1981. Within this program geological 
mapping of the Bakony Mountains was completed 
in 1981, the Velence Mountains In 1988 and the 
Balaton Upland In 1990. The so called ''Plateau 
Program" was organized in 1988 in order to study 
the different Infilling sediments of the dollne system 
of the Upper Triassic karstified carbonate surface. 
Geological mapping In the Vértes and Gerecse 
Mountains started in 1991 and the uncompleted 
work ceased in 1993.

The aim of the project Is to increase the geo
logical knowledge of the neglected and une
qually surveyed areas of the Transdanubian Range 
In order to elevate it to a modern scientific level as 
concerning age and conditions of sedimentation 
and the facies relations. This should be the basis of 
any further applied geological investigations 
which have an increasing role today. Features that 
could be important In studying the state of the 
environment were also registered systematically, 
however, financial difficulties have significantly 
restricted this work.

Balaton Highland
The geological description of the Keszthely 

Mountains, the Tapolca Basin and the Balaton 
Upland Is completed In manuscript (without re
typing).

Vértes and Gerecse Mountains
To provide an up-to-date map database for 

the DANREG project, field work was focused on 
the northern part of the Gerecse Mountains during 
the past two years. Field work was finished on the 
Vértesszőlős, Naszály, Tata, Környe and Felcsút 
sheets at 1:25 000 scale. Covered and uncovered 
geological maps of these areas were edited in 
manuscript. After a re-evaluation, the computer 
borehole database and the basic data collection 
of the field descriptions were also compiled.

Geological mapping, sufficient to the require
ments of the DANREG project, has finished on the 
Dunaszentmlklós sheet at 1:25 000 scale. Springs and 
the drainage pattern were also indicated In addition 
to the distribution of the waste dumps, classified in 
different categories on one 1:10 000 scale sheet.
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9. ábra. A Dunántúli-középhegység földtani térképezésének helyzete
1 1991-lg felvételezett területek. 2. A vértes—gerecsei felvételi terület. 3. Az 1992-93-ban lezárult terepi felvételek területe 1:25 000 méretará

nyú szelvényenként! bontásban, 4. Lezárás előtti állapotban lévő térképszelvények, 5. A „platóprogram- területe, 6. Katonai területek, korláto
zott földtani ismeretességgel

Fig. 9. Index of geological mapping in the Transdanubian Central Range
1. Mapped areas until 1991.2. Vértes and Gerecse Mountains. 3. Areas mapped in 1992—93 (sections at 1:25 000 scale). 4. Maps prepared tor 

publication. 5. Area of the 'Plateau Program". 6. Military areas with limited geological knowledge

lezárás előtti állapotba jutott a munka a duna- 
szentmlklósi 1:25 000-es lapon. Ennek egyik 
1:10 000-es lapján aktualizálásra került a forrásrendszer 
és vízhálózat, valamint kategóriákra tagoltan rögzí
tettük a területen a hulladék eloszlását Is.

A fentiekkel szemben csekély mértékű előreha
ladás történt a lábatlani lapon, melynek Ismeretes- 
sége az 1:100 000-es méretarányú kondíciókat sem 
elégíti ki.

Számottevő mértékű előrehaladást ért el az Inté
zet a számítástechnikának a földtani térképezésben 
történő alkalmazása terén. Az egyes lapokhoz tartozó 
fúrási adatbázisok létrehozása mellett bizonyos lapo
kon — részben már terepi körülmények között —

In contrast with these results, the survey has 
only slightly progressed on the Lábatlan sheet in 
which the rate of exploration doesn't fulfil the re
quirements of even a 1:100 000 scale sheet.

The utilization of computer technics In geo
logical mapping has Increased. In addition to the 
establishment of computer borehole databases 
for certain sheets, field work description has been 
partly done in the field. The digitized version of the 
covered geological maps of the Naszály and Vé
rtesszőlős sheets at 1:25 000 scale has been done. 
Field measurements of tectonic feature carried 
out during mapping are summarized and Inter
preted In advance.



megoldódott a foltleírások gépi tárolása. Elkészült a 
Naszály és a Vértesszőlős nevű 1:25 OOO-es méretará
nyú térképlapok fedett földtani térképének digitalizált 
változata. A térképezéshez kapcsolódóan végzett 
terepi szerkezeti mérések eredményeiről áttekintő 
értékelés született.

A térképezés számos gazdasági és tudományos 
eredményt is feltárt. Eddig ismeretlen pannónlai, eo
cén. kréta és jura kibúvások kerültek feltárásra. Jelen
tős mértékben tisztázódott a hézagos, kifejlődésű jura 
és kréta képződmények eloszlása; bizonyítást nyert, 
hogy a jura időszak folyamán a térségben fotikus 
övbe tartozó üledékképződés folyt. Alapvetően átér
tékelődött a gerecse-hegységi kréta képződmények 
sztratigráfial besorolása, szedimentológiai, tektonikai 
és fejlődéstörténeti megítélése. Külön említést érde
mel a krómspinelleknek a középső-jurán belüli kimuta
tása. ami az óceáni aljzat rendkívül korai obdukclóját 
igazolja.

Ma még felmérhetetlen, de ígéretes a gazda
sági jelentősége — a tudatos fácieselemző térképe
zés eredményeként — a vértesszőlősi lapon felismert 
ipari minőségű felszíni bauxit előfordulásnak.

„Platóprogram”
A lecsengő „Platóprogram" és egyúttal a fel

hagyott katonai objektumok felmérése keretében 
légifénykép kiértékeléssel segített reambuláció 
történt a nagyvázsonyi katonai területen és a jutási 
lőtér területén.

Az 1988— 1993 között megvalósult program 
eredményeiről összefoglaló jelentés adott számot. 
A munkához kapcsolódó fúrásos kutatás során 
jelentős volumenű kaolinit, montmorillonit és bauxi- 
tos agyag került megismerésre. Várpalota és Öskű 
között egy fúrás feltörő vizet tárt fel.

A vázolt feladatok megvalósítása számos kutató
hely és szakember együttműködésének' eredmé
nye. Az ELGI elsősorban a Balaton-felvldéki és a 
„Platóprogram"-ban működött közre. Az ELTE kü
lönböző tanszékeivel, többek közt a hallgatók tér
képezési gyakorlata kapcsán alakult ki szoros kap
csolat. amely már bizonyos feladatmegosztást is 
magába foglalt. Külön említést érdemelnek 
Árgyelán G.. Görög Á. és Fogarási A. konkrét fela
datmegoldásai a szedimentológla és a sztrati- 
gráfia területén. Hasonló jellegű munkakapcsolat 
létesült a Természettudományi Múzem kutatóival, 
akik küzűl ammonites feldolgozásai miatt Főzy I. 
említendő. A külföldi kutatók közül Leereveld. H. 
(Dinoflagellata) és Lobitzer, H. (nyomfosszlliák) te
vékenysége érdemel említést.

A fentieken túlmenően az intézet napi munka
kapcsolatban áll a Magyar Honvédséggel, a Ter
mészetvédelmi Hivatallal, a Süttői Erdészettel és a 
Tardosi önkormányzattal.

A projekt által lefedett területen az alábbi fel
adatok várnak megoldásra:

— a félben maradt lábatlani és duna- 
szentmiklósi lapok felvételének és kamerális mun
káinak befejezése.

Geological mapping had economic and sci
entific results so far. Unknown Pannonian, Eocene. 
Cretaceous and Jurassic outrcrops wére studied. 
The distribution of discontinuous Jurassic and Cre
taceous sequences has been elucidated. It was 
also revealed that sedimentation was going on in 
the photic zone during the Jurassic. Stratigraphy, 
sedimentology. tectonics and geological deve
lopment of the Cretaceous rocks In the Gerecse 
Mountains were fundamentally re-evaluated. The 
presence of Cr-splnel within the Middle Jurassic 
has been revealed, which is extremely important in 
proving the early obduction of the oceanic crust.

The economic importance of a surface bau
xite occurrence on the Vértesszőlős sheet is still 
immeasurable. Bauxite was described as a result 
of a systematic facies analysis during geological 
mapping.

“Plateau Program”
In the frame of this program and the survey of the 

abandonned military objects, a revision accompa
nied by the interpretation of aerial photographs has 
been carried out on the Nagyvázsony military area 
and the Jutas shooting ground.

The results of the program that lasted from 1988 
to 1993 have been summarized in a final report. Dur
ing the exploration drillings of the program, a signifi
cant amount of kaolinlte, montmorillonite and bauxi- 
tic clay were exposed. During drilling, artesian water 
has been discovered between Várpalota and Öskű.

Cooperation of many research institutes and sci
entists resulted in the. execution of the above 
mentionned tasks. The Eötvös Loránd Geophysical 
Institute took part mainly in the “Plateau Program" 
on the Balaton Upland. There was a close relation
ship with the different departments of the Eötvös 
Loránd University, during the field work training of 
the students which included distribution of certain 
tasks. Sedimentological and stratigraphical re
search of Árgyelán. G., Görög. Á. and Fogarasi, A. 
have to be emphasized. There has also been co
operation with the researchers of the Musum of 
Natur '̂ Sciences, where Főzy, I. has determined 
the ammonites. Leereveld. H. investgated Dino- 
flagellates. Lobitzer, H. studied trace fossils.

There was cooperation dally with the Hungar
ian Army, the Office of Nature Protection, the For
estry at Süttö and the Mayor's Office at'Tardos.

Further tasks should be done on the project's 
area :

— finish uncompleted geological mapping on 
the Lábatlan and Dunaszentmiklós sheets

' — compile the-geological explanatory notes 
for the maps in the Vértes and Gerecse Mountains

— complete geological mapping on the 
whole area, with the complètement of those 
sheets where mapping hasn't started yet.

During this work field and bibliographic data 
and references that are necessary to edit hydro- 
geological maps and s pecific maps for the state



— a Vértes és Gerecse hegység területén ed
dig felvett térképlapok földtani magyarázóinak 
elkészítése,

— a még fel nem vett lapok felvételével a te
rület földtani térképezésének lezárása.

Ennek során érvényesíteni kell a környezetállapot 
és a hidrogeológiai térkép megszerkesztéséhez szük
séges terepi és Irodalmi adatok rögzítését, nem elha
nyagolva a terület alapkutatásának körébe tartozó 
kérdések megoldását sem. A jelenlegi körülmények 
között a feladat időben ütemezhefetlen.

of the environment must be registered in addition 
to basic research. Due to present circumstances, 
this work cannot be scheduled at this time.

A Kisalföld, Vas és Zala megye komplex földtani térképezése

Scharek Péter

Integrated Geological Mapping of the Little Hungarian Plain, Vas and Zala Counties

by Péter Scharek
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A projekt célja az ország rendszeres földtani 
térképezésének programjába Illeszkedően az or
szág Ny-i területének 1:100 OOO-es méretarányú 
komplex földtani, környezetföldtani térképezése, 
atlaszok nyomdai kiadásra való előkészítése, regi
onális összefoglalások készítése, numerikus és digi
tális térképi adatbázisok kialakítása, a térképek 
térinformatikai alkalmazása.

A projekt munkálatai 1982-ben kezdődtek, a 
tervezett befejezési határidő 1997. Regionálisan 
eddig elkészült a kutatási területre tervezett sekély- 
és klsmélységű fúrások kivitelezése, a minták labo
ratóriumi elemzése, az adatok számítógépre vitele.

1:100 000-es méretarányú atlaszok
1992-ben megkezdődött az 502 (Pápa) jelű 

térképlap terepi felvétele. Elkészült 16 db 1:25 OOO- 
es méretarányú térképlap feltárásainak leírása, a 
légifotók felhasználásával elkezdődött az előzetes 
földtani térkép összeállítása.

Az 500—501 jelű (Szentpéterfa—Szombathely) 
atlasz térképváltozatai közül elkészült a geofizikai 
és az építésföldtani változat, befejeződött az 
adatgyűjtés a többi változat végleges összeállítá
sához. 1993-ban a földtani, vízföldtani vátozatok 
szerkesztése fejeződött be és megkezdődött a 
felszíni földtani térkép számítógépes összeállítása.

Befejeződött (külső bedolgozók közreműködésé
vel) a 400—401 (Sopron—Kőszeg) atlasz térképlapjai
nak szerkesztése, majd 1993-ban a magyar és angol 
nyelvű magyarázó megírásával nyomdakész állapot
ba került. 11 változat számítógépi, feldolgozásával és 
alvállalkozó bevonásával 10—10 példányos kísérleti 
nyomat készült raszter plotter segítségével.

The aim of this project is the complex geologi
cal and environmental geological mapping at 
1:100 000 scale of the western parts of the country. 
Further-tasks are to prepare atlases ready to pub
lish, compile regional summaries, establish numeri
cal and digital map databases and use the maps 
in the geographical information system.

The project was started in 1982 and should be 
finished in 1997. Boreholes exploring shallow depth 
have been drilled in the entire survey area. Labo
ratory analyses and data processing on computer 
have also been finished.

Atlases at 1:100 000 scale
In 1992 field work has started on the Pápa 502 

sheet. All the outcrops on 16 maps at 1:25 000 
scale were described. The project has started to 
compile the preliminary geological maps using 
aerial photographs.

Geophysical and engineering geological 
maps for the 500—501 (Szentpéterfa—Szombat
hely) atlas were finished as well as data collection 
to compile other specific maps. Geological, geo
physical, engineering geological and hydro- 
geological maps were ready in 1993. The project 
has started to compile the surface geological 
map on computer.

Editing of the maps of the 400—401 (Sopron— 
Kőszeg) atlas was also finished with the help of 
other researchers. In 1993 the explanatory text was 
written In Hungarian and in English, so it is ready to 
print. 11 specific maps were produced by com
puter. Together with a subcontractor 10— 10 
specimen copies were printed using raster plotter.



Tisztázott rajz tormában elkészült a 304—404 
(Komárom—Tatabánya) atlasz anyaga.

1992- ben a 402 (Kapuvár) atlasz 28 térképvál
tozata és magyarázója nyomdakész állapotba 
került.

1993- ban elkezdődött a 600 (Szentgotthárd) 
jelű térképlap terepi felvétele. Elkészült 10 db 
1:25 000-es méretarányú térképlap feltárásainak 
leírása, a légifotók felhasználásával megkezdődött 
az előzetes földtani térkép összeállítása.

Mind a térképszerkesztésben, mind a tisztázott 
rajzok előállításánál kiterjedten alkalmazták a 
számítástechnikai eszközöket, ezzel lehetővé téve 
a numerikus „Kisalföldi Adatbázis" mellett a digita
lizált és feldolgozott térképeket tartalmazó adat
bázis kialakítását Is.

Kisalföld Monográfia összeállítása
Folytatódott az áttekintő adatgyűjtés és a 

medenceanalízis módszereinek adaptálása. Ennek 
keretében elkészült az Irodalomjegyzék aktualizá
lása, megtörtént a medence mélyszerkezetére 
vonatkozó adatok összeállítása, a kulcsfúrások 
kijelölése. 1993 folyamán megtörtént a tervezett 
összefoglalás témáiban közreműködő személyek 
kijelölése, megkezdődött az anyagok rendszerezé
se, a térképi anyag összeállítása.

Kiadási munka
1992-ben befejeződött a Kapuvár jelű atlasz 

szakszerkesztése. Alvállalkozó és a MÁFI házinyom
da együttműködésével elkészült az atlasz egy pél
dányos próbanyomata és a szöveges rész korrektú
rája. 1993-ban — alvállalkozó bevonásával — köz
ponti keretből finanszírozva megjelent a Kapuvár 
jelű atlasz, magyar és angol nyelvű magyarázóval.

A projekt a DANREG projekttel közösen állandó 
munkakapcsolatban van a bécsi GBA és a pozsonyi 
GUDS szakembereivel. 1992-ben a közös munka kere
tében a csallóközi és a burgenlandi negyedidőszaki 
képződmények terepi bejárására került sor.

A munkák megvalósítása az ELGI Kisalföldi 
csoportjával, az intézet laboratóriumaival, a 
„Térinformatikai és számítástechnikai szolgáltatá
sok", „Egységes országos földtani térképrendszer", 
„Belső-Somogy és Baranya földtani térképezése" 
és a „Medenceanalízis" c. projektjeivel valamint a 
Geometria Rendszerházzal együttműködésben 
történt.

*

A projekt céljának megfelelően az 1:100 000- 
es méretarányú térképezési munka befejezése és 
az atlaszok nyomdai kiadása a cél. 1993-tól az 
eddigi alkalmazáson túl megkezdődik a nyomda
kész atlaszok számítógépes előállítása, a térképek 
és magyarázó szövegük gépi szerkesztése, az 
INTERGRAPFI MGE szoftver alkalmazása.

A térképezési munka befejezéseként monog
rafikus összeállítás készül a Kisalföld medencéjének 
földtani, mélyföldtani, hidrogeológiai, építésföld
tani és talajtani viszonyairól.

The project has compiled in manuscript the 
304—404 (Komárom—Tatabánya) atlas.

28 maps of the Kapuvár 402 atlas were prepared 
for publication together with explanatory texts in 
1992. In 1993 the project has started field work on the 
Szentgotthárd 600. sheet. All the outcrops on 16 maps 
at 1:25 000 scale were described. The project has 
also started to compile the preliminary geological 
map, using aerial photographs.

Computer technics were used in both map 
editing and In figure drawing. This made it possible 
to establish a computer database of the digitized 
maps In addition to the numeric database of the 
Little Hungarian Plain.

Compiation of the monograph of the Little 
Hungarian Plain

Data have continued to be collected and 
methods of basin analysis adapted. The list of ref
erences has been formed and is up-to-date. Data 
about the deep structure of the basin have been 
collected and the sites of the key-boreholes were 
marked out. In 1993 people were asked to col
laborate on compiling specific summaries, and the 
project has started to arrange data and put to
gether the maps.

Publishing activity
In 1992 the project has finished editing the 

sheets of the Kapuvár atlas. In cooperation with a 
subcontractor and the Printing Office of the Hun
garian Geological Survey, a specimen copy was 
printed and the text was also revised. In 1993, to
gether with a subcontractor, the Kapuvár atlas 
was issued with a Hungarian and an English ex
planatory text. The publication was supported by 
the central budget.

Together with the DANREG project, we have a 
permanent partnership with GBA, (Vienna) and 
GUDS (Bratislava). With this cooperation, field work 
on the Quaternary sediments In Csallóköz and 
Burgenland was finished In 1992.

There has been cooperation with the Little Hun-, 
garian °!ain research group of the Eötvös Loránd 
Geophys.cal Institute, the Laboratories of the Hungar
ian Geological Survey and with the "Geographical 
Information System and Computer Ftovlsions", 
"Unified Geological Map System". "Geological 
Mapping of the Inner Somogy and Baranya Regions" 
and "Basin Analysis" projects and with Geometria Ltd.

*

It is intended to finish geological mapping at 
1:100 000 scale and publish the maps according 
to the original plans. In addition to the traditional 
map edition, computers and the INTERGRAPH MGE 
software will be used.
Finishing geological mapping, a monograph will 
be compiled about the geology, deep structure, 
hydrogeology, engineering geology and soil 
properties of the basin of the Little Hungarian Plain.



A Bükk hegység és előterei földtani térképezése
Gulácsi Zoltán—Pelikán Pál

Geological Mapping of the Bükk Mountains and its Forelands
by Zoltán Gulácsi—Pál Pelikán
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A térség komplex földtani kutatásának célja a 
régió földtani felépítésének és természeti poten
ciáljának feltárása 1:25 OOO-es méretarányú föld
tani térképezés és a hozzá kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok segítségével. A MÁFI tevékenységét az 
ELGI gravitációs, geoelektromos és szeizmikus 
mérései egészítik ki.

A földtani felvételezés technikai okok miatt 
1:10 OOO-es méretarányú topográfiai térképeken 
történt. Az alábbi szelvényszámú lapokon fejező
dött be a terepi észlelés:

208— 143 1993-ban: 208—311
208—144 208—312
208—241 209— 133
208—242 209— 134
208—243
208—441
208—442
208—443
209—343

Jelentős előrehaladás történt az alaphegység 
rétegtani problémáinak megoldása terén, elsősor
ban a conodonta és rddiolaria-sztratlgráfia alkal
mazásával (Kovács S.. Dosztály L.).

Az MTA Geológiai kutatócsoportjával együtt
működésben elkészült a Szendrői-hegység alsó
devon—középső-karbon, és az Upponyi-hegység 
felső-ordoviclum—középső-karbon korú képződ
ményeinek rétegtani beosztása, amely 1992-ben 
bemutatásra került a grazi ALCAPA kongresszuson 
és az IGCP 276. sz. projektje keretében (Ebner, F. et 
al. 1992., Kovács S. 1992.).

A conodonta vizsgálatok ■ és tektonikai— 
faclológlai elemzések segítségével sikerült megál
lapítani a Központi-Búkk felső-triász képződménye
inek korát és rétegtani sorrendjét. Eszerint a 
karbonátplatform fáciesű Bükkfensíki Mészkőre a 
felső-karnl korú, sekély medence fáciesű, 
hematitréteges-lencsés Répáshutai Mészkő követ
kezik, amely tartalmazza a hematltosodást okozó 
Szinval Metabazalt egy részét Is. Mindkettővel late
rális átmenetben van a Hollóstetői Mészkő 
(legfelső-ladin—felső-karnl) és egységes fedőt 
alkot az alsó-nóriban kezdődő, mélyebb medence 
fáciesű, tűzköves Rónabükki Mészkő.

A radlolárla vizsgálatok számának gyarapodá
sával bebizonyosodott a triász mészkövekre követ
kező radiolarlt egységes kallovl—oxfordi kora. A

The aim of the complex geological survey of this 
area is to study its geological buildup and explore its 
natural resources, therefore geological mapping at 
1:25 000 scale and supplementary thematical Investi
gations were carried out. The survey was completed 
by gravitational and seismic measurements taken by 
the Eötvös Loránd Geophysical Institute.

Geological mapping was based on topog
raphical maps at 1:10 000 scale. Field work was 
finished as follows:

208— 143 in 1993: 208—311
208— 144 208—312
208—241 209— 133
208—242 
208—243 
208—441 
208—442
208— 443
209— 343

209— 134

Conodont and radiolarian stratigraphy helped 
to answer many stratigraphical problems in the 
mountain (Kovács, S.—Dosztály, L).

In cooperation with the researchers of the 
Geological Research Group of the Hungarian 
Academy of Sciences, the Lower Devonian- 
Middle Carboniferous stratigraphy of the Szendrő 
Mountains and the Upper OrdovIclan-MIddle Car
boniferous of the Uppony Mountains were studied. 
The results were presented at the ALCAPA Con
gress in Graz In 1992, within the frame of the IGCP 
276. project (Ebner. F. et al. 1992; Kovács, S. 1992).

Conodont investlagtions, tectonic and facies 
analyses helped to determine the exact age and 
stratigraphical position of the Upper Triasslc forma
tions in the Central Bükk Mountains. The Bükkfenn- 
sik Limestone of a carbonate platform facies is 
overlain by Répáshuta Limestone of a shallow 
basin facies and Is Late Carnian In age. The len
ticular Répáshuta Limestone contains hematite 
Intercalations and a part of the Szlnva Metabasalt 
that caused the hematite formation. Hollóstető 
Limestone of Upper Ladinlan-Upper Carnian is 
situated In an adjacent sedimentary belt and 
forms the lateral transition for both the Bükkfensík 
and the Répáshuta Limestones. Rónabükk Lime
stone Is from a deeper basin facies and began to 
be deposited at the start of Early Norian. It forms a 
uniform cover.



10. Szarvaskő környékének idelizálf modellje (az alul elhelyezkedő térkép vetületként illeszkedik a fölötte található vulkáni
szerkezet tömbszelvényéhez)

a = bazaltkúp. b = gyürűdyke. c = sül és dyke rendszer

Fig. 10. An interpreted model of the Szarvaskő area (the map at the bottom is a projection of the overhead block diagram of
the volcanic body)

a = basalt cone, b = ringdyke. c = sill and dyke structure

radiolarit a teljes alsó-jura kimaradásával szelvé
nyenként más-más felső-triász mészkőre települ, a 
palásság azonban az érintkezési felületen áthatol. 
Az üledékhézag mindenképpen a palásságot Is 
létrehozó erős gyűrődés előtti földtani esemény 
eredménye.

Szarvaskő környékén az újratérképezés tovább 
részletezte a Bállá Z. (1983) által felvázolt nagyszer
kezeti képet. A nagyrészt pillow-bazaltból felépített 
íves szerkezeten belül mért flatalodási, folyási Irá
nyok bazaltpalást roncsait rajzolják ki, középen 
gabbróból álló gyűrű (ringdyke) körvonalait sejte
tik, míg a Ny-i, átbuktatott szárny slll és dyke rend
szer elnyírt maradványait tárja fel. Kísérletként elké
szült a tenger alatti vulkán rekonstrukciója (10. 
ábra). A térkép síkjában két, egymástól eltérő 
deformáció figyelhető meg: az egyik ÉNY—DK-I 
tengelyű torlódás, a másik ÉK—DNY-i csapásé ba
los nyírás. A kettő időben követte egymást és 
egymásra tevődött, ezért hatásuk együttesen ér
vényesül.

Az Ózdtól Ny-ra eső terület térképezése az 
egri—eggenburgl korú Szécsényl Slír és 
Pétervásárai Homokkő elterjedését és települési 
viszonyait hivatott tisztázni. A homokkőben ta
lálható nagyszámú keresztrétegzés statisztikai 
elemzése alapján annyi máris megállapítható, 
hogy az egykori áramlások északlas irányúak 
voltak.

An increasing number of radiolarlan investi
gations proved the uniform Callovian— 
Oxfordian age of the radiolarites that overlie 
Triassic limestones. The whole Lower Jurassic 
sequence is missing. The radiolarlte was depos
ited on different Upper Triassic limestones, but 
foliation goes through the contact. The gap Is 
the result of a geological event that preceded 
the strong folding causing foliation.

Re-mapping next to Szarvaskő shows, more 
precis^1'/, the megatectonic buidup revealed by 
Balia, z. (1983). Within the arched structure of the 
pillow-basalt, the measured rejuvenation and flow 
directions outline the remnants of a basalt cloak. 
In the middle part there are gabbro ringdykes, 
while the western overturned limb exposes 
sheared remnants of sill and dyke structures. The 
reconstruction of the subaquaous volcano is 
shown on Fig. 10. Two different styles of deforma
tion can be observed in the plane of the map: a 
NW—SE compression and a NE—SW sinistral shear. 
The effects of the subsequent stress fields were 
superposed.

Geological mapping,'West from the Ózd area, 
revealed the distribution and facies pattern of 
Széchény Schlieren and Pétervására Sandstone of 
Egerian-Eggenburgian age. Statistical analyses of 
the cross stratification of the sandstone indicates a 
North palaeocurrent direction.



A Sajó-völgyi, félig eltemetett, uralkodóan sa
vanyú termékeket produkáló vulkán működésére 
jellemzők a lahar jellegű kitörések. Tevékenysége 
őslénytanllag Igazoltan az eddig általánosan elfo
gadott szarmatánál korábban, már a felső- 
badeniben megkezdődött.

A Nagy-fennsíkon mélyített térképező fúrá
sok rétegsorainak és anyagvizsgálati eredmé
nyeinek kiértékelése a hegység fiatal fejlődés- 
történetéhez szolgáltatott új adatokat (Pelikán 
P. 1992).

A tematikus munkák keretében folytatódott a 
Bükk-hegység karsztvízrendszereinek műszeres vizs
gálata és megkezdődött a mérési eredmények 
számítógépes adattárolása és feldolgozása. A 
földtani képződmények hidrogeológiai jellemzése 
mellett folytatódott a vízgyűjtő területek és az 
egyes karsztegységek lehatárolása. Az eddigi 
eredményekről előadás hangzott el az egyik fő 
alkalmazási színhelyen, Miskolcon (Sásdi L.. Szilágyi 
F. 1992).

1992-ben a 208—22 (Putnok), 1993-ban a 209— 
14 (Kazincbarcika) jelű lapon fejeződött be a bá
nyaföldtani adatok összegyűjtése és térképi rögzí
tése, az utóbbi már számítógépes feldolgozással. 
Ez nagy segítséget jelent az említett térségekben a 
környezetvédelmi és területfejlesztési kérdések 
eldöntésénél.

A térképezési program megvalósítása során az 
alábbi intézményekkel volt egyúttműködés: 

Aggteleki Nemzeti Park 
Bükki Nemzeti Park
Északmagyarországi Regionális Vízmű Vállalat 
Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 
Miskolci Víz- és Csatornamű Vállalat 
MTA Geológiai Kutatócsoport

A partly buried palaeo-volcano was also 
studied in the Sajó Valley. The volcano had acid 
products and lahar-type eruptions. The age of its 
activity is proved by palaeontological investiga
tions; eruptions started in the Late Badenian 
(previously the Sarmatian age was accepted).

Evaluation of the results of stratigraphy and 
laboratory analyses of the mapping boreholes on 
the Nagy-fennsik gave new information about the 
Quaternary development of the mountain 
(Pelikán. P. 1992).

In the frame of the thematical Investigations 
instrumental analyses of the karst water in the Bükk 
Mountains has begun as well as the computer 
registration and evaluation of the data. In addition 
to the hydrogeological description of the rock 
formations, catchment areas and certain karstic 
blocks were determined. Results were presented in 
Miskolc, which Is one of the most important areas 
of utilization (Sásdi. L.. Szilágyi, F. 1992).

Collection and registration of mining geologi
cal data on maps were finished in 1992 for the 
Putnok (208—22) sheet and in 1993 for the Kazinc
barcika (209— 14) sheet. The latter was registered 
on computer and was important in solving envi
ronmental geological problems and land-use 
plannings.

During geological mapping there has been 
cooperation with the following institutions:

Aggtelek National Park 
Bükk National Park
Regional Waterworks of North Hungary 
Hydrological Authority of North Hungary 
Water and Drainage Enterprise at Miskolc 
Geological Research Group of the Hungarian 
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Belső-Somogy és Baranya földtani térképezése
Kókai András

Geological Mapping of the Inner Somogy and Baranya Regions
by András Kókai
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A Dél-Dunántúl földtani—geofizikai, mérnök- és 
agrogeológiai, valamint környezetföldtani Ismere- 
tessége a Mecsek hegység és a balatoni üdülő
körzet D-i részének kivételével nem érte el azt 
a szintet, amely alapján az emberi tevékenység
nek a környezetre gyakorolt hatása megbízhatóan 
előrejelezhető. A nyolcvanas évek második felé
ben jelentkező igények (tervezett drávai vízlépcső, 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéklerakó, 
vízbázisok védelme stb.) szükségessé tették az

Except for the Mecsek Mountains and the 
southern part of the Balaton recreation agglom
eration, the geological, geophysical, engineering-, 
agro- and environmental geological knowledge 
of the South Transdanubia isn't sufficient for a reli
able forecast of the human impact. The demands 
of the second part of the 1980's (planned hydroe
lectric station on the Drava river, radioactive waste 
depositories, protection of aquifers etc.) made 
further research necessary. In 1988 a common re-



ismereti hiányok mérséklését. 1988-ban az ELGI-vel 
közös terv készült a régió D-i részének l:100 000-es 
méretarányú sekély- (0— 10 m). kis- (10— 100 m) és 
közepes- (100—500 m) mélységtartományainak 
kutatására.

A Kelet-Mecsek területén a hatvanas években 
végzett l:10 000-es méretarányú térképezés során 
a negyedidőszaki képződmények felvételére nem 
került sor. Az ún. Fazekasboda—mórágyi rög terüle
téről és a Villányi-hegységről nincsenek korszerű 
földtani térképek. Ezért a projekt e területrészek 
l:25 000-es méretarányú reambulációját tűzte ki 
célul. E szándékot erősítette az ..Egységes Orszá
gos Földtani Térképrendszer" elnevezésű projekt 
indítása.

A projekt — az 1992-ben csökkent pénzügyi 
keret miatt — kényszerűen minimalizált céljainak, a 
tervezett határidőre (1996 vége) való elérése ér
dekében az egyes területrészeken a különböző 
munkafázisok (adatgyűjtés, földtani felvétel, se
kélyfúrások lemélyítése és dokumentálása, 
anyagvizsgálat, adatbázis kialakítás, tematikus 
bejárás, adatfeldolgozás, térképszerkesztés) pár
huzamosan folytak.

A terület Ny-i részéről a 802 Nagyatád jelű és a 
902 Barcs jelű 1:100 000-es méretarányú térképla
pok észlelési, földtani, talajvízszlnt, vízkémiai, mér
nök- és agrogeológial változatának szerkesztése 
mellett megkezdődött az egyes változatok grafi
kus, numerikus és szöveges adatbázisának kialakí
tása. A K-ről szomszédos lapok (803 Szigetvár jelű 
és 903 Sellye jelű) területén befejeződött a felvétel. 
A tematikus bejárással párhuzamosan a Geoké
miai Program munkatársaival — a talajvizek 
nyomelem és toxikus anyagtartalmának meghatá
rozásához — kiegészítő vízmintagyűjtés történt. A 
Mecsek-hegységet és a Villányi-hegységet övező 
sík- és dombvidéki területeken — 804 Pécs jelű és 
904 Siklós jelű 1:100 000-es méretarányú lapok — 
tovább folytatódott a kvázi hálózatos (legfeljebb 
10 m talpmélységű). sekélyfúrások lemélyítése.

Az „Egységes Országos Földtani Térképrend
szer" előírásainak megfelelően, a kidolgozott jel
kulcs felhasználásával, megkezdődött az EOV szel- 
vényezésű AUTOCAD-al rajzolt 1:100 000-es térkép- 
változatok Gauss—Krüger szelvényezésü lapokra 
történő átszerkesztése INTERGRAPH-al. Ezzel a to
vábbi térinformatikai feldolgozás, megjelenítés felé 
tett egy lépést az Intézet.

Az EO F projekttel együtt elkészítettük a mun
katervben nem szereplő 705. sz. (Szekszárd) 
100 000-es lap — felvételére 1992-ben a Paksi 
Atomerőmű Rt. megrendelése alapján került sor — 
földtani térképének digitalizált változatát. E munka 
során az előző bekezdésben említett átszerkeszté- 
séhez némi gyakorlatot szereztünk.

A Dráva menti magaspart állékonyságának 
vizsgálatára és a Barcsi Ősborókás Természetvé
delmi Terület környezetében a talajvíz helyzetének 
és utánpótlódásának megismerésére, valamint a 
zselici potenciálisan felszínmozgás veszélyes terüle
teken mérnökgeofizikai szelvényeket terveztek. 
Illetve jelöltek ki.

search project was prepared together with the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute to survey the 
shallow (0— 10 m), little (10— 100 m) and medium 
(100—500 m) depths of the southern part of this 
region at 1:100 000 scale.

Quaternary sediments were not surveyed dur
ing the geological mapping at 1:10 000 scale In 
the East Mecsek Mountains in the 1960's and we 
didn't have up-to-date geological maps of the 
Villány Mountains and the Fazekasboda-Mórágy 
horst either. Therefore, we proposed the geologi
cal re-mapping of these areas at 1:25 000 scale. 
The new “Unified Geological Map System" project 
was also promoted in our plan.

