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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


