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