The aims of the project had to be reduced, 
because of the decreased budget in 1992. To be 
able to finish the project by the end of 1996, the 
different phases of survey were made simultane
ous: data collection, geological mapping, shallow 
drillings and their documentation, laboratory In
vestigations, establishment of a database, the
matic field work, evaluation of the data and map 
editing.

On the western part of the area (sheets of 
Nagyatád 802 and Bares 902 at 1:100 000 scales) 
the project has started to establish the graphic, 
numeric and text databases of the specific maps 
In addition to the field work observation, geologi
cal, groundwater level, hydrochemical, engineer
ing- and agrogeologlcal versions. Field work was 
finished on the neighbouring eastren areas (sheets 
of Szigetvár 803 and Sellye 903). Concurrent with 
the thematic field work, water samples to deter
mine the trace element and toxic content of the 
groundwaters were collected with colleagues 
from the Geochemical Program. Shallow drilling 
(max. 10 metres of penetration depth) has been 
continued in a grid on the lowland and hilly areas 
around the Mecsek and Villány Mountains (sheets 
of Pécs 804 and Siklós 904 at 1:100 000 scale).

Using the legend of the Unified Geological 
Map System, the project has started to transform 
the EOV maps edited by AUTOCAD at 1:100 000 
scale, to sheets Of Gauss—Krüger profiles by INTE- 
GRAPH. This re-editing has promoted a further GIS 
applk. .. Ion of the maps.

Together with the “Unified Geological Map 
System" project, a digitized version of the geologi
cal map of the Szekszárd 705 sheet was prepared 
at 1:100 000 scale, which was not Included in the 
project's plans. The labour was ordered by the 
Paks Atom Power Station in 1.992. During this work 
the above mentionned re-editing of the maps was 
practiced.

Engineering geophysical profiles have been 
planned have been planned to study the stability 
of the high bank of the Dráva river, to examine the 
position and recharge of the unconfined ground- 
water In the Bares Protected Area of Juniper Trees 
and to study the Zsellc area that Is prone to land
slides.

Geological mapping at 1:25 000 scale has fin
ished on the following sheets on the Fazekasboda—



A Fazekasboda—mórágyi rög területén befe
jeződött a 805— 13 K, 805— 14 Ny. 804—24 és 804— 
42 lapok területének 1:25 000-es méretarányú föld
tani felvétele. A Keletl-Mecsek csatlakozó részein 
három 1:25 000-es méretarányú lap terúletén a 
negyedidőszaki képződmények kiegészítő térké
pezése is elkészült. A vlllányi-hegységl reambuláció 
megalapozása érdekében a korábbi kutatások 
eredményeit értékelő és értelmező, az EOFT előírá
sainak alkalmazását segítő tanulmány készült.

Az 1991-ben mélyült Görgeteg 1. fúrás vizsgálata
inak részletes értékelése alapján eddig csak az alföldi 
fúrásokból ismert nagy vastagságú negyedidőszaki, 
folyóvízi rétegsort sikerült kimutatni a területen.

A projekt céljainak kényszerű minimalizálása elle
nére az eddig elvégzett munka alapján úgy tűnik, 
hogy mind a sík- és dombvidéki, mind a hegyvidéki 
területekről a korábbinál árnyaltabb, az EOF előírása
inak megfelelő földtani térképeket lehetett, illetve 
lehet szerkeszteni. Emellett a korábban nem, vagy 
csak kismértékben Ismert mérnök- és agrogeológlai, 
víz- és környezetföldtani állapot is felmérésre kerül. 
Ezekre az adatokra alapozva számos területen 
(környezetvédelem, területfejlesztés, vízbázisok vé
delme stb.) hasznosítható értékeléseket, levezetett 
térképváltozatokat készíthet az intézet.

Mórágy horst: 805— 13 East, 805— 14 West. 804— 
24 and 804-—42. A supplementary geological 
mapping of the Quaternary sediments at 
1:25 000 scale was carried out on the adjacent 
eastern parts of the Mecsek Mountains as well. 
To establish the geological evolution of the 
Villány Mountains according to the principles of 
the Unified Geological Map System, a study that 
discusses the results of the previous surveys was 
prepared.

The detailed investigation of the rock record of 
the Görgeteg 1. borehole, drilled in 1991, revealed 
a thick Quaternary alluvial sequence that was 
known to be only on the Great Hungarian Plain 
before.

Despite the forced reduction of the project's 
aims, the results, until now, show preparation of 
better maps, both on lowland, hilly and mountain 
areas according to the principles of Unified Geo
logical Map System. Moreover, the engineering-, 
agro-, hydro- and environmental geology of the 
region that hadn't been studied in detail before, 
was also surveyed. Based on these data useful 
studies can be done as well as maps for environ
mental protection, land-use plannings, protection 
of aquifers etc.

Osztrák—szlovák—magyar Duna menti geológiai kutatás (DANREG)
Nagy Elemér

Austrian—Slovakian—Hungarian Geological Survey of the Danube Region 
(DANREG)

by Elemér Nagy
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A Duna menti geológiai együttműködés 
1989 végén a magyar és a szlovák földtani ha
tóságok egyezménye alapján született meg. 
Ehhez a megállapodáshoz 1990 során az osztrák 
fél is csatlakozott. Meghatározták a trilaterális 
együttműködés célkitűzéseit, melynek eredmé
nyeként 13 munkacsoport alakult megfelelő 
nemzeti képviselettel. Az egyes munkacsoportok 
évente 2—3 közös megbeszélésen egyeztetik 
aktuális feladataikat. Ennek során megegyezés 
született az egységes topográfiai alapban 
(melyet a magyar fél hozott létre), a közös kon
cepcióban és témánként különböző, mértékben a 
közös jelkulcsban is.

The common geological research was the 
result of an agreement between the Hungarian 
and the Slovakian geological authorities at the 
end of 1989. Austria joined this contract in 1990. 
They have determined the aims of the trilateral 
cooperation which yielded the establishment of 
13 working groups with relevant national repre
sentation. The different working groups check 
the actual tasks 2—3 times in a year. During 
these negotiations, the uniform topographic 
basis, created by the Hungarians, was ac
cepted. Common concepts during the research 
and the common legend of the different topics 
were also affirmed.

Felszíni földtani térkép Surface geological map
^Mintalapként 1992-ben elkészült a Bratislava - The Bratislava sheet, edited by Scharek, P.

jelű lap (Scharek P.), amely mindhárom résztvevő was ready in 1992 as a specimen copy that covers



ország területére kiterjed. Ezt követően a 
Balassagyarmat és a Budapest jelű lapok kivéte
lével l:50  000-es méretarányban összeszerkesz- 
tésre került a teljes magyar terület. A Komárom 
jelű lap esetében már a szerkesztés során 
(Gyalog L.) nyilvánvalóvá vált. hogy az 
1:100 000-es méretarányú végleges változat 
számára további összevonásokra lesz szükség és 
a Gerecse hegységi térképezés eredményeinek 
beépítését is meg kell oldani.

Kvarter genetikai és vastagság térkép
Az új szemléletű jelkulcs sok vitával járó elfo

gadását követően a második komoly akadályt a 
pliocén—kvarter határ megvonásának kérdése 
jelentette, amelyben 1992-ben született háromol
dalú megegyezés. A fentiek alapján a Ny-i határ
tól a hegyvidéki területekig Kaiser M. kivitelezés
ében elkészült az egységes szemléletű térkép, és a 
Komárom jelű lapon folyamatban van a képződ
mények átértékelése.

Pannóniái és pliocén litofácies és 
vastagság térkép

A tárgykörben tervezett alsó-pannóniai va
lamint a felső-pannóniai vagy pliocén térképek 
első változatai ,a teljes magyar területre kézirat
ban elkészültek. Magyar kezdeményezésére 
hosszas vita után új, modern szemléletű jelkulcs 
készült, amely alapján újra Indult a térképek 
szerkesztése.

Pre-tercier aljzattérkép
Az eltérő feltártságnak és földtani felépítés

nek megfelelően létrehozott kompromisszumos 
jelkulcs alapján elkészült a teljes magyar terület
re megszerkesztett aljzattérkép első, kéziratl 
változata előbb 1:100 000-es, majd 1:200 000-es 
méretarányban, amely azonban a felszíni föld
tani térkép elkészülte után aktualizálást Igényel 
(Császár G.).

Tektonikai térkép
A térkép megszerkesztéséhez nélkülözhetetlen 

adatok (deformációs jelenségek terepi felmérése 
és űrfotók) alapján, valamint a háromoldalú kon
cepcionális egyeztetések eredményeinek birtoká
ban 1:100 000-es méretarányban elkészült a 
DANREG magyar területének tektonikai térképe 
(Dudko A.). A térkép a felszíni földtani térkép 
alapján egyrészt revízióra, másrészt a nagy mé
retarány miatt átszerkesztésre szorul.

Neotektonikai térkép
A közreműködők között fennálló koncepcioná

lis nehézségek, valamint a résztvevők személyének 
gyakori cseréje miatt még az egységes jelkulcsban 
sem sikerült teljes megyezésre jutni. Mindmáig csu
pán a Bratislava jelű lap lineamens térképe szüle
tett meg.

areas of all the three countries. Afterwards the 
whole Hungarian area, except for the Balassa
gyarmat and Budapest sheets, were edited to
gether at 1:50 000 scale. During the editing of the 
Komárom sheet (Gyalog, L), it became clear that 
the final version at 1:100 000 scale requires further 
contracts. The results of geological mapping in the 
Gerecse Mountains have to be taken into consid
eration, too.

Facies and Thickness Map of the Quater
nary Sediments

After a long discussion about the new leg
end, the next problem was the Pliocene- 
Quaternary boundary which was brought 
as an issue in a trilateral agreement in 1992. 
Based on these arrangements the map from the 
western boundary to the mountain areas 
was edited by Kaiser, M. based on uniform as
pects. The re-evaluation of the Komárom sheet 
is ongoing.

Lithofacies and Thickness Map of the 
Pannonian and Pliocene sediments

The first versions of the Lower Pannonian and 
Upper Pannonian or Pliocene maps were ready in 
manuscript on the whole Hungarian area. Peregi, 
Zs. initiated an up-to-date legend for new aspects 
that was accepted only after a long dispute. Edit
ing of the maps based on this new legend has 
started again.

Map of the Pre-Tertiary Basement
According to the different rate of exposure 

and various geological buldups, a compromise 
legend has been created. Using this legend. 
Császár, G, has edited the map of the basement 
in manuscript first at 1:100 000, then at 1:200 000 
scale for the whole Hungarian area. After the 
completion of the surface geological map, the 
basement map has to be revised.

Tectonic map
Based on these essential data (field obser

vations of deformation structures, satellite im
ages) and trilateral checking of the concepts 
Dudko. A. has edited the tectonic map of 
the Hungarian part of the project at 1:100 000 
scale. This map has to be re-edited because its 
scale is too large. Data for the surface geologi
cal map have to be taken into consideration, 
too.

Neotectonic map
Because of the different conceptions and the 

frequent changes of the participants, a uniform 
legend hasn't been accepted yet. Only the 
lineament map of the Bratislava sheet has been 
prepared.



11. ábra. A DANREG projekt területének felszíni földtani térképe (1993. évi állapot)
1 Megszerkesztve 1:50 000 méretarányban. 2. Előkészítés alatt. 3. Felvétel alatt

Fig. 11. Surface geological map of the DANREG project at the end of 1993
1. Edited at 1:50 000 scale. 2. Under preparation. 3. Mapping Is going on

12. ábra. A DANREG projekt területének kvarter litológiai és vastagság térképe (1993. évi állapot)
1. Megszerkesztve.'2. Szerkesztés alatt. 3. Előkészítés alatt

Fig. 12. Lithology and thickness of the Quaternary formations on the DANREG project area (1993)
1. Edited. 2. Under edition. 3. Under preparation



13. ábra. A DANREG projekt területének pannóniai—pliocén litofácies és vastagság térképe (1993. évi állapot, 1. változat)
1. Megszerkesztve. 2. Szerkesztés alatt

Fig. 13. Lithofacies and thickness of the Pannonian—Pliocene formations of the DANREG project area (1993)
1. Edited. 2. Under edition

14. ábra. A DANREG projekt területének pre-tercier aljzattérképe (1993. évi állapot)
1. Megszerkesztve. 2. Szerkesztés alatt. 3. Geológiai és geofizikai szelvényvonalak

Fig. 14. Map of the Pre-Tertiary basement of the DANREG project area (1993)
1.Edited. 2. Under edition. 3. Geological and geophysical profiles



Hidrogeológiai térkép
A gyakori személycseréket és a jelkulcs há

romoldalú egyeztetését követően, a Budapest 
és a Balassagyarmat jelű lapok kivételével 
1:200 OOO-es méretarányban elkészült a térkép 
első kézirat! változata (Jocháné Edelényi E., 
Zsámbok I.).

Geofizikai térképek
A mágneses, a különböző ellenállás és a gravi

tációs térképváltozatok különböző méretarány
ban, jobbára a szlovák partnerrel összedolgozott 
állapotban elkészültek,

Mérnökgeológiai térkép
A szemléletbeli különbségek áthidalására a 

csoport közös terepbejárásokat szervezett. A Kisal
föld területéről szerkesztett térképek alapján 
(Scharek P.) a három fél által közösen készített 
térképváltozat csak a Bratlslava jelű lapról áll ren
delkezésre. A munkát a végleges felszíni földtani 
térkép hiánya Is nehezítette.

Környezet-veszélyeztetettségi térkép
Az egész projekt végcélját jelentő, legkritiku

sabb térkép ügyében az előrehaladást a gyakori 
személycserék is hátráltatták. 1993 végéig egy 
véglegesnek még nem tekinthető jelkulcs a közös 
termék.

Geológiai és geofizikai szelvények
A tervezett három földtani szelvény magyaror

szági szakasza elkészült (Császár G., Dudko A.). 
Közülük az Ausztriában folytatódó szelvény határ
menti egyeztetése Is megtörtént. Hiányzik még a 
szelvényeknek a geofizikai adatokkal történő vég
ső összehangolása.

Vízminőség tanulmány
A tanulmány az adatgyűjtés lezárásáig jutott 

el.

Geotermális energia tanulmány
A tanulmány kéziratban a Dunántúli

középhegységtől Ny-ra eső terület egészéről elké
szült (Rotárné Szálkái Á.). Ez, a számos ábra mellett, 
a -1500 m (tsz.) szint izoterma térképét is tartalmaz
za.

A projekt munkájában az Intézet számos 
projektjéből működtek közre: „A Dunántúli
középhegység földtani térképezése", „A Kisal
föld, Vas és Zala megye komplex földtani térké
pezése", „Hidrogeológiai kutatás", „A Dunántúli
középhegység karsztvízföldtani vizsgálata", 
„Medenceanalízis" és „Magyarország tektoniká
ja és neotektonikai elemzése". Külső közremű
ködők: GBA — Bécs és GUDS — Pozsony, ELGI — 
Budapest.

Hydrogeological map
After the frequent changes of the participants 

and the trilateral agreement about the legend, 
Jocha-Edelényl, E. and Zsámbok, I. have edited 
the first manuscript version of the map at 1:200 000 
scale, excluding the Budapest and Balassagyar
mat sheets.

Geophysical maps
The magnetic, different resistivity and gravita

tional maps have been edited at different scales 
and checked by the Slovaks.

Engineering geological map
To surmount the difficulties of the different as

pects, the groups have organized common field 
trips. Based on the maps of the Little Hungarian 
Plain edited by Scharek, P., the three participating 
countries have prepared the common version only 
for the Bratislava sheet. The lack of the final sur
face geological map made this work even more 
difficult.

Map of environmental hazards
This should be the final goal of the project 

but progress was impeded by personal 
changes. By the end of 1993 the common 
product was a legend, which has not been 
finalized yet.

Geological and geophysical profiles
The Hungarian parts of the planned three sec

tions were made by Császár, G. and Dudko, A. The 
common Austrian—Hungarian part of the profile 
was checked in the border zone. The geophysical 
data still should be In harmony with the geological 
profiles.

Report about water quality
Data collection has been finished.

Report about geothermal energy
A study in manuscript compiled by Rotár- 

Szalkai, Á. discusses the the whole area West from 
the Transdanubian Central Range. In addition to 
the numerous figures. It also contains the isotherm 
map of the -1500 m level.

Many other projects of the Survey took part In 
this work: “Geological Mapping of the Transdanu
bian Central Range"; "Complex Geological Map 
ping of the Little Hungarian Plain", Vas and Zala 
Counties"; "Hydrogeological Research"; “Karst 
Hydrogeological Investigation of the Transdanu
bian Central Range"; “Unified Geological Map 
System"; “Basin Analysis"; "Tectonic and Neotec- 
tonic Analysis of Hungary". External partners: Eöt
vös Loránd Geophysical Institute, GBA (Vienna), 
GUDS (Bratislava).



A projekt eredeti záró éve 1994 lett volna, de a 
szerény ráfordítás miatt a befejezés megfelelő 
ellátás esetén 1995-ben várható. Addig a partne
rekkel összehangolt módon véglegesíteni kell a 
munka alatt lévő térképeket, el kell készíteni az 
éppen csak megkezdett, vagy csupán a közös 
jelkulcsig eljutott térképváltozatokat, továbbá létre 
kell hozni a folyamatban lévő, vagy még el sem 
kezdett tanulmányokat, valamint a térképekhez 
tervezett magyarázókat angol nyelven. Még nem 
teljesen világos, hogy mely térképváltozatokat és 
milyen forrásból sikerül közre adni. A programot a 
terv szerint vagy Ausztriában a millennium, vagy 
Magyarországon a millecentenárium idején rende
zendő szimpózium zárja. A felsorolásból is látható, 
hogy a munka esek megfelelő erőkoncentráció 
esetén lesz határidőre megvalósítható.

The project should have been finished in 1994, 
but the financial restrictions made it necessary to 
prolong research until 1995. Until that time the 
maps being edited have to be prepared in final 
version, and those maps that have only a com
mon legend must also be edited. Studies and ex
planations of the maps have to be written in Eng
lish, It is still questionable which maps will be issued 
and the financial background of publication is 
also doubtful. According to the plans, the program 
will end by the millennial symposium in Austria or 
by the millecentenarian celebrations in Hungary. 
The above listed tasks show that the program will 
be finished by the deadline only with good organi
zation and appropriate concentration on re
search.
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GEOKÉMIAI PROGRAM
Horváth István

GEOCHEMICAL SURVEY PROGRAM
by István Horváth

Az emberi környezet fontosságának, e környezet sebezhetőségének és érzékenységének felis
merésével egyidőben a korábbinál nagyobb figyelmet kaptak azok a tudományágak, kutatási 
irányok, amelyek mennyiségi adatokkal minősítik a környezet állapotát és a folyamatok elemzésé
vel előre jelzik a várható hatásokat. Ezek sorában bár nem a legjelentősebb, de nélkülözhetetlen 
tudományág a geokémia.

Ennek megfelelően e két évben munkákat a nyersanyagkutatáson túl a környezet állapotá
nak megismerését és az egészségvédelmet is segítő kezdeményeztünk került.

A program gondozásában m űködő három projekt:
— „ Országos geokémiai felvételek
— „A tokaji-hegységi aranykutatás";
— „A felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata".
Ezek feladatai — a fenti alapelveknek megfelelően — a korábbi gyakorlatot némileg módosít

va fogalmazódtak meg.
Az „Országos geokémiai felvételek" c. projekt keretében Magyarország geokémiai térképének 

elkészítése a jelen rögzítése mellett a korábbi, iparosítás—kemizáiás előtti állapot meghatározására 
is törekszik. A hegyvidéki területek patakhordalék vizsgálata a nemesfém perspektívák megítélését 
és a tájegységek — köztük természetvédelmi területek, parkok — geokémiai állapotfelmérését is 
szolgálja.

„A tokaji-hegységi aranykutatás" c. projekt 1992 végével megszűnt, utómunkálatai 1993-ban, 
az „Országos geokémiai felvételek" c. projekt részeként készültek el.

 ̂Új kutatások a vízgeokémia két területén kezdődtek. Az egyik célja a Dél-Alföldön termelt, ter
mészetes eredetű arzént tartalmazó rétegvizek származásának felderítése, megjelenésük földtani 
okainak tisztázása. Az intézet foglakozott az arzént kísérő egyéb toxikus nyomelemek kimutatásá-



vai az arzénkoncentráció változásának előrejelzésével, illetve — a földtani viszonyok ismeretében
— az ország azon területeinek felderítésével, ahol az arzéntartalmú vizek előfordulására még szá
mítani lehet. A másik téma a rétegvizek természetes eredetű, oldott szervesanyag tartalmának 
vizsgálata. A gyakran toxikus, vagy a felhasználást nehezítő vegyületek típusainak kimutatása, a 
képződésüket meghatározó tényezők tisztázása reményeink szerint közvetlen gyakorlati érdekeket 
szolgál.

Jelentősnek ítélhetők az elsősorban Északkelet-Magyarország térségében végzett 
izotópgeokémiai kutatások. Az ATOMKI-val közös munkában a talaj- és rétegvizek könnyű izotópja
inak (oxigén, nitrogén, szén) vizsgálatával meghatározható a szennyezett talajvizek leszivárgási 
sebessége, értékelhető az ivóvizet szolgáltató rétegek veszélyeztetettségének mértéke. A Debre
cent és Hajdúszoboszlót ellátó kutak körzetének vizsgálata mellett idén megkezdődik a Miskolc 
ivóvizét biztosító bükk-hegységi karsztos terület kutatása.

Megszületett Magyarország legnagyobb, az arzénes vizek adatait tartalmazó adatbázisa, tisz
tázódtak az arzénes vizek kialakulásának földtani okai, előfordulásuk feltételei. Felderítettünk egy
— a telkibányaivai összevethető perspektivitású — reménybeli aranyérces területet (Mádtól É-ra) 
kimutattunk több, környezetileg jelentős, természetes eredetű nehézfém felhalmozódást, megte
remtettük az alapszint értékek meghatározásának feltételeit. A folyamatos elemző munka lehető
vé tette a MÁFI Laboratóriumának munkája során adódó hibák egy részének kiküszöbölését. El
kezdődtek az ország — a magyar földtan 125 éve során első — geokémiai térképsorozatának 
munkálatai. Bízunk abban, hogy ezen irányokban tovább fejlődve a geokémia hazánkban is mie
lőbb a földtani kutatás jelentős ágazatává válik.

*

When the importance of the human environment and its sensitivity were recognized, attention 
was payed to those sciences and research methods that quantitatively characterize the state of 
the environment and can forecast changes by analyzing its processes. Geochemistry is an impor
tant branch of these sciences.

Therefore, we have initiated specific research during the past two years in which the results 
provide information about the state of the environment and human health in addition to raw ma
terial prospecting.

Projects of this program are:
— "Geochemical Exploration of Hungary";
— "Gold Prospecting in the Tokaj Mountains";
— "Geochemical Investigation of Groundwaters".
Former practices were slightly modified when the tasks o f the projects were drafted; now they 

follow the above outlined principles.
In the frame of the "Geochemical Exploration of Hungary", a geochemical map of the coun

try that tries to picture the former state of the environemf before industrialization, in addition to 
recording the present situation has been prepared. Stream sediment investigations of the moun
tain areas give information about the potential precious metal occurrences and promote geo
chemical survey of the state of the environment of diff^mnt regions, including protected areas 
and national parks.

"Gold prospecting in the Tokaj Mountains" came to the end in 1992 with the termination of the 
project but research was completed in the frame of the "Geochemical Exploration of Hungary" in 
1993.

Two new hydrogeochemical research projects have started. The aim of the first is to survey the 
origin and geological background of arsenic content in confined groundwaters on the southern 
part of the Great Hungarian Plain. Other toxic trace elements, accompanying arsenic are also 
studied and changes in the arsenic concentrations are forecasted.. Geological survey of those 
areas o f the country, where high arsenic content waters may occur is also completed. The other 
research project studies the natural dissolved organic content of confined groundwaters. These 
compounds are often toxic or impede utilization so the survey of the processes in their formation 
has practical aspects.

The isotopic geochemical surveys, mainly in the northeastern region of the country, are fairly 
important and have been done in cooperation with ATOMKI (Institute of Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences). Investigation of light isotopes (oxygen, nitrogen and carbon) in 
the unconfined and confined groundwaters make it possible to determine the rate o f infiltration of



the contaminated waters and the potential hazards to the drinking water reserves can be esti
mated as well. In addition to the investigation o f the wells for drinking water supply of Debrecen 
and Hajdúszoboszló, the project starts studying the karstic area of the Bükk Mountains which sup
plies the drinking water for Miskolc.

The biggest database o f arsenic content waters o f the country has been established and re
vealed the geology of their fomation, as well as the conditions of their occurrence. A potential 
gold occurrence (North from Mád) has been explored which can be compared to Telkibánya. 
Some important natural accumlations of heavy metals have been outlined and the possibilities 
for basic value determinations have also been developed. The continuous analytical work made 
it possible to eliminate some method faults in the laboratory. Editing o f the first geochemical 
map series of the country during the 125 years o f Hungarian geology has begun. We hope that 
development will follow these trends and geochemistry will be an important branch of Hungarian 
geology.

A felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata

Horváth István

Geochemical Investigation of Groundwaters
by István Horváth
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A projekt 1992-ben indult — részben folytatva, 
összefogva a korábban megkezdett munkákat, 
részben új kutatási témákat kitűzve. A felszín alatti 
vizek — réteg- és talajvizek, források — kémiai alka
tának rendszeres vizsgálata folyamatos feladata a 
MÁFI-nak. A mélységi vizek kapcsolatrendszerének 
megismeréséhez, feltárásához az egyik legfonto
sabb eljárás a vizek geokémiai vizsgálata. Átte
kintve a ma figyelemre számot tartó szakmai fel
adatokat, az Intézet az országos képek kialakítását 
ítélte legfontosabbnak. A felszín alatti vizek állapo
tának megismerése, a potenciálisan toxikus termé
szetes és emberi szennyezés eredetű nyomalkotók 
(arzén, higany,' szerves molekulák stb.) kimutatása, 
megjelenésük földtani—geokémiai okainak tisztá
zása fontos hozzájárulás a víztermelés és -kutatás 
kedvező térségeinek kijelöléséhez.

Távlati célkitűzés az ország mélységi vizeinek 
geokémiai feldolgozása és az eredmények térképi 
ábrázolása.

A projekt keretében négy témában folytak 
munkálatok:

1. A víztermelés és a felszíni szennyeződés által a 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás izotópgeokémiai 
vizsgálata (kezdő év: 1985, befejező év: 1995).

2. A természetes eredetű szervesanyagok víz
minőséget befolyásoló átalakulási és migrációs 
folyamatainak kutatása (kezdő év: 1992, befejező 
év: 1995).

The project started in 1992. It has summa
rized and continued previous research but also 
included new subjects. Systematical chemical 
analysis of unconfined and confined groundwa
ters and springs is a permanent task of the Hun
garian Geological Survey. Geochemical analy
sis of these waters is one of the most important 
methods to study groundwater connections. The 
most important task is to depict the national 
hydrogeochemical pattern of the groundwa
ters. Survey of the state of the groundwaters, 
analyses of the potentially toxic natural and 
human contaminations (arsenic, mercury, or
ganic molecules etc.), investigation of the 
geological and geochemical reasons of their 
occurrence contribute significantly to the survey 
of favourable areas for water prospecting. The 
long-term aim is the geochemical survey of all 
groundwaters in the country and the presenta
tion of results on maps.

The project has four research topics:
1. Isotopic geochemical ' investigation of 

groundwaters affected by water exploitation and 
surface contaminations (started in 1985, finishes in 
1995).

2. Survey of transformation and migration 
processes of natural organic materials that ef
fect water quality (started in 1992, finishes in 
1995).



3. A mélységi vizek toxikus arzéntartalma ere
detének geokémiai vizsgálata és előrejelzése 
(kezdő év: 1992, befejező év: 1996).

4. Általános vízgeokémiai vizsgálatok:
— Gyógy- és ásványvizek nyomelem spektru

mának vizsgálata (kezdő év: 1993, befejező év: 
1995).

— A hegyvidéki területek forrásainak vízkémiai 
vizsgálata (kezdő év: 1991, befejező év: 1998).

— „Belső Somogy és Baranya földtani térképe
zése' c. projekt keretében a talajvizek kémiai alka
tának vizsgálata (kezdő év: 1989, befejező év: 
1998) — a vízgeokémiai projekt 1993-ban kapcso
lódott be a munkába.

„A víztermelés és a felszíni szennyeződés által a 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás izotóp
geokémiai vizsgálata" c. altémában (vezető: Mikó 
L., Kelet-magyarországi Területi Földtani Szolgálat, 
Debrecen) a Bükk-hegység karsztterületén 60 min
tavételi helyről vettünk a mintát D, lsO, 13C. 15N, 
MC izotóp vizsgálatokra; a debreceni hulladéklera
kók környezetében a felszín alatti vízbázisra gyako
rolt hatás felmérése céljából 15 mintavételi helyről 
D, 1sO, 15N izotóp vizsgálatokra; a szabolcs- 
veresmarti tározó környezetében a talajvízre gya
korolt hatás felmérésére 12 mintavételi helyről ,80  
izotóp vizsgálatra. A vizsgálatok az ATOMKI-ban 
készültek el.

„A természetes eredetű szervesanyagok 
vízminőséget befolyásoló átalakulási és migrá
ciós folyamatainak kutatása" c. altémában 
(vezető: Vető István) a megalapozó tanulmány 
elkészítése után a Vízkutató és Fúró Vállalattal 
együttműködésben megtörtént 12, zömében 
tiszántúli kút mintázása. A víz kémiai vizsgálata, 
a víz—gáz arány és a gázösszetétel (metán, 
etán, széndioxid, nitrogén) meghatározása is 
elkészült. A vízből felszabaduló gáz mintáiból a 
metántartalom, a MC és D izotópok, valamint a 
nyomelemek vizsgálatára 1994-ben kerül sor az 
ICP-MS készüléken.

Befejeződött a Szolnok megyei vízkutak me
tán- és egyéb gáztartalom adatainak összegyűjté
se és számítógépre vitele.

„A mélységi vizek toxikus arzéntartalma ere
detének geokémiai vizsgálata és előrejelzése" 
c. altémában (vezető: Csalagovits I.) a meg
alapozó tanulmány elkészítését követően 1993- 
ban 264 vízminta vételére került sor. A mintázás 
kiterjedt:

■ — a rétegvizet termelő, veszélyeztetett dunán
túli vízbázisok területére,

— a vastag negyedkori üledéksorokat tartal
mazó Duna-, Dráva- és Rába-völgyre,

— az arzénes rétegvizeiről már ismert Jászság, 
Nagykunság és Hortobágy területére,

— az arzénes rétegvizek szempontjából kevés
bé ismert Szatmár, Bereg, Nyírség és Bihar terüle
tére.

A begyűjtött minták analitikai vizsgálata 1994- 
ben várható.

Az Országos Közegészségügyi Intézettel együtt
működve megkezdődött az arzénes vizek fontosabb

3. Toxic arsenic content of groundwaters, 
geochemical investigation of their formation and 
forecast (started in 1992, finishes in 1996).

4. General hydrogeochemical investigations:
— Trace element analyses of mineral waters 

(started in 1993, finishes in 1995).
— Hydrochemical investigation of springs in 

mountain areas (started in 1991, finishes in 1998).
— Hydrochemical investigation of the 

unconfined groundwater within the frame of the 
"Geological Mapping of the Inner Somogy and 
Baranya Regions" project (started in 1989. finishes 
in 1998). The hydrogeochemical project joined the 
research in 1993.

In the "Isotopic geochemical investigation of 
groundwaters, affected by water exploitation and 
surface contaminations" subject (supervisor: Mikó, 
L. Regional Geological Service of East Hungary, 
Debrecen) samples were collected from 60 sites in 
the karst area of the Búkk Montains for D, l80 ,  13C, 
,5N and ,4C analyses. To study the affects of waste 
disposals to the groundwater, samples were col
lected from 15 sites next to Debrecen for D. 180  
and 15N analyses and from 12 sites at Szabolcsver- 
esmart for ,sO analyses. Analyses were made in 
the Institute of Nuclear Research of the Hungarian 
Academy of Sciences.

"Survey of transformation and migration 
processes of natural organic materials that af
fect water quality" is going on under the super
vision of Vetó, I. A basic study has been com
piled and 12 wells have been sampled in the 
Tiszántúl area in cooperation with the Enterprise 
for Water Prospecting and Well Drilling. Chemi
cal analyses of the water, determination of the 
water-gas ratio and the gas content (methane, 
ethane, carbon-dioxide, nitrogen) have been 
carried out. Methane content, stable carbon 
and hydrogen isotopes and trace elements of 
the gas fraction of the water will be analyzed 
with ICP-MS in 1994.

Data was been collected on methane and 
other gas content of waters in the wells in Szolnok 
county and recorded on computer.

Survey of the "Toxic arsenic content of 
grounuwaters, geochemical investigation of their 
formation and forecast" was supervised by' 
Csalagovits,I. After the compilation of a basic 
study, 264 water samples were collected in 1993 
from:

— endangered confined groundwater re
serves in the Transdanubia,

— thick Quaternary fluvial sequences in the 
Danube, Dráva and Rába Valleys,

— aresenic content groundwaters in the Jász- 
ság. Nagykunság and Hortobágy regions,

— potential occurrences of arsenic rich 
groundwaters in the Szatmár, Bereg, Nyírség and 
Bihar regions.

Analyses will be done in 1994.
Together with the National Institute of Public 

Health, the project has started to establish a com
puter database containing the most important



adatait magába foglaló számítógépes adatbázis 
kialakítása. Eddig kb. 2000 mintavételi helyre vo
natkozó, esetenként egy kútra tucatnyi, 1981—83 
között született arzén-elemzési eredményt vittek 
gépre. Az adatok főleg Csongrád, Bács-Kiskun, 
Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Heves 
megye területére vonatkoznak (II. melléklet, 
15. ábra).

Az „Általános vízgeokémiai vizsgálatok" c. al- 
témán belül:

— A gyógy- és ásványvizek nyomelem spekt
rumának vizsgálata keretében (vezető: Horváth I.) 
az Országos Közegészségügyi Intézettel együttmű
ködésben 45 üzemelő vízkút mintázása történt 
meg. A nyomelemzések 1994-ben készülnek el ICP- 
MS készülékkel.

— A hegyvidéki területek forrásainak vízkémiai 
vizsgálata (vezető: Elsholtz László) témában befe
jeződött a Tokaji-hegységben a mintázás és meg
történt a Börzsöny, Dunazug, Pilis és Budai
hegységek forrásainak mintázása is. A vízminták 
(összesen 380 db) analitikai vizsgálata folyamat
ban van; egyes elemzések 1994-re áthúzódnak. 
Elkészült az 1991—92-ben gyűjtött vízminták rutin 
alkotóinak analitikai vizsgálata; ugyanezen minták 
nyomelemzése 1994-ben várható. A rutin elemzési 
eredmények értékelése és térképi ábrázolása 
(digitális formában) megtörtént.
A forrásvizek minőségének (fő- és nyomelem alko
tók) évszakos és hosszabb idejű változásainak 
rendszeres követésére első lépésben 13 forrást 
jelöltek ki és kezdtek vizsgálni Budapest 50 km-es 
körzetében, egy kifejlesztendő referencia hálózat 
alapjaként.

