
A Sajó-völgyi, félig eltemetett, uralkodóan sa
vanyú termékeket produkáló vulkán működésére 
jellemzők a lahar jellegű kitörések. Tevékenysége 
őslénytanllag Igazoltan az eddig általánosan elfo
gadott szarmatánál korábban, már a felső- 
badeniben megkezdődött.

A Nagy-fennsíkon mélyített térképező fúrá
sok rétegsorainak és anyagvizsgálati eredmé
nyeinek kiértékelése a hegység fiatal fejlődés- 
történetéhez szolgáltatott új adatokat (Pelikán 
P. 1992).

A tematikus munkák keretében folytatódott a 
Bükk-hegység karsztvízrendszereinek műszeres vizs
gálata és megkezdődött a mérési eredmények 
számítógépes adattárolása és feldolgozása. A 
földtani képződmények hidrogeológiai jellemzése 
mellett folytatódott a vízgyűjtő területek és az 
egyes karsztegységek lehatárolása. Az eddigi 
eredményekről előadás hangzott el az egyik fő 
alkalmazási színhelyen, Miskolcon (Sásdi L.. Szilágyi 
F. 1992).

1992-ben a 208—22 (Putnok), 1993-ban a 209— 
14 (Kazincbarcika) jelű lapon fejeződött be a bá
nyaföldtani adatok összegyűjtése és térképi rögzí
tése, az utóbbi már számítógépes feldolgozással. 
Ez nagy segítséget jelent az említett térségekben a 
környezetvédelmi és területfejlesztési kérdések 
eldöntésénél.

A térképezési program megvalósítása során az 
alábbi intézményekkel volt egyúttműködés: 

Aggteleki Nemzeti Park 
Bükki Nemzeti Park
Északmagyarországi Regionális Vízmű Vállalat 
Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 
Miskolci Víz- és Csatornamű Vállalat 
MTA Geológiai Kutatócsoport

A partly buried palaeo-volcano was also 
studied in the Sajó Valley. The volcano had acid 
products and lahar-type eruptions. The age of its 
activity is proved by palaeontological investiga
tions; eruptions started in the Late Badenian 
(previously the Sarmatian age was accepted).

Evaluation of the results of stratigraphy and 
laboratory analyses of the mapping boreholes on 
the Nagy-fennsik gave new information about the 
Quaternary development of the mountain 
(Pelikán. P. 1992).

In the frame of the thematical Investigations 
instrumental analyses of the karst water in the Bükk 
Mountains has begun as well as the computer 
registration and evaluation of the data. In addition 
to the hydrogeological description of the rock 
formations, catchment areas and certain karstic 
blocks were determined. Results were presented in 
Miskolc, which Is one of the most important areas 
of utilization (Sásdi. L.. Szilágyi, F. 1992).

Collection and registration of mining geologi
cal data on maps were finished in 1992 for the 
Putnok (208—22) sheet and in 1993 for the Kazinc
barcika (209— 14) sheet. The latter was registered 
on computer and was important in solving envi
ronmental geological problems and land-use 
plannings.

During geological mapping there has been 
cooperation with the following institutions:

Aggtelek National Park 
Bükk National Park
Regional Waterworks of North Hungary 
Hydrological Authority of North Hungary 
Water and Drainage Enterprise at Miskolc 
Geological Research Group of the Hungarian 
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A Dél-Dunántúl földtani—geofizikai, mérnök- és 
agrogeológiai, valamint környezetföldtani Ismere- 
tessége a Mecsek hegység és a balatoni üdülő
körzet D-i részének kivételével nem érte el azt 
a szintet, amely alapján az emberi tevékenység
nek a környezetre gyakorolt hatása megbízhatóan 
előrejelezhető. A nyolcvanas évek második felé
ben jelentkező igények (tervezett drávai vízlépcső, 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéklerakó, 
vízbázisok védelme stb.) szükségessé tették az

Except for the Mecsek Mountains and the 
southern part of the Balaton recreation agglom
eration, the geological, geophysical, engineering-, 
agro- and environmental geological knowledge 
of the South Transdanubia isn't sufficient for a reli
able forecast of the human impact. The demands 
of the second part of the 1980's (planned hydroe
lectric station on the Drava river, radioactive waste 
depositories, protection of aquifers etc.) made 
further research necessary. In 1988 a common re-



ismereti hiányok mérséklését. 1988-ban az ELGI-vel 
közös terv készült a régió D-i részének l:100 000-es 
méretarányú sekély- (0— 10 m). kis- (10— 100 m) és 
közepes- (100—500 m) mélységtartományainak 
kutatására.

A Kelet-Mecsek területén a hatvanas években 
végzett l:10 000-es méretarányú térképezés során 
a negyedidőszaki képződmények felvételére nem 
került sor. Az ún. Fazekasboda—mórágyi rög terüle
téről és a Villányi-hegységről nincsenek korszerű 
földtani térképek. Ezért a projekt e területrészek 
l:25 000-es méretarányú reambulációját tűzte ki 
célul. E szándékot erősítette az ..Egységes Orszá
gos Földtani Térképrendszer" elnevezésű projekt 
indítása.

