
A Fazekasboda—mórágyi rög területén befe
jeződött a 805— 13 K, 805— 14 Ny. 804—24 és 804— 
42 lapok területének 1:25 000-es méretarányú föld
tani felvétele. A Keletl-Mecsek csatlakozó részein 
három 1:25 000-es méretarányú lap terúletén a 
negyedidőszaki képződmények kiegészítő térké
pezése is elkészült. A vlllányi-hegységl reambuláció 
megalapozása érdekében a korábbi kutatások 
eredményeit értékelő és értelmező, az EOFT előírá
sainak alkalmazását segítő tanulmány készült.

Az 1991-ben mélyült Görgeteg 1. fúrás vizsgálata
inak részletes értékelése alapján eddig csak az alföldi 
fúrásokból ismert nagy vastagságú negyedidőszaki, 
folyóvízi rétegsort sikerült kimutatni a területen.

A projekt céljainak kényszerű minimalizálása elle
nére az eddig elvégzett munka alapján úgy tűnik, 
hogy mind a sík- és dombvidéki, mind a hegyvidéki 
területekről a korábbinál árnyaltabb, az EOF előírása
inak megfelelő földtani térképeket lehetett, illetve 
lehet szerkeszteni. Emellett a korábban nem, vagy 
csak kismértékben Ismert mérnök- és agrogeológlai, 
víz- és környezetföldtani állapot is felmérésre kerül. 
Ezekre az adatokra alapozva számos területen 
(környezetvédelem, területfejlesztés, vízbázisok vé
delme stb.) hasznosítható értékeléseket, levezetett 
térképváltozatokat készíthet az intézet.

Mórágy horst: 805— 13 East, 805— 14 West. 804— 
24 and 804-—42. A supplementary geological 
mapping of the Quaternary sediments at 
1:25 000 scale was carried out on the adjacent 
eastern parts of the Mecsek Mountains as well. 
To establish the geological evolution of the 
Villány Mountains according to the principles of 
the Unified Geological Map System, a study that 
discusses the results of the previous surveys was 
prepared.

The detailed investigation of the rock record of 
the Görgeteg 1. borehole, drilled in 1991, revealed 
a thick Quaternary alluvial sequence that was 
known to be only on the Great Hungarian Plain 
before.

Despite the forced reduction of the project's 
aims, the results, until now, show preparation of 
better maps, both on lowland, hilly and mountain 
areas according to the principles of Unified Geo
logical Map System. Moreover, the engineering-, 
agro-, hydro- and environmental geology of the 
region that hadn't been studied in detail before, 
was also surveyed. Based on these data useful 
studies can be done as well as maps for environ
mental protection, land-use plannings, protection 
of aquifers etc.

Osztrák—szlovák—magyar Duna menti geológiai kutatás (DANREG)
Nagy Elemér

Austrian—Slovakian—Hungarian Geological Survey of the Danube Region 
(DANREG)

by Elemér Nagy

;. Bruttó pénzügyi korét n
l i l l l l i ü J Ő Stógóderőhónqp/fő

1Í&92Í
I f s i l l

A Duna menti geológiai együttműködés 
1989 végén a magyar és a szlovák földtani ha
tóságok egyezménye alapján született meg. 
Ehhez a megállapodáshoz 1990 során az osztrák 
fél is csatlakozott. Meghatározták a trilaterális 
együttműködés célkitűzéseit, melynek eredmé
nyeként 13 munkacsoport alakult megfelelő 
nemzeti képviselettel. Az egyes munkacsoportok 
évente 2—3 közös megbeszélésen egyeztetik 
aktuális feladataikat. Ennek során megegyezés 
született az egységes topográfiai alapban 
(melyet a magyar fél hozott létre), a közös kon
cepcióban és témánként különböző, mértékben a 
közös jelkulcsban is.

The common geological research was the 
result of an agreement between the Hungarian 
and the Slovakian geological authorities at the 
end of 1989. Austria joined this contract in 1990. 
They have determined the aims of the trilateral 
cooperation which yielded the establishment of 
13 working groups with relevant national repre
sentation. The different working groups check 
the actual tasks 2—3 times in a year. During 
these negotiations, the uniform topographic 
basis, created by the Hungarians, was ac
cepted. Common concepts during the research 
and the common legend of the different topics 
were also affirmed.