— A „Belső-Somogy és Baranya földtani tér
képezése" c. projekt keretében a talajvizek 
kémiai alkatának vizsgálata során (vezető: 
Szőcs Teodóra) a Kaposvár 803 jelű 1:100 000-es 
térképlapon 150 vízminta begyűjtése történt 
meg, s befejeztük'az elkészült 120 rutin elemzés 
előzetes, orientációs feldolgozását is. Összegyűj
töttük a korábban készült elemzési eredménye
ket.

A már korábban is említett Országos Közegész
ségügyi Intézeten kívül a VITUKI-val, az ATOMKI-val 
és a Vízkutató és Fúró Vállalattal építettünk ki 
szakmai kapcsolatot.

Az izotóp vizsgálatok témájában az ATOMKI- 
val és a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai Tanszé
kével közösen 1993-tól két nemzetközi projektben 
vesz részt az intézet:

— COST 65. Hydrogeological aspects of 
groundwater protection in karstic area,

— PHARE ACCORD program, kapcsolódik az 
előzőhöz.

A következő évek során:
1. El kell készíteni a MÁFI által végzett, a ré

tegvizekre vonatkozó izotópgeokémiai vizsgálatok 
összefoglalását, különös tekintettel a tanulmányo
zott körzetek beszivárgás-hidraulikai viszonyaira. 
Folytatjuk a nemzetközi együttműködést a karsztos 
területeken a vizek tartózkodási Idejének, a víz- 
szennyezők eredetének, a vízgyűjtők területének

data on arsenic content in groundwaters. Until 
now, the data of arsenic analyses for about 2000 
sampling sites were recorded on computer be
tween 1981 and 1983. Most of the data were de
rived from Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok. Hajdú- 
Bihar, Szabolcs-Szatmár and Heves counties 
(Appendix II., Fig. 15).

In the “General hydrogeochemical investiga
tions" the project had the following results:

— In the frame of trace element analyses of 
mineral waters (supervisor: Horváth, I.), 45 operat
ing wells were sampled in cooperation with the 
National Institute of Public Health. Trace element 
analyses by ICP-MS will be completed in 1994.

— Hydrochemical investigation of springs in 
mountain areas is supervised by Elsholtz. L. Samples 
have been collected in the Tokaj. Börzsöny, Duna
zug. Pilis and Buda Mountains (altogether 380 
samples). Analyses are ongoing and some of them 
will be completed in 1994. Analyses of the main 
components of the water samples, collected in 
1991—92 were finished and trace element analy
ses will be completed in 1994. Data have been 
interpreted and presented on maps in digital form.

— To study seasonal and long-term changes of 
water quality of the springs (main components and 
trace elements), 13 springs were marked out in the 50 
km district zone of Budapest and will be used as the 
basis of a reference system in the future.

— During the investigation of chemical prop
erties of the unconfined groundwater in the frame 
of the "Geological Mapping of the Inner Somogy 
and Baranya Regions" project (supervisor: Szőcs, 
T.) 150 water samples have been collected from 
the area of the Kaposvár 803 sheet at 1:100 000 
scale. 120 samples were analyzed and elabo
rated. Results of previous analyses have also been 
compiled.

During the research, there has cooperation 
with the National Institute of Public Health, the 
Research Institute for Water Management, the 
Institute of Nuclear Research of the Hungarian 
Academy of Sciences and Enterprise for Water 
Prospecting and Well Drilling.

In the isotopic geochemical investigations 
(Mikó, L.) we participated in two international 
projects together with the Institute of Nuclear Re
search of the Hungarian Academy of Sciences 
and with the Hydrogeological Department of 
Miskolc University:

— COST 65. Hydrogeological aspects of 
groundwater protection in karstic area,

— PHARE ACCORD program that extends the 
previous one.

Plans of the next few years:
1. Isotopic geochemical investigations of the 

groundwaters should be summarized, focusing in 
the hydraulic conditions of infiltration, should be 
summarized. We would like to contain interna
tional cooperations on karstic areas studying the 
residence time of the water, sources of contami
nations and approaches to determine recharge 
areas, as well as elaboration and control of new
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15. ábra. Az arzénes vízadók gyakorisága a mélység függvényében
1. Ország (n). 2. Békés (n), A = települési mélység (m). B = gyakoriság n (db)

Fig. 15. Distribution of the aquifers of arsenic content groundwater in the depth
1. Country (n), 2. Békés (n). A = depth of the aquifer (m). B = frequency n (number of strata)

meghatározására, új izotópgeokémiai módszerek 
kidolgozására és tesztelésére a Bükk hegységben 
és külföldi karsztterületeken.

2. El kell végezni a mélységi vizek természetes 
eredetű, a vízminőséget befolyásoló oldott szer
vesanyag tartalmának áttekintő felmérését, a me
tán- és egyéb gáztartalomra vonatkozó adatok 
összegyűjtését és értékelését.

3. Az arzéntartalom földtani-geokémiai okainak 
feltárásával ki kell jelölni az arzéntartalmú mélységi (és 
talaj-) vizek elterjedésének, várható megjelenésének 
területeit; ezen belül el kell végezni az arzénes vizek 
ritkaelem (köztük a potenciálisan toxikus nyomelem) 
spektrumának áttekintő felmérését,

. 4.1. A gyógy- és ásványvizek nyomelemeinek 
nagy érzékenységű és pontosságú áttekintő felmé
rése hozzájárul gyógyhatásúk teljesebb értékelé
séhez. Fontos a vizsgált vizek kémiai alkata és a 
tároló kőzetek közötti kapcsolat vizsgálata — víz—

isotopic geochemical methods in the Bükk Moun
tains and other karstic areas abroad.

2. A general survey of the dissolved organic 
content of groundwater that affects water quality, 
collection and elaboration of methane and other 
gas content data.

3. Surveying the distribution and geological- 
geochemical reasons for high arsenic-content 
water formation, forecast of the potential areas of 
occurence and a general survey of the trace 
(potentially toxic) elements.

4.1. A precise survey of the trace elements in 
mineral waters (to promote a more effective 
medical utilization), investigation of rock-water 
interactions and the hyrogeological interpretation 
of the data.

4.2. Completion of the hydrogeochemical in
vestigations of the springs in the mountain areas, a 
summary of the results and interpretation focused



kőzet kölcsönhatás vizsgálatok — és az eredmé
nyek hidrogeológiai értelmezése.

4.2. Be kell fejezni a hegyvidéki források vízgeo
kémiai vizsgálatát, a vizsgálati eredmények összesíté
sét, értékelését, különös tekintettel a mélységi vizek 
szennyeződésének veszélyére (beszivárgási területek).

4.3. A térképezési programhoz kapcsolódva be 
kell fejezni a talajvizek. kemizmusénak vizsgálatát. 
Elkészül a toxikus és jellemző alkotók térbeli elterjedé
sének térképe, a talajvizek szennyezettségének és a 
veszélyeztetett vízbázisok kapcsolatának vizsgálata.

4.4. A mélységi vizek, talajvizek, források geo
kémiai vizsgálati eredményeit folyamatosan bővü
lő térinformatikai rendszerben bővítjük.

A tokaji-hegységi aranykutatás

Horváth István

Gold Prospecting in the Tokaj Mountains

by István Horváth

on the potential contamination of the groundwa
ters (recharge areas).

4.3. In the frame of the Geological Mapping 
Program, the- project will finish studying the 
chemistry of the unconfined groundwaters. Dis
tribution of toxic and other characteristc com
ponents will be presented on maps. A study will 
discuss the relationship of contaminations of 
the unconfined groundwater and the endan
gered water reserves.

4.4. Geochemical results of groundwater and 
spring analyses will be recorded in a gèographical 
information system that will be enlarged continu
ously.
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A hegység áttekintő geokémiai felvételét kö
vetően a nemesfém ércesedésre kedvező terüle
teken folytatódott az 1991-ben megkezdett, részle
tesebb geokémiai kutatás (III. melléklet).

A Korom- és Bába-hegy körzetében talaj- 
geokémiai, a hegység mintegy harmadán pedig 
úgynevezett sűrítő stream sediment mintázásra, 
vizsgálatokra és részleges értékelésre került sor.

Elkészült a korom-hegyi talajgeokémiai arany- 
kutatás értékelő jelentése. A Fúzérkajata, 
Füzérradvány, Vilyvitány és a szlovák határ közötti, 
13 km2-es területen a talaj B szintjéből 200 m x 40 
m-es hálóban összesen 1382 minta begyűjtésére 
került sor. A kvantitatív elemzés és az értékelés 
1046 mintára terjedt ki, mivel az előzetes (OES-) 
vizsgálatok alapján az É-i, Bába-hegyi terület 
anomáliamentesnek bizonyult. Az elemzések AAS- 
és ICP-módszerrel készültek. A kumulatív gyakori
sági görbék segítségével meghatározott anomália 
küszöbök alapján három komolyabb arany- 
anomáliaterület körvonalazódott. Ezekhez erős 
ezüst-, arzén-, antimon- és higanydúsulások társul
nak. Az anomáliák forrásaként szolgáló, elsődleges 
szóródási udvarok ÉNY—DK-i iránya eltér a korom
hegyi telérkvarcitok átlagos csapásától. Az egyes 
területek elemkopcentrációi jellegzetes különbsé
geket mutatnak. Ezek a primer eloszlási kép sajá
tosságait tükrözik és a különböző eróziós feltártsági 
szinteket jelzik. A jelentés alapadatokat szolgáltat 
a tokaji-hegységi koncessziós-csomag kialakításá
hoz. Önálló jelentés készült az 1992-ben 
a metallometriai szelvények mentén az ELGI által

After the general geochemical survey of the 
mountain, detailed research started on the area 
of the potential precious metal occurrences in 
1991 (Appendix III.).

Soil geochemical analyses were made next to 
Korom and Bába Hills. Stream sediment samples 
were collected on 1/3 of the mountain. Samples 
were analyzed later and a preliminary interpreta
tion summarized the results.

A final report was prepared of the soil geo
chemical survey on Korom Hill. In a 13 square kilo
metre area between Fúzérkajata, Füzérradvány, 
Vilyvitány and the Slovak border, 1382 samples 
were collected from the B zone of the soil in a 200 
x 40 metres grid. In the end. only 1046 quantitative 
analyses were carried out because preliminary 
investigations showed that there were no anoma
lies on the northern part of the Bába Hill. AAS and 
ICP analyses have been done. Based on the 
anomalies determined by the cumulative fre
quency curves, three important potential gold 
occurrences may have been outlined. These were 
accompanied by significant silver, arsenic, anti
mony and mercury enrichments. The primary devi
ance of the anomalies had a NW-SE strike, which 
differed from the general strike of the quartzite 
veins of Korom Hill.-Element cóncéntrations in the 
specific areas also differed from each other. These 
features reflect the characteristic points of the 
primary distribution and indicate different erosional 
expositions. The report provides information to 
the concessional packet of the Tokaj Mountains. A



végzett geofizikai mérések értékeléséről. A közve
tett adatok alapján következtetni lehet az ércese- 
dés térbeli helyzetére Is. Megerősi'tést nyert a terü
let felszínközell aranyérc-perspektívája; az ered
mények alapján tervezhetők a perspektivltást 
véglegesen tisztázó, további ércföldtani kutatások. 
A korom-hegyi aranykutató talajgeokémiai felvétel 
során az Intézet végig munkakapcsolatban állt a 
szlovákiai Geológiai Kutató Vállalattal (Spisska 
Nova Vés, Kosice).

A tokajl-hegységi aranykutató, részletező 
stream sedlment vizsgálatok keretében 1992 végé
re elkészült a leadott 330 db minta arany-, arzén-, 
antimon- és higanyelemzése. 1993-ban az ezüst és 
a további nyomelemek vizsgálata történt meg. Az 
értékelés során Igazolódott, hogy az aranyelemzé
seket meg kell Ismételni. Ennek megfelelően csak 
a kísérő elemek feldolgozása, értékelése történhe
tett meg. A végleges összefoglalással a megbízha
tó értékeket szolgáltató aranyvizsgálatok elkészül
téig várni kell.

Grill J. projektvezető 1992-ben a Magyar Bá
nyászati Hivatalhoz került; a projekt a tárgyév vé
géig jelen cikk szerzője vezette. A résztéma a pro
jekt megszűnésével, 1993-ban átkerült az 
„Országos geokémiai felvételek" c. projekthez.

Országos geokémiai felvételek

Odor László

Geochemical Mapping of Hungary

by László Odor

separate report discussed the geophysical meas
urements along the metallometric profiles carried 
out by the Eötvös Loránd Geophysical Institute in 
1992. The data defined the areal distribution of the 
ore occurrence. The potential of a near-surface 
gold occurrence has been revealed and further 
research can be based on these results. We 
worked with the Slovakian Geological Survey 
(Splsskd Nova Ves, Kosice) during the gold pros
pecting soil geochemical survey of Korom Hill.

In the frame of the detailed stream sediment 
survey for gold prospecting, 330 samples were 
analyzed for gold, arsenic, antimony and mercury 
content in 1992. Analyses of silver and other trace 
element content were made in 1993. Interpreta
tions have revealed that gold analyses should be 
repeated, therefore only the accompnying ele
ment distribution can be interpreted. The final 
summary should contain reliable results for gold 
content analyses.

Former leader of the project was Grill, J. who 
went to the Hungarian Office of Mining In 1992. 
Research has continued under the supervision of 
Horváth, I. until the end of 1992 when it became a 
part of the "Geochemical Exploration of Hungary" 
project in 1993.
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A projekt két feladatra különül el;
— Magyarország geokémiai térképének elké

szítése,
— A hegyvidéki területek stream sediment 

(patakhordalék) felvétele.
A munkák célja a felszín környezet

geokémiai állapotának felmérése, valamint a 
rejtett és nehezen észlelhető ércesedések kimu
tatása. Nem készült még országos geokémiai 
térkép és nem került sor a nemzetközileg elter
jedt kutatási módszer, a stream sedlment felvé
tel racionális alkalmazására sem. Ezeknél a 
geokémiai felvételeknél a 200—300 km2. Illetve 
a kb. 4 km2 nagyságú vízgyűjtő területek ártéri 
finomszemű üledékei, valamint a patakhordalék 
finomszemű frakciója kerül vizsgálatra, melyek 
az adott terület felszínének az eróziós folyama
tok révén átlagoló mintavételi közegét jelentik. 
Az első feladat 1991-ben kezdődött, míg a má
sodik 1992-ben. kis kihagyás után indult újra.

This project has two parts:
— Geochemical mapping of Hungary
— Stream sediment survey of mountain areas.
The main goals of these works are the envi

ronmental geochemical survey of the surface, 
and the Identification of those ores that are 
difficult to locate by other methods. A national 
geochemical map hasn't been prepared before 
and stream sediment exploration hasn't been 
used either, though it is an Internationally ac
cepted research method. During these geo
chemical surveys, the fine grained sediments of 
flood-plains and the fine fraction of stream 
sediments of a catchment area of 200—300 
square kilometres and about 4 square kilometres 
are investigated. This can be considered as an 
average sampling due to the eroslonal proc
esses on the surface. The first work started in 
1991 followed by a second survey begun In 
1992.



Magyarország geokémiai térképéhez a min
tagyűjtés 1992-ben fejeződött be a 0—10 cm és az 
50—60 cm mélységkőzök mintázásával a jelenlegi 
és a preindusztriáiis felszín állapotának jellemzésé
hez. Hasonló célú felvételt a Nyugat-európai Föld
tani Intézetek (WEGS) terveztek, módszertani előí
rásaik és ajánlásaik a munka minden fázisában 
például szolgáltak. A nagy tömegű minták labora
tóriumi vizsgálatokra történő előkészítése (pofás 
törés, verőcsapos lazító törés, mintacsökkentés, 
szitálás) Pécs-Vasason kezdődött 1992-ben és 1993 
tavaszán fejeződött be. E munkákkal párhuzamo
san elkészült a mintavétel végleges dokumentá
ciója, a számítógépes mintavételi térkép, a mintá
zott vízgyűjtő területek határait bemutató térkép, 
amely alkalmas lesz a majdani geokémiai mozaik
térképek készítéséhez. A munka csatlakozik az 
IGCP 259-es projekthez (International Geo- 
chemical Mapplng), Illetve folytatásához, az IGCP 
új, 360-as projektjéhez (Global Geochemical 
Basellnes). A következő években a laboratórium 
teljesítésének és adatszolgáltatásának függvé
nyében elkészülnek Magyarország áttekintő geo
kémiai—környezetgeokémlal mozaiktérképei kb. 
40 elemre, egy- és többelemes geokémiai térkép- 
változatokkal, térképmagyarázóval és környezet
geokémiai értékeléssel.

A hegyvidéki területek stream sedlment 
(patakhordalék) felvétele keretében a tokaji- 
hegységl geokémiai felvétel (1989—90) során 
egyidejűleg négy közeg (szér-. patakhordalék 
finomfrakció-, összetett talaj-, és összetett kőzet- 
törmelék) került mintázásra. A további hegy- és 
dombvidéki területek geokémiai felvételéhez — 
költségkímélő megoldásként — már csak a patak
hordalék finomfrakció elemzése jöhetett számítás
ba. 1992 elején elkészült egy összeállítás, amely 
biztosítja az egységes módszerek alkalmazását a 
többéves munka minden fázisában. 1992-ben e 
feladatnál a legfontosabb tevékenység a minta
gyűjtés elvégzése volt a Börzsöny, a Dunazug, a 
Pilis és a Budai-hegység területén, 1993-ban pedig 
a Vértes, Gerecse, Cserhát és Mátra hegységben, 
illetve a Heves-Borsodi területen. Mindezen terüle
tekre elkészültek a számítógépes mintavételi és a 
vízgyűjtő területek határát ábrázoló térképek, ezek 
adják az alapját a végleges geokémiai mozaiktér
képeknek. 1993-ban a tervezett geokémiai térké
pek és értékelések nem készülhettek el, mivel a 
laboratórium nem szolgáltatott eredményeket. A 
hegyvidéki területeken folytatódik a felvétel, hogy 
kb. 1:200 000-es méretarányú geokémiai térképe
ket lehessen készíteni kb. 20—30 elemre. E felvéte
lek anomállsnak mutatkozó területein további 
részletező patakhordalék mintázást és értékelést 
tervezünk.

A következő években meg kell kezdeni az or
szág földtani képződményeinek (litosztratlgráfiai 
egységeinek) rendszeres nyomelemvlzsgálatát a 
geokémiai jellemzés és a geokémiai alapszint ér
tékek kidolgozása, megállapítása végett. Fontos 
feladat egy országos geokémiai adatbázis létre
hozása.

Sampling for the geochemical map of Hun
gary was finished in 1992 with the sampling of 
shallow depths of 0— 10 cm and 50—60 cm re
spectively. This characterizes the present and pre- 
Industralized surface. A similar exploration was 
planned by the Western European Geological 
Surveys. Their methods and recommendations 
were followed during all stages of this work. Sam
ple preparation (breaking, splitting, reduction of 
the sampled material sieving) began In Pécs- 
Vasas in 1992 and finished In spring 1993. The final 
documentation of the sampling was made simul
taneously and contains a computer map of sam
ple location and a map with the boundaries of the 
catchment area, which will be suitable for the 

'  further geochemical map sections as well. This 
research will add to the IGCP 259. project 
(International Geochemical Mapping) and the 
new IGCP 360. project (Global Geochemical 
Baselines). The comprehensive geochemical, envi
ronmental-geochemical maps of Hungary for 40 
elements will be ready during the next few years, 
depending on the capacity and data supply of 
the laboratory. These maps will contain one- and 
multi-section geochemical versions, explanations 
and environmental-geochemical evaluations.
A stream sediment survey of mountain areas 
started In the Tokaj Mountains In 1989—90. Four 
different media (wet-screened, fine fraction of 
stream sediments, complex soil- and complex rock 
debris material) were sampled. On other mountain 
areas only the fine fraction of stream sediments 
have ben analysed because of economical con
siderations. In 1992, a study that standardized 
methods during the different phases of research 
was prepared. The most important task was sam
pling in the Börzsöny, Dunazug, Pilis and Buda 
Mountains In 1992, and in Vértes, Gerecse, Cserhát 
and Mátra Mountains and on the Heves-Borsod 
area in 1993. Maps of sample locations and the 
boundaries of the catchment area have been 
prepared on computer for all the above men
tioned areas. This Is the basis of the final geo
chemical map sections. The geochemical maps 
and evaluations, planned for 1993, haven't been 
finished yet because results haven't been re
ceived from the laboratory. The exploration on the 
mountain areas will be continued. The aim Is to 
prepare geochemical maps at 1:200 000 scale for 
20—30 elements. On the anomaly areas, further 
detailed analyses of stream sediments are 
planned.

During the next few years a systematical trace 
element analysis of the lithostratigraphical forma
tions must be started. This is important for a general 
geochemical description and setting of the geo
chemical standards. The establishment of a na
tional geochemical database is also an Important 
task.
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FÖLDTANI ALAPKUTATÁS
Bállá Zoltán

BASIC GEOLOGICAL RESEARCH PROGRAM
by Zoltán Bállá

Minden tudománynak alapvető feladata kielégíteni egyrészt a társadalom konkrét igénye
it, másrészt az Ember általános igényét a világ megismerésére. Az utóbbi feladat teljesítésének 
kíváncsiság-kielégítő funkciója csak látszólagos: valójában ez készíti e lő a társadalom további 
fejlődését és szolgáltatja az ahhoz szükséges ismereteket, eszközöket, körülményeket stb. Ez az 
ún. alapkutatás, s eredményeinek alkalmazási területei gyakran csak a jövőben tisztázódnak, 
de nélkülük a jö vő  perspektívátlanná válik.

Az intézetben az alapkutatás két fő vonalon folyik: egyrészt térképezési és
alkalmazottföldtani kutatások részeként, m ásrészt egy önálló — 1992-ben „A lapkutatás", 1993- 
ban „Szintézisek" elnevezésű — program keretében. A program célja Magyarország földtani 
modelljének kidolgozása.

Az országos földtani modell elsősorban a földtani térképezés, a nyersanyagkutatás és az alkal- 
mazottfőldtani kutatások által szolgáltatott adatokra épül és ugyanakkor az ezek tervezésének és 
végrehajtásának tudományos megalapozását szolgálja. Az alapkutatási program feladatai há
rom csoportba vonhatók össze:

1. Földtani, őslénytani, kőzettani stb. alapadatok szolgáltatása, karbantartása, revíziója  
(felszíni feltárások részletes dokumentálása, mélyfúrási maganyag nyilvántartása, vizsgálata és 
értékelése, geokronológiai adatszolgáltatás és -összesítés, terepi tektonikai és neotektonikai 
kutatás).



2. Magyarország földtani modelljének előállítása hat fő szintre (kvarter, pannon, miocén, nyu
godt paleogén a Magyar Középhegységben és előterében, nyugodt szenon a Bakonyban és 
környékén, diszlokált aljzat).

3. Korreláció a környezettel és értelmezés.
Az (1) feladatkörben a szűkös anyagi feltételek miatt az intézeti lehetőségek erősen korlátozot

tak. A (2) feladatkörben érintett szintek közűi az első kettő a „Medenceanalízis", a második kettő 
az „Oskörnyezeti kutatások" és a harmadik kettő a „Magyarország tektonikai és neotetonikai 
elemzése" c. projekt kutatásának tárgya, s ezzel összhangban oszlik meg a projektek tevékenysé
ge a (3) feladatkörben is.

#

The basic task of all sciences is to fulfil the certain demands o f the society and the human's 
desire to know the Universe. Thé latter is the promoter of the development of the society, as it 
supplies knowledge and tools for evolution. This is the so called basic research who's results may 
not be utilized immediately but without this knowledge, there is no future.

There are two lines of basic research in the Survey: one as a part of geological mapping and 
applied geological studies, the other is an independent program called "Basic Research" in 1992 
and "Syntheses" in 1993. The aim of the program is to formulate the geological model o f Hungary.

The geological model of Hungary is based on the data o f geological mapping, raw material 
prospecting and applied geological research. On the other hand, basic research is used for the 
scientific foundation of the above mentioned surveys. Tasks of basic research can be summarized 
in three groups in the Survey:

1. Supply o f geological, palaeontological, petrological etc. data, their updating and revision 
(detailed documentation of the surface outcrops, registration of the cores of deep drillings, their 
investigation and interpretation, geochronological data supply and summary, tectonic and 
neotectonic research).

2. Elaboration of the geological model of Hungary for six main time sequences (Quaternary, 
Pannonian, Miocene, undisturbed Palaeogene in the Hungarian Range and in its foreland, undis
turbed Senonian in the Bakony Mountains and in its surroundings, folded basement).

3. Correlation with the environment and interpretation.
The possibilities of the first group are limited because of the financial difficulties o f the Survey. In 

the second group. Quaternary and Pannonian.are investigated in the "Basin Analysis" project, 
Miocene and Palaeogene in the "Palaeoenvironmental Research" project, and Senonian and 
the basement in the "Tectonics and Neotectonics of Hungary" project. The other activities of the 
projects in the third group are divided according to similar principles.

Medenceanalízis

Juhász Erika

Basin Analysis

by Erika Juhász
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A projekt célja a magyarországi medencék The aim of this project Is to study the sedimen-
szedimentológiai, szerkezeti és dlagenetlkus fejlő- tological, structural and diagenetlc development



déstörténetének kutatása és regionális összefüg
géseinek feltárása. A projekt keretében áttekintő, 
országos szintű modellek készülnek, melyek a ren
delkezésre álló és beszerezhető földtani, geofizikai 
és geokémiai adatok egységes, modern szemléle
tű értékelésén alapulnak. A kutatást a MÁFI és az 
ELGI a közös feladatterveknek megfelelően végzi.

A „Medenceanalízis" c. projekt elsődleges fel
adata a MÁFI-ban évtizedek alatt felgyűlt alapfú
rások maganyagának szedimentológiai, diagene
zis és súllyedéstörténeti szempontú újraértékelése 
abból a célból, hogy az országban más módsze
rekkel (karottázs, szeizmika) folytatott medence- 
analízis kutatásokat kiegészítse.

A kutatás kezdetén a nagyfelbontású szek
vencia sztratigráfia módszerének kidolgozására ke- 
rúlt sor. A Nagyalföldön (őt fúrás), a Kisalföldön (két 
fúrás) és az Észak-magyarországi paleogén me
dencében (diagenzis és süllyedéstörténet) folytak 
kutatások. A rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 
fúrások mélységének függvényében évente átla
gosan két-három fúrás feldolgozására van mód.

Az elkövetkezendő években a munkákat a 
Dunántúlra és a paleogénnél idősebb képződmé
nyekre terjesztik ki (kilenc fúrás), valamint az eddig 
részletesen megvizsgált fúrások tágabb környeze
tében lévő szeizmikus és karottázs szelvényeket 
korrelálják a magfúrásokkal (ELGI együttműködés).

Paleogén: Az észak-magyarországi paleogén 
medence csak kevéssé kutatott területein folytak 
kutatások. Tizenhárom mélyfúrás és három bánya
beli feltárás vitrinit reflexió-,, szmektit százalék- és 
kőzetösszetételi adatai alapján a diagenetikus 
zónák mélységét határozták meg. A mélybeteme- 
tődési zónát a Nagykökényes 1. és a Mezőkeresz
tes K 1. sz. fúrások paleogén összlete. az átmeneti 
zónát pedig a Balassagyarmat 5., Tököl 1. és a 
Tóalmás 4. sz. fúrások paleogénje érte el.

Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy 
a paleogén összlet diagenetikus átalakulásában is 
a neogén medencefejlődésnek volt döntő szerepe.

Elkészült a felhasználói program a többszöri 
süllyedésen átment medencék süllyedés- és 
hőtörténeténetének modellezésére, melyet a 
Nagykökényes 1. sz. fúráson teszteltek. A Szirák 2. 
sz. fúrás 1320— 1530 m közötti szakaszában a szer
vesgeokémiai laboratóriumban elvégzett extrak- 
ció négy szintben talált jelentős olajtelítettséget.

Neogén: E téma keretében az Alföld É-i részén 
mélyült Tiszapalkonya 1., valamint a Duna—Tisza 
közén lévő Kaskantyú 2., Jánoshalma 1., 
Bácsalmás 1. és Kecskemét 3. sz. alapfúrások érté
kelése történt meg. A projekt fő célja volt a részle
tes szedimentológiai és fácies-értékelés, mivel ez 
szolgál minden további következtetés alapjául. Az 
első év kutatási tapasztalatai után a felmerült kér
dések közül legfontosabb annak eldöntése, hogy 
hány üledékciklus van jelen a pannonban, és ezek 
hányadrendű szekvenciaként értelmezhetők. Meg
történt a kisalföldi Nagylózs 1. és Dör 1. sz. végig 
magvételes fúrások értékelése és korrelálása. Foly
tatva a szakmai együttműködést a Kanadai Geo
lógiai Szolgálat kutatójával, Rlcketts, B.-vel a részle-

of the Hungarian basins and to reveal regional 
connections. During this work regional models, 
based on the uniform and up-to-date evaluation 
of the available geological, geophysical and 
geochemical data were detailed. The Hungarian 
Geological Survey carries out research together 
with the Eötvös Loránd Geophysical Institute ac
cording to common duties.

The primary task of basin analysis in the Hun
garian Geological Survey is the sedlmentological 
and diagenetlc revision of the rock record of key- 
boreholes drilled during the past few decades, as 
well as the re-evaluatlon of the subsidence history. 
This research completes other methods of basin 
analysis (well-logging, seismic profiles).

At the beginning of the research, methods of 
high-frequency sequence stratigraphy were ap
plied. Studies were made on the Great Hungarian 
Plain (five boreholes), on the Little Hungarian Plain 
(two boreholes) and In the northern Palaeogene 
Basin (diagenesls and subsidence history). De
pending on the budget and the depth of the 
boreholes, two or three boreholes can be studied 
per year.

Research will be expanded to the Transdanu- 
bia and to the pre-Palaeogene formations (nine 
boreholes) during the next few years. Rock record 
of the neighbouring well-logs and seismic profiles 
(in cooperation with the Eötvös Loránd Geophysi
cal Institute) will also be correlated.

Palaeogene: Research has been done only on 
those areas of the North Hungarian Palaeogene 
Basin which were mostly unsurveyed before. The 
depth of the diagenetlc zones has been deter
mined on the basis of vitrinlte reflexion.as well as 
the percent of smectite and petrological compo
sition in 13 deep boreholes and three outcrops. 
Zone of deep burial was outcropped by the Pa
laeogene sedimets of Nagykökényes 1. and 
Mezőkeresztes K-l. boreholes. The transitional zone 
was represented by the Palaeogene sequences of 
Balassagyarmat 5„ Tököl 1. and Tóalmás 4. bore
holes.

The results, to the present, show that the 
Neogene basin development had a leading role 
in the diagenetlc alteration of the Palaeogene 
sediments.

A new software was developed to model the 
subsidence and thermal history of basins of multi
phase subsidence. This model was tested on the 
Nagykökényes 1. borehole. A significant oil satura
tion was detected in Szirák 2. borehole between 
1320 and 1530 metres. The extraction was made in 
the organic geochemical laboratory.

Neogene: The Neogene of Tiszapalkonya 1. 
borehole was evaluated on the northern part of 
the Great Hungarian Plain, and Kaskantyú 2., 
Jánoshalma 1., Bácsalmás 1. and Kecskemét 3.' 
key-boreholes on the Duna—Tisza Interfluve. The 
main goal of the project was a detailed sedlmen- 
tologlcal and facies evaluation, which is the basis 
of any further .Interpretation. From the experience 
of the first year, we concluded that the most Impor-



tesen feldolgozott fúrásokra süllyedéstörténeti mo
dell készült. A szervesvázú mikroplankton zónák 
horizontális elterjedését és általuk a rétegazonosí
tás lehetőségeit (Sütőné Szental M.) külön tanul
mány taglalta.

A Duna—Tisza köze hidrogeológiai modelljé
nek kialakításához a „Medenceanalízis" c. projekt 
készíti el a földtani alapokat. Szorosan együttmű
ködve az „Országos vízmegfigyelőhálózat működ
tetése' c. projekttel, folytatódott a területen talál
ható fúrások adatainak összegyűjtése, digitalizálá
sa és a MÁFI által mélyített alapfúrásokkal való 
korrelálása. Megkezdődött a genetikus sztra- 
tigráflára épülő részletes földtani modell kidolgozá
sa, amely a hidrogeológiai modell szerves részét 
képezi.

Legfontosabb vizsgálati eredményként meg
állapítható, hogy a Pannóniai-medencében kb. 
12 és 11 millió év között egy igen gyors, tektoni
kus süllyedés történt, amit 9 és 8 millió év között 
egy kisebb, rövid ideig tartó megemelkedés, 
majd egy újabb, kb. 5 millió évvel ezelőttig tartó 
lassú, valószínűleg termális süllyedés követett. 
Ezt az eredményt a magnetosztratigráfiai elem
zések is megerősítették. Lantos M. a Tisza- 
palkonya 1. sz. fúrás szelvényében 8.88—8,67 
millió év között hiányt detektált. Ez a megállapí
tás nagy vitákat váltott ki a hazai szakmai közvé
leményben annak ellenére, hogy ugyanezt az 
eredményt semleges kutatóhelyen (Bécs), más 
módszerekkel is megerősítették. E felfedezés 
jelentősége nemcsak tudományos, hanem gya
korlati is. Az aljzat megemelkedéséhez olyan 
szedimentológiai bélyegek kapcsolódnak, 
amelyek a csapdázódás geometriájának, vagy 
a vízzáró és vízáteresztő rétegek elhelyezkedé
sének pontosításában játszhatnak szerepet.

Pleisztocén: A pleisztocén üledékek kutatása 
keretében elkészült a kvarter rétegtanát értékelő 
tanulmány, valamint az 1992-ben begyűjtött öt 
felszíni feltárás terepi értékelése és anyagvizsgá
lata (Bükkábrány, Répáshuta, Jenő, Tamási és 
Kölesd). Paleomágneses vizsgálatok a kölesdi és a 
tamási szelvény 100—-100 mintáján folytak. Elkészült 
a pleisztocén vastagsági-, elterjedés- és fácies- 
térkép, a kéziratos formában hozzátartozó térkép
magyarázóval együtt.

A regionális diszkordanciákat vitrinitreflexiós 
módszerekkel kutatták. Elkészült „A Magyarország 
területén kialakult jelentős rétegtani diszkordanciák 
elterjedése" c. tanulmány. E kutatások a MÓL Rt. 
által mélyített fúrások (108 db) begyűjtésével és a 
minták mérésével folytatódnak.

Szoros együttműködés van az ELGI „Medence- 
analízis" c. projektjével, valamint számos MÁFI-s 
projekttel: „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
földtani térképezése", „Országos vízmegfigyelő
hálózat üzemeltetése", „Őskörnyezeti kutatások". 
Az intézet kutatói kapcsolatban állnak a MÓL Rt., 
az ATOMKI, a VITUKI és az ELTE Geofizikai Tanszék
ének kutatóival,

A projektben dolgozó kutatók részt vesznek az 
IGCP 343 sz. projekt munkájában.

tant question is the number of sedimentological 
cycles within the Pannonian and the order of the 
sequences. Nagylózs 1. and Dör 1. boreholes on 
the Little Flungarian Plain have been evaluated 
and correlated with the cooperation of Ricketts, B. 
(Canadian Geological Survey). A subsidence 
model has been prepared for the studied bore
holes. The horizontal distribution of the organic- 
walled mlcroplanctons and the possibilities of 
stratigraphical correlation was studied by Sütő- 
Szentai, M.

