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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.