Felszíni földtani térkép Surface geological map
^Mintalapként 1992-ben elkészült a Bratislava - The Bratislava sheet, edited by Scharek, P.

jelű lap (Scharek P.), amely mindhárom résztvevő was ready in 1992 as a specimen copy that covers



ország területére kiterjed. Ezt követően a 
Balassagyarmat és a Budapest jelű lapok kivéte
lével l:50  000-es méretarányban összeszerkesz- 
tésre került a teljes magyar terület. A Komárom 
jelű lap esetében már a szerkesztés során 
(Gyalog L.) nyilvánvalóvá vált. hogy az 
1:100 000-es méretarányú végleges változat 
számára további összevonásokra lesz szükség és 
a Gerecse hegységi térképezés eredményeinek 
beépítését is meg kell oldani.

Kvarter genetikai és vastagság térkép
Az új szemléletű jelkulcs sok vitával járó elfo

gadását követően a második komoly akadályt a 
pliocén—kvarter határ megvonásának kérdése 
jelentette, amelyben 1992-ben született háromol
dalú megegyezés. A fentiek alapján a Ny-i határ
tól a hegyvidéki területekig Kaiser M. kivitelezés
ében elkészült az egységes szemléletű térkép, és a 
Komárom jelű lapon folyamatban van a képződ
mények átértékelése.

Pannóniái és pliocén litofácies és 
vastagság térkép

A tárgykörben tervezett alsó-pannóniai va
lamint a felső-pannóniai vagy pliocén térképek 
első változatai ,a teljes magyar területre kézirat
ban elkészültek. Magyar kezdeményezésére 
hosszas vita után új, modern szemléletű jelkulcs 
készült, amely alapján újra Indult a térképek 
szerkesztése.

Pre-tercier aljzattérkép
Az eltérő feltártságnak és földtani felépítés

nek megfelelően létrehozott kompromisszumos 
jelkulcs alapján elkészült a teljes magyar terület
re megszerkesztett aljzattérkép első, kéziratl 
változata előbb 1:100 000-es, majd 1:200 000-es 
méretarányban, amely azonban a felszíni föld
tani térkép elkészülte után aktualizálást Igényel 
(Császár G.).

Tektonikai térkép
A térkép megszerkesztéséhez nélkülözhetetlen 

adatok (deformációs jelenségek terepi felmérése 
és űrfotók) alapján, valamint a háromoldalú kon
cepcionális egyeztetések eredményeinek birtoká
ban 1:100 000-es méretarányban elkészült a 
DANREG magyar területének tektonikai térképe 
(Dudko A.). A térkép a felszíni földtani térkép 
alapján egyrészt revízióra, másrészt a nagy mé
retarány miatt átszerkesztésre szorul.

Neotektonikai térkép
A közreműködők között fennálló koncepcioná

lis nehézségek, valamint a résztvevők személyének 
gyakori cseréje miatt még az egységes jelkulcsban 
sem sikerült teljes megyezésre jutni. Mindmáig csu
pán a Bratislava jelű lap lineamens térképe szüle
tett meg.

areas of all the three countries. Afterwards the 
whole Hungarian area, except for the Balassa
gyarmat and Budapest sheets, were edited to
gether at 1:50 000 scale. During the editing of the 
Komárom sheet (Gyalog, L), it became clear that 
the final version at 1:100 000 scale requires further 
contracts. The results of geological mapping in the 
Gerecse Mountains have to be taken into consid
eration, too.

Facies and Thickness Map of the Quater
nary Sediments

After a long discussion about the new leg
end, the next problem was the Pliocene- 
Quaternary boundary which was brought 
as an issue in a trilateral agreement in 1992. 
Based on these arrangements the map from the 
western boundary to the mountain areas 
was edited by Kaiser, M. based on uniform as
pects. The re-evaluation of the Komárom sheet 
is ongoing.

Lithofacies and Thickness Map of the 
Pannonian and Pliocene sediments

The first versions of the Lower Pannonian and 
Upper Pannonian or Pliocene maps were ready in 
manuscript on the whole Hungarian area. Peregi, 
Zs. initiated an up-to-date legend for new aspects 
that was accepted only after a long dispute. Edit
ing of the maps based on this new legend has 
started again.