The "Basin Analysis" project provides the geo
logical background for the hydrogeological 
model of the Duna—-Tisza Interfluve. "Basin Analy
sis" with the "Operation of the Groundwater Moni
toring System" project continued to collect bore
hole data in the area, to digitize and correlate 
with the key-boreholes drilled by the Flungarian 
Geological Survey. The elaboration of a detailed 
geological model based on genetic stratigraphy 
started as an integral part of the hydrogeological 
model.

The main conclusion is that there was a rapid 
tectonic subsidence in the Pannonian Basin be
tween 12 and 11 million years, followed by a short 
and minor uplift between 9 and 8 million years. 
Finally a slow, possibly thermal subsidence hap
pened which lasted until 5 million years ago. This 
result is supported by magnetostratigraphical 
data. Lantos, M. detected a gap between 8.88 
and 8.67 million years in the Tiszapalkonya 1. bore
hole by magnetostratigraphical methods. This 
statement brought about heavy discussion in the 
professional public, though it was confirmed by 
other methods in Vienna. This result is not only a 
new scientific statement, but also Is of economical 
importance. The uplift of the basement is con
nected with special sedimentological structures 
that can play an important role In the determina
tion of trap geometry and in the distribution of 
aquifer and aquiclude strata.

Pleistocene: A report concerning the Pleisto
cene sediments in Hungary was prepared. The 
field work and laboratory analyses of five outcrops 
(Bükkábrány. Répáshuta, Jenő, Tamási and Kölesd) 
were finished. Palaeomagnetic measurements 
were carried out on 100— 100 samples of the 
Tamási and Kölesd sections. The map of thickness, 
distribution and facies pattern of the Pleistocene 
sediments with an explanatory text was finished.

Regional unconformities have been studiéd 
with vitrinite reflexion. A report was compiled enti
tled "Significant stratigraphical unconformities in 
Hungary". This research has continued with the 
collection and analysis of 108 core samples. These 
boreholes were deepened by the Hungarian Pe
troleum Company Ltd.

There has been cooperation with the Basin 
Analysis researchers of Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, and professionals within the Survey as 
well ("Complex Geological Mapping of the Little 
Hungarian Plain, Vas and Zala counties"; "Opera
tion of the Groundwater Monitoring System";



Folytatódik a fúrások feldolgozása és az egyéb 
(karottázs, szeizmikus stb) adatok sűrítése és korre- 
lálása, a Pannónlal-medence szedimentológiai 
modelljének tökéletesítése. A következő években 
kilenc új fúrás értékelésére kerül sor. 1995—9ó-ra — 
a tervek szerint — befejeződik a Pannónlai- 
medence neogén rétegösszleteinek elemzése. A 
neogénben folytatott kutatásokkal párhuzamosan 
már 1994-ben elkezdődik az Idősebb medencék 
szekvencia sztratlgráfiai kutatása és modern 
szemléletű elemzése.

"Palaeoenvironmental Research"). We also work 
together with the scientists of the Hungarian Petro
leum Company Ltd., Institute of Nuclear Research 
of the Hungarian Academy of Sciences, Research 
Institute for Water Management and with the Geo
physical Departmet of Eötvös Loránd University.

The project participates in IGCP project 343.
The elaboration of boreholes is continuing with 

the collection and correlation of well-logs and 
seismic data to reveal a more precise sedimen- 
tological model of the Pannonian Basin. Nine new 
boreholes will be evaluated during the next years. 
The study of the Neogene sediments of the Pan
nonian Basin will be finished by 1995—96. Simulta
neous to the research of the Neogene sediments, 
the sequence stratigraphical survey and analysis 
of the older basins starts in 1994.

Magyarország tektonikai és neotektonikai elemzése

Bállá Zoltán

Tectonic and Neotectonic Analysis of Hungary

by Zoltán Bállá
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A projekt célja tektonikai modell kialakítása az 
alkalmazott és tudományos kutatások támogatá
sára,.feladata a rendelkezésre álló adatok komp
lex tektonikai és neotektonikai elemzése. Alap
anyagként felszíni és fúrási földtani és geofizikai 
adatok, valamint távérzékelési eredmények szol
gálnak. A projekt kezdő éve 1992 volt. Eredetileg a 
kutatások tárgya a hazai hat fő szint (kvarter, pan
non, miocén, nyugodt paleogén, nyugodt szenon 
és diszlokált aljzat), befejező éve pedig 1996 lett 
volna.

A rendelkezésre álló keret már az első évben is 
csak töredéke volt annak, amely a teljes körű 
megvalósításhoz szükséges lett volna, ezért a 
tárgykör jelentős szűkítésével a vizsgálatok kezdet
től fogva a diszlokált aljzatra (tektonika) és a 
kvarter összletre (neotektonika) korlátozódtak.

Tektonika
A diszlokált aljzat tanulmányozásának kereté

ben a tektonikai felosztás elemzése, adatbázisok 
(mélyfúrási és kristályos kőzetek geokronológlai 
adatbázisa) kialakítása, valamint egyes körzetek 
(Kisalföld és Közép-Dunántúl) és képződmények 
(Mecsek és Villányi-hegység mezozoikuma és kö̂  
zéphegységi kréta) vizsgálata folyt.

Tektonikai felosztás. 1992-ben tisztázódott 
(Bállá Z. 1993c—d), hogy egységes alapelvek sze-

The aim of this project is the detailed study of 
a tectonic model to support applied and scientific 
research, the task is the complex tectonic 
and neotectonic analysis of the available 
data. Surface and borehole geological and geo
physical data and remote sensing results are 
the basic materials for the work which started in 
1992. The original object of the research should 
have been six main time sequences (Quaternary, 
Pannonian, Miocene, undisturbed Palaeogene, 
undisturbed Senonlan and folded basement). The 
project should have finished In 1996.

Even in the first year the available budget was 
only a fragment of the necessary amount of 
money for realizing the whole program. Therefore, 
the research was restricted to the folded base
ment (tectonics) and to the Quaternary 
(neotectonics).

Tectonics
During the investigation of the folded base

ment tectonic divisions were analyzed, databases 
(deep drillings and geochronology of crystalline 
rocks) were established and some regions (Little 
Hungarian Plain, Middle Transdanubla) and forma
tions (Mesozoic rocks of the Mecsek and Villány 
Mountains, Cretaceous of. the Transdanubian 
Central Range) were studied.



rinti felosztás még a mezokainozolkumra sem le
hetséges. A kréta—paleogén Időszakra a felosztás 
lineamensek mentén történik, alapelem az egy
ség. A középső-kréta és a szenon—paleogén fo
lyamán ezek két-két főegységbe csoportosultak, 
amelyek ÉNy-lnak és DK-lnek nevezhetők; a Tolnai 
és a Zempléni hegység a középső-krétában a DK-i, 
a szenontól azonban az ÉNy-l főegység része volt. 
A középső-kréta előtti Időkre a felosztás ofiolitos 
takarók mentén történik, alapegység a dómén, 
amely paleotektonikai értelemben terrénekre ta
golható.

Mélyfúrási adatbázis, 1992-ben 14 db számító- 
gépes adatbázisból alakult ki. 1993-ban kb. 4000 
fúrás adata került be pótlólag, s gyakorlatilag be
fejeződött a fúrási adatbázis egységesítése és 
kezelőrendszerének kialakítása. Kb. 43 000 fúrást 
tartalmaz 92 000 rekorddal, az adatok OTAB 
(Országos térinformatikai alapadatbázis) térképe
ken jeleníthetők meg.

Kristályos kőzetek geokronológiai adat
bázisa. 1992-ben nagyrészt elkészült, az alföldi 
korokkal 1993-ban egészült ki (Lelkesné 
Felvári Gy.).

Kisalföld. Az 1992. évi vizsgálat során (Bállá 
Z. 1992b, 1993b, 1994a, c) felmerült, hogy a 
„Nemeskoltal Pala" különböző képződmények 
formális gyűjtőneve, s a Rába-vonal több km 
széles dlszlokáclós övében a különböző takaró
egységekbe tartozó kelet-alpi összletek mellett 
akár középhegységiek Is lehetnek. A „Mihályi 
Palá"-nak még alpi analógja is bizonytalan, s 
nyugat-kárpáti analógja sem zárható ki.

Közép-dunántúli öv. A fúrások közül 1992-ben 
14-nek 50 mintáján történt vizsgálat mélytengeri 
faunára (Dosztály L. 1992) és 35-nek 160 mintáján 
— triász mikrofáclesekre (Rálischné Felgenhauer E. 
1993a) Weln Gy. felismerésével összhangban ezek 
a képződmények összekötő kapocs szerepét játsz
hatók a Dlnarldák és az Aggteleki—Bükki-dómén 
között.

Mecsek és Villányi-hegységi mezozoikum. 
1992-ben kijelölhetővé váltak a triász foramlnlfera 
vezetőszlntek, megerősítést nyert a terület Észak- 
Tethys peremi helyzete Is (Rálischné Felgenhauer E. 
1992) 1993-ban világossá vált a Mecsek és a Villá
nyi-hegység egységes fejlődésmenete a ladini 
emeletig bezárólag (Rálischné Felgenhauer E. 
1993c). A villányi-hegység! felső-jura—alsó-kréta 
rétegek ősföldrajzi kapcsolatot bizonyítanak az 
Adriai egységgel, s e kapcsolat csak a barrémi 
emelet vége felé szűnt meg (Bodrogi I. et al. 1993, 
1995a).

Középhegységi kréta. Tisztázódott, hogy a 
középhegységi szenon a Grác környékinek 
analógja, s hogy palinológlal szintezése nagyon 
bizonytalan (Bodrogi I. 1992a, b, Bodrogi I. and 
Lobitzer, H. 1993, Bodrogi I. et al. 1995b). A 
Gerecse hegységi turbiditek albal—cenománi 
korúak és az Északl-Mészkőalpok losensteini ré
tegeivel korrelálhatóak (Bodrogi I. 1993g, Bod
rogi I. and Lobitzer, H. 1995).

Tectonic division: Bállá, Z. (1993 c—d) revealed 
that a tectonic division with uniform principles isn't 
possible even for the Mesozoic and Cenozolc. The 
division in the Cretaceous and in the Palaeogene 
follows lineaments, and the basic element is the unit. 
During the Middle Cretaceous, Senonlan and Palae
ogene, these were arranged Into a NW and a SE 
super-unit. The Tolna and Zemplén units belonged to 
the SE one during the Middle Cretaceous, but they 
have been part of the NW super-unit since the 
Senonian. The division happens along ophiolitic 
thrusts for the pre-Middle Cretaceous times. The basic 
element is the domain which can be subdivided into 
terrains in a palaeotectonic sense.

Borehole database: It was established from 14 
computer databases In 1992, then supplemented 
by data of about 4000 boreholes in 1993. The in
tegration and establishment of the operation sys
tem is practically finished. The database contains 
about 43 000 boreholes with 92 000 records. These 
data can be represented on GIS maps.

Geochronological database of crystalline 
rocks: It was mostly finished In 1992 and was sup
plemented by some data from the Great Hungar
ian Plain in 1993 (Lelkes-Felvári, Gy. 1993a).

Little Hungarian Plain: The question of the 
"Nemeskolta Schist" was investigated by Balia, Z. 
(1992b, 1993b, 1994a,c). He revealed that this 
name is only a formal collection of different for
mations which are situated in different thrust units 
along the Rába Line In a dislocation zone of some 
kilometres of width. They can belong to both the 
East Alpine unit and the Hungarian Range. The 
Alpine analogue of the "Mihályi Schist" is even 
more questionable; it may have a West Car
pathian relationship.

Mid-Transdanubian Belt: Pelagic fauna of 14 
boreholes (50 samples) (Dosztály, L. 1992) and Triasslc 
microfacies of 35 boreholes (160 samples) (Rálisch- 
Felgenhauer, E. 1993a) were investigated in 1992. 
According to Wein, Gy. these formations can link the 
Dinarides and the Aggtelek—Bükk domain.

Mesozoic of the Mecsek and Villány Moun
tains: The main zones of Triasslc forams were as
signed by Rálisch-Felgenhauer, E.. 1992. She con
firmed that the area belonged to the margin of 
the North Tethys. The geologic development of the 
Mecsek and Villány Mountains until the Ladinian 
was revealed by Rálisch-Felgenhauer, E. (1993c). 
The Upper Jurassic and Lower Cretaceous strata in 
the Villány Mountains prove a relationship with the 
Adria unit that only ceased by the end of the Bar- 
remian (Bodrogi, I. et al. 1993, 1995a).

Cretaceous of the Transdanubian Range: The 
Senonian of the investigated area is very similar to 
that of the Graz area. The palynostratlgraphy of 
the sediments is highly questionable (Bodrogi, I. 
1992a—b; Bodrogi, I. and Lobitzer, H. 1993; Bod
rogi, I. et al. 1995b). The age of the turbidites in the 
Gerecse Mountains is Albian—Cenomanian, and 
they can be correlated with the Losenstein strata 
in the Northern Calcareous Alps (Bodrogi, I. 1993g; 
Bodrogi, I. and Lobitzer, H. 1995).



Neotektonika
Dunántúli sugaras völgyrendszer. Az eredetét 

tárgyaló munkák 1993. évi elemzéséből (Gerner P. 
1993b, d) kitűnt, hogy az az általános nézet, amely 
szerint a völgyrendszer elemei töréseket követnek, 
nincs alátámasztva egyetlen ténnyel sem.

Paks környéki kőzetrések. A mérések a földtani 
térképezés során (Chlkán G. 1992) 1992-ben tör
téntek. A mintegy 1400 adat 1992. évi számítógé
pes feldolgozására (Dudko A. 1992, Gerner P. 
1993a, Gerner P. et al. 1993a) támaszkodó 1993. 
évi értelmezés során kiderült (Bállá Z. 1994b). hogy 
a kőzetrések irányeloszlása meglehetősen egyen
letes, s jelentősebb maximumok csak szűréssel 
állíthatók elő. A völgyekkel vagy feltárásokkal pár
huzamos és azokra merőleges irányok eltávolítása 
után megmaradó kőzetrések három, egymással 
közel azonos szöget bezáró Irány köré csoportosul
nak, amelyek közül tektonikai magyarázat legfel
jebb kettőre adható. A térbeli eloszlásban nem 
mutatkozik sűrűsödés a mélyebb szintekben ismert 
törések övében, ezért valószínűnek látszik, hogy a 
kőzetrések zömükben vagy teljes egészükben 
atektonlkus eredetűek.

Földrengés-eloszlás. 1993-ban az ELGI-vel, az 
MTA FKI-val és GGKI-val közös elemzés készült 
(Bállá Z. et al. 1993), amely szerint a főbb fészkek 
nagy része a medencealjzat Ismert llneamenseivel 
vagy jelentősebb árkos besüllyedések tengelyövé
vel hozható kapcsolatba, de egyes övék élesen 
diszkordánsak a prekainozóos képződményeknek 
mind domborzatával, mind szerkezetével.

Fészekmechanizmusok. Az 1993-ban elkészült 
elemzés nyomán tisztázódott (Gerner P. 1993c), 
hogy térségünkben a jelenkorban sehol sem áll 
fenn extenzló, s a fészekmechanizmusok részben 
eltolódásos, részben rátolódásös feszültségeket 
jeleznek. * * *

A felsoroltakon kívül még egy sor egyéb vizsgá
lat Is volt, eredményeiket az Irodalomjegyzékben 
felsorolt, de nem hivatkozott munkák rögzítik.

A további évek feladata a kitűzött cél elérése 
lenne. Ehhez azonban a tárgykör eredeti szintre 
bővítése és a befejezési határidő módosítása vol
na szükséges.

Neotectonics
Radial valley system in Transdanubia: Gerner, 

P. (1993b) reviewed some previous works and re
vealed that the general opinion, that the valleys 
follow faults. Is not supported by any fact.

Lithoclase measurements in the Paks region: 
Measurements were carried out during geological 
mapping (Chlkán, G. 1992) in 1992. More than 
1400 data were analyzed on computer In 1992 
(Dudko, A. 1992; Gerner, P. 1993a; Gerner, P. et al. 
1993a). During the interpretation of the data in 
1993, Balia, Z. (1994b) revealed that the distribution 
of the lithoclase directions are rather equal and 
the most important maxima can be only pro
duced by filtering. After the removal of the direc
tions parallel with the valleys or outcrops and those 
ones that are perpendicular, the rest of the lltho- 
clase are arranged In three directions under the 
same angle. Two directions can be only explained 
by a tectonic origin. The lithoclase are not more 
frequent above the fault zones known in deeper 
horizons, so they are probably of a non-tectonic 
origin.

Earthquake distribution: A joint study with the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, Geographical 
Research Institute and Geodetic and Geophysical 
Research Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences In 1993 (Balia, Z. et al. 1993) revealed 
that the most important foci are connected with 
the lineaments or with the graben axes In the 
basement. Some belts however are discordant 
with both the relief and the structure of the pre- 
Cenozolc formations.

Focal mechanisms: According to Gerner, P. 
(1993c) there Is no extension In the present. The 
focal mechanisms indicate shear and compres
sion stress fields.

*  *  *

In addition to the above outlined research, 
there were many other results which are found in 
references listed but not cited In this text.

The task of the next years would be to ac
complish the original plans which Is only possible 
by extending the research and modifying the 
deadline.

Oskörnyezeti kutatások

Bohnné Havas Margit

Palaeoenvironmental Research

by Margit Bohn-Havas

Bruttó penzOgylkoret
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A magyarországi nyersanyagok (kőolaj, föld
gáz, bauxlf, kőszén, lignit, mangánérc, uránérc, 
építőipari és ásványbányászati alapanyagok) túl
nyomó része üledékes kőzetekhez kapcsolódik és 
környezetfüggő. Képződésük, felhalmozódásuk és 
eloszlásuk törvényszerűségeinek tisztázásában az 
eddig alkalmazott rétegtanl, faclológlal és ősföld
rajzi módszerek mellett az utóbbi időben megnőtt 
az őskörnyezeti rekonstrukcióra irányuló szedi- 
mentológial módszerek, illetve a felhalmozódást 
követő változásokat tükröző diagenezis vizsgálatok 
szerepe is.

A projekt célja a korszerű fácles és diagenezis 
rekonstrukcióra alapozott őskörnyezeti kutatások és 
különböző (bio-, fizikai, kémiai) sztratigráfiai mód
szerek Integrált alkalmazása, a minél szélesebb 
körű földtani felhasználás (medencefejlődés, tek
tonika, regionális térképezés, nyersanyagkutatás, 
környezetállapot értékelés stb.) érdekében.

1992—93-ban a kutatásoknak két fő iránya 
volt. Korszerű és rendszeres őskörnyezeti rekonst
rukciót célzó vizsgálatokat végeztek a legdinami
kusabban változó kontlnentálls/tengerl üledékkép
ződési rendszerekben és integráltan alkalmazták a 
különböző sztratigráfiai módszereket a földtani 
események Időrendjének pontosítása érdekében.

Őskörnyezeti vizsgálatok
Paleokarszt kutatás: A paleokarszt-rendszerek ter
mészeti és nyersanyag-potenciálja világszerte 
jelentős, ezért vizsgálatuk az elmúlt 15 évben kitün
tetett iránnyá vált. Hazai bevezetésre 1989-ben 
került sor Korpás L. kezdeményezésére. Az eddigi 
kutatások alapján megállapítható, hogy a 
paleokarsztok a karbonátos platformok fejlődésé
nek korai dlagenetlkus szakaszában alakulnak ki, s 
térbeli helyzetük egyszerű módszerekkel előrejelez
hető.

1992- ben esettanulmányok elemezték a du
nántúli-középhegységi (Balaton-felvldék, Budai
hegység, Naszály) összetett paleokarsztokat.

1993- ban befejeződött a dunántúli-közép
hegységi középső-, és felső-triász paleokarszt 
szintek (Balaton-felvldék, Lltér—Hajmáskér, Duna 
balpart. Csővár), valamint a budal-hegységl 
összetett paleokarszt horizontok genetikai érté
kelése. Ez utóbbira a PHARE 134/2 sz. projekt 
munkáival koordináltan került sor. Folytatódott 
az északkelet-dunántúli miocén tengeri mészkö
vek és pliocén—negyedidőszaki édesvízi mész
kövek paleokarszt jelenségeinek tanulmányozá
sa, valamint a nagylengyeli olajtározó mezozóos 
paleokarszt szintek vizsgálata. Megkezdődtek 
a budal-hegységi összetett karsztrendszerek 
l:50 000-es méretarányú háromdimenziós mo
delljének előkészítő munkái. Nemzetközi projekt 
keretében folytatódott a magyar és spanyol pa
leokarszt rendszerek összehasonlító tanulmányo
zása. A Balaton-felvidéki és csővári triász szelvé
nyekben kimutatták a korai paleokarsztokat, 
míg a budai-hegységi összetett karsztrendszerek 
esetében öt, egymásra épülő, részben hidro-

Most of the Hungarian mineral resources 
(hydrocarbons, bauxite, coal, lignite, manganese 
ore, uranium deposits, construction raw materials 
and other mineral resources) are connected with 
sedimentary rocks and their formation was de
pendant on the sedimentary environment. During 
the survey of their formation, accumlation and 
distribution, the importance of the palaeoenvl- 
ronmental reconstructions has increased, as an 
addition to the traditional stratlgraphical, facies 
and palaeogeographical investigations. Study of 
dlagenetlc processes reflecting post-sedimentary 
changes also became more and more important.

The aim of this project Is an integrated appli
cation of palaeoenvlronmental research. This will 
be based on up-to-date facies and diagenetlc 
reconstructions and different (bio-, physical-, 
chemical-) stratigraphical methods. It will have 
widespread geological utilization (basin develop
ment. tectonics, regional geological mapping, 
mineral resources prospecting, evaluation of the 
state of the environment etc.).

In 1992—93 the research had two main 
branches. Modern and systematic palaeoenvl
ronmental reconstructions were carried out in 
continental and marine sedimentary environ
ments. Different stratigraphical methods were 
combined to determine the age of the different 
geological events more precisely.

Palaeoenvironmental Investigations
Palaeokarst Research: Natural values mineral 

junctions of palaeokarst systems are important 
all over the world, so their Investigation became 
popular during the past 15 years. Palaeokarst re
search in Hungary started In 1989 initiated by Kor
pás, L. He has revealed that the palaeokarsts de
velopment is connected with the early dlagenetlc 
stage of carbonate platform evolution and their 
distribution is easy to detect.

In 1992 composite palaeokarsts of the Trans- 
danubian Central Range (Balaton Highland, Buda 
Mountains, Naszály) were investigated.

Genetic evaluation of the Middle and Upper 
Trlasslc palaeokarst horizons of the Transdanublan 
Central Range (Balaton Highland, Lltér— 
Hajmáskér, Csővár on the region to the left of the 
Danube) and the composite palaeokarst of the 
Buda Mountains finished in 1993. The latter was 
coordinated with the research of the PHARE 134/2 
project. The study of palaeokarstlc features In the 
Miocene marine limestones and Pliocene- 
Quaternary travertines In NW Transdanubia and 

, the Mesozoic palaeokarst horizons In the 
Nagylengyel hydrocarbon reservoir has continued. 
The 3-dimensional model of the composite pa
laeokarst of the Buda Mountains at 1:50 000 scale 
is being prepared. A comparison between the 
Hungarian and Spanish palaeokarst systems in the 
frame of an international project has continued. 
Early palaeokarsts were revealed in the Trlassic 
sections In the Balaton Highland and at Csővár.



termális karsztfázist sikerült elkülöníteni. A nagy
lengyel! területen kijelölték a fő paleokarsztos 
tározó szinteket.

Krátertavi üledékek fáciesvizsgáiata: Esetta
nulmány készült 1992-ben a pulai kráter őskörnye
zeti viszonyainak, üledékképződési folyamatainak 
és fejlődéstörténeti fázisainak rekonstrukciójáról. A 
vizsgálatok során Lorenz, V. (1986) a maar kráter
képződésre vonatkozó új elmélete került alkalma
zásra.

Partszegélyi üledékfelhalmozódások őskör
nyezeti viszonyai (borsodi kőszénláp): A kutatás 
célja a kőszénlápok keletkezési, felhalmozódgsi 
és fejlődéstörténeti viszonyainak megismerése, 
újszerű — őskörnyezeti vizsgálatokra alapozott — 
genetikai modell kidolgozása.

1988-ban kezdődött a borsodi barnakőszén 
telepek teleptani, őslénytani, szénkőzettani, 
szedimentológial, ásványtani és geokémiai vizs
gálatokra alapozott őskörnyezeti rekonstruk 
dója.

1992- ben befejeződtek az anyagvizsgálatok, 
és megkezdődtek a feladat lezárását előkészítő 
munkálatok.

1993- ban elkészültek a különböző kutatási 
területekre vonatkozó (teleptan, szerkezetföld
tan, palynológia, mlkro/makrofauna, szénkőzet
tan, ásvány-kőzettan, nyomelem és szerves 
geokémiai) összegző értékelések, a lagúna típu
sú kőszénlápok környezeti és genetikai jellemzé
se (IV. melléklet), valamint a hét darabból álló 
1:100 000-es méretarányú ősföldrajzl-telep- 
elterjedésl térképsorozat.

Platform és medencerendszerek fácies- 
és diagenezis-rekonstrukciója, 
biosztratigráfiai vizsgálata

A kutatás célja a tengeri üledékképződési kör
nyezetek új fácleselemzésl módszerekkel történő 
vizsgálata és a felhalmozódást követő diagenezis 
fázisok rekonstrukciója, valamint a földtani esemé
nyek időrendjének folyamatos pontosítása 
biosztratigráfiai módszerekkel. 1992—93-ban a 
vizsgálatok igen tág tér- és időbeli határok között 
mozogtak.

Paleozoikum. A Bükk hegységben paleozóos 
self karbonátos képződményeinek nagyforaml- 
nlfera (Fusullna) faunáját vizsgálták. Biosztratigráfiai 
értékelésre támaszkodva alsó-perm (Mályinka 9. sz. 
fúrás) és felső-karbon moszkvai alemeletbe sorol
ható képződményeket mutattak ki (Mályinka 9.,
10., 11. sz. fúrások).

Befejeződött a Bükk hegység karbon Gastro- 
podálnak összefoglaló monografikus feldolgozása.

Mezozoikum. A Bükk és Aggtelek— 
Rudabányai-hegység mezozóos radiolária- 
sztratlgráfia kidolgozásával kapocsolatban elké
szült a terület eddigi radiolária vizsgálatának 
összesítése, taxonómiai és szedimentológiai 
értékeléssel kiegészítve. Radiolária vizsgálatok
kal sikerült tisztázni néhány rétegtani, tektonikai 
kérdést a recski Darnó-hegyen.

five stages of karstif¡cation, partly hydrothermal, 
were identified In the composite palaeokarst sys
tem of the Buda Mountains. The main palaeokarst 
horizons were assigned in the Nagylengyel reser
voir.

Facies Analyses of Crater Lake Sediments: A 
study in 1992 discussed the palaeoenvironmental 
reconstruction, sedimentation and development 
history of the Pula crater. During the investigation 
the new concepts of Lorenz, V. (1986) have been 
used about maar type crater formation.

Palaeoenvironmental Conditions of Shore 
Sedimentation (Borsod Paludal Lignite): The aim of 
this research Is to learn the principles of paludal 
lignite formation, accumlatlon and development 
history and to reveal a new genetic model based 
on palaeoenvironmental investigations.

The palaeoenvironmental reconstruction of 
the paludal lignites at Borsod, based on geologi
cal, palaeontological, coal geological, sedimen- 
tological, mlneralogical and geochemical investi
gations, started in 1988.

Laboratory analyses finished in 1992 and the 
project has begun to prepare the final report.

The results of the different research fields (coal 
geology. structural geology, palynology, 
mlkro/macrofauna, coal petrology, mineralogy, 
petrology, trace elements, geochemistry) were 
summarized. The environmental and genetic 
characterisation of the lagoon-type (Appendix IV.) 
paludal lignites and seven sheets of palaeoenvi
ronmental maps at 1:100 000 scale were also pre
pared In 1993.

Facies and Diagenesis Reconstruction and 
Biostratigraphical Investigation of 
Platforms and Basins

The aim of this research is to study marine 
sedimentary environments using new methods of 
facies analysis, reconstruction of dlagenesls and a 
precise dating of the geological events with bio
stratigraphical Investigations. In 1992—93 research 
had a wide spectrum in both space and time.

Palaeozoic. Fusulina fauna from a Palaeozoic 
carbonate shelf In the Bükk Mountains has been 
investigated . The presence of Lower Permian 
(Mályinka 9. borehole) and Upper Carboniferous 
(Moscovlan) sedimentary rocks (Mályinka 9., 10.,
11 boreholes) were revealed by biostartlgraphical 
Investigations.

A monograph summarizes the Carboniferous 
Gastropods of the Bükk Mountains.

Mesozoic. The project has started to define on 
the Mesozoic radiolarian-stratigraphy of the Bükk and 
Aggtelek-Rudabánya Mountains. Initial results have 
summarized taxonomic and sedimentologic evalua
tions. Radiolarian investigations helped to answer 
some stratigraphical and tectonic questions about 
the Damó Hill next to Recsk.

The further existence of an Upper Triassic plat
form marginal basin during the Early Jurassic in the 
Csővár horst was also proved by radiolarians.



Ugyancsak radioláriák segítségével sikerült iga
zolni a csővári rög esetében a felső-triász platform 
peremi medence továbbélését az alsó-jurában is.

A Budai-hegységben — részben radioláriák 
segítségével — végig lehetett követni a nóri eme
let aljától a rhaeti emelet aljáig tartó meden- 
cefáciest és sikerült tisztázni a Vérhalom 1. sz. fúrás 
triász rétegsorának blosztratigráfláját.

Elkészült a Balaton-felvldékl középső-triász radio- 
lária faunájának monografikus feldolgozása, a radio- 
lária zonáció és az orto-, parasztratigráflai korreláció.

Makrofauna alapján kimutatták a mediterrán 
térség egyetlen bizonyítottan lagúna fáciesét a 
csővári triász—jura szelvényben.

Dasycladacea vizsgálatokra került sor a budai- 
hegységi triász szelvényekben.

Szerves és szervetlen mikrofácies elemzések e- 
gyüttes értékelésének módszerét alkalmazva ki
dolgozták a felső-triász nyílt lagúna környezetek 
genetikai modellezését három Balaton-felvidéki 
fúrás alapján.

Elkészült a Balaton-felvidéki középső-triász intra- 
platform-medence képződmények (Aszófő, Szentkl- 
rályszabadja) és a peritidális ciklusos platform
karbonát (Tagyonl Mészkő) mikrofácies, szedimen- 
tológiai és őskömyezeti értékelése (Dörgicse 1. sz. 
fúrás). Megállapítást nyert, hogy a Tagyoni Mészkő 
nem teljesen analóg a felső-triászból ismert tipikus 
lofer-ciklusos képződményekkel, kőzetei zömükben az 
árapályövi leúlepedési környezet különféle aljzatából 
származnak.

Befejeződött a hazai alsó- és középső-kréta urgon 
fáciesű platform karbonátok egységes szemléletű, 
monografikus (őskömyezeti, rétegtani, fejlődéstörté
neti) feldolgozása, mind a Pelso, mind a Tiszai egysé
gek területén.

Középső- és felső-krétára vonatkozó mikro- 
biozonáció készült foraminiferák és mészalgák 
alapján (Agostyán 2., Ugod 262., Ukk 3., Sütő 22., 
Magyarpolány 42. sz. fúrások) és megkezdődött a 
felső-kréta tengeri eredetű mikroplankton sztrati- 
gráfia kidolgozása (Nagygörbő 1. sz. fúrás).

Kainozoikum. Elkészült a Bakonyszentkirály 3. sz. 
fúrás nagyforamlnifera vizsgálata és biosztrati- 
gráfial értékelése. A Discocyclina és Asterocyclina 
genusok fejlődési sorainak evolúciója alapján 
megállapítást nyert, hogy a vizsgált intervallum a 
felső-lutécit és az alsó-bartont képviseli kb. 2 millió 
év terjedelemben.

Befejeződött a Nagyberény 1. sz. fúrás bio- 
sztratlgráfiai vizsgálata (foraminifera, bentosz és 
plankton molluszka), melynek segítségével kimu
tatták, hogy a korábban neogénbe sorolt 691— 
849 m-ig terjedő fúrási szakasz valójában sokkal 
idősebb, oligocén korú.

Elkészült a Bakony hegység badeni szárazföl
di—édesvízi puhatestű faunájának monografikus 
feldolgozása. A nagy volumenű rendszertani fel
dolgozáson túl számos új adattal — kor, fácies, 
sótartalom, klíma és földrajzi kapcsolatok — 
egészültek ki a területre vonatkozó ismeretek.

Sor került a Budapest Illés utcai molluszka 
fauna újravizsgálatára. Egyértelműen tisztázódott.

Basin facies sedimentation in the Buda Moun
tains from the beginning of the Norian until the 
beginning of the Rhaetian could have partly con
tinued based on radiolarian datas. Biostratigraphy 
of the Triassic sequence of Vérhalom 1. borehole 
was also studied.

A monograph about the Middle Triassic ra- 
diolarians in the Balaton Highland, their zona- 
tion, orto- and parastratlgraphical correlation 
was compiled.

Investigation of the macrofauna of the Triassic- 
Jurassic sequence at Csővár has revealed the 
existence of a lagoonal facies in the Mediterra
nean region.

Dasycladacea investigations of Triassic se
quences have been carried out in the Buda Moun
tains.

The genetic model of an Upper Triassic open' 
lagoon has been formulated based on the simu- 
taneous evaluation of organic and inorganic mi
crofacies analyses in three boreholes on the Bala
ton Highland.

Microfacies, sedimentology and pa- 
laeoenvironmental reconstruction of the Middle 
Triassic intra-platform formations (Aszófő, 
Szentkirályszabadja) and the peritidal cyclic 
platform carbonates (Tagyon Limestone Forma
tion) was carried out (Dörgicse 1. borehole). 
Tagyon Limestone Formation is not analogous 
entirely with other Upper Triassic formations 
which are built up of Lofer cycles. Different rock 
types of the Tagyon Limestone were derived 
mainly from the different basements of the peri
tidal sedimentary environment.

The uniform elaboration (palaeoenvironment, 
stratigraphy, development history) of the Middle 
Cretaceous Urgonian platform carbonates has 
been finished in both the Pelso and the Tisza units 
in a monograph.

A microbiozonation of the Middle and Upper 
Creataceous has been established based on fo- 
rams and calcareous algae (Agostyán 2., Ugod
262., Ukk 3., Süttő 22., Magyarpolány 42. bore
holes). The project has started to develop Upper 
Cretaceous marine microplancton startigraphy 
(Nagygörbő 1. borehole).

