
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.
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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.