A projekt — az 1992-ben csökkent pénzügyi 
keret miatt — kényszerűen minimalizált céljainak, a 
tervezett határidőre (1996 vége) való elérése ér
dekében az egyes területrészeken a különböző 
munkafázisok (adatgyűjtés, földtani felvétel, se
kélyfúrások lemélyítése és dokumentálása, 
anyagvizsgálat, adatbázis kialakítás, tematikus 
bejárás, adatfeldolgozás, térképszerkesztés) pár
huzamosan folytak.

A terület Ny-i részéről a 802 Nagyatád jelű és a 
902 Barcs jelű 1:100 000-es méretarányú térképla
pok észlelési, földtani, talajvízszlnt, vízkémiai, mér
nök- és agrogeológial változatának szerkesztése 
mellett megkezdődött az egyes változatok grafi
kus, numerikus és szöveges adatbázisának kialakí
tása. A K-ről szomszédos lapok (803 Szigetvár jelű 
és 903 Sellye jelű) területén befejeződött a felvétel. 
A tematikus bejárással párhuzamosan a Geoké
miai Program munkatársaival — a talajvizek 
nyomelem és toxikus anyagtartalmának meghatá
rozásához — kiegészítő vízmintagyűjtés történt. A 
Mecsek-hegységet és a Villányi-hegységet övező 
sík- és dombvidéki területeken — 804 Pécs jelű és 
904 Siklós jelű 1:100 000-es méretarányú lapok — 
tovább folytatódott a kvázi hálózatos (legfeljebb 
10 m talpmélységű). sekélyfúrások lemélyítése.

Az „Egységes Országos Földtani Térképrend
szer" előírásainak megfelelően, a kidolgozott jel
kulcs felhasználásával, megkezdődött az EOV szel- 
vényezésű AUTOCAD-al rajzolt 1:100 000-es térkép- 
változatok Gauss—Krüger szelvényezésü lapokra 
történő átszerkesztése INTERGRAPH-al. Ezzel a to
vábbi térinformatikai feldolgozás, megjelenítés felé 
tett egy lépést az Intézet.

Az EO F projekttel együtt elkészítettük a mun
katervben nem szereplő 705. sz. (Szekszárd) 
100 000-es lap — felvételére 1992-ben a Paksi 
Atomerőmű Rt. megrendelése alapján került sor — 
földtani térképének digitalizált változatát. E munka 
során az előző bekezdésben említett átszerkeszté- 
séhez némi gyakorlatot szereztünk.

A Dráva menti magaspart állékonyságának 
vizsgálatára és a Barcsi Ősborókás Természetvé
delmi Terület környezetében a talajvíz helyzetének 
és utánpótlódásának megismerésére, valamint a 
zselici potenciálisan felszínmozgás veszélyes terüle
teken mérnökgeofizikai szelvényeket terveztek. 
Illetve jelöltek ki.

search project was prepared together with the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute to survey the 
shallow (0— 10 m), little (10— 100 m) and medium 
(100—500 m) depths of the southern part of this 
region at 1:100 000 scale.

Quaternary sediments were not surveyed dur
ing the geological mapping at 1:10 000 scale In 
the East Mecsek Mountains in the 1960's and we 
didn't have up-to-date geological maps of the 
Villány Mountains and the Fazekasboda-Mórágy 
horst either. Therefore, we proposed the geologi
cal re-mapping of these areas at 1:25 000 scale. 
The new “Unified Geological Map System" project 
was also promoted in our plan.

The aims of the project had to be reduced, 
because of the decreased budget in 1992. To be 
able to finish the project by the end of 1996, the 
different phases of survey were made simultane
ous: data collection, geological mapping, shallow 
drillings and their documentation, laboratory In
vestigations, establishment of a database, the
matic field work, evaluation of the data and map 
editing.

On the western part of the area (sheets of 
Nagyatád 802 and Bares 902 at 1:100 000 scales) 
the project has started to establish the graphic, 
numeric and text databases of the specific maps 
In addition to the field work observation, geologi
cal, groundwater level, hydrochemical, engineer
ing- and agrogeologlcal versions. Field work was 
finished on the neighbouring eastren areas (sheets 
of Szigetvár 803 and Sellye 903). Concurrent with 
the thematic field work, water samples to deter
mine the trace element and toxic content of the 
groundwaters were collected with colleagues 
from the Geochemical Program. Shallow drilling 
(max. 10 metres of penetration depth) has been 
continued in a grid on the lowland and hilly areas 
around the Mecsek and Villány Mountains (sheets 
of Pécs 804 and Siklós 904 at 1:100 000 scale).

Using the legend of the Unified Geological 
Map System, the project has started to transform 
the EOV maps edited by AUTOCAD at 1:100 000 
scale, to sheets Of Gauss—Krüger profiles by INTE- 
GRAPH. This re-editing has promoted a further GIS 
applk. .. Ion of the maps.

Together with the “Unified Geological Map 
System" project, a digitized version of the geologi
cal map of the Szekszárd 705 sheet was prepared 
at 1:100 000 scale, which was not Included in the 
project's plans. The labour was ordered by the 
Paks Atom Power Station in 1.992. During this work 
the above mentionned re-editing of the maps was 
practiced.

Engineering geophysical profiles have been 
planned have been planned to study the stability 
of the high bank of the Dráva river, to examine the 
position and recharge of the unconfined ground- 
water In the Bares Protected Area of Juniper Trees 
and to study the Zsellc area that Is prone to land
slides.

Geological mapping at 1:25 000 scale has fin
ished on the following sheets on the Fazekasboda—