Cenozoic. Investigation of larger foraminlfers 
and a biostratigraphical evaluation of the Bak
onyszentkirály 3. borehole has been prepared. 
Based on the evolution of Discocyclina and As
terocyclina genera it was revealed that the Inves
tigated interval represented Late Lutetian and 
Early Bartonlan (about 2 million years).

Biostratigraphical analyses (forams, benthos 
and planctonic molluscs) of Nagyberény 1. bore
hole have been finished. The investigation showed 
that the rock record between 691 and 849 metres 
is of Ollgocene age, where it was previously 
thought to be Neogene.

A monograph summarized the Badenian con
tinental and freshwater mollusc fauna of the Ba
kony Mountains. In addition to a large volume 
of systematic description, much new data (age,



hogy a fauna tartalmú partszegélyi fáciesű kép
ződmények felső-badeni korúak.

Integrált sztratigráfiai vizsgálatok
1992—93-ban kréta, eocén és miocén szelvé

nyeken folytak Integrált (bio-, magneto-, és nume
rikus) sztratlgráflarvizsgálatok.

Befejeződött a Bakonyjákó 528. sz. fúrás felső
kréta képződményeinek palynológiai, nanno- 
plankton, foraminlfera és paleomágneses értéke
lése. A vizsgálatok megerősítették, hogy a közép- 
hegység területén az üledékképződés a késő- 
szantonban kezdődött, a szánton — kampánl ha
tár pedig — a korábbi foramlnifera vizsgálati 
eredményeket igazolva — a Jákói Márga alsó 
harmadában van.

Három eocén rétegsort feltárt fúrás (Csetény
72., Nagyesztergár 58. és Csatka 2. sz. fúrás) mikro- 
paleontológial vizsgálata és paleomágneses érté
kelése készült el. Az együttes eredmények szerint a 
Csetény 72. és a Csatka 2. sz. fúrások eocén réteg
sorának teteje a 16., az alja pedig a 20. mágneses 
anomáliával azonosítható. A Nagyesztergár 58. sz. 
fúrás eocén szelvényének teteje a 17., az alja pe
dig a 20. mágneses anomáliával korrelálható.

Elkészült a Sáta 75. sz. fúrás miocén képződ
ményeinek foraminifera és plankton gastropoda 
vizsgálata és magnetosztratigráflai korrelációja. 
Folytatódott a Sopron 89. és Berhida 3. sz. fúrások 
pteropoda értékelése. Megállapítást nyert, hogy a 
badeni plankton gastropoda „esemény" az 5C 
mágneses anomáliával korrelálható, s valószínűsít
hető, hogy 16,7— 16,3 millió év között zajlott le.

Elkészült az orbltoid és nummulltold 
nagyforamlniferák biometrlai-populáció statisztikai 
mérésrendszerének és számítógépes kiérté
kelésének véglegesítése. Kidolgozták a numerikus 
földtani korbesorolást az európai „Ortho- 
phragmlnák" Interpolációjának segítségével.

A projekt megvalósítása kiterjedt nemzetkö
zi, külső és belső munkakapcsolatokkal történt. 
Nemzetközi: IGCP 286., 287. és 329. sz. projekt; 
kétoldalú MÁFI együttműködés: osztrák, román; 
OMFB együttműködés: görög, spanyol.

Külső kapcsolatok: ATOMKI, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem, József Attila Tudományegyetem, Ter
mészettudományi Múzeum. Intézeti belső kap
csolatok: „A Balaton régió köryezetföldtanl kuta
tása", „Energiahordozó nyersanyagok kutatá
sa", „A Dunántúli-középhegység földtani térké
pezése", „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
földtani térképezése", „A Dunántúli-közép
hegység karsztvízföldtani vizsgálata", „Me
denceanalízis", „Magyarország tektonikai és 
neotektonikal elemzése", „Központi adatbázisok 
és matematikai adatfeldolgozás" c. projektek, 
az Országos Földtani Adattár és az Országos 
Földtani Múzeum.

A következő évek feladata az összetett 
paleokarszt 1:50 000-es méretarányú térmodellje

facies, salinity, climate, palaeogeographlcal con
nections) have completed our knowledge about 
this area.

The mollusc fauna from Illés street, Budapest, 
has been re-evaluated and It revealed the Late 
Badenlan age of the shore sediments.

Integrated Stratigraphical Investigations
In 1992—93 integrated stratigraphical analyses 

(bio-, magneto- and numeric-) were carried out 
on Creataceous, Eocene and Miocene se
quences.

Palynologlcal, nannoplancton, foramlnifer 
and palaeomagnetic evaluations of the Upper 
Cretaceous sediments in Bakonyjákó 528. bore
hole have been finished. Analyses revealed that 
sedimentation in the' Transdanublan Central 
Range started in the Late Santonlan and 
the Santonian-Campanian boundary Is repre
sented by the lower third of -Jákó Marl Forma
tion, as it was shown by earlier foramlnifer inves
tigations.

Mlcropalaeontological and palaeomag
netic studies of the Eocene sequences of three 
boreholes (Csetény 72., Nagyesztergár 58. 
and Csatka 2.) have been done. The Integrated 
Interpretation of the results showed that the 
upper part of the Eocene sequences in 
Csetény 72. and Csatka 2. boreholes could 
have been correlated with the palaeomagnetic. 
anomals No. 16., while the bottom with the 
No.20. anomaly. The uppert part of the Eocene 
sequence of the Nagyesztergár 58. borehole 
can be correlated with the palaeomagnetic 
anomaly No. 17. which the bottom with the No. 20. 
anomaly.

Foramlnifer and plancton gastropod investiga
tions and the magnetostratigraphlcal correlation of 
Sáta 75. borehole have been compiled. Study of the 
pteropod fauna of Sopron 89. and Berhida 3. bore
holes has continued. It has been revealed that the 
Badenian plancton gastropod 'event' could be cor
related with the 5.c palaeomagnetic anomaly that 
happened between 16.7 and 16.3 million years.

The computer evaluation and interpretation of 
statistical measurements of the biometric-population 
of Orbitold and Nummulitold larger foramlnifers have 
been established. Numeric geological dating based 
on the Interpolation of the European “Ortho- 
phragmlnes" has also been established.

The project has numerous internal and external 
cooperations. International ones: IGCP 286. 287. 
and 329. projects. Bilateral cooperation of the 
Hungarian Geological Survey: Austria, Roumania. 
Cooperation in the frame of the National Com
mission for Technical Development: Grece, Spain.

External relations: Institute of Nuclear Research of 
the Hungarian Academy of Sciences, Eötvös Loránd 
University, Kossuth Lajos University, József Attila Univer
sity and Museum of Natural Sciences. Partnerships 
within the Survey: "Environmental Geological Re-



kidolgozásának folytatása (1994, Budai
hegység).

Ugyancsak folytatódik a platform és me
dencerendszerek környezeti és biosztratlgráfiai 
vizsgálata dinoflagellata, spóra—pollen, 
nannoplankton, foraminlfera, radiolária, 
molluszka, mikrofácies és szedlmentológial vizs
gálatokra támaszkodva.

Megkezdődik a pannon ökoszisztéma egy
ségek (élő—élettelen környezet) kidolgozása, 
azok egymáshoz, az elektrofácieshez és szek
vencia sztratigráfiához való kapcsolatának tisz
tázása. A vizsgálatok a Kisalföld területein indul
nak el.

Folytatódik a különböző sztratlgráflai (bio-, 
fizikai, kémiai) módszerek Integrált alkalmazása 
a hazai tercier képződményeken és eseten
ként Paratethys-beli tercier szelvényeken Is 
(Ausztria).

search of the Balaton Region"; " Prospecting of Fuel 
Raw Materials”; "Geological Mapping of the Trans- 
danublan Central Range”; "Complex Geological 
mapping of the Little Hungarian Rain, Vas and Zala 
counties”; "Karst Hydrogeological Investigation of the 
Transdanublan Central Range”; "Basin Analysis"; 
"Tectonic and Neotectonlc Analysis of Hungary"; 
"National Geological Database"; "Central Data
bases and Mathematical Evaluation of the Data”; 
"National Geological Museum".

During the next few years It is Intended to con
tinue the elaboration of the 3-dimensional model 
of the composite palaeokarst system of the Buda 
Mountains at 1:50 000 scale.

The environmental and blostratlgraphical investi
gation of platforms and basins also continues based 
on the study of dlnoflagellats, spore-pollens, nannb- 
planctons, forams, radiolarians and molluscs as well 
as microfacies and sedlmentologlcal analyses.

Elaboration will begin on the Pannonian eco
system units (living and Inert environments) and 
their correlation with each other as well as with 
electrofacies and sequence startigraphy. Re
search will be started on the Little Hungarian Plain.

The different (bio-, physlcal- and chemical-) strati- 
graphical methods investigating the Tertiary forma
tions of the country, and some Tertiary sequences of 
the Paratethys (Austria) will continue to be used.
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A Magyar Állami Földtani Intézet alapítása óta gyűjti és rendszerezi az ország földtani megisme
rése során szerzett információkat és dokumentációs anyagokat. A folyamatos, bár nem teljeskörű 
adatgyűjtés anyagát az Országos Földtani Adattár, az Országos Földtani Múzeum és az Országos 
Földtani Szakkönyvtár kezeli. A rendelkezésre álló adatállomány a nemzeti vagyon része.

Az Országos Földtani Adattár 32 000 kéziratos kutatási jelentést és szakvéleményt, 80 000 mélyfúrási 
dokumentációt, közel 200 000 mélyfúrási kataszteri lapot és 12 000 nyomtatott térképlapot tárol. A tér
képállomány túlnyomó részét az intézet által kiadott, különféle méretarányú földtani térképek alkotják. 
A 22 tematikus gyűjteményre tagolódó földtani gyűjtemény (Országos Földtani Múzeum) az ország 
legnagyobb szakkollekciója, melynek együttes állománya félmillió tétel, 128 611 egyedileg nyilvántartott 
tárgy, valamint 13 400 mélyfúrás magmintája. Az Országos Földtani Szakkönyvtár országos feladatkörű, 
nyilvános szakmai könyvtár. Állománya 240 000 könyvtári egység.

Az Országos Földtani Adattár tárolja a földtani munkákra vonatkozó információkat, az elvég
zett földtani kutatások eredményeit tartalmazó előírt dokumentációs anyagot, a megszűnt, vagy 
megszűnő, illetve privatizálásra kerülő állami vállalatok földtani dokumentációs anyagát, azok 
különböző szintű feldolgozásainak eredményeit, másodlagos információkat, kéziratos és nyomta
tott térképeket.

Az Országos Földtani Múzeum tárolja a földtani kutatás tudományos és ipari-gazdasági szem
pontból jelentős értékű tárgyi dokumentumait (fúrási magminták, ásványok, kőzetek, ősmaradvá
nyok, anyagvizsgálati preparátumok).



Az Országos Földtani Szakkönyvtár kezeli a földtani kutatáshoz szükséges hazai és külföldi 
nyomtatott termékeket, egyéb információ forrásokat.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény a földtani kutatás történetének írásos és tárgyi 
dokumentumaiból áll.

Az adattár, a gyűjtemény, a szakkönyvtár és a tudománytörténeti gyűjtemény fenntartja 
(megőrzi, nyilvántartja, kezeli) és a jogszabályokban meghatározott adatvédelemben részesíti 
anyagait. Olyan mértékben dolgozza fel a dokumentumokat, hogy azok a tudományos kutatás 
és az állami szakmai feladatok ellátására alkalmasak legyenek. Önálló módszertani és tudomá
nyos kutatásokat végez, elősegíti a földtani ismeretek oktatásban és közművelődésben játszott 
szerepének betöltését.

E tevékenység a földtani kutatások írásos és tárgyi dokumentumainak, a földtani kutatáshoz 
kapcsolódó, nemzetközi forrásból származó információinak rendszerezett állományát eredménye
zi. Tartalmi feltárását hagyományos és számítógépes információs rendszerek, adatbázisok biztosít
ják. Az intézet a földtani és dokumentációs központ dokumentumállományára és adatbázisára 
alapozottan:

— döntéselőkészítő rendszerként informatikai támogatást ad a kormánynak és egyéb állami 
szerveknek az ásványi nyersanyagokkal és energiahordozókkal történő gazdálkodáshoz;

— környezetvédelmi, településfejlesztési és egyéb államigazgatási döntésekhez biztosítja a föld
tani informatikai hátteret;

— a kutatási és bányászati koncessziókhoz szükséges adatokat szolgáltatja, tárolja a koncesz- 
sziós területen folyó kutatások adatait;

— támogatja a földtani és geofizikai alapkutatási és előkutatási tevékenységet;
— adatokat szolgáltat az önkormányzatok, vállalkozók és egyéni érdeklődők részére.
A dokumentációs központok tevékenységének fontos eleme az ELGI-vel való együttműködés, 

az adatszolgáltatók és a külső szakértők közreműködése.
A dokumentumállományok feltártsága az e célra fordítható anyagi eszközök és az adatállo■-■ 

mány nagyságának eltérő növekedési üteme miatt nem megfelelő, jelenleg már nehezen tudja 
kielégíteni az adatszolgáltatás, és ezen belül a feldolgozott adatok iránti megnövekedett igénye
ket. Ezért halaszthatatlan, és az e téren fennálló lemaradás miatt kiemelt fejlesztést igényel a do
kumentum- és adatállomány számítógépes adatbázis-rendszerének kiépítése.

A tudományos eredmények közreadása a MÁFI alapfeladata. Tudományos tevékenységének 
eredményeit nagymúltú, színvonalas kivitelű folyóiratokban és tanulmánykötetekben adja közre. A 
periodikák a geológia hazai és külföldi művelőinek tájékoztatásán túl fontos cserealapot is.jelente- 
nek külföldi kiadványok megszerzéséhez. A kiadványok megjelenése sajnálatosan lassú.

1994-ig az intézet jelentős térképkiadói tevékenységet is folytatott. A földtani térképkiadás terü
letén a MÁFI volt az ország egyetlen, az előállítás teljes vertikumával rendelkező intézménye. A 
térképek színvonalas minőségűek voltak, az átfutási idő változó, esetenként több év is volt. A ki
adói tevékenység technikai hátterét az azzal szoros technológiai kapcsolatban lévő nyomda biz
tosította.

A kiadói tevékenység koncepciója függvénye az újonnan kialakítandó kutatási programok
nak. A futó szöveges és térképi sorozat kiadványokat lépésről-lépésre váltják ki az új programok 
tartalmukban és kivitelben megújult termékei, de az átmenet 3—5 évet is igénybe vehet. A váltás 
a szervezési, technikai korszerűsítést, az elektronikus kiadványszerkesztésre történő áttérést is jelenli.

A kiadói tevékenység eredményei az intézet hagyományos kiadványai, az Évi Jelentés, az Év
könyv, a Geologica Hungarica sorozat, térképmagyarázók, alkalmi kiadványok, atlaszok térkép
lapjai, tájegységi és egyedi térképek. A kiadványok hazai és külföldi geológiai és társintézmények, 
földtani, bányászati hatóságok, földtani kutató vállalatok, tervező intézmények, önkormányzatok, 
a közvélemény és az egyéni érdeklődők munkáját, illetve tájékoztatását szolgálják.

A számítástechnikai, térinformatikai fejlesztés terén 1992—93-ban jelentős haladás történt az in
tézetben. A MÁFI több szakmai kiállításon és rendezvényen vett részt és mutatta be eredményeit, 
elsősorban a térinformatika alkalmazását a mérnökgeológia és a környezetvédelem terén. A fej
lesztési irány feladatai között szerepel a digitális térkép általánosabb használata, a térkép alapú 
információs rendszerek alkalmazása. Ezen a téren Is előrelépés történt. Infrastruktúrális fejleszés ke
retében elkészült a teljes épületben az ETHERNET hálózat kiépítése.



The Hungarian Geological Survey has been collecting and systematizing information and 
documentation about the geology of the country since its establishment. The material o f the con- 
tinuous. but incomplete, collection is managed by the National Geological Database, the Na
tional Geological Museum and the National Geological Library. The available data are a part of 
the national heritage.

The National Geological Database stores 32 thousand research reports and studies in manu
script, 80 thousand documentations of deep drillings, nearly 200 thousand cadastral forms o f deep 
drillings and 12 thousand printed maps. The biggest part o f the maps are geological maps at dif
ferent scales issued by the Survey. The National Geological Museum has 22 thematic collections. 
This is the largest professional collection in the country and has more than 500 thousand items, 
128 611 individual pieces and rock record of 13 400 deep drillings. The National Geological Library 
is a special public library with a nation-wide scope of duties, it has 240 thousand submitted items.

The National Geological Database stores information about geological research, documenta
tion o f different geological surveys, geological documentation overtaken from former liquidated 
or privatized state companies and other secondary information, printed and manuscript maps.

The National Geological Museum contains specific documentation o f geological research 
and objects that have an industrial or economic importance (cores, minerals, rocks, fossils, labora
tory preparations).

The National Geological Library stores printed material and other information from Hungary 
and abroad, necessary for geological research.

The Collection of the History of Sciences and Exploration preserves written and material docu
mentation of the history of geological research.

The database, collection, library and Collection o f the History o f Sciencesand Exploration 
maintain (preserve, register and operate) and give data protection as ruled by the legislation of 
their material. They evaluate documentations as to be suitable to perform the duties o f scientific 
research and professional state tasks. They carry out independent methodological and scientific 
research and promote geological and public education.

This activity results in a systematical stock of written and material documents o f geological re
search and international information connected with geological survey. Its operation is guaran
teed by traditional and computer information systems and databases. The Survey completes the 
following based on the materials of its geological and documentation centre:

— provides information to the government and to other state organizations to prepare deci
sions connected with the economy of fuel and other raw materials;

— assures geological information for environmental protection, development o f settlements 
and other state management decisions;

— supplies data to the survey and mining concessions and registers research data o f the con
cessional areas;

— supports geological and geophysical basic and preliminary resarch;
— provides data to the Mayor's Offices, contractors and private persons.
Cooperation with the Eötvös Loránd Geophysical Institute is important in the work of the 

documentation centres as well as the contribution of other organizations that provide data in 
addition to the external experts.

The state of the documets is not adequate because of the unequal increase o f the financial 
support and the amount of data. Therefore, data provision can hardly be fulfilled, especially the 
increased demands for treated data. The establishment of a computer database o f the docu
ments and other data cannot be postponed and requires a stressed development to offset 
backwardness.

Publication of the scientific results is a basic task of the Hungarian Geological Survey issued in 
traditional, high-level journals and books. In addition to the information in Hungary and abroad, 
periodicals are important in the exchange of international publications. The production o f the 
publications is regrettably slow.

The publication of maps is also an important activity of the Survey. Until 1994 the Hungarian 
Geological Survey was the only institute in the country that possessed the whole spectrum of pre
paring and printing geological maps. Maps are o f high quality, but the time o f issuing was vari
able, sometimes, it can take some years before they are printed and available for distribution. A 
printing house assured the technical background o f publishing activity.

The conception of the publishing activity depends on the new research profile of the Survey. 
Recent text and map series are continuously succeeded by the advanced products o f the new



programs. The transition period can be as long as 3—5 years. This change includes the moderniza
tion o f organization and technics as well as the transition to electronic edition of publications.

Results o f publishing activity are the traditional volumes of the Hungarian Geological Survey. 
These include the Annual Report the Annals, series of Geologica Hungarica, explanatory texts for 
the maps, occasional publications, sheets o f the atlases and regional and individual maps. These 
publications help the work and give information to the national and international geological insti
tutions, geological and mining authorities, geological research companies, planning officies, 
Mayor's Offices, public and private persons.

There was a significant progress in the development of computer techniques and GIS 
(Geographical Information System) in the Survey in 1992—93. The Hungarian Geological Survey 
took part at numerous professional exhibitions and meetings and presented its results, mainly the 
GIS application o f engineering and environmental geology. Further tasks for development are to 
introduce more widespread digitized maps and other information systems based on maps. The 
establishment o f the ETHERNET system throughout building was an important result of this kind of 
development.

Az Országos Földtani Adattár tevékenysége

Jankovich István—Erdélyi Gáborné

National Geological Database

by István Jankovich (1992) and Ms. Elisábeth Erdélyi (1993)
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Az elvégzett munka célja 1992-ben is a föld
tani kutatás dokumentációs anyagának folyama
tos és országos szinten teljes körű gyűjtése, feltárá
sa, valamint ,a szolgáltatási rendszer kiépítése és 
működtetése volt.

A földtani kutatás magas költségigénye, egyes 
kutatások esetén azok megismételhetetlen volta 
egyaránt indokolttá teszik a kutatás elsődleges 
dokumentációinak megfelelő mélységig történő 
folyamatos, központi gyűjtését, feldolgozását és 
hozzáférhetővé tételét.

A külső és belső adatszolgáltatók részéről az 
Országos Földtani Adattár számára történő adat
szolgáltatás ellenőrzése és regisztrálása folyamato
san történt.

1992-ben elkezdődött az intézeti részadattárak 
anyagának feltárása és nyilvántartás szinten be
építése a központi adattárba. (Az 1992-ben fel- - 
mért belső anyag 3200 db dokumentáció).

Folytatódott a dokumentumállomány előírások 
szerinti minősítésének naprakészen tartása, az adat 
védelem biztosítása. Megvalósult a zárolt anyag 
páncélszekrényben való biztonságos elhelyezése.

Folytatódott az egységes központi jelentéstár 
rendszerének kialakítása és a jelentéstár anyagá
nak tételenkénti tartalmi feltárása az 1992. évi terv-

The aim in 1992, like the previous years was to 
collect continuously documentation of geological 
research throughout the country and to establish 
and operate information systems.

High costs of geological research and some 
surveys that can't be repeated make necessary 
the continuous and centralized collection of the 
primary documentations, elaboration of data and 
their accessible storage.

Data supply for the Natioanl Geological Da
tabase from external and internal sources hap
pened continuously, and these pieces of informa
tion were controlled and permanently registered.

Exploration of the internal sub-databases 
within the Survey began in 1992, and loading of 
information into the central database has also 
begun. (3200 documentations were overviewed in 
the Survey in 1992).

An up-to-date operation of the documenta
tion, regulated by instructions, has continued. To 
assure data protection documentations are stored 
In closed safes.

We have continued to establish a central store 
of reports and to survey the content of each report 
for some specific subjects, as required by the 1992 
plans. Collection of key-words from the regional



feladatok által Igényelt területeken. Új tevékeny
ségként megkezdődött a területi jelentések tárgy- 
szavazása egy 5000 szavas szakszótár alapján.

Az adatállomány 1992. évi gyarapodása 1856 
db kéziratos jelentés és szakvélemény volt.

Folytatódott a mélyfúrási dokumentációk köz
ponti archívumának és nyilvántartási rendszerének 
fejlesztése. A mélyfúrási adatbázis feltőltéséhez 
szükséges adatelőkészítési és adategyeztetési 
feladatok ellátását folyamatosan biztosították. Az 
adatállomány 1992. évi gyarapodása 1400 db 
mélyfúrási alapadat és 700 db mélyfúrási doku
mentáció.

1992-ben négy db l:100 000-es méretarányú 
térképlappal bővült az egyes területek megkuta- 
tottságát bemutató térképsorozatok szerkesztése: 
Sellye (L-33-84). Siklós (L-34-73), Mohács (L-34-74), 
Szigetvár (L-33-72).

Tematikus adatgyűjtésekre, adatfeldolgozá
sokra és kiértékelésekre került sor az éves projektek 
feladataihoz, illetve külső megbízásokhoz kapcso
lódóan (MÁFI, ELGI projektek).

1992-ben is folytatódott a szolgáltatási rend
szer fejlesztése és a szolgáltatási feladatok ellátá
sa:

— Intézeti betekintés (fő/dokumentáció): 
683/4081;

— külső betekintés (fő/dokumentáció): 83/411.
1992- ben megkezdődött a külső intézmények 

adattárainak rendezése, átvételének előkészítése 
(külső cégektől átvett dokumentáció: Hungalu 
Magyar Alumíniumipari Rt.: 946 db; Bélapátfalvai 
Cement Rt.: 10 db; VITUKI: 257 db).

A dokumentum állományhoz kapcsolódó je- 
lentéstárl és mélyfúrási nyilvántartási rendszerek 
katalógus rendszereinek 1992. évi fejlesztése fo
lyamatosan történt.

1993- ban az egységes központi jelentéstár 
bővítése során 227 db dokumentáció leltározása 
történt meg.

A mélyfúrási dokumentációk központi archí
vumának és nyilvántartási rendszerének fejlesztése 
során 1993. folyamán 320 db fúrás beiktatására 
került sor.

Elkészült a Hajdú-Bihar megyei vízkutató fúrá
sok ellenőrzése és kiegészítése az országos vízka
taszter alapján.

A külső Intézmények adattárainak felmérése 
keretében 1993-ban:

— megtörtént a Nógrádi Szénbányák Földtani 
Adattára teljes földtani dokumentációs anyagá
nak felmérése és átvétele;

— folytatódott a Borsodi Szénbányák Földtani 
Adattára földtani dokumentációinak tételes fel
dolgozása;

— megtörtént a teljes recski földtani dokumen
tációs anyag, valamint a Mecseki Ércbányák Vál
lalat jelentéstárának tételes feldolgozása;

— elkészült a dorogi, mátraaljai, mecseki, 
oroszlányi, tatabányai és veszprémi szénbányák 
adattáraira vonatkozóan azok dokumentumállo
mányának, állapotának, jelenlegi kezelésének 
általános szempontok szerinti felmérése.

reports based on a technical dictionary containing 
5000 words has started.

The store of documents increased by 1856 
items in 1992 (studies in manuscript and experts' 
reports).

Development of the central archives and a 
registration system for the documentations of 
deep drillings have continued. Data were pre
pared continuously and checked to load into the 
database. The store of data increased with 1400 
basic data and with 700 documentations of deep 
drillings in 1992.

An edition of a four-sheet map series at 
1:100 000 scale showing the rate of exploration of 
certain areas was finished In 1992: Sellye (L-33-84), 
Siklós (L-34-73), Mohács (L-34-74) and Szigetvár (L- 
33-72).

Data have been collected and interpreted on 
specific subjects that were connected with the 
research projects of the Hungarian Geological 
Survey and the Eötvös Loránd Geophysical Insti
tute.

Development of the Information and data 
supply system continued In 1992:

— research staff number of the Survey: 686 
persons/4081 documents,

— 83 persons/411 documents.
Re-organization of the databases of external

Institutes and preparation for overtaken their ma
terials started in 1992. (Documentations overtaken 
from other companies: Hungalu Hungarian Alumin
ium Industrial Company Ltd.: 946 pieces; Bélapát
falva Cement Company Ltd.: 10 pieces; Research 
Institute for Water Management: 257 pieces).

Catalogues of the reports and deep drilling 
registrations connected^ with these documents 
were developed continuously In 1992.

During the enlargement of the central store 
of reports, an inventory of 227 documents has 
been done in 1993. The central archives and 
registration system of the documentation of 
deep drillings were completed with data from 
320 boreholes.

We have finished to check and supplement 
water prospecting drillings in Hajdú-Bihar county 
based on the national water cadastral survey.

In 1993 in the frame of a survey of databases 
from external institutes:

— all the geological documentations of the 
Nógrád Coal Mines have been surveyed and over
taken; .

— elaboration on the geological documents 
of the Borsod Coal Mines has continued;

— elaboration on all the geological docu
ments of the Recsk Ore Mines and reports of the 
Mecsek Ore Mining Company has finished;

— a survey of databases of the Dorog, 
Mátraalja, Mecsek, Oroszlány, Tatabánya and 
Veszprém Coal Mines has finished including re
viewing their documents, conditions and general 
aspects of recent operation.

Préparation and control of data, required 
by the “Central Databases and Mathematical



Az adattár eleget tett a mélyfúrási adatbázis 
feltöltéséhez szükséges; a „Központi adatbázisok 
és matematikai adatfeldolgozás" c. projekt által 
Igényelt adatelőkészítési és adategyeztetési fel
adatoknak.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 
gondoskodott a zárolt dokumentációk nyilvántar
tásának folyamatos aktualizálásáról, valamint e 
dokumentációk elkülönített, biztonságos tárolásá
ról.

Az adattári szolgáltatás folyamatos volt, az 
adattár látogatottsága a következőképpen ala
kult:
Intézeti betekintés (fő/dokumentáció): 504/3323
Külső betekintés (fő/dokumentáció): 163/1991

Az adattár tematikus adatgyűjtésekkel és kiér
tékelésekkel tett eleget az éves intézeti feladatok, 
Illetve külső megbízások ezirányú igényeinek.

A koncessziós adatszoba működtetése kere
tében ellátta az adatszoba látogatóinak és 
Igénylőinek kiszolgálását, megszervezte az igényelt 
szakmai konzultációkat.

Együttműködő intézmények: ELGI, VITUKI, fel
számolásra, vagy privatizálásra került/kerülő, fent 
említett volt állami vállalatok.

Az Országos Földtani Adattár vezetését 1992- 
ben Jankovlch I., 1993-ban pedig Erdélyi G.-né 
látta el.

Evaluation of the Data' project to build a data
base for deep drillings has been completed.

According to the rules of data protection, we 
provided for the continuous renewal of the closed 
documents and their separate and safe storage.

We have provided information continuously to 
the visitors In the Database which numbered In 
1993:

— research staff member of the Survey: 504 
persons/3323 documents;

— external claims: 163 persons/1991 docu
ments.

Requirements of the research projects of the 
Survey and other external demands were fulfilled 
with thematic data collections and interpretations.

During the operation of the concessional data 
room, we welcomed the visitors and organized 
some professional consultations.

Our cooperating partners and persons were: 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, Research 
Institute for water Management, liquidated or 
privatized former state companies, listed above.

The national Geological Database was su- 
perwised by Jankovics, I. In 1992 and'by Mrs. Erdé
lyi. G. in 1993.

Az Országos Földtani Szakkönyvtár működése

Csongrádi Márta

National Geological Library

by Márta Csongrádi

Bruttó pénzügyi keret 
Total budget Material costs
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A könyvtári törvényben rögzített feladatok ér
telmében az Országos Földtani Szakkönyvtár az 
országos feladatkörű szakkönyvtár minősítésének 
megfelelő szolgáltatást nyújtott mindkét évben. A 
könyvtár szervezetében működött a Térképtár, s 
1993-ig a Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjte
mény Is. A könyvtár a hagyományoknak megfele
lően folyamatosan gyűjtötte a földtani irodalom 
hazai és külföldi szöveges és térképes dokumen
tumait, tárgyi emlékeit, állományába építette és 
igények szerint rendelkezésre bocsátotta azokat.

Mindkét évben az olvasótermi szolgáltatás fo
lyamatosan működött a könyvtárban és a térkép
tárban is. A könyvtár látogatottságát az alábbi 
számok tükrözik:

In 1992—93 the supply for the Library was ade
quate according to its qualification determined by 
the legislation. The Map Depository also belongs to 
the library, as well as the Collection of the History 
of Sciences and Exploration until the end of 1993. 
Following tradition, the Library has. continuously 
collected text and map documentations and 
other publications regarding Hungarian and inter
national geological literature. These documents 
were incorporated into the stock and then they 
were at disposal upon request.

Provisions of the reading-room were perma
nent both In the Library and In the Map Depository. 
The number of the visitors in the Library was the 
following:



1992 1993
Beiratkozott olvasók (fő): 516 592
Külső olvasók (fő): 87 236
Kölcsönzött dokumentum: (db) 8 327 9 876
Helyben használt dokumentum (db): 7 240 8 606
Xerox másolat készítés (oldal): 2 000 17 929
Könyvtárközi kölcsönzés:

küldött dokumentum (db): 79 141
kapott dokumentum (db): 69 92

1993 elején a könyvtár megvásárolta a U.S. 
Geological Survey adatbázisát, a GEOREF-et, 
melyből, valamint saját építésű adatbázisaiból 41 
alkalommal végzett irodalomkutatást.

Az állomány gyarapodását a következő ada
tok mutatják be:

1992 1993
Könyv (leltári egység): 397 461
Időszaki kiadvány (féle): 628 667
Az 1993. december 31 -iei állomány leltári egység
ben kifejezve:

Könyv 70 767
Időszaki kiadvány 137 420
Kézirat, mikrofilm 2 506
Térképek 91 430
Összesen: 302 123lelt. egység

A leltározott állomány feltárására tovább foly
tatódott a tárgyszó, szerzői, ETO (egyetemes tize
des osztályozás), kongresszusi, különlenyomat, 
mikrofilm katalógusok építése.

Intézeti kiadványok árusításából 1992-ben 800 
E F t . 1993-ban 1100 E Ft folyt be.

A befolyt összeget a könyvtár a technikai fej
lesztésre fordította. 1993 decemberében megren
delte az Information Management & Engineering 
Ltd. londoni cég termékét, a TINLIB-programot, 
amely egy 1992. áprilisi felmérés szerint a legelter
jedtebb könyvtári szoftver a világon. A program 
segítségével a könyvtári munkafolyamatok nagy 
mértékben automatizálhatok. Integrált rendszer, 
moduljai egységes rendszert alkotnak, alkalmas 
nagy könyvtári állományok kezelésére, nyitottsága 
pedig lehetővé teszi az ISIS programban feldolgo
zott anyagok konvertálását is, A program feltöltése 
több évi intenzív munkát igényel.

A könyvek tételes leltározásának előkészítése 
1992-ben 1—25 000 leltárszámig megtörtént. 1993- 
ban 25 001—50 000 leltári egység között leltári szám 
szerint a könyvállomány előrendezésére került sor.

Az 1800 előtti régi, ritka kiadványokat és az ol
vasótermi prézens anyagokat 1992-ben leltározták.

A mikrofilmtár részletes felvételére és az új 
alapleltárkőnyv készítésére 1993-ban került sor.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény 
hagyaték anyagából 1100 egységet építettek a 
gyűjtemény állományába.

Sor került a cserés partnerek címlistájának el
lenőrzésére. a változások átvezetésére és számító
gépi rögzítésére. 1993-ban négy új cserés partner
rel történt megállapodás, s nyolc újabb lehetőség
ről folyt tárgyalás. 1993-ban 607 cserés partnernek 
az Évi Jelentés 1989, 1990, 1991 I. részét, a Geol. 
Hung. Ser. Pál. 53. fasc. 162 darabját postázta az 
intézet.

1992 1993
Enrolled readers: 516 592
External readers: 87 236
Borrowed documents: 8 327 9 876
Documents, read in house: 7 240 8 606
Copies: 2 000 pages 17 929 pages
Interlibrary loan sevice:
loaned documents: 79 pieces 141 pieces
received documents: 69 pieces 92 pieces

The Library bought GEOREF, database of the 
U.S. Geological Survey at the beginning of 1993. 
The Library made survey of literature from GEOREF 
and from the Survey's own database in 41 occa
sions.

Increase of the store is shown by the following
numbers:

1992 1993
Books (library units): 397 461
Special publications (types): 628 667

State as of 31 Decembre 1993 (library units): 
Books: 70 767
Special publications: 137 420
Manuscripts, microfilms: 2 506
Maps: 91 430
Altogether: 302123 items of inventory

To survey the store, the Library has continued 
to develop further catalogues like key-word, 
author, ETO (Uniform Decimal Classification), con
gress. offprint and microfilm.

