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A földtani térképezésnek jelentős szerepe van a radioaktív hulladék-elhelyezési kutatások különböző fázisaiban. A bevezető 
szakaszban az egyes képződmények földtani jellemzését, minősítését készítettük el az egész ország területére. A szakirodalmi 
kutatómunka fázisában felszíni elhelyezésre a felsőpannóniai képződményekre települő löszből álló dombhátak, a felszín alatti 
elhelyezésre a felső- és alsópannóniai agyagos képződmények és a mecseki gránit vált potenciális képződmény-együttessé. A kijelölt 
objektumokon földtani reambulációt végeztünk, s földtani szelvényeket szerkesztettünk a hidrogeológiai modellezés elősegítésére. A 
reambuláció eredményeit figyelembe véve tűztük ki az egyes kijelölt objektumok jellemzésére, a hidrogeológiai vizsgálatok elvégzésére 
szolgáló mélyfúrások helyét. A fúrásokat részletesen feldolgoztuk. A kutatás következő szakaszában a kiválasztott terület részletes 
földtani térképezését végezzük el. A radioaktív hulladéklerakó kutatása új adatokat szolgáltatott az ország földtani felépítéséről.

1. Bevezetés

A földtani képződmények tulajdonságai, felépítése, 
szerkezete, bizonyos külső hatásokkal szembeni reakciói és 
e hatásokra bekövetkező elváltozásai lényeges szerepet ját
szanak bármilyen emberi beavatkozás következményeinek 
felmérésében. Különösen jelentősek azok az emberi be
avatkozások, amelyek hatásai a társadalom szemszögéből 
nézve hosszú időn keresztül érzékelhetők. Ezek a tényezők 
a legtöbb esetben geológiai értelemben jelentéktelen idő
tartamúak. Ennek ellenére hatással vannak az évmilliók 
során kialakult illetve fennmaradt földtani viszonyokra is. 
Ugyanakkor a földtani tényezők is befolyásolják e hatások 
érzékelhetőségének mértékét.

A radioaktív hulladékok elhelyezésének problémája nem 
régi keletű. A nukleáris ipar kialakulása is viszonylag rövid 
múltra tekinthet vissza, s a kezdeti időkben a keletkező 
hulladékok veszélyének mértékét nem vették figyelembe az 
elhelyezés tervezése során. A környezetvédelem előtérbe 
kerülése, a radioaktivitás alkalmazása kapcsán nemzetközi 
méretekben is fennálló titokzatoskodás jelentős vissza
szorulása következtében nyilvánvalóvá vált, hogy a radio
aktivitás hasznosításának melléktermékei veszélyeket 
hordoznak, s elhelyezésük, a környezettől való elszigetelésük, 
a társadalomra gyakorolt veszélyeztető hatásuk kiszűrése 
nem lehet egy-egy ország belügye, s különösen nem lehet a 
hulladékot előállító létesítmény magánügye. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség szakértői csoportokat foglalkoztat 
az egyes hulladéktermelő országok kezelési, elhelyezési 
módszereinek vizsgálatára, s ajánlásokat dolgoz ki a 
hulladék-elhelyezés tervezése és kivitelezése során célszerűen 
követendő módszerek és eljárások alkalmazására.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a radioaktív 
hulladékok mesterséges védelem nélküli elhelyezésére 
alkalmas befogadó közeget nem lehet találni. Ez azt jelenti, 
hogy az e célra szolgáló létesítmények tervezése során rész
ben természetes, részben mesterséges védelemre kell szá
mítani, s hogy e védelemtípusok komplex rendszere bizto
síthatja a társadalomra nézve a legkisebb kockázatot.

A mesterséges védelem megtervezése és kialakítása 
mérnöki feladat, amelynek végrehajtása során nem közöm
bös, hogy a természetes védelem milyen mértékére lehet 
számítani. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a természe
tes védelem elérése érdekében kifejtett tevékenység meny
nyiben hat kedvezőtlenül a környezet eredeti állapotának 
megváltoztatása miatt a befogadó közegre, a földtani kép
ződményre.