Map of the Pre-Tertiary Basement
According to the different rate of exposure 

and various geological buldups, a compromise 
legend has been created. Using this legend. 
Császár, G, has edited the map of the basement 
in manuscript first at 1:100 000, then at 1:200 000 
scale for the whole Hungarian area. After the 
completion of the surface geological map, the 
basement map has to be revised.

Tectonic map
Based on these essential data (field obser

vations of deformation structures, satellite im
ages) and trilateral checking of the concepts 
Dudko. A. has edited the tectonic map of 
the Hungarian part of the project at 1:100 000 
scale. This map has to be re-edited because its 
scale is too large. Data for the surface geologi
cal map have to be taken into consideration, 
too.

Neotectonic map
Because of the different conceptions and the 

frequent changes of the participants, a uniform 
legend hasn't been accepted yet. Only the 
lineament map of the Bratislava sheet has been 
prepared.



11. ábra. A DANREG projekt területének felszíni földtani térképe (1993. évi állapot)
1 Megszerkesztve 1:50 000 méretarányban. 2. Előkészítés alatt. 3. Felvétel alatt

Fig. 11. Surface geological map of the DANREG project at the end of 1993
1. Edited at 1:50 000 scale. 2. Under preparation. 3. Mapping Is going on

12. ábra. A DANREG projekt területének kvarter litológiai és vastagság térképe (1993. évi állapot)
1. Megszerkesztve.'2. Szerkesztés alatt. 3. Előkészítés alatt

Fig. 12. Lithology and thickness of the Quaternary formations on the DANREG project area (1993)
1. Edited. 2. Under edition. 3. Under preparation



13. ábra. A DANREG projekt területének pannóniai—pliocén litofácies és vastagság térképe (1993. évi állapot, 1. változat)
1. Megszerkesztve. 2. Szerkesztés alatt

Fig. 13. Lithofacies and thickness of the Pannonian—Pliocene formations of the DANREG project area (1993)
1. Edited. 2. Under edition

14. ábra. A DANREG projekt területének pre-tercier aljzattérképe (1993. évi állapot)
1. Megszerkesztve. 2. Szerkesztés alatt. 3. Geológiai és geofizikai szelvényvonalak

Fig. 14. Map of the Pre-Tertiary basement of the DANREG project area (1993)
1.Edited. 2. Under edition. 3. Geological and geophysical profiles



Hidrogeológiai térkép
A gyakori személycseréket és a jelkulcs há

romoldalú egyeztetését követően, a Budapest 
és a Balassagyarmat jelű lapok kivételével 
1:200 OOO-es méretarányban elkészült a térkép 
első kézirat! változata (Jocháné Edelényi E., 
Zsámbok I.).

Geofizikai térképek
A mágneses, a különböző ellenállás és a gravi

tációs térképváltozatok különböző méretarány
ban, jobbára a szlovák partnerrel összedolgozott 
állapotban elkészültek,

Mérnökgeológiai térkép
A szemléletbeli különbségek áthidalására a 

csoport közös terepbejárásokat szervezett. A Kisal
föld területéről szerkesztett térképek alapján 
(Scharek P.) a három fél által közösen készített 
térképváltozat csak a Bratlslava jelű lapról áll ren
delkezésre. A munkát a végleges felszíni földtani 
térkép hiánya Is nehezítette.

Környezet-veszélyeztetettségi térkép
Az egész projekt végcélját jelentő, legkritiku

sabb térkép ügyében az előrehaladást a gyakori 
személycserék is hátráltatták. 1993 végéig egy 
véglegesnek még nem tekinthető jelkulcs a közös 
termék.

Geológiai és geofizikai szelvények
A tervezett három földtani szelvény magyaror

szági szakasza elkészült (Császár G., Dudko A.). 
Közülük az Ausztriában folytatódó szelvény határ
menti egyeztetése Is megtörtént. Hiányzik még a 
szelvényeknek a geofizikai adatokkal történő vég
ső összehangolása.

Vízminőség tanulmány
A tanulmány az adatgyűjtés lezárásáig jutott 

el.