We sold publications of the Survey for 800 
thousand Ft in 1992 and for 1 100 thousand Ft in 
1993.

This money was used for the technical devel
opment of the Library. A program called TINLIB 
was ordered from the Information Management & 
Engineering Ltd., London in December 1993. This 
program is the most widespread used library soft
ware in the world, according to a survey in April 
1992. It helps to automate most of the library 
processes. It is an integrated system whereby its 
moduls form a uniform structure and it is suitable to 
handle big library stores. Documentations in the 
ISIS program can also be converted. Loading this 
program will require intensive work for the next few 
years.

Preparation for taking stock of inventory num
bers from 1 to 25 000 occured in 1992 and from 
25 001 to 50 000 in 1993.

. The Library took an inventory of the old and rare 
documentations published before 1800 and some 
special publications in the reading-room in 1992.

A detailed survey of the microfilm store was 
taken in 1993, and a new basic inventory list has 
also been prepared.

1100 pieces from the Collection of the History 
of Sciences and Exploration were incorporated to 
the Library's collection.

The Library has checked the adresses of the 
exchange partners and changes were recorded 
on computer. An agreement was made with four 
new exchange partners in 1993 and we negoti
ated about eight other possibilities. We sent the .1989, 
1990 and 1991 I. volumes of the Annual Report and



A könyvtár kurrens külföldi folyóirat jegyzéke, 
mely 1993-ban 667 címet tartalmazott, az olvasó
termi számítógépen az olvasók számára hozzáfér
hető.

Elkészült az intézet 1869 és 1993 között megje
lent szöveges kiadványainak bibliográfiája számí
tógépes és nyomtatott változatban. Ugyancsak 
elkészült az 1957 és 1993 között megjelent térképek 
bibliográfiája.

Az együttműködésben résztvevő földtan és 
határterületi gyűjtőkörű könyvtárak rendelt folyóira
tainak jegyzéke (13 könyvtár 610 folyóirata) az 
érdeklődők rendelkezésére állt számítógépes és 
nyomtatott formában.

1993-ban tovább bővültek a kapcsolatok a 
földtani gyűjtőkörű könyvtárakkal, ez évben 19 
földtan és rokon területi könyvtár vett részt az 
együttműködésben.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény 
állományának felhasználásával 1993 októberében 
a Nopcsa emlékülés megszervezésében tevéke
nyen részt vállaltak a könyvtár munkatársai.

A könyvtár továbbra is fő feladatának tekinti 
az információk gyors átadását, számítógépes 
szakmai adatbázisok további beszerzését, s a 
könyvtári állomány számítógépes feldolgozását a 
kutatók Igényeinek megfelelően.

162 pieces of Geol. Hung. Ser. Pal. 53. fasc. to our 
partners in 1993.

A list of the current International scientific jour
nals that contained 667 titles in 1993, is available 
on computer in the reading-room.

A bibliography of the text publications of the 
Survey between 1869 and 1993 has been pre
pared in both computer and printed form. The 
bibliography of the maps published between 1957 
and 1993 has also been completed.

A list of the journals, ordered from other geo
logical and different scientific libraries, (610 jour
nals of 13 libraries) was available both on com
puter and printed form.

We have continued to develop cooperation 
with other geological libraries. In 1993, 19 geologi
cal and similar scientific libraries participated.

The Library took part in organizing the com
memorating meeting of Ferenc Nopcsa in Octo
ber 1993, using the material from the Collection of 
the History of Sciences'and Exploration.

In the future the mairnask of the Library will be 
the quick transfer of information, further acquisition 
of professional computer databases and the 
computer elaboration of the stock according to 
the demands of the researchers.

Az Országos Földtani Múzeum tevékenysége

Kordos László

The Geological Museum of Hungary

by László Kordos
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Az Országos Földtani Múzeum célja és felada

ta 1868. évi alapítása óta az ország földtani kuta
tását dokumentáló ásványok, kőzetek, ősmarad
ványok és mélyfúrási magminták begyűjtése, 
megőrzése, nyilvántartása, bemutatása, valamint 
a tudományos, gazdasági és közművelődési igé
nyek kielégítése, az információk biztosítása.

A múzeum 22 tematikus gyűjteményre tago
lódik. A legfontosabb, publikált és nemzetközileg 
számontartott minták az intézet főépúletében, a 
további tételek, valamint a mélyfúrási magminták 
négy vidéki telephelyen (Rákóczitelep, Szolnok, 
Szépvizér, Pécs-Vasas) vannak elhelyezve. A mú
zeum leltározott állománya 1992-ben 123 457, 
1993-ban 128 611 tétel, valamint 13 400 mélyfúrás 
magmintái.

A gyűjteményi állomány 1992-ben önálló gyűj
tésekkel (Rudabánya, Erdőbénye, Felsőpetény, 
Vasas, budai Vár-barlang, Szeged—Őthalom,

The aim and task of the Geological Museum 
of Hungary, since its establishment in 1868, is to 
collect, store, register and introduce minerals, 
rocks, fossils and rock record of deep drillings that 
document the geological survey of the country. 
Another important task is to supply data and in
formation for scientific, economic and educa
tional purposes.

The Museum has 22.thematic collections. The 
most important samples that were published and 
internationally registered are in the main building 
of the Survey. The other samples and cores of 
deep drillings are stored at four places in the 
country (Rákóczitelep, Szolnok, Szépvizér, Pécs- 
Somogy). There were 123 457 items of inventory in 
1992, while this number was 128 611 in 1993 in ad
dition to the 13 400 core samples.

The collection was enriched with our own 
collections (Rudabánya, Erdőbénye, Felsőpetény,



Bükkábrány, Nagyvisnyó, Szokolya, Tatabánya), 11 
esetben intézeti dolgozók ajándékával, valamint a 
várpalotai fúróvállalat és a balatonalmádi Bauxit 
Kutató Vállalat kiválasztott magmintáinak átvéte
lével gyarapodott. 1993-ban az állomány önálló 
gyűjtéssel 28 lelőhelyről kb. 8500 tétellel, a Bauxit 
Kutató Vállalat jogutódjától, a Geoprospect Kft.- 
től (1280 fúrás, 950 zsák), a Tatabányai Szénbá
nyáktól (180 zsák etalon minta) és a Cserei utcai 
raktárból (95 fúrás, 169 zsák) átvett anyaggal 
gyarapodott. 1993-ban a múzeum visszakapta az 
Iparművészeti Múzeumtól a korábban oda átadott 
708 db egyedi kivitelezésű, múlt század végén 
készített agyagmintát és a hozzájuk tartozó Seger- 
gúlákat.

Először a múzeum történetében 1992-ben nyílt 
lehetőség arra, hogy számítógép és az „ARIADNE" 
nevű program beszerzésével érdemben megkez
dődjön a gyűjtemény egészére kiterjedő, egysé
ges számítógépes nyilvántartási rendszer kialakítá
sa. Az 1992. évi próbafuttatást és tesztelést köve
tően 1993-ban a rendszert 10364 ellenőrzött és 
kiegészítő adatokkal ellátott tétellel töltötték fel az 
osztály munkatársai. Ez a mennyiség a teljes leltá
rozott állomány 8—10%-a, de már így Is lehetőség 
nyílt a gyűjteményrészek, valamint az Országos 
Földtani Adattár és az Országos Földtani Szak- 
könyvtár közötti kapcsolatteremtésre.

A múzeum kutatói 1992-ben 15, 1993-ban pe
dig 27 tanulmányt jelentettek meg. A kúlönböző 
gyűjteményrészeket 1992-ben 140 kutató (közöttük 

c 20 külföldi), 1993-ban pedig 116 kutató (közöttük 
34 külföldi) kereste fel. A látogató csoportok száma 
1992-ben 12, 1993-ban pedig 23 volt, összesen kb. 
1300 résztvevővel. A múzeumban. Illetve a gyűjte
ményi anyag felhasználásával a Magyar Televízió 
18 esetben készített felvételt. A hazai és a külföldi 
szakmai Igényeknek megfelelően kölcsönösségi 
alapon csereként 82 tárgyról készült másolat.

A múzeum kutatói elsősorban az OTKA prog
ramokon keresztül alakították ki hazai és külföldi 
kapcsolataikat. Rudabányán immár nemzetközi 
ásatással folytatódott a nemzetközi jelentőségű 
Homlnoida-lelőhely sokoldalú vizsgálata az OTKA, 
a Magyar—Amerikai Közös Alap, a National' 
Geographic Soclety és az L.S.B. Leakey Alapítvány 
támogatásával. Új Hominoida-lelőhely felfedezé
sének reményében az Aggteleki Nemzeti Park 
támogatásával próbaásatások történtek az 
alsótelekesl alsó-pannónlai rétegekben. 
Ipolytarnócon a Bükki Nemzeti Park támogatásá
val elkészült az újonnan feltárt nagyklterjedésű 
alsó-miocén lábnyomos felszín térképezése és 
védelmi-kiépítési javaslata. Budapest Főváros Ön- 
kormányzata Kulturális Bizottságának pályázatát 
elnyerve a budai várpincékben új mollusca és 
gerinces maradványokat tartalmazó lelőhelyeket 
sikerült feltárni és begyűjteni. A „Magyarország 
emlősfaunájának kialakulása' c. OTKA pályázat 
keretében az Országos Természettudományi Mú
zeummal közős kutatások történtek. A dél-alföldi 
löszképződmények keletkezésének paleoökológlai 
rekonstrukciója keretében az OTKA pénzügyi

Vasas. Buda Castle Cave, Szeged-Öthalom, Bük
kábrány, Nagyvisnyó, Szokolya, Tatabánya), pres
ents received from the researchers of the Survey In 
11 cases and with the cores of the Várpalota Drill
ing Company and the Bauxite Prospecting Com
pany at Balatonalmádi in 1992. The collection 
increased with some 8500 items from 28 sites from 
our own collection and with materials from the 
former Bauxite Prospecting Company present 
Geoprospect Company Ltd, (1280 boreholes, 950 
sacks), Tatabánya Coal Mines (180 sacks of etalon 
samples) and from the Csere street repository (95 
boreholes, 169 sacks) In 1993. The Museum re
ceived 708 Individual clay samples that were pre
pared at the end of the last century and Seger- 
pyramids from the Museum of Applied Arts in 1993.

The acqurlng of computers and a software 
called ARIADNE made it possible for the first time 
in the history of the Museum In 1992 to establish a 
computer database for the whole collection. After 
a test In 1992. the system was loaded with 10 364 
controlled and supplementary data in 1993. This is 
only 8-10% of the whole Inventory but it already 
made it possible to interconnect the different de
partments of the Survey, the National Geological 
Database and the National Geological Library via 
computer.

Researchers from the Museum published 15 
papers in 1992 and 27 In 1993. 140 researchers (20 
from abroad) visited the different parts of the col
lection In 1992 while this number was 116 (34 from 
abroad) In 1993. 12 groups visited us In 1992 and 23 
In 1993. The Hungarian Television filmed samples of 
the Museum's collection 18 times. To fulfil the na
tional and International requirments, 82 casts of 
samples were prepared for exchange.

Researchers of the collection have developed 
their scientific connections mainly through the 
programs of the National Scientific Research Fund 
In Hungary and abroad. The multifolded investlag- 
tion of the Hominoid site of international impor
tance has continued In the frame of an Interna
tional excavation supported by the National Sci
entific Research Fund, Hungarian-American Joint 
Foundation, National Geographic Society and 
L.S.B. Leakey Foundation. With the support of fhe 
Aggtelek National Park, probe excavations were 
carried out In the Lower Pannonian strata next to 
Alsótelekes in exploration of new Hominoidea sites. 
Mapping and a suggestion for protection 
of the Lower Miocene footprints at Ipolytarnóc 
were carried out supported by the Bükk National 
Park. We managed to explore and collect 
new Mollusc and Vertebrate fauna from the 
Buda Castle Cave supported by the Cultural 
Committee of the Mayor's Office of Budapest. We 
had common research with the National Museum 
of Natural History in the frame of a project sup
ported by the National Scientific Research Fund, 
entitled "Development of the Mammalian Fauna 
In Hungary'. We have cooperated with the De
partment of Geology and Palaeontology of József 
Attila University, Department of Geology and Min-



támogatásával a Jászét Attila Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszékével, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Földtani és Ásványtani Tanszé
kével, valamint a debreceni ATOMKI-val történt 
közös kutatás.

A következő évek legfontosabb feladatai a 
következők: (1) a gyűjteményi állomány fokozott 
védelmének biztosítása, (2) az egyedileg nyilván
tartott tételek számának növelése, (3) a számító- 
gépes nyilvántartás bővítése, (4) a megkezdett és 
újonnan induló kutatási programok elvégzése, (5) 
új intézeti kiállítások elkészítése, (6) az információs 
szolgáltatás biztosítása.

eralogy of Kossuth Lajos University and Institute of 
Nuclear Research of the Hungarian Academy of 
Sciences during the palaeoecological reconstruc
tion of loess formation in the southern part of the 
Great Hungarian Plain, supported by the National 
Scientific Research Fund.

The most important tasks of the future are: (1) 
to guarantee a safeguard protection to the col
lection (2) to increase the number of the indi
vidually registered items (3) to enlarge computer 
database (4) to complete the new and existing 
research projects (5) to prepare new expositions in 
the Survey (6) to provide information.

Kiadói tevékenység

Brezsnyánszky Károly

Publishing Activity

by Károly Brezsnyánszky

Bruttó pénzügyi keret 
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A projekt keretében folytatódott az intézet tu
dományos tevékenységét, eredményeit bemutató 
szöveges és térképi kiadványok közreadása, a 
kéziratok kiadásra való előkészítése. A kiadványok 
megjelentetéséhez az 1993. év második felében 
végrehajtott létszámleépítés, majd szervezeti át
alakítás idejéig a feltételek adottak voltak a 
kiadványszerkesztőség és a nyomda működése 
révén. A kiadói tevékenység folytatása azonban 
több nehézségbe ütközött. Az egyik probléma a 
kiadványszerkesztés területén jelentkezett a főfog
lalkozású szakszerkesztők hiánya miatt. A szakszer
kesztésben közreműködők létszáma nem volt 
arányban a megoldásra váró feladatok nagysá
gával. Ezt a korábbi évekről áthúzódó aránytalan
ságot továbbra sem sikerült megszüntetni. További 
nehézséget jelentett és a tervektől való eltérést 
eredményezte a nyomdaipari anyagok árának 
gyorsütemű emelkedése, valamint a mindkét év
ben bekövetkezett évközi költségvetési elvonás. 
Bár hátráltatta a folyamatos munkavégzést, mégis 
örömteli esemény volt a Rajzterem rendkívül idő
szerű felújítása 1992-ben,

A szövegszerkesztés, nyomdai előkészítés fo
lyamatának korszerűsítése keretében folytatódott 
a VENTURA kiadványszerkesztő programra alapo
zott elektronikus szövegszerkesztés arányának nö
velése.

Eredményként könyvelhető el az angol anya
nyelvi lektorálás igénybevétele.

1992 folyamán sikerült korszerűsíteni a Rajzcsoport 
eszközállományát, megteremteni a számitógépes 
ábrakészités bevezetésének technikai feltételeit.

The publication of volumes introducing the 
activity and results of the Survey have continued. 
We continue to issue maps and prepare manu
scripts for publication. Until the re-organization and 
the reduction of the staff during the second part of 
1993, the editorial and printing offices were suffi
cient for our publication needs. After the changes, 
publishing activity was faced with more difficulties. 
One of these problems was the lack of profes
sional editors. The number was not equal to the 
tasks. This problem has existed for several years 
and could not be overcome. Another problem 
was the rapid increase in the costs of printing ma
terials. The budget's reduction in both years has 
resulted in a departure from the original plans. 
Although the renovation of the drawing room hin
dered continuous work, it was important to do in 
1992.

Modernizing text edition, preparation for print
ing and the ratio of electronic text edition based 
on VENTURA have increased.

English scrutinization of the texts can also be 
considered a result.

We managed to modernize the equipment of 
the Drawing Group in 1992. The technical back
ground to draw figures by computer was established.

In addition to publishing, members of the proj
ect have also supplied other requests of the Sur
vey. These include preparation of figures and 
posters, printing of different prints and cards, 
bookbinding, xerox copying, microfilm documen
tations, black-and-white and colour photo works 
and photoprinting.



A projekt a kiadói feladatok mellett számos 
szolgáltatást Is végzett, főleg az intézeti igények 
kielégítésére, ritkábban külső megrendelésre. A 
szolgáltatások közé tartoztak a rajz- és poszter- 
készítés, nyomdai munkák (ügyviteli nyomtatvá
nyok. névjegyek, meghívók stb.) készítése, könyv- 
kötészeti munkák, gyorsmásolás, mikrofilm- 
dokumentációs munkák, fekete-fehér és színes 
fotómunkák, fénymásolás.

Az intézet 1993. évi kényszerű létszámcsökken
tésének következményeként fel kellett számolni a 
következő, a kiadói tevékenységhez kapcsolódó 
szervezeti egységeket: rajzcsoport, nyomda,
könyvkötészet, mikrofilm laboratórium, fénymásoló. 
Szerződéses üzemeltetési módra kellett áttérni a 
fotólaboratórium működése esetén.

Az intézet a kiadói tevékenységet továbbra is 
alapfeladatának tekinti. Törekszik a nyomdai elő
készítés különböző fázisaiban maradt kéziratok 
lehetőség szerinti közreadására.

As a result of the forced reduction of the staff 
in 1993, the following organizational units con
nected with publishing activity had to be liqui
dated: Drawing Group, Printing Office. Bookbind
ing. Microfilm Laboratory and Photoprint. The 
photo laboratory is In a contractional relationship 
now.

Publishing activity is considered to be one of 
the basic tasks of the Survey in the future. We also 
intend to publish those manuscripts that were in 
different stages of printing preparation.

Központi adatbázisok és matematikai adatfeldolgozás

Ó. Kovács Lajos

Central Databases and Mathematical Evaluation of the Data
by Lajos Ó. Kovács
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A projekt fő célja a MÁFI központi adatbázisa
inak létrehozása, karbantartása, valamint a segít
ségükkel történő adatszolgáltatás. A MÁFI központi 
adatbázisai azok az adatbázisok, amelyek általá
nos intézeti érdekeket szolgálnak, vagy az intézet 
külső adatszolgáltató feladatait segítik. Tartalmuk 
alapján, vagy fejlesztésük—karbantartásuk nagy 
erőforrásigénye miatt nem köthetők egyetlen pro
jekthez, s az intézeten belül egyidejűleg több pro
jekt számára biztosítanak adatokat. Az adatbázi
sok (numerikus, vagy számszerűsíthető adatokat 
tartalmazó adatbázisok) kiaknázásának egyik 
módja a matematikai módszerekkel történő 
adatfeldolgozás. A projekt évekkel ezelőtt meg
kezdett fejlesztésekből indult ki.

Az 1992—93; évi tevékenységnek három fő irá
nya volt:

l.A z  örökölt és valamilyen készültségi szintet 
elért adatbázisok javítása, egységesítése:

— a mélyfúrási alapadatok adatbázisa azono
sító- és szótárazott mezőinek teljes, egységesítése, 
a hiányzó koordináták pótlása, tartalmi javítása;

— a magyar földtáni szakirodalom bibliográfiai 
adatbázisa 1961— 80-as kötete formális és súlyo
sabb tartalmi hibáinak kijavítása, hiánypótlás.

The main goals of this project are the devel
opment and maintenance of central databases of 
the Hungarian Geological Survey providing data 
services. The central databases are those that are 
used for general interests of the Survey or help its 
external data services. These databases are not 
confined to any research project because of their 
contents and the effort required for their devel
opment and maintenance. Within the Survey they 
provide data for many projects at the same time. 
One of the possible ways of utilization of the data
bases (their numerical or quantifyable data) is their 
processing using mathematical methods. The 
project has continued developments, started a 
few years before.

In 1992— 1993 the project had three major ac
tivities:

1. Improvement and standardization of the 
former databases from different sources:

— total standardization of the databases for 
deep drillings, supply of missing coordinates and 
content corrections of the basic data.

— correction of the formal and major errors in 
the database of the Hungarian, geological litera
ture between 1961 and 1980, supply of missing data.



2. Retrospektív feltöltés alatt álló adatbázisok 
továbbépítése:

— a mélyfúrási kataszter adatbázisa kb. 25 000 
(1992) és 30 000 (1993) rekordjának feltöltése, el
lenőrzése;

— az adattári jelentések adatbázisa kb. 5 000 
(1992) és 20 000 (1993) rekordjának feltöltése, el
lenőrzése, ellátása tájegység-besorolással;

— a földtani gyűjtemény maganyaga nyilván
tartási adatbázisának feltöltése;

— a Mecsek hegység és környéke terület 
megkutatottsági térinformatikai adatbázisának 
elkészítése;

— az ipari adatbázis térképi alrendszerének el
készítése a mecseki gázprojekt területére;

— a területi földtani szolgálatoknál tárolt jelen
tések (kb. 10 000 db) bibliográfiai adatbázisának 
elkészítése;

— a felszámolásra került volt állami vállalatok 
adattári anyagának számítógépes nyilvántartásba 
vétele az átadott dokumentumok alapján 
(összesen több tízezer tétel);

— a Dunántúl É-i része ismeretességi adatbázi
sában a szöveges állományok elkészítése.

3. Geomatematlkal adatfeldolgozás:
— a környezetgeokémiai szakértői rendszer 

adatbázis-moduljának elkészítése;
— részvétel a dél-alföldi felszín alatti vizek geo

kémiai alapú genetikai osztályozásában;
— részvétel a dél-alföldi arzénes vizek geoké

miai vizsgálatában;
— részvétel a kislődl bauxlttelep geokémiai 

adatainak geomatematlkai vizsgálatában;
— európai nagyforamlnlferák evolúciójának 

matematikai modellezése;
— részvétel középhegységi szelvények 

mezozóos szedlmentológiai ciklusainak matemati
kai modellezésében;

1992- ben az intézet megvásárolta, és beúze- 
meltette a GEOREF földtani bibliográfiai adatbá
zist. A francia és-a német feldolgozási rendszerek 
adaptálása pedig lehetőséget biztosított a rend
szeres bibliográfiai adatcserére.

1993- ban fentieken kívül a projekt kutatói köz
reműködtek a „Balaton régió környezetföldtani 
kutatása" c. projekt adatbázis-fejlesztési törekvése
iben, adatot szolgáltattak a francia és német 
szakirodalom-feldolgozó rendszereknek, az ELGI- 
nek és Intézeti projekteknek. Az intézet számára 
beszerezte a VAX-os X.25-környezet hardver- és 
szoftverkellékeit.

A projekt kapcsolatai:
— nemzetközi: BRGM (Franciaország), BGR
(Németország), GEOFOND (Csehország);
— hazai Intézmények: ELTE Földtani Tanszék, József 
Attila Tudományegyetem Ásványtani—Geokémiai 
Tanszék.

•\. N

2. Further development of retrospective data
bases:

— Input and checking of about 25 000 records 
(1992) and 30 000 records (1993) of the deep 
drillings' database;

— Input of about 5 000 records (1992) and 
20 000 records (1993) their checking and 
classification according to geographical regions, 
in the database of unpublished reports;

— Creating the registration database of the 
cores from the Geological Collection;

— Elaboration of the GIS database for the 
state of exploration in the Mecsek Mountains and 
In its surroundings;

— Development of the map sub-system of an 
industrial database for the Mecsek gas project area;

— Expansion of the bibliographical database 
for the reports (about 10 000) stored at the 
Regional Geological Services;

— Computer registration of report files of the 
liquidated state-owned geological and mining 
companies (altogether some tens of thousands 
items);

— Elaboration of the text files In a database for 
the state of exploration In North Transdanubia.

3. Geomathematlcal data processing:
— Development of the database modul of an 

environmental geochemical expert system;
— Genetic classification of the groundwaters 

in the southern part of the Great Hungarian Plain 
based on geochemical principles;

— Geochemical investigation of the high- 
arsenlc-content waters In the southern part of the 
Great Hungarian Plain;

— Geomathematical analysis of the geo
chemical data In the Kislőd bauxite occurrence;

— Mathematical modelling of the evolution of 
large foramlnlfers in Europe.

— Mathematical modelling of sedimentary 
cycles in Mesozoic rocks from the Transdanublan 
Central Range.

In 1992 the Survey bought and installed GEO
REF, a geological bibliographical database. Ad
aptation of the French and German bibliographic 
systems has made possible a permanent biblio
graphical data exchange.

The project has also participated in the data
base development of the project “Environmental 
Geological Investigation of the Balaton Region" 
and provided data for the French and German 
bibliographical systems, to the Eötvös Loránd 
Geophysical Institute and to the projects in the 
Survey In 1993: For the Survey It has bought hard
ware and software for the X.25 of VAX.

There has been international cooperations 
with BRGM (France), BGR (Germany) and GEO- 
FOND (Czech Republic). Our Hungarian partners 
are the Geological Department of Eötvös Loránd 
Unlveslty and the Department of Mineralogy and 
Geochemistry of József Attila University.



Térinformatika és számítástechnikai szoigáltatások
Turczi Gábor

Geographical information System and Computer Services
by Gábor Turczi
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A osztály tevékenysége — amint azt a neve is 
tükrözi — két ágon fut. A számítástechnikai szolgál
tatás a közcélú eszközök üzemeltetésére, általános 
számítástechnikai tanácsadásra és oktatásra ter
jed ki. 1992-ben az Intézet ETHERNET hálózat bőví
tése megtörtént, igy a VAX3800 server gép minden 
projekt számára elérhető lett. A serverre kerülnek 
fel az intézet által megvásárolt számítógépes al
kalmazások, s innen installálhatók a projektekhez. 
A serveren ORACLE eszközök és levelezési rendszer 
Is a felhasználók rendelkezésére áll.

A tevékenység másik ága a térinformatika, 
melynek terén jelentős előrelépés történt. Számos 
kiállításon és rendezvényen szerepelt a MÁFI, min
den esetben más-más partnercéggel közösen: 
BNV, Ifabo, Kommunálexpo, Compfair. OMFB tá
mogatással a Hannoveri Ipari Vásáron a magyar 
tudományos eredményeket és kutatásokat bemu
tató standon mérnökgeológiai és környezetvé
delmi térinformatikai alkalmazásai bemutatásával 
vett részt az intézet.

A kiállításokon való részvétel elsődleges célja 
a MÁFI adatbázis hátterének bemutatása volt. de 
ezzel együtt technikai, szakmai felkészültségét is 
sikerült bizonyítani. Ma már a MÁFI jegyzett cég a 
térinformatikai piacon.

Az intézet mindennapi munkájában egyre na
gyobb teret foglal el a digitális térkép használata, 
a térkép alapú információs rendszer alkalmazása. 
Ennek megfelelően egyre több projekt kutatási 
tevékenysége jelenik meg térinformatikai környe
zetben. Az osztály feladata a digitális térkép fel
dolgozása, adatbázisba szervezése. 1993-ban a 
következő térinformatikai adatbázisok indultak:

— Budapest mérnökgeológiai térképei,
— a Kisalföld komplex földtani feldolgozása,
— a Balaton-felvidék 1:25 000-es méretarányú 

térképsorozata,
— a Dunántúli-középhegység karsztvízföldtani 

modellje.
1993-b.an új INTERPRO 2700-as munkaállomás

sal bővült az osztály gépparkja és kiépült a TCP/IP- 
n alapuló kapcsolat a számítógépek és a mun
kaállomások között. A lokális hálózat servere a 
2700-as gép.

Tárgyalások kezdődtek a BRGM és a MÁFI kö
zött egy közös térinformatikai projekt felállítására, 
melyet a Francia Ipari Minisztérium támogat. Az

This project has two main fields of activity as its 
name implies. Computer provisions include the 
operation of instruments for public purposes, gen
eral computer advising and education. The ETHER
NET system was enlarged in 1992, so the VAX3800 
server computer became accessible for every 
project. Softwares bought by the Survey are re
corded on the server and they can be installed by 
the projects from there. ORACLE utilities and a 
system of correspondence are also available on 
the server.

The other activity is connected with the geo
graphical information system (GIS) and has pro
gressed significantly. The Hungarian Geological 
Survey took part in many exhibitions and meetings 
with different partners: Budapest International Fair, 
Ifabo, Kommunálexpo and Compfair. We also 
participated at the Hannover Industrial Fair where 
engineering and environmental geological appli
cations of GIS were introduced in the frame of the 
presentation of the Hungarian scientific results and 
explorations. Our participation was supported by 
the National Committee for Technical Develop
ment.

The main goal of participating in exhibitions 
was to popularize the background of the data
base of the Hungarian Geological Survey, but we 
managed to display technical and scientific quali
fications at the same time. Now the Hungarian 
Geological Survey is a well-known company on 
the GIS market.

Utilization of digital maps and information sys
tem based on maps is more and more widespread 
in the Survey. Therefore, an increasing number of 
the projects began to use GIS. The task of this 
project Is the production of digital maps and the 
placement of their records in databases. The fol
lowing GIS databases started in 1993:

— Environmental geological maps of Buda
pest,

— Complex geological evaluation of the Little 
Hungarian Plain.

— Map series of the Balaton Highland at 
1:25 000 scale,

— Karst hydrogeological model of the Trans- 
danubian Central Range.

We bought a new InterPro 2700 computer In 
1993, and a link between the terminals and work



együttműködés geokémiai vizsgálatok feldolgozá
sát célozta meg és előirányozta a BRGM által fej
lesztett SYNERGIS szoftver, mint közös platform be
szerzését.

Jelentős előrelépés történt a nyomtatott tér
képek terén. Az osztály munkatársai közreműköd
tek a Kisalföldi atlasz első, teljesen digitális techni
kával nyomtatott szelvényeinek (Sopron) előkészí
tésében és feldolgozásában.

stations was established based on TCP/IP. The 
server of the local network is the 2700 computer.

Negotiations have started between the BRGM 
(France) and the Hungarian Geological Survey to 
establish a common GIS project supported by the 
French Ministry of Industry. Evaluation of geo
chemical data would be done in the frame of this 
cooperation. We intend to obtain the SYNERGIS 
software which whould be the common platform 
of the work.

There was significant progress In the field of 
printed maps. We took part in the preparation and 
elaboration of the profiles (Sopron) In the Atlos of 
the Little Hungarian Plain that was printed only by 
digital techniques.
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A LABORATORIUMOK TEVEKENYSEGE
Horváth Róbert

LABORATORIES
by Róbert Horváth

A laboratórium feladata:

— a MÁFI-ban működő projektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítése;

— külső, főleg OTKA pályázatot nyert megrendelők vizsgálatainak elvégzése;

— az anyagvizsgálat fejlesztése (ez utóbbi célra a laboratórium külön projektet tart fenn).

#

Tasks of the Laboratory are:
— supply the laboratory investigation demands of the projects in the Hungarian Geological 

Survey;
— analyses for external customers (mainly research projects supported by the National Scien

tific Research Fund);
— development o f laboratory instruments and methods (carried out in a separate project).



Anyagvizsgálati tevékenység

Horváth Róbert

Analitical Activity

by Róbert Horváth
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A vizsgálati tevékenység a kémiai és ásvány

kőzettani osztályon folyik.
A vizsgálatok széleskörűek, csaknem átfogják 

a geológiai anyagvizsgálat teljes körét.
A vizsgálati fajták és azok nagyságrendje az 

alábbi volt:
1992 1993

(db)
Minták száma: 11 416 7 213
Kőzet szervetlen kémiai elemzése: 4 100 1826
Kőzet szerves kémiai elemzése: 687 611
Vízanalízis: 668 971
Szedimentológia: 8 058 5 311
Röntgen: 1 003 878
Termikus: 746 556
Csiszolatkészítés: 2 387 1 497
Őslénytani előkészítés: 4 585 2 227

Az elektronmikroszkóp és a paleomágneses 
laboratórium két-két fővel egész évben üzemelt.

A levizsgált mintaszám a laboratórium átszer
vezése, az új műszerek kezelésének betanulása, 
valamint a dolgozói létszám leépítése miatt mint
egy egyharmadával csökkent.

A laboratórium kutatói a mérésszolgáitatáson 
kívül résztvesznek a mérési eredmények feldolgo
zásában.

Minőségbiztosítás
A laboratórium arra törekszik, hogy a földtani 

analitika a nemzetközileg elfogadott minőségbiz
tosító és minőségellenőrző rendszerekhez közelít
hessen. Az akkreditálás szervezeti, személyi és 
anyagi feltételei nincsenek meg, ezért a módsze
rek szabványosításával, nemzetközi standard 
anyagok beszerzésével és más költségtakarékos 
módon kell biztosítani az akkreditált laboratóriumra 
jellemző minőségű munkavégzést.

A projektben félsorolt tematikus együttműkö
déseken kívül a laboratórium szoros kapcsolatot 
tart fenn a szolgáltatásokat megrendelő MÁFI 
projektekkel és külső megrendelőkkel.

Analyses are carried out in the Department of 
Mineralogy and Petrology.

Analyses are widespread with almost all the 
existing types of geological laboratory investiga
tions being carried out.

Types and quantity of the differnt analyses 
were the following:

1992 1993
(pieces)

Number of samples: 11416 7 213
Inorganic chemical analyses of rocks: 4 100 1 826
Organic analyses of rocks: 687 611
Hydrological analyses: 688 971
Sedimentology: 8 058 5 311
X-ray analyses: 1 003 878
Thermal analyses: 746 556
Preparation of thin-sections: 2 387 1 497
Palaeontological preparation: 4 585 2 227

The scanning electron microscope and the
palaeomagnetic laboratory were operating with 
two employees each during the whole year.

The number of the analyzed samples de
creased by one-third from the previous year be
cause of the re-organization of the laboratory, the 
operation training for the new instruments, and the 
30% staff decrease.

In addition to the analyses, the researchers of 
the laboratory also evaluate data.

Assurance of Quality
The laboratories wish to approach the inter

national quality assurance and control stan
dards. We do not have the organization, per
sonnel, and financial resources to be accred
ited. We, therefore, attempt to achieve the 
standards of internationally accepted laborato
ries through improved methodological and 
economic measures.

In addition to the thematic cooperations of 
the project, the laboratory has a strong connec
tion with other projects of the Hungarian Geological



A pályázatokon elnyert műszerek installálása 
kapcsán a gyártó vállalatok tréningeket szerveztek 
a laboratórium adott szakterülettel foglalkozó ku
tatói részére.

Az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszé
kével oktatási és kutatási együttműködési szerző
dés megkötésére került sor az ICP-MS készülék 
esetében.

A Távközlési Kutató Intézettel kölcsönös vizsgá
lati együttműködési szerződést kötött a laboratóri
um.

A kutatók a kétoldalú osztrák—magyar 
együttműködés keretében paleomágneses kuta
tási témában vettek részt és közreműködtek az 
IGCP 329-es projekt tevékenységében.

A laboratórium nemzetközi kapcsolatai közül 
1993-ban a Geological Survey of Finland kémiai 
laboratóriumával volt együttműködés magasabb 
sótartalmú vizek analitikája ICP-MS módszerrel 
téma keretében.

Az intézet célja, hogy a várhatóan tovább 
csökkenő létszám ellenére is működtesse az OTKA 
pályázaton nyert műszereket és kielégítse a jelent
kező laboratóriumi igényeket.

Survey which order our provisions as well as with 
the external customers.

