
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.
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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.
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. „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.