Geotermális energia tanulmány
A tanulmány kéziratban a Dunántúli

középhegységtől Ny-ra eső terület egészéről elké
szült (Rotárné Szálkái Á.). Ez, a számos ábra mellett, 
a -1500 m (tsz.) szint izoterma térképét is tartalmaz
za.

A projekt munkájában az Intézet számos 
projektjéből működtek közre: „A Dunántúli
középhegység földtani térképezése", „A Kisal
föld, Vas és Zala megye komplex földtani térké
pezése", „Hidrogeológiai kutatás", „A Dunántúli
középhegység karsztvízföldtani vizsgálata", 
„Medenceanalízis" és „Magyarország tektoniká
ja és neotektonikai elemzése". Külső közremű
ködők: GBA — Bécs és GUDS — Pozsony, ELGI — 
Budapest.

Hydrogeological map
After the frequent changes of the participants 

and the trilateral agreement about the legend, 
Jocha-Edelényl, E. and Zsámbok, I. have edited 
the first manuscript version of the map at 1:200 000 
scale, excluding the Budapest and Balassagyar
mat sheets.

Geophysical maps
The magnetic, different resistivity and gravita

tional maps have been edited at different scales 
and checked by the Slovaks.

Engineering geological map
To surmount the difficulties of the different as

pects, the groups have organized common field 
trips. Based on the maps of the Little Hungarian 
Plain edited by Scharek, P., the three participating 
countries have prepared the common version only 
for the Bratislava sheet. The lack of the final sur
face geological map made this work even more 
difficult.

Map of environmental hazards
This should be the final goal of the project 

but progress was impeded by personal 
changes. By the end of 1993 the common 
product was a legend, which has not been 
finalized yet.

Geological and geophysical profiles
The Hungarian parts of the planned three sec

tions were made by Császár, G. and Dudko, A. The 
common Austrian—Hungarian part of the profile 
was checked in the border zone. The geophysical 
data still should be In harmony with the geological 
profiles.

Report about water quality
Data collection has been finished.

Report about geothermal energy
A study in manuscript compiled by Rotár- 

Szalkai, Á. discusses the the whole area West from 
the Transdanubian Central Range. In addition to 
the numerous figures. It also contains the isotherm 
map of the -1500 m level.

Many other projects of the Survey took part In 
this work: “Geological Mapping of the Transdanu
bian Central Range"; "Complex Geological Map 
ping of the Little Hungarian Plain", Vas and Zala 
Counties"; "Hydrogeological Research"; “Karst 
Hydrogeological Investigation of the Transdanu
bian Central Range"; “Unified Geological Map 
System"; “Basin Analysis"; "Tectonic and Neotec- 
tonic Analysis of Hungary". External partners: Eöt
vös Loránd Geophysical Institute, GBA (Vienna), 
GUDS (Bratislava).



A projekt eredeti záró éve 1994 lett volna, de a 
szerény ráfordítás miatt a befejezés megfelelő 
ellátás esetén 1995-ben várható. Addig a partne
rekkel összehangolt módon véglegesíteni kell a 
munka alatt lévő térképeket, el kell készíteni az 
éppen csak megkezdett, vagy csupán a közös 
jelkulcsig eljutott térképváltozatokat, továbbá létre 
kell hozni a folyamatban lévő, vagy még el sem 
kezdett tanulmányokat, valamint a térképekhez 
tervezett magyarázókat angol nyelven. Még nem 
teljesen világos, hogy mely térképváltozatokat és 
milyen forrásból sikerül közre adni. A programot a 
terv szerint vagy Ausztriában a millennium, vagy 
Magyarországon a millecentenárium idején rende
zendő szimpózium zárja. A felsorolásból is látható, 
hogy a munka esek megfelelő erőkoncentráció 
esetén lesz határidőre megvalósítható.

The project should have been finished in 1994, 
but the financial restrictions made it necessary to 
prolong research until 1995. Until that time the 
maps being edited have to be prepared in final 
version, and those maps that have only a com
mon legend must also be edited. Studies and ex
planations of the maps have to be written in Eng
lish, It is still questionable which maps will be issued 
and the financial background of publication is 
also doubtful. According to the plans, the program 
will end by the millennial symposium in Austria or 
by the millecentenarian celebrations in Hungary. 
The above listed tasks show that the program will 
be finished by the deadline only with good organi
zation and appropriate concentration on re
search.