During the Installation of the instruments which 
we won at competitions, our researchers took part 
at training courses organized by the producing 
companies.

We have a contract with the Department of 
Inorganic and Analytical Chemistry of Eötvös 
Loránd University for educational and research 
collaboration with ICP MS.

We also have a contract with the Research In
stitute of Telecommunication.

We take part in a common palaeomagnetic 
research project in the frame of the Austro- 
Hungarian cooperation, and also participate In 
the IGCP 329. project.

ICP-MS analyses of high salinity waters were 
carried out in 1993 with the cooperation of the 
chemical laboratory of the Geological Survey of 
Finland.

The laboratories make an effort to continue 
operating the instruments won at competitions of 
the National Scientific Research Fund despite the 
decreasing staff, ánd to fulfil the analytical re
quirements in the future.

Laboratóriumi műszer- és módszerfejlesztés
Földvári Mária

Development of the Laboratory Instruments and Methods
by Mária Földvári
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A címben jelzett projekt azoknak a szakmai 
feladatoknak a vertikumát fogja össze, amelyek a 
laboratóriumi rutin tevékenységek mellett a vizsgá
lati módszerek korszerűsítésére és a vizsgálati 
eredmények feldolgozására irányulnak. Ezek há
romféle folyamatosan végzett tevékenységet je
lentenek:

1. laboratóriumi infrastruktúra fejlesztés, új mű
szerek beszerzése, módszerek bevezetése;

2. a meglévő műszereken az eljárások, kiérté
kelési módszerek fejlesztése;

3. a vizsgálati eredmények felhasználási mód
szereinek fejlesztése.

1. A műszerfejlesztési tevékenység során figye
lembe vették az Intézeti fejlesztési igényeket és 
ezeket összehangolták az OTKA Földtani Műszer
központ tagintézményeivel kialakított feladat
megosztási koncepcióval. Ennek fő szempontjai:

— A MÁFI tevékenységében a néhány éve fo
lyó átalakulásának következtében nagyobb súlyt 
kapnak az alkalmazott földtani, ezek között is a

This project encompasses those research top
ics that study the development and improvement 
of research methods and evaluation of data in 
addition to the laboratory routine work. These are 
the following:

1. development of the laboratory equipment, 
purchase of new instruments and esablishment of 
new methods;

2. improvement of evaluation methods of the 
existing instruments;

3. development of utilization of the analytical 
results.

1. During the development of the Instruments, 
the demands of the Survey were taken into con
sideration and these requirements were coordi
nated with the task division conception of the 
Geological Instrument Centre of the National Sci
entific Research Fund. The main view-points of this 
cooperation are the following:

— As a result of the re-organization of the Sur
vey, geochemical research of environmental



környezetföldtani, illetve a környezeti és nyers
anyag szempontú geokémiai kutatások. Az intézet 
tevékenységének jelentős része az utóbbi években 
a medence területeken összpontosul.

— A MÁFI-ba települjenek — feladatai jellegé
nek megfelelően — a tömeges vizsgálatokra és 
sokféle földtani Igény kielégítésére alkalmas, 
alapadatokat szolgáló nagyműszerek, míg a ki
sebb méretű egyetemi, akadémiai intézetek a 
kisebb vizsgálati tömeget képviselő, speciális vizs
gálatok végzésére készülnek fel.

A jelenlegi projekt előkészítő időszakában — 
figyelembe véve az intézeti fejlesztési lehetőségek 
realitásait — a geokémiai és szedlmentológial 
laboratóriumi fejlesztésekre külső, az előkészítési 
Infrastruktúra és a számítástechnikai fejlesztésekre 
Intézeti költségvetési forrásokat terveztek. A geo
kémiai fejlesztésekre készített pályázatok eredmé
nyesek voltak, a szedimentológial fejlesztésre be
nyújtott pályázati csomag eredménytelen lett. 
Intézeti forrásokból elsősorban a számítástechnikai 
fejlesztéseket lehetett megvalósítani. Kevés pénz 
jutott az előkészítő rendszer felújítására is.

1992—93-ban pályázatokon 63 M Ft-nyl elem
analitikai műszer beszerzésére nyílt lehetőség. 
PF1ARE forrásból kapta az intézet az ICP-MS 
(Induktív csatolású plazma emissziós spektro- 
metria—tömegspektrometria) készüléket, OTKA 
pályázaton pedig:

— az elsősorban az arany elemzéseket lehető
vé tevő grafitkemencét az egyik atomabszorpciós 
készülékhez;

— polikromátort a meglévő ICP készülékhez, 
amely több elem egyidejű mérését teszi lehetővé;

— ionkromatográfot, amely a más módszerek
kel vizsgált korszerű kation elemzések mellé az 
anionok műszeres meghatározását teszi lehetővé;

— C/S/N meghatározó készüléket, amely első
sorban szerves kén és szén meghatározására hasz
nálható;

— mikrohullámú feltárót.
Az intézet saját forrásokból szerezte be a szük

séges kiegészítő eszközök, vegyszer standardok 
jelentős részét. Ugyancsak a projekt költségvetési 
keretéből szereztek be egy Fourler transzformációs 
Infravörös spektrográfot, amely a régi, teljesen 
tönkrement NDK gyártmányú berendezés pótlását 
jelentette és az évtizedek óta rutinszerűen végzett 
szervesanyag. Illetve ásványtani vizsgálatok folyta
tását biztosítja. Az előző időszakhoz viszonyítva 
jelentős a laborok számítógépekkel való ellátott
ságának javulása.

A műszerek beérkezését és Installálását köve
tően (1992. augusztus—1993. augusztus) beüzeme
lés, betanulás, kalibrálás, kísérleti mérések végzése 
következett, amelyek egyes műszereken 1994-re Is 
áthúzódnak. Egyes műszerek esetében a gyártó 
cég külföldi, vagy. házai trénlngjén Is résztvettek az 
Intézet kutatói (ICP-MS 1993. január: 3 — fő Anglia, 
ionkromatográf 1993. október: 1 — fő Magyaror
szág). Lehetőség nyílt egy, az Európai Közösség 
pályázatán elnyert három hónapos angliai ösz
töndíj keretében az ICP-MS készüléken gyakorlati

geology and prospecting of mineral resources 
became more Important during the previous 
years. Investigation of the Hungarian Geological 
Survey was basicly focused on basin areas.

— The great instruments that supply basic data 
for a large number of various analyses should be 
installed In the Hungarian Geological Survey, while 
the minor, specialized instruments should be in 
universities and academic reserach Institutes.

When preparing this project, the reality of the 
possible developments within the Survey were 
taken into consideration. We were looking for ex
ternal financial sources to develop the geochemi
cal and sedlmentologlcal laboratories, and inter
nal ones to improve the preparation équipements 
and computers. The competition for the geo
chemical development was succesful, but we 
didn't win the competition for Improving the sedi- 
mentologlcal laboratory. Development of the 
computers was realized from the Survey's budget, 
but little money was allotted for renewal of the 
preparation equipment.

63 000 000 Ft was won at competitions for pur
chasing element analytical instruments In 1992 and 
1993. We received an ICP-MS instrument from the 
PHARE program and the following ones from re
sources of the National Scientific Research Fund:

— a graphite furnace to AAS to analyze gold 
content;

— a polychromator to the ICP that makes 
possible simultaneous analyses of different ele
ments;

an Ionchromatograph to analyze anions;
-— a C/S/N analyser to determine organic car

bon and sulphur content;
— a microwave rock disintegrates
The expenses of the supplementary appli

ances and chemical standards were taken from 
the project's budget. A Fourier Infrared spectro
photometer, which replaced an old and dam
aged German one, was also bought In order to 
continue routine analyses of organic content and 
mlneraloglcal composition. The équipement of the 
laboratories with computers has significantly im
proved compared to the previous period.

After the arrival and Installation of the instru
ments (between August 1992 and August 1993), 
we put them in operation, calibrated and then 
started experimental measurements. Some of 
these works spread over 1994. We took part in 
some training courses organized by the manufac
turing companies (ICP-MS: 3 persons In England, 
January 1993, Ionchromatograph: 1 person in 
Hungary, October 1993). From a scholarship won 
at a competition of the European Committee, 
empirical work was carried out on ICP-MS in Eng
land (Bertalan, É. 1993; Bertalan. É. et al. 1993; 
Gibson, B.C.H. et al. 1993).

A study was compiled by Lelkes, Gy. (1992) 
about the possible utilization of a cathodolumlnes- 
cent microscope in petrology, blofacies, porosity and 
dlagenesls investigations. Unfortunately we couldn't



munkát is végezni (Bertalan É.1993, Bertalan É. et 
al 1993. Gibson. B. C. H. et al. 1993).

Felkészülésül a később eredménytelennek bi
zonyult szedimentológlai fejlesztési csomag egyik 
fontos berendezésének fogadására, tanulmány 
készült a katódlumineszcens mikroszkóp kőzettani, 
biofácles, porozltás és cementáclós vizsgálatok
ban történő alkalmazhatóságáról és felhasználásá
ról (Lelkes Gy. 1992).

2. Értékelő módszerek fejlesztése terén a leg
látványosabb fejlődés a röntgendiffrakciós labora
tóriumban történt. 1991 decemberében az 
ALUTERV-FKI rőntgenlaboratórluma által kifejlesztett 
értékelő program megvásárlására került sor. amely 
egyidejűleg lehetővé teszi a régi (1961-ből szárma
zó) Philips készülék számítógépes vezérlését és a 
regisztrátumok számítógépen történő rögzítését Is. 
Mivel az értékelő programot elsősorban bauxltok 
vizsgálatára dolgozták ki, a MÁFI gyakorlatában 
pedig sokkal szélesebb skálán mozgó ásvány
együttes értékelésére kellett felkészülni, folyamato
san fel kellett tölteni a program adatbázisát to
vábbi ásványok reflexiós paramétereivel. Jelenleg 
a rendszer 829 ásvány adatait tartalmazza. Ennek 
az értékelőrendszernek folyamatos módosítása és 
fejlesztése a tapasztalatoknak és igényeknek 
megfelelően együttműködésben folyt és így a 
MÁFI röntgenlaboratóriuma a programcsomag 
referencia intézményévé vált. Foglalkoztak a ko
rábbi és jelenlegi — alapelveiben teljesen eltérő — 
mennyiségi értékelő módszerek összehangolásával 
Is. Az intézet beszerzett egy kb. 4200 ásvány kémiai 
összetételét, fizikai és röntgendiffrakciós paraméte
reit valamint Irodalmi hivatkozásait tartalmazó 
kereső adatbázist Is.

3. A „Medenceanalízis" c. projekt anyagvizsgá
lati lehetőségeit kívánta fejleszteni az a három 
évig folytatott tanulmánysorozat, amelynek kere
tében a röntgendiffrakciósan meghatározott 
agyagásvány diagenezis és vltrinltreflexlós módsze
rek eredményeinek összehasonlítása folyt. 24 
mélyfúrás neogén összletének kigyűjtött adatai 
alapján elkészültek a két paraméter korrelációs 
vizsgálatai, melynek során megállapítható volt, 
hogy:

— mind a vitrinitreflexió (R0), mind a 
szmektlthányad (S) jól használható a diagenetikus 
érettség jellemzésére, az R0 és S értékek között 
nem áll fenn lineáris összefüggés.

— a Pannónlai-medencében az R0 és S érté
kek között három típusú összefüggés figyelhető 
meg:

a) Sekély és közepes mélységű területek 
„normális" süllyedési sebesség és a hőhatás nor
mális időtartama mellett. Ebben az esetben S 
gyors csökkenése 100%-ról kb. 20%-ra közel állandó 
R0 értékek (0,3—0,6%) mellett megy végbe. Ez után 
Ro további folyamatos növekedését S közel állan
dó értékei kísérik.

b) Mély süllyedékek viszonylag gyors süllyedési 
sebességgel.

c) Kis kiterjedésű, nagyon magas geotermikus 
gradlensű területek.

buy the microscope because of the lack of fi- 
nacial support.

2. The most spectacular development In the 
evaluation methods' sub-project happened in the 
X-ray diffraction laboratory. An evaluating soft
ware developed by the X-ray laboratory of the 
Planning and Research Institute for Aluminium In
dustry was bought. This program- makes possible 
the simultaneous operation of the old (1961) Philips 
machine and the registration on computer. The 
software was originally developed to Investigate 
bauxites, but because there is a more widespread 
spectrum of minerals that is analyzed In the Hun
garian Geological Survey, the program has been 
completed continuously with the reflexion 
paramétrés of other minerals. Now the system 
contains data of 829 minerals. As a result of the 
Improvement and modification of the software, 
the X-ray laboratory of the Hungarian Geological 
Survey became a reference Institute of the pro
gram. We tried to harmonize different quantitative 
evaluation methods as well. A database contain
ing chemical composition, physical properties, X- 
ray paramétrés and references of about 4200 
minerals was also obtained.

3. A series of studies that discussed the possi
ble developments of laboratory investigations of 
basin analysis was prepared during the previous 
three years. Dlagenesls of clay minerals deter
mined by X-ray diffraction was compared with 
vltrlnlte reflexion data. Samples were collected- 
from the Neogene sediments of 24 deep drillings. 
The conclusions of the correlation investigations 
are the following:

— Both the vitrinlte reflexion (R0) and the 
smectite proportion (S) characterize well the di- 
agenetic maturation, but there isn't a linear con
nection between R0 and S.

— There are three types of connection be
tween Ro and S In the Pannonian Basin:

a) Shallow and medium deep areas with 
'normal1 rate of subsidence and with average 
thermal effect. In this case S decreases quickly 
from 100% to 20% with nearly constant R0 values 
(0.3-0.6%). Afterwards R0 is Increasing continuously 
with constant S values.

b) Deep basins with quick subsidence.
c) Little areas with high geothermic gradient.
In the last two cases the illlte/smectite trans

formation is lasting comparing to that of the 
vitrlnite.

As both vitrinlte and illlte/smectite transforma
tion are Irreversible processes that reflect the 
maximum temperature, they are significant indica
tors of the subsidence history (e.g. Late Pan- 
nonlan-Pleistocene erosion).

During the next stage of research, tempera
tures measured In the boreholes were compared 
with the laboratory data. The Hungarian part of 
the Pannonian Basin, the East-Slovak Basin and 
the Vienna Basin were investigated with Slovak 
cooperation. These analyses show that certain



Ez utóbbi két esetben az illit/szmektit átalaku
lás késik a vitrinjéhez képest mivel mind a vitrinit, 
mind az illit/szmektit átalakulása irreverzibilis válto
zás, amely az elért maximális hőmérséklet hatását 
tükrözi, nagy jelentősége van a süllyedéstörténet 
rekonstruálásában (pl. késő-pannóniai—
pleisztocén kori lepusztulás).

A továbbiakban a műszeres mérési adatok a 
fúrásokban mért hőmérsékleti adatokkal kerültek 
összehasonlításra. A munka szlovák együttműkö
désben folyt a Pannónial-medence Magyarország
ra eső részmedencéjére és a Kelet-Szlovák rész
medencére, valamint a Bécsi-medencére vonat
kozóan. Ezek a vizsgálatok azt jelzik, hogy a 
szmektit—Iliit átalakulás egyes szakaszai meghatá
rozott hőmérséklet-tartományban mennek végbe, 
így a folyamat megfelelő földtani értelmezés mel
lett hőmérsékletjelzésre használható. (Hámor-VIdó 
M.. Viczlán I. 1992; Hámor-Vidó M., Viczlán I. 1993; 
Francu, J.. Sucha, V., Vlczián I. 1993).

A projekten belül valósult meg a román— 
magyar földtani tudományos együttműködés 
„Vulkáni területek átalakulási zónáinak ásványtani 
vizsgálata" c. résztémája. Ennek keretében az 
intézet kutatói bukaresti kollégát fogadtak a labo
ratóriumban és nemzetközi rendezvényeken szere
peltek előadásokkal (Földvári M., Kovács-Pálffy P. 
1992; Földvári M., Kovács-Pálffy P. 1993; Kovács- 
Pálffy P., Földvári M. 1993; Viczián I. 1993). Ugyan
csak részesei voltak ebben a témakörben az IGCP 
356. sz. „Az alpi metallogenezls lemeztektonikai 
aspektusai a Kárpát—Balkán régióban' c. projekt 
1993-as tevékenységének (llkeyné Perlaki E. et al. 
1993).

A Magyar—Amerikai Közős Alap finanszírozá
sában a paleomágneses laboratórium rövid Idő
tartamú földmágneses jelenségek vizsgálatával 
foglalkozott az U.S. Geological Survey-el együtt
működésben. A munka 1994-ben tovább folyta
tódik.

A MÁFI az OTKA Földtani Műszerközpont 
gesztor Intézménye, s így tagja a Nemzeti Tudo
mányos Mérési és Műszerhálózatnak. Ezen felada
tok ellátása és koordinálása a projekt keretében 
folyik. Az OTKA Bizottság 1992. novemberi állásfog
lalásának megfelelően elkészült és jóváhagyásra 
került a Budapesti Földtani OTKA Műszerközpont új 
Szervezeti és Működési Szabályzata. Ugyancsak 
megalakult a Földtani OTKA Műszerközpont Koor
dinációs Tanácsa, melynek feladata a jelenleg 129 
M Ft-os műszervagyonnal rendelkező műszerköz
pont szolgáltató tevékenységének operatív irányí
tása, a tagintézmények munkájának koordinálása. 
Elkészült a mérésszolgáltatási jegyzék, formailag 
egységes mérésszolgáltatási és műszer üzemelte
tési naplót alakítottak ki, egyeztették a mérésszol
gáltatási árakat. Nem sikerült rendezni viszont azt 
az intézet számára nagyon égető kérdést, hogy a 
korábbi terveknek megfelelően az OTKA ne csak új 
műszerek beszerzését finanszírozza, hanem biztosít
son központi hozzájárulást a műszerek fenntartásá
hoz és üzemeltetéséhez is.

phases of the illite/smectlte transformation take 
place in well determined temperature intervals, so 
together with an appropriate geological interpre
tation, the process can be used as a thermometre 
(Hámor-Vidó, M.—Viczián, I. 1993; Francu, J.— 
Sucha, V.—Vlczián, I. 1993).

"Examination of the Mineral Zones of Volcanic 
Areas' was carried out with cooperation from 
Romanian geologists. We welcomed a colleague 
from Bucarest In the laboratory and participated 
at international congresses with presentations 
(Földvári, M.—Kovács-Pálffy, P. 1992; Földvári, M.— 
Kovács-Pálffy, P. 1993; Kovács-Pálffly, P.—Földvári, 
M. 1993; Viczlán I. 1993). We took part In IGCP 356. 
project ("Plate-Tectonic Aspects of the Alpine 
Metallogenesis in the Carpatho-Balcan Region') 
(Ilkey-Perlaki, E. et al. 1993).

The palaeomagnetic laboratory studied short
term Earth magnetic phenomena In cooperation 
with the U.S. Geological Survey. The research was 
supported by the Hungarlan-Amerlcan Joint Foun
dation and will be continued In 1994.

The Hungarian Geological Survey Is an execu
tive Institute of the Geological Instrument Centre 
of the National Scientific Researh Fund, so we are 
member of the International Scientific Analytical 
and Instrument Network. The coordination of this 
work is carried out In the frame of this project. Ac
cording to the approval of the Committee of the 
National Scientific Research Fund in November 
1992, the new Regulation of Organization and 
Activity of the Geological Instrument Centre of the 
National Scientific Research Fund in Budapest was 
worked out and then accepted. The Coordination 
Council of the Geological Instrument Centre of the 
National Scientific Research Fund was also set up. 
The task of this organization is to govern and co
ordinate the provisions of the instrument centre 
which has appliances In a value of 129 million 
Forints. A list of analytical provisions and a uniform 
agenda-book were prepared for the measure
ments and Instrument operation. The costs of In
vestigations were in harmony with the budget. 
Unfortunately we couldn't solve the problem of 
financial support to maintain and operate the 
Instruments, i.e. the National Scientific Research 
Fund's finances are only for acquring new instru
ments.

In addition to the purchase of new instruments 
that are necessary, we intend to deal with the 
profile change of the organic laboratory during 
the next years. Hydrocarbon prospecting Is being 
surpassed In the Survey so we will probably do 
environmental geological analyses (organic con
tamination of waters).

Instruments of the palaeomagnetic laboratory 
have more functions that haven't been tried yet 
(magnetic susceptibility, palaeoclimatic meas
urements, global scale of 180 , Investigations of 
magnetic anisotropy etc.). In addition to the pro-



A következő években a szükséges és még 
meg nem valósított műszerbeszerzések mellett 
foglalkozni kell a szervesgeokémiai labor profilvál
tásának kérdésével.' A MÁFI tevékenységében 
háttérbe szoruló szénhidrogénkutatás célú vizsgá
latok helyett valószínűleg környezetvédelmi szem
pontú, a vizek szervesanyag szennyezéseinek vizs
gálatára kell felkészülni.

A paleomágneses labor műszerei eddig még 
ki nem próbált és alkalmazott lehetőségeket rejte
nek magukban (mágneses szuszceptibilitás, 
paleoklíma (globális l80  izotópskála), mágneses 
anizotrópia vizsgálatok stb.). A szolgáltatási méré
sek mellett a cél ezek kipróbálása.

A fázisanalitikai laborokban a kiértékelési mód
szerek fejlesztési időszakát korábbi mérések 
reambuláclójának kell követnie az adatbázisokba 
vitelt megelőzően.

provisions uptil now, the project would like to test 
these methods.

After the development of evaluation methods, 
previous measurements must be revised and then 
registered in databases in the laboratories for 
phase analysis.
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A TERÜLETI FÖLDTANI SZOLGALATOK
TEVÉKENYSÉGE

Raincsák György—Halmai János

RÉGIÓNÁL GEOLOGICAL SERVICES
by György Raincsák—János Halmai

A területi földtani szolgálatok feladata a geológiai kutatások eredményei gyakorlati célú fel- 
használásának biztosítása az állami szakigazgatási, döntéselőkészítő feladatokban, a regionális és 
önkormányzati munkában (19 megye, közel 3000 település), a környezet és természetvédelem, 
valamint a területgazdálkodás földtani vonatkozású feladataiban, az ásványvagyon gazdálko
dásban és ásványvagyon védelemben. A feladatok ellátásához szükséges adatbázisok (térképi és 
szöveges stb.) készítése, az adatok nyilvántartása; adatrendszerek működtetése ugyancsak a 
szolgálatok feladata éppúgy, mint az Országos Földtani Adattár állományának bővítése és műkö
désének elősegítése.

#

The tasks o f the Regional Geological Services are to provide results o f geological research 
for practical application in the decisions of state management and in the work o f the re
gional and local authorities (19 counties and about 3000 settlements), related to environ
mental and nature protection, geological aspects o f land-use management and protection 
of mineral resources. This work includes development o f databases (maps, texts etc.), their 
registration and operation, as well as participation in the enlargement and management o f 
the National Geological Database.
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Raincsák György—Halmai János

Basic activity of the Regional Geological Services

by György Raincsák—János Halmai
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Szakhatósági és szakhatósági előkészítő 
feladatok

A Bányatörvény és az 56/1984 MT. rendelet 
végrehajtásával kapcsolatban az 1992-ben vég
zett munkák száma 465 db volt. Ezek megoszlása a 
következő:

— bányabejárások és ellenőrzések (241);
— földtani kutatási programhatározatok kiadá

sa (33);
— földtani kutatási programmódosító, kiegészí

tő határozatok (6);
— előzetes kutatási engedélyek kiadása (40);
— termeléssel összefüggő kutatások engedé

lyezése (9);
— földtani kutatás eredményeit értékelő jelen

tések határozatainak kiadása (22);
— kiegészítő földtani kutatás eredményeit ér

tékelő jelentések határozatainak kiadása (2);
— működő bányák megszűntetésével kapcso

latos ásványvagyon elszámolási határozatok ki
adása (15);

— Országos Ásványvagyon nyilvántartásba 
felvett lelőhelyek ásványvagyona törlési határoza
tának kiadása (17);

— földtani hatósági Igazolás kiadása (39);
— földtani hatósági hozzájárulás kiadása 

(7);
— működő bánya korszerűsítéséhez, bőví

téséhez földtani hatósági igazolás kiadása 
( 12);

— egyes művelési tömbök ásványvagyonának 
újramlnősítési határozata (3);

— engedélyhez kötött ásványvagyon vissza
hagyásról szóló nyilatkozat kiadása (7);

— pillérekben lekötött ásványvagyon vissza
hagyásról nyilatkozat kiadása (2).

Ezen munkák alapján és az adatok állandó 
nyilvántartásával kerül sor minden évben a január 
1-jei állapotú ásványvagyon nyilvántartás 
(„Mérleg") elkészítésére. E munka 1992-ben 845 
bányát érintett. A szolgálatok KSH engedélyszá
mával ellátott adatlapok alapján elkészítették az

Activity and preparation of the scope of 
authority

In connection with the Mining Law and the 
56/1984 decision of the Cabinet 465 pieces of 
work have been done In 1992:

— field-checking and control of mines (241);
— Issue of decisions about specific geological 

explorations (33);
— supplementary and modifying decisions re

garding geological explorations (6);
— issue of preliminary permissions for surveying 

(40);
— licensing of surveys connected with exploi

tation (9);
— issue the decisions of reports discussing the 

results of geological surveys (22);
— issue the decisions of reports discussing the 

results of supplementary geological surveys (2);
— issue an account of decisions of mineral re

sources connected with liquidated mines (15);
— issue of decisions about the depletion of 

mineral resource estates, recorded in the National 
Registartion of Mineral Resources Properties(17);

— Issue of certifications of geological scope of 
authority (39);

— issue of contributions of geological scope of 
authority (7);

— issue of certifications of geological scope of 
authority to modernize or enlarge active mines 
( 12);

— decisions about the repeated qualification 
of the mineral resource estates of some exploita
tion units (3);

— issue of declarations about the remain of li
censed mineral resources (7);

— issue of declarations about the remain of 
mineral resources settled In pllars (2).

Based on this work and the continuous reg
istration of data, the actual reserve estimation 
of mineral resources are prepared every year, 
by the 1st of January. In 1992 this work included 
845 mines. The Regional Services prepared the



1992. január 1-jei állapotú nyilvántartást számító- 
gépes kivitelben. A nyilvántartást kisebb módosítá
sokkal a Központi Földtani Hivatal mérlegtárgyalá
sán jóváhagyták.

Egyéb aktuális földtani, közszolgálati 
feladatok

~,r  Ezen munkák összesített száma 1992-ben során 
r 396 volt, az alábbi munkafajtákat érintve:

— a Központi Földtani Hivatal megbízásából 
folyó építőipari ásványi nyersanyagkutatások kuta
tási terveinek és jelentéseinek véleményezése, 
kutatások műszaki ellenőrzése (24);

— környezetvédelmi és természetvédelmi el
lenőrzéseken, tárgyalásokon, bejárásokon való 
részvétel, írásbeli állásfoglalások kiadása (65);

— a Központi Földtani Hivatal, mint másodfokú 
földtani hatóság képviseletében hatósági és köz- 
igazgatási bejárásokon való részvétel. Általános 
rendezési tervek. Településfejlesztési és területgaz
dálkodási tervek, hulladékelhelyezési tervek, vona
las létesítmények és nagyberuházások telepítési 
terveinek tárgyalásain való részvétel, illetve véle
ményezés (269);

— saját hatáskörben végzett hatósági és köz- 
igazgatási bejárások (38).

*

1993-tól a projekt „A területi földtani szolgála
tok közszolgálati alapfeladatai" címet vette fel, 
vezetésével Halmai Jánost bízták meg.

Kapcsolattartás és működési feltételek 
biztosítása

A közigazgatási intézményekkel, a Köztársa
sági Megbízott Hivatalaival, társhatóságokkal, 
polgármesteri hivatalokkal stb. a munkakapcsola
tok megfelelőek voltak. A 132/1993. sz. Korm. ren
delet hatálybalépését kővetően az MGSz 
„Szervezeti és Működési Szabályzatá'-nak hiányá
ban a szükségszerű kapcsolatfelvételek részben 
megtörténtek. A területi földtani szolgálatok véle
ményezték a Bánya- és Környezetvédelmi törvé
nyeket. Az adattár, az adatbázisok működtetése 
előírásszerű volt, elkészült a területi földtani szolgá
latok adattárának (jelentések) számítógépre vite
le.

Építőipari ásványi nyersanyagok 
kutatásával és bányászatával kapcsolatos 
szakhatósági feladatok ellátása

A régi bányatörvény és az 56/1984 MT. rende
let végrehajtásával kapcsolatban végzett munkák 
száma 529 db volt. Ezek statisztikus megoszlása:

— bányabejárások és ellenőrzések (307);
— földtani kutatási programhatározatok kiadá

sa (16);
. — földtani kutatási programmódosító, kiegészí

tő határozatok (3);

registration on computer, based on forms with the 
licence numbers of the Central Statlstcal Office. 
The registration was accepted with slight modifi
cations on the.reserve estimation negotiation of 
the Central Office of Geology.

Other Geological Civil Service Activities
The Services had 396 pieces of work in 1992:
— Expert's opinion on constructional raw ma

terial prospecting and documentation reports, 
technical control of the survey on behalf of the 
Central Office of Geology (24);

— Participation in negotiations, checking and 
field work relating to environmental and nature 
protection. Issue of written decisions (65);

— Participation in authority and administra
tive control field trips on behalf of the Central 
Office of Geology as a secondary geological 
authority. Participation in negotiations of 
General Land-use Plans, Development of Set
tlements and Land-use Plans, waste disposal 
siting, planning of linea r establishments and 
huge investments and issue of expert's reports 
(269);

— Authority and administrative control over 
field trips in own scope of authority (38).

*

The project was renamed to "Basic Tasks 
inCivil Service of the Regional Geological 
Services” in 1993, and was surprised by Hal- 
mai.J.

Cooperations and assurance of working 
conditions

We had partnership with institutions of civil 
services. Offices of the Republic's Deputy, 
Mayors' Offices, other authorities etc. Because 
of the cutback of the Organizational and Op
erational Regulations of the Hungarian Geo
logical Service after the 132/1993. decision of 
the government, we had to establish these co
operations. The Regional Geological Services 
expressed an opinion about the Mining and 
Environmental Protection Laws. The Database 
has functioned properly; databases (reports) of 
the Regional Geological Services were re
corded on computer.

Authority tasks, connected with 
surveying and mining of construction 
raw materials

The Services had 529 pièces of work con
nected with the old Mining Law and the 56/1984 
decision of the Cabinet:
'  -fie ld -c he cking  and control of mines 

(307);
— issue of decisions about specific geological 

explorations (16);



— előzetes kutatási engedélyek kiadása (36);
— termeléssel összefüggő kutatások engedé

lyezése (8);
— földtani kutatás eredményeit értékelő jelen

tések határozatainak kiadása (28);
— kiegészítő földtani kutatás eredményeit ér

tékelő jelentések határozatainak kiadása (9);
— működő bányák megszüntetésével kapcso

latos ásványvagyon elszámolási határozatok ki
adása (20);

— Országos Ásványvagyon nyilvántartásba 
felvett lelőhelyek ásványvagyona törlési határoza
tainak kiadása (14);

— földtani hatósági igazolás kiadása (24);
— működő bánya korszerűsítéséhez, bővítésé

hez földtani hatósági igazolás kiadása (12);
— egyes művelési tömbök újraminősítési hatá

rozata (4);
— engedélyhez kötött ásványvagyon vissza

hagyásról szóló nyilatkozat kiadása (1);
— pillérekben lekötött ásványvagyon vissza

hagyásról nyilatkozat kiadása (1);
— bányatelek fektetés (22).
Az új Bányatörvény, illetve végrehajtási rende

leté értelmében végzett munkák;
— Magyar Bányászati Hivatalnak átadott 

ügyek (23);
— szakvélemények (29);
— fellebbezési eljárás (1).

A területi földtani szolgálatok hatáskörébe 
tartozó melléküzemági ásványi 
nyersanyagok 1993. január 1-jei mérlege

Az eredeti tervhez képest a szolgálatok Ma
gyarország teljes nemfémes ásványvagyonának 
mérlegét készítették el, amely mintegy 1.445 db 
lelőhely adatait tartalmazza.

Szakhatósági, szakvéleményező 
feladatok

A nem ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos- 
feladatok száma az MGSz-ről szóló kormányrende
let hatálybalépését követően jelentősen megnőtt.

Ezek statisztikus megoszlása:
— nyomvonalas létesítmények (út. vasút, gáz

vezeték, légvezeték, határátkelő) (31);
— hulladék, szennyvízelhelyezés (46);
— ÁRT (Általános rendezési terv). RRT (Részletes 

rendezési terv), ŐRT (Összevont rendezési terv) 
(195);

— radioaktív hulladéklerakók (2);
— természetvédelmi eljárások (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, helyi védettség) (51);
— környezetvédelmi hatástanulmány (24);
— környezetvédelmi eljárások (36);
— hévízkutak védőidomai (2).

Egyéb, fentiekhez nem kapcsolódó tevé
kenység

— szakvélemény fúrástelepítéshez (1);

— supplementary and modifying decisions re
garding geological explorations (3);

— issue of preliminary permissions for surveying 
(36);

— licensing of surveys connected with exploi
tation (8);

— issue the decisions of reports discussing the 
results of geological surveys (28);

— issue the decisions of reports discussing the 
results of supplementary geological surveys (9);

— issue an account of decisions of mineral re
sources connected with liquidated mines (20);

— issue of decisions about the depletion of 
mineral resource estates, recorded in the National 
Registartion of Mineral Resources (14);

— issue of certifications of geological scope of 
authority (24);

— issue of contributions of geological scope of 
authority (24);

— issue of certifications of geological scope of 
authority to modernize or enlarge active mines 
(12);

— decisions about the repeated qualification 
of the mineral resource estates of some exploita
tion units (4);

— issue of declarations about the remain of li
censed mineral resources (1);

— issue of declarations about the remain of 
mineral resources settled in pilars (1);

— laying of mining sites (22).
Work, carried out in the frame of the new 

Mining Law and its enacting clauses:
— business given to the National Office of 

Mining (23);
— experts' reports (29);
— appeal (1).

Reserve estates of secondary raw 
materials according to the state of the 1 st 
of January 1993

The Regional Geological Services have pre
pared the reserve calculations of all the non- 
metallic mineral resources of Hungary which con
tains information on 1445 occurrences.

Tasks of Scope of Authority and Experts' 
Reports

The number of tasks not connected with min
eral resources has increased significantly after the 

.legislation about the Hungarian Geological Serv
ice.

These were the following:
— linear establishments (road, railway, gas 

and air pipes, frontier crossing) (31);
— waste disposal and outlet water siting (46);
— General, Detailed and Contracted Land 

Use Plans (195);
— radioactive waste disposals (2);
— nature protection procedures • (National 

Park. Protected Area. local protections) (51);
— environmental impact assessments (24);



— adatkérés teljesítés (8);
— természetvédelmi javaslat (2);
— saját hatáskörű eljárások (14);
— önkormányzatok, társhatóságok munkájá

nak segítése tanácsadással, véleményezéssel (59).
A szolgálatok az év folyamán a közigazgatási 

szervezetekkel, társ-szakhatóságokkal, hatóságok
kal történő folyamatos kapcsolat mellett munka- 
kapcsolatot tartottak fenn a GBA-val (Ausztria), a 
GUDS-al (Szlovákia), közel tíz előadást tartottak 
szakmai rendezvényeken, továbbképzésen, ta
nulmányútokat szerveztek a Műszaki egyetem, a 
József Attila Tudományegyetem. ELTE hallgatóinak.

A szakhatósági szakvéleményező feladatokkal 
kapcsolatos határozatok és állásfoglalások az ille
tékes területi földtani szolgálatok Irattárában talál
hatók.

A nemfémes mérleg a Közép-dunántúli Területi 
Földtani Szolgálatnál számítógépen, az 1993. július 
1 -jer változat a MÁFI adáttárában található meg.

— environmental protection procedures (36);
— protection establishments for thermal water 

wells (2);

Other activities
— experts roport for drilling siter (Î);
— data provision (8);
— proposal for nature protection (2);
— procedures within own scope of authority 

(14);
— promote the work of Mayor's Offices and 

other authorities with consulting (59).
In addition to the continuous cooperation with 

administrative organizations and other authorities, 
the Geological Services have worked together 
with GBA (Vienna), GUDS (Bratislava) and had 
about ten presentations at scientific meetings and 
training courses. Field trips have been organized 
for university students of Miskolc, József Attila and 
Eötvös Loránd Universities.

Decisions connected with the authorities'work 
are found in the archives of the responsible Geo
logical Services.

The reserve calculations of non-metallic min
eral resources are recorded on computer in the 
Middle Transdanubia Geological Service, while the 
1st July 1993 version is in the Database of the Hun- 
garian Geological Survey.

A megyei földtani területalkalmassági térképek szerkesztése
Kneifel Ferenc

Landuse Maps of the Counties

by Ferenc Kneifel
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A projekt a MÁFI területi földtani szolgálatainak 
több évtizedes földtani szakhatósági tevékenysé
gét jeleníti meg megyei térképek formájában. Az 
ásványvagyon gazdálkodás, a területfelhasználás, 
a .természet- és környezetvédelem, a vízgazdálko
dás földtani vonatkozásait 1:100 000-es méretará
nyú térképlapokon foglalja össze, melyek egysé
ges tematika és jelkulcs alapján készülnek.

. Az előző évben a szolgálatok szakhatósági, 
szakvéleményező feladatainak alapját jelentő 
téma kidolgozása három különálló projekt kereté
ben történt („Regionális geológiai helyzetkép", 
„Építőipari nyersanyagkutatás" és „Magyarország 
felszínmozgás-veszélyeztetettségi térképe").

Az adatrendszer és a szerkesztés alapelveinek 
hasonlósága miatt a három projekt összevonása 
könnyen megoldható volt, csak kisebb jelkulcsmó-

Thls project represents the activity of the Re
gional Geological Services as authorities during 
the previous decades in the form of maps. Geo
logical aspects of raw material management, 
land-use, nature- and environmental protection 
and water supply are summarized on maps at 
1:100 000 scales using a uniform theme and leg
end.

During the previous year, the basic work of the 
Regional Services with their scope of authority was 
dissected into three projects ("Assessment of the 
Regional Geoenvironment", "Prospecting of Con
struction Raw Materials". "Map of Potential Land
slides in Hungary').

The similarities of the databases and the princi
ples of editing made the contraction of the three 
projects possible only with a slight change In the



dosításokat kellett végrehajtani. 1993-ban az volt a 
célkitűzés, hogy az 1987 óta folyó szerkesztési mun
kák folytatásaként három megye területén az 
adatgyűjtés, további három megye területén a 
szerkesztés kezdődjön meg, és négy megye 10 
térképváltozatának szerkesztése fejeződjön be.

Az egységes megyei atlaszok egymásra épülő 
hat térképváltozatban készültek: (1) Hasznosítható 
ásványi nyersanyagok (építőipari nyersanyagok is), 
(2).Felszíni vizek és talajvíz, (3) Vízföldtani adottsá
gok, (4) Környezetföldtani és szennyeződés
érzékenységi térkép, (5) Komplex földtani terület
felhasználási térkép, (6) Felszínmozgás-veszélyezte- 
tettségi térkép.

Az egyes megyei térképlapok állapota az 1993- 
ban végzett munka alapján:

Végleges formában (színezett fénymásolat) el
készült:
Vas megye: 1. és 6. sz. változat 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: építőipari nyers
anyagok
Bács-Kiskun megye: 2., 3., 4. sz. változat 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 1., 2., 3., 4. sz. válto
zat

Ideiglenes formában (ceruzás változatok):
Fejér megye: 1. és 6. sz. változat 
Vas megye: 3. és 4. sz. változat 
Heves megye: 1., 2., 3., 4., 5., 6. sz. változat 
Somogy megye: 1 ..2..3 ., 4. sz. változat

Szerkesztés alatt áll:
Fejér megye: 3., 4. sz. változat 
Vas megye: 2., 5. sz. változat 
Bács-Kiskun megye: 1., 5,, 6. sz. változat 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 6. sz. változat

A megyei földtani területalkalmassági térkép- 
sorozatot a szolgálat kutatói bemutatták a BGR 
(Hannover) szakemberei számára.

A Cseh Geológiai Szolgálat által szervezett 
prágai környezetvédelmi konferencián lehetőség 
nyílt a hasonló témában kifejlesztett térinformatikai 
rendszer és térképsorozat megtekintésére. A kiépí
tett térinformatikai rendszerben 20—30 térképvál
tozatot lehet sűríteni néhány térképbe, tetszőleges 
csoportosításban. így kialakíthatók a szolgálatok 
által is szerkesztett földtani, vízföldtani, talajvíz, 
szennyeződés-érzékenységi és építésalkalmassági 
térképek.

A berlini UVE cég által szervezett talajvédelmi 
konferencián is bemutatásra került a megyei föld
tani területalkalmassági térképsorozat, kiemelten a 
felszíni szennyeződés-érzékenységi és a komplex 
földtani területfelhasználási változatok.

A Magyar Geológiai Szolgálat megalakulásá
val a területi földtani szolgálatok csak szakhatósági 
és szakvéleményező tevékenységet végeznek, így 
a MÁFI projektjeiben nem vesznek, részt.

A megyei földtani területalkalmassági térké
pek eddig is az alapját képezték a szolgálatok 
tevékenységének, így a téma folytatása köteles
ségük és egyben érdekük is.

Elsősorban a megkezdett változatok befejezé
se és á régebben készült térképek folyamatos

legend. The aim in 1993 was to continue map edit
ing which has been carried out since 1987, to col
lect data from three counties, to start map editing 
for another three counties and to finish ten specific 
maps for four counties.

The uniform atlases of the counties contain six 
specific maps: (1) Usable mineral resources 
(including construction raw materials), (2) Surface 
waters and unconfined groundwater, (3) Hydro- 
geological properties, (4) Environmental geologi
cal map and map of sensitivy to contamination, 
(5) Complex geological map of land-use, (6) Map 
of potential landslides.

The following work was carried out on certain 
sheets of the counties in. 1993:

Final form (coloured copy):
Vas county: versions No. 1 and 6 
Borsod-Abaúj-Zemplén county: construction raw 
materials
Bács-Kiskun county: versions No. 2, 3 and 4 
Jász-Nagykun-Szolnok county: versions No. 1, 2, 3 
and 4

Temporary form (drawn by pencil):
Fejér county: versions No. 1 and 6 
Vas county: versions No. 3 and 4 
Heves county: versions No. 1,2, 3,4, 5 and 6 
Somogy county: versions No. 1,2, 3 and 4

Under edition:
Fejér county: versions No. 3 and 4 
Vas county: versions No: 2 and 5 
Bács-Kiskun county: versions 1.5 and 6 
Jász-Nagykun-Szolnok county: version No. 6

This applied .geological map series of the 
counties was presented to BGR (Hannover).

We have studied a geographical information 
system and a similar map series in an environ
mental geological conference in Prague organ
ized by the Czech Geological Survey. 20-30 spe
cific maps can be registered in their GIS applica
tions in an optional classification. The specific 
maps of geology, hydrogeology, unconfined 
groundwater, sensitivity to contamination and 
possible constructions can be chosen upon re
quest.

Our applied geological map series have also 
been presented at a conference connected with 
the protection of the unconfined groundwater in 
Berlin, organized by UVE. The specific maps of 
sensitivity to contamination on the surface and 
complex geological maps of land-use planning 
were emphasized.

As a result of the establishment of the Hungar
ian Geological Service, the Regional Geological 
Services function only as authorities and don't take 
part in the projects of the Hungarian Geological 
Survey.

The applied geological maps of the counties 
were the basis of the activity'of the Services, so it is 
their own duty and interest to continue this work.

The tasks for the future are to finish the previ
ous maps including their continuous upkeep and 
digitization.



karbantartása és digitalizálása jelentheti a jövő 
feladatát.

A térképsorzat szerkesztése során szerzett ta
pasztalatokat jól lehetett hasznosítani a MÁFI-ban 
tovább folytatódó vízföldtani, környezetföldtani 
témájú projektekben.

The experience accumlated during the editing 
of these maps should be used in other hydro- 
geological or environmental geological projects 
of the Hungarian Geological Survey.
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A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 
1992— 1993/1.
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AZ INTÉZET NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI
Dudás A. Imre

INTERNATIONAL RELATIONS
by Imre A. Dudás

Az 1992—93-as időszak az intézet küikapcsoiatai szempontjából rendkívül dinamikusan vál
tozó periódus volt. A nemzetközi környezetben bekövetkezett politikai—gazdasági változások 
és az ezzel párhuzamosan végbement hazai intézményrendszer-átalakítás (Központi Földtani 
Hivatal megszűnése. Magyar Geológiai Szolgálat felállítása. Bányatörvény meghozatala. Ma
gyar Bányászati Hivatal megalakítása) kihatottak a külkapcsolati tevékenységre is. Az 1992- 
ben bevezetett program—projekt rendszer, valamint a személyi változások is új koncepció 
kidolgozását, a korszerű követelményeknek megfelelő Külkapcsolati Iroda felállítását tették 
szükségessé.

A hagyományos feladatok, azaz az intézet nemzetközi kapcsolatainak folyamatos karbantar
tása, az intézeti kutatók nemzetközi szereplésének és külföldi kutatók intézeti fogadásának biztosí
tása mellett olyan új feladatok jelentek meg, mint a marketing-tevékenység és a hazai kapcsola
tok ápolása, s a megváltozott körülményekhez és működési feltételekhez alkalmazkodó ügyrend 
kidolgozása. Sürgető feladatként jelentkezett aM ÁFI-t (és tevékenységét) ismertető/népszerűsítő 
anyagok összeállítása.

Az 1992-ben megfogalmazott koncepciót már 1993 elején módosítani kellett, mivel a rendelke
zésre álló pénzügyi keretek nem tették lehetővé a szükséges létszámfejlesztést, ugyanakkor korsze
rű számítástechnikai eszközök beszerzésével a Külkapcsolati Iroda működőképességét 1993. de
cember 3 1-ig sikerült megőrizni.



A nemzetközi kapcsolatok alakulását az 1992—93-as időszakban az alábbi változásokkal lehet 
jellemezni:

— A központilag biztosított utaztatási keret mellett mind inkább megnövekedett a különböző 
alapítványok (Soros, Bandat Horst, Széchenyi stb.), OTKA és az OMFB által finanszírozott vagy rész
ben támogatott kiutazások aránya.

— Lecsökkent a korábban jó l bevált és széles körben alkalmazott devizamentes műszaki— 
tudományos együttműködés volumene.

— A központilag tervezett és irányított jellegű együttműködés és nemzetközi kapcsolattartás 
mellett mind nagyobb szerepet kapott az egyéni kezdeményezés és a külföldi partnerekkel törté
nő közös pályázatok beadása.

— A Külkapcsolati Iroda tevékenysége a hagyományos nemzetközi kapcsolatok esetében 
pénzügyi fedezet hiányában szolgáltató jellegűvé vált a korábbi tervező, irányító jelleggel szem
ben.

— A megszűnt külföldi expedíciók (Kuba, Mongólia és Vietnam) helyét nem sikerült más, az in
tézet kutatóinak külföldi munkahelyeket biztosító formával pótolni.

#

?
International relations of the Survey changed dynamically in 1992—93. The international, po

litical, and economical changes and the re-organization o f the institutes in Hungary (liquidation of 
the Central Office of Geology. establishment of the Hungarian Geological Service and the Na
tional Office of Mining, the new Mining Law) affected the external relations. The program and 
project system established in 1992, and the personal changes made necessary to develop new 
concepts and to establish a modern office for External Relations.

In addition to the traditional tasks like the continuous management of external relations of the 
Survey, the participation at international conferences and congresses and the reception of dele
gations from abroad, new work began. These [are marketing, internal relations, and the prepara
tion o f new regulations according to the changed situation. An urgent task was the production of 
brochures introducing the Survey's activity.

The 1992 concept had to be revised even at the beginning of 1993, because the financial 
problems didn't make possible the necessary development of the staff. However, we purchased 
new computers, so we could maintain the activity o f the Office for External Relations at the same 
time.

The changes in the external relations of the Survey can be characterized by the following:
— In addition to the central travel budget, the rate of other journeys supported by different 

funds (Soros, Bandat Horst, Széchenyi) and by the National Scientific Research Fund and the Na
tional Commission for Technical Development has increased.

— The number of the foreign-exchange free travels which functioned before and were wide
spread. has decreased.

— In addition to the centralized cooperation and external relations, personal contacts have 
become more and more important. Common competitions with foreign partners were not rare.

— The activity of the Office for External Relations became rather formal because of finacial 
problems, compared with its coordinating and leading role before.

— The ceased expeditions (Cuba, Mongolia, Vietnam) couldn't have been replaced with 
other possibilities o f employment abroad.



A Külkapcsolati Iroda tevékenysége

Dudich Endre

Activity of the Office for External Relations

by Endre Dudich
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Az 1989-beri kezdődött politikai változások, a 
KGST megszűnése, a Szovjetunió átalakulása, a 
volt népi demokráciák politikai sokszínűvé válása 
és a piacgazdaságra való áttérési szándéka telje
sen szétzilálta (ha formálisan több esetben nem is 
szüntette meg) tradicionális nemzetközi kapcsola
taink jelentős részét. Ezen külső körülményeken 
kívül a hazai geológiai Intézményrendszer átszer
vezése és a Külkapcsolati Iroda vezetésében be
következett változás (1992. október 1-vel az Iroda- 
vezetést a tartós külföldi munkából hazatérő 
Dudich Endre vette át Halmai Jánostól) szükség
szerűen a külkapcsolatok új koncepciójának ki
alakításához vezettek, melynek fő szempontjai az 
alábbiak voltak:

— Nyugati, közvetlen kétoldalú tudományos 
együttműködési kapcsolataink fenntartása és 
továbbfejlesztése (Ausztria, Finnország, Franciaor
szág, Németország).

— A közvetlen szomszédos országokkal való 
együttműködés új alapokra helyezése (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia: kétoldalú együttműködési 
megállapodások aláírása 1993-ban, ilyenek elő
készítése Horvátországgal és Szlovéniával).

— Az együttműködési lehetőségek felülvizsgá
lata a nem közvetlenül szomszédos volt szocialista 
országokkal (Cseh Köztársaság, Lengyelország, 
Orosz Föderáció, Bulgária; együttműködési 
megállapodás aláírása Albániával).

— Üzleti lehetőségek keresése (marketing 
manager alkalmazása 1993. január 1-től): Líbia, 
Szváziföld, Namibia, Törökország, Vietnam, Gua
temala, Mexikó.

Szükségessé vált az Iroda ügyrendjének és a 
ki- és beutazások rendjének újragondolása, igaz
gatói utasítással való szabályozásának előkészíté
se.

Kiemelt feladat volt hazai nemzetközi rendez
vények szervezése és ilyenekben való közreműkö
dés. Ezek az alábbiak voltak:

— Finn—magyar légigeofizikai bemutató, 
1993. április 26.;

— KBGA tanácsülés, 1993. május 19.;

Political changes started in 1989, including 
the liquidation of Comecon, transformation of the 
Soviet Union, political metamorphosis of the for
mer countries of people's democracy and their 
Intention to switch over to market economy has 
destroyed (even if It still existed formally) a major 
part of our traditional international relationships. In 
addition, the re-organization of the Hungarian 
geological Institutions and the change In the 
leadership of the Office for External Relations 
(from the 1st of October 1992 Dudich, E. became 
the leader of the Office, who returned from a 
long-term work abroad to replace Halmai, J.) led 
to the development of new major points of which 
were the following:

— Maintenance and development of direct 
bilateral partnerships with West European 
countries (Austria, Finland, France, Germany).

— Re-establishment of the cooperation with 
the neighbouring countries (Slovakia. Ukraine, 
Roumania: signing of bilateral agreements of 
cooperation in 1993, their preparation with 
Croatia and Slovenia).

— Revision of the cooperation possibilities 
with the other former socialist countries (Czech 
Republic, Poland, Russian Federation, Bulgaria, 
establishment of a cooperation agreement with 
Albania).

— Search for business opportunities 
(employment of a marketing manager from the 
1st of January 1993): Libya, Swasiland, Namibia, 
Turkey, Vietnam, Guatemala, Mexico.

Revision of the regulations of the Office and 
missions became necessary, as well as the 
preparation of relevant Director's Instructions.

A high-priority task was the organization of in
ternational symposia in Hungary which were the 
following:

— Finnish—Hungarian demonstration of air
borne geophysics. 26 April 1993;

— A meeting of the Council of the Carpathian- 
Balkan Geological Association, 19 May 1993;

— A meeting of IGCP 356. project and of the



— IGCP-356. projekt és Deposit Modeling 
Program ülés és szlovákiai—kárpátaljai—észak
magyarországi terepbejárás. 1993. május 21—29.;

— MAEGS-8, 1993. szeptember 19—26.;
— „Nopcsa Ferenc és Albánia" Konferencia, 

1993. október 13— 14.;
I— V. Alginit Szimpózium, 1993. október 13— 

15.
1992-ben kezdődött meg a MÁFI 125 éves 

jubileumának (1994) előkészítése (az ICOGS és az 
IUGS meghívásával).

A ki- és beutazások alakulását 1991-hez ké
pest az 1.. 2. és 3. táblázat mutatja.

Deposit Modelling Program followed by a field-trip 
in Slovakia. Ukraine and North Hungary, 21—29 
May 1993

— 8th Meeting of the Association of European 
Geological Societies, 19—26 September 1993;

— Conference on 'Ferenc Nopcsa and 
Albania', 13— 14 October 1993;

— 4th Alginite Symposium. 13— 15 October 1993. 
We started to organize the celebration of the

125th Anniversary of the Hungarian Geological 
Survey (1994) in 1992. ICOGS and IUGS were also 
invited.

The distribution of missions and travels are 
shown on Table 1. 2. and 3.

7. táblázat — Table I

Kiutazások — Travels abroad

Év — Year
Ország — 
Country

Kiutazó — 
Number of 
travelling 
persons

Nap — Days %
Átlag, nap 
— Average 

days

1991 24 171 1829 100 10.7

1992 26 179 1786 94 10.8

1993 26 177 1553 85 8.8

2. táblázat — Table 2

Beutazások — Travels to Hungary

Év — Year

Beutazó — 
Number of 
travelling 
persons

Nap — Days %
Átlag, nap — 
Average days

1991 87 486 100 5,6

1992* 46 163 ? 3.5

1993* 91 303 62.3 3,3

(* Az adatszolgáltatás nem volt teljes)

A kiutazásoknál feltűnő a mennyiségi csökke
nés mellett a diverzifikálódás. A (regisztrált) beuta
zások száma viszont rendkívül alacsony, ami jelen
tős mértékű egyoldalúságra utal.

The number of the travels abroad considerably 
decreased and became more diversified. The num
ber of the registered travels to Hungary was very low 
which reveals a significant "one way” character.

3. táblázat — Table 3

Kiutazások — Travels abroad

Ország — 1991 1992 1993
Country fő — 

individuals
nap — 
days

fő — 
individuals

nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

Albánia
Albania

4 40 - 9 . 72



Ország — 
Country

1991 1992 1993
fő —

individuals
nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

fő — . 
individuals

nap — 
days

Amerikai Egyesült 
Államok 

USA

2 180 2 13 2 40

Ausztria
Austria

59 352 52 172 33 151

Belgium
Belaium

1 21 1 5 -

Csehszlovákia
Czechoslovakia

31 79 42 154 42 102

Dánia
Denmark

2 120 1 60 - -

Finnország
Finland

4 22 1 7 2 18

Franciaország
France

11 305 11 592 15 294

Görögország
Greece

1 15 2 21 6 45

Guatemala
Guatemala

" - 1 90 - -

Hollandia 
The Netherlands

3 59 1 6 3 30

India
India

1 11 - - - -

Izland
Iceland

4 100 - - - -

Izrael
Israel

1 15 “ - . 1 28

Japán
Japan

- - 2 27 - - .

Jugoszlávia 
' Yugoslavia 

(Horvátország) 
(Croatia) 
(Szerbia) 
(Serbia)

. 2 13

1

1

4

4

- -

Kanada
Canada

- 1 - 6 - -

Kína
China

2 20 - - - -

Kuba
Cuba

“ - 2 10 - -

Lengyelország
Poland

“ - 1 6 1 8

Marokkó
Morocco

“ - - - 1 20

Mongólia
Monqolia

~ “ - - 1 10

Nagy-Britannia
Great-Britain.

2 21 4 41 12 204

Németország
Germany

15 149 14 113 13 247

Norvégia
Norway

4 45 - - 2 12

Olaszország
Italy

9 135 10 81 6 77



Ország — 1991 1992 1993
Country fő —

individuals
nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

Oroszország
Russia

5 65 - - - -

Románia
Romania

3 17 6 44 19 98

Spanyolország
Spain

1 11 6 60 2 12

Svájc
Switzerland

3 25 * - - -

Svédország
Sweden

1 7 2 190 1 3

Szváziföld
Swasiland

(+Namibia/Namibia
+Zimbabve/Zimbabwe)

2 42

Ukrajna
Ukraine

- 9 35 2 8

Vietnam
Vietnam

“ * - - 1 24

Összesen:
Altogether:

171 1.829 179 1.786 177 1.553

1992—93-ban a legfontosabb fogadó orszá
gokat a 4. táblázat mutatja.

The most important receiver countries in 1992- 
93 are shown on Table 4.

4. táblázat — Table 4

Sorszám
Number

Ország
Country

1992 1993 1992+1993 Átlag

Average

nap
days

fő
individuals

nap
day

1. ^ Franciaország
Francé

592 294 886 16 55

2.
Németország

Germany
113 247 360 17 21

3.
Ausztria
Austria 172 151 323 85 4

4.
(Cseh)szlovákla

(Czecho)slovakia
154 102. 256 84 3

5.
Nagy-Britannia
Great-Britain

41 204 245 16 15

6.
Olaszország

Italy
81 77 158 16 10

7.
Románia
Románia

44 98 142 25 6

Az is kitűnik, hogy a szomszédos országokkal való 
kapcsolatra a rövid (3—6 napos) látogatások jellem
zőek, míg a nagy nyugat-európai országokra a hosz- 
szabb ösztöndíjas tanulmányutak (10—55 nap).

1993-ban a kiutazások időtartamának 40%-a 
volt ösztöndíjas és egyéb tanulmányút, 37%-a ren
dezvényen való részvétel (48 rendezvény 17 or-

Short trips (3—6 days) were prevailing in relation 
with the neighbouring countries while longer travels 
(10—55 days) to West European countries were sup
ported by grants or scholarships.

In 1993, 40% of the travels was for different 
study tours, partly supported by grants. 37% was 
participation at conferences, (48 meetings in 17



szagban), 18%-a tudományos együttműködés és 
csak 5%-a piackutatás.

1993-ban az intézet megkapta az engedélyt 
önálló külkereskedelmi tevékenység végzésére. Ez 
utóbbi témakörben megemlítendők:

— A líbiai Great Mán Made River Project vízfú
rási felügyeleti munkálnak elnyerése.

— A szvázlföldl Emaswatl szénbánya és 
erőműépítési projekt megvalósíthatósági előta
nulmányainak elkészítése.

— Kárpátukrajnai tárgyalások ipari nyersanya
gok közős kitermelésére és hasznosítására.

A Külkapcsolati Iroda szervezésében lebonyolí
tott export munkák (SAMAX Ltd. England részére 
földtani szakvélemény és terepi kalauzolás a 
Tokajii-hegységben; Baumit Kft. részére összeállítás 
a Budapest környéki mészkő és dolomit előfordulá
sokról; az intézet által előállított standard kőzetmin
ták eladása) eredményeként — a Gazdasági Iro
da közreműködésével — megvalósult az önálló 
külkereskedelmi joghoz kapcsolódó deviza- 
átutalások gyakorlata.

Reklám és marketing tevékenység keretében 
céghlrdetés jelent meg angol—német—magyar 
nyelven a Hungárián Business Book-ban, magyar 
nyelvű céghirdetés az Országos Szaknévsorban, 
valamint elkészült egy egész oldalas hirdetés az 
Eastern European Declslons londoni kiadású üzleti 
folyóirat részére, melynek célja az intézet paleonto
lógus szakértőinek bemutatása, a laboratóriumi 
szolgáltatások és az intézet általános céljainak 
ismertetése volt.

Az 1993. évi Informatikai fejlesztések keretében 
az AT&T Easy Link Service-tői vett szolgáltatások, 
szoftverek (két elektronikus mail box, on-llne adat
bázis hozzáférések, fax küldése számítógéppel) 
beüzemelésére került sor.

Újabb átszervezés következtében a Külkapcso
lati Iroda mint szervezeti egység 1993 végével 
megszűnt, vezetője nyugdíjba ment. A tevékeny
ségek 1994-től az Igazgatóság keretében folynak 
tovább.

countries), 18% was scientific cooperation and 
only 5% was market research.

The Survey received permission for independ
ent activity in foreign trade In 1993. The most im
portant work in this latter subject was:

— Supervising of water prospecting drillings of 
the Great Man Made River Project in Libya.

— Preparation of the feasibility study of a coal 
mine and a thermal power station at Emaswati, 
Swaziland.

— Negotiations in Ukraine about common 
exploitation and utilization of Industrial raw 
materials.

Export work organized by the Office for Exter
nal Relations Included a geological report and 
field trip to the Tokaj Mountains for SAMAX Ltd. 
England, a summary of the limestone and dolo
mite occurrences next to Budapest for Baumit Ltd., 
a sale of the standard rock samples produced by 
the Survey and brought about practice in foreign 
currency transfer. There was cooperation with the 
Office of Economics, connected with the Inde
pendent activity of foreign trade.

The publicity and marketing activity was 
marked by an advertisement in English, German 
and Hungarian In the Hungarian Business Book, 
and by a Hungarian advertisement in the National 
Classified Directory. A one-page advertisement 
was prepared for the Eastern European Decisions 
(a business journal published In London) that pre
sented the palaeontologists, laboratory services 
and the general aims of the Survey.

Supplies and softwares bought from the AT&T 
Easy Link Service (two electronic mail boxes, ac
cessibility of on-line databases, sending of fax by 
computer) were Installed In 1993.

As a result of a repeated reorganization of the 
Survey the Office for External Relations ceased by 
the end of 1993. Its leader retired.

Activity is now carried out within the frame
work of the Survey.





AZ INTÉZET VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKATÁRSAI 1992-BEN

Gaál Gábor dr. igazgató 
Hetényi Rudolf Igazgatóhelyettes 
Szaller Józsefné gazdasági igazgató 
Bállá Zoltán dr. programvezető 
Chikán Géza dr. programvezető 
Halmai János dr. irodavezető 
Horváth István programvezető 
Horváth Róbert programvezető 
Tóth György programvezető

Bertalan Éva dr. részlegvezető 
Cserhalmai László részlegvezető 
Erdélyi Gáborné dr. Irodavezető 
Kordos László dr.osztályvezető 
Partényi Zoltánná részlegvezető

Bohnné Havas Margit dr. projektvezető 
Csanády Borbála humánpolitikai o.v. 
Cserny Tibor dr. projektvezető 
Csongrádi Jenőné osztályvezető 
Császár Géza dr. projektvezető 
Földvári Mária projektvezető 
Gombárné Forgács Gizella projektvezető

Ivancsics Jenő szolgálatvezető 
Jocha Károlyné projektvezető 
Juhász Erika dr. projektvezető 
Józsa Gábor szolgálatvezető 
Kassai Miklós dr. szolgálatvezető 
Knauer József projektvezető 
Kneifel Ferenc szolgálatvezető 
Kuti László dr. projektvezető 
Kókai András projektvezető 
Lacza József, Beruh. o.v.
Mikó Lajos szolgálatvezető 
Műnnich Dénes nyomdavezető 
Nádor Annamária dr. projektvezető 
Ó. Kovács Lajos dr. projektvezető 
Raincsák Györgyné projektvezető 
Scharek Péter dr. projektvezető 
Szilágyiné Varró Mária, Számvit. o.v. 
Síkhegyi Ferenc projektvezető 
Tamula László, Pénzügyi o.v.
Tanács János dr. projektvezető 
Turczi Gábor dr. projektvezető 
Zentay Tibor dr. szolgálatvezető 
Odor László projektvezető

AZ INTÉZET KUTATÓI 1992-BEN

Albert Eszter 
Alács Valéria 
Angyal Jolán 
Ballók Istvánná 
Bartha András dr. 
Bedő Gabriella 
Bence Géza 
Bernhardt Barnabás 
Bihari Dániel 
Bodnár Erika 
Bognár László dr. 
Bohn Péter dr.
Brukner Sándorné dr. 
Budai Tamás dr. 
Budinszky Péterné dr. 
Bácskay Erzsébet dr. 
Chikán Gézáné 
Csalagovits Imre dr. 
Csillag Gábor 
Csirik György 
Csontosné Kiss Katalin 
Darida Károlyné 
Detre Csaba dr.
Don György 
Dosztály Lajos 
Dudko Antonylna 
Dudás A. Imre 
Erdélyi Judit 
Farkasné Bulla Judit

Fazekas Kálmánné 
Fekete Ágnes 
Forgó Zoltán 
Friedelné Matyók Ilona 
Fügedi P. Ubul 
Gecsei Éva 
Gerner Péter 
Gondárné Söregi Katalin 
Gulácsi Zoltán 
Gyalog László 
Gyarmati Pál dr.
Gyuricza György dr.
Gál Nóra Edit 
Hajdú László 
Hilgert László 
Horváth Attila 
Hála József dr.
Hámor Tamás dr. 
Hámorné Vidó Mária 
Jakus Péter 
Jankovich István dr. 
Jámbor Áron dr.
Kaiser Miklós dr.
Kalaeut Miklós 
Kalmár János dr. 
Kardeván Péter dr. 
Kollányi Katalin dr. 
Koloszár László dr. 
Korpás László dr.

Korpásné Hódi Margit dr. 
Kovács Gábor 
Kovács Lajos 
Kovács Pálffy Péter 
Krolopp Endre dr. 
Kucsora Sándor 
Könczöl Nándomé 
Kókay Ágoston 
Lantos Miklós 
László József 
Lelkes György dr.
Less György dr.
Lorberer Árpádné dr. 
Maros Gyula 
Marsi István dr.
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I. melléklet. A látszólagos fajlagos ellenállás térképének részlete és neotektonikai értelmezése
1 Mezozóos képződmények. 2. Harmadidőszaki képződmények felszínközell elterjedése. 3. Vulkáni centrum. 4. Csapásirányok, 5. Antiklinális

tengelyek. 6. Oldaleltolódás. 7. Feltolódás, 8. Normál vetők

Appendix I. A part of the virtual specific resistance maps and their neotectonic interpretation
1. Mesozoic formations, 2. Nearsurface distribution of the Tertiary formations. 3. Volcanic centrum. 4. Direction of strikes and dips, 5. Axes of

anticlines. 6. Srtrlke-sllp fault, 7. Reverse fault, 8. Normal faults
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Taxodium láperdő 
Taxodiium swamp forest

nyílt tenger 
open sea

égeres-páfrányos mocsárerdő 
riparian forest

csökkentsósvízi 
brackish lagoon

A mocsarasodási ciklus kezdete
-csökkentsósvizű lagúna feltöltődése
-égeres-páfrányos ligeterdő térhódítása
-lápi vegetáció első képviselőinek megjelenése
-mocsárpart és lagúna érintkezési zónájában gyakori fauna áthalmozás

The beginning of swamp cycle
-filling-up of brackish lagoon
-an increasing dominance of Alnus-fern riparian forest 
-the appearence of first representatives of swamp vegetation 
-frequent reworking of the fauna in the contact zone between the marsh 
shore and the lagoon

2 .

mocsarasodási ciklus csúcsa
-a gazdag vegetációjú láp térhódítása
-jellegzetes, édesvízi-mocsári életterek kialakulása; Taxodium láperdők, 
Myrica láp, mocsárszigetek (hammock), köztes víztükrök 
-pillanatszerű, kis területet érintő vízbetörések, áthalmozott, szeparált 
fauna

The summit of a swamp cycle
-gradual dominance by a swamp rich in vegetation
-development of typical fresfwater-paludal habitats; Taxodium swamp
forests, Myrica swamp, hammocks, intermediate open water surfaces
-instanteous water influxes, affecting small areas; reworked, separated
fauna

Taxodium láperdő 
Taxodium swamp forest

A

mangrove

édesvíz
freshwater

csökkentsósvíz 
brackish water

csökkentsósvízi lagúna 
brackish lagoon 

hegylábi erdő pollenje 
pollen of piedmoj^ 
forest nyílt tenger 

open sea

mangrove A mocsarasodási ciklus befejeződése
-az édesvízi láp fokozatos pusztulása a talajvízben megjelenő sósvíz 
hatására
-rövid időre brakkvízi mocsár kialakulása,
-majd a helyén csökkentsósvízi laguna térhódítása, a jellegzetes mak- 
ro-/mikrofauna megjelenése

The end of a swamp cycle
-gradual deterioration of freshwater swamp In respore to saline water
occouring in the groundwater
-brackish marsh developed for a short period,
-then replaced with the gradual dominance of brackish lagoon; includ
ing the appearence of a typical macro-/mlcrofauna

csökkentsósvízi laguna 
brackish nyílt tenger 

open sea

A transzgressziós kisciklus kezdete
-a domináns üledékképződési környezet az Ingadozó sótartalmú lagu
na, fácles- és sótartalom változásokra érzékenyen reagáló makro- és 
mlkrofaunával

The beginning of a transgressional microcycle
-a dominant sedimentary environment represented by a lagoon with 
a fluctuating salinity, containing a macro-/microfauna sensitive to 
changes in facies and salinity

Molluszka asszociációk / Mollusca associations
Brotia - Unio r~£) Cardium - Piranella - Theodoxus ( i b  Pitaría - Carolium - Hinia

^  Congeria - Hydrobia - Melanopsís ^  Crassostrea - Mytilus < ^ >  Corbula - Turritella - Anadara

IV. melléklet. A borsodi kőszénláp (IV. telep) őskörnyezeti—paleoökológiai rekonstrukciója

Appendix IV. Palaeoenvironmental and palaeoecological reconstruction of the paludal Borsod coal measures
(coal seam IV.)
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