A radioaktív hulladékok elhelyezésére nemzetközi szin
ten négyféle földtani képződményt tartanak alkalmasnak: a 
sókőzeteket, a kristályos kőzeteket, a vulkáni tufákat és az 
agyagokat. Magyarország területén ilyen képződménytípu
sok előfordulnak ugyan, azonban a hulladék-elhelyezés 
komplex követelményeit ezen előfordulások részletes vizs
gálata nélkül semmilyen körülmények között sem lehet 
érvényesíteni. A természetes védelem mértékének megha
tározásához elengedhetetlen a befogadó közeg, a földtani 
képződmény vizsgálata, a megismeréséhez szükséges ada
tok összegyűjtése, értelmezése és értékelése.

2. Földtani térképek a kutatás különböző szakaszaiban

A fentiekben vázolt szempontok figyelembe vételével a 
hulladék-elhelyezési kutatás során a fokozatosság elvét 
betartva különböző méretarányú földtani térképeket hasz
náltunk fel illetve készítettünk. A földtani térképezés szere
pe azonban nem korlátozódik különböző méretarányú 
földtani térképek elkészítésére, megszerkesztésére. Lénye
ges munkát végeztünk a földtani (közöttük a fúrási) adatok 
összegyűjtésével, értelmezésével és értékelésével is. A fú
rási adatokra részben a térképek pontosítása céljából volt 
szükség, részben pedig azért, hogy a felszín alatti földtani 
viszonyokról a lehetőségekhez képest pontos képet alkot
hassunk, mivel-a földtani képződmények jellemzésére 
mind a felszíni, mind a felszín alatti elhelyezési lehetősé
gek elemzésénél szükség van. A földtani térképezés során 
a felszíni és felszín alatti adatok és a geofizikai mérések 
eredményeinek (S tick.el J. et al. 1997) felhasználásával ké



szülhettek el azok a földtani szelvények, amelyek a kutatás 
különböző fázisaiban a földtani modell pontosítását és a 
hidrogeológiai modellezést segítették.

2.1. Bevezető szakasz

1993-ban, a kutatás bevezető szakaszában áttekintő je
lentést készítettünk az ország területén felszínen illetve 
felszín közelben előforduló földtani képződmények elter
jedéséről és azokról az alapvető geológiai és mérnökgeo
lógiai tulajdonságairól, amelyeket a radioaktív hulladékok 
elhelyezése szempontjából a jellemzésükre fel lehet hasz
nálni. A földtani és mérnökgeológiai adatok értékelésével 
a képződmény-együtteseket hulladék-elhelyezési szempon
tok szerint kategorizáltuk és értékeltük, továbbá megadtuk 
azoknak a rétegcsoportoknak, földtani képződményeknek 
a legfontosabb tulajdonságait, amelyek a fenti szempontok 
figyelembe vételével a kis és közepes aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezése szempontjából részletes vizsgálatra 
érdemesek (C hikán G. et al. 1993).

E munka elvégzéséhez az alapot Magyarország 1:500 OOOes 
léptékű földtani térképe (F ülöp J. 1984) szolgáltatta, 
amely az ország legújabb összefoglaló felszíni földtani tér
képe. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kitűzött cél el
éréséhez e térkép csak bizonyos korlátokkal tudott adato
kat szolgáltatni, aminek legfőképpen két oka volt.

Az egyik ok az, hogy a térkép szerkesztése során igen 
fontos szempont volt a negyedidőszakinál idősebb képződ
ményekre vonatkozó ismeretek feltüntetése. Ennek érdeké
ben a szerkesztők (a szakirodalomban szokásos módon) 
sok esetben olyan képződményeket is felszíniként ábrázol
tak, amelyek a valóságban jelentős vastagságú negyedidő
szaki üledékek alatt találhatók. Munkánkban (C hikán G. 
et al. 1993).felhívtuk a figyelmet arra, hogy az egyes kép
ződmények területi ábrázolása csak a felszíni és felszín kö
zeli elterjedés együttes feltüntetésének tekinthető, s nem 
jelent automatikusan területkijelölést is. A számításba ve
hető képződmények ismertetése során viszont kitértünk ar
ra, hogy milyen mértékben fedett az adott képződmény.

. A korlátozást jelentő másik ok az, hogy a térkép egy ré
szén a korábbi földtani térképekhez képest új információ 
nem szerepelt, mivel a hatvanas-hetvenes évek során új fel
vétel elsősorban a hegyvidékeken illetve az Alföldön volt. 
Ez azért jelent bizonyos korlátozást, mert — mint később 
látni fogjuk -  a kutatás során sajátos hangsúlyt kapott a 
negyedidőszaki képződményekre vonatkozó ismeretek 
pontossága, s ezen képződményeket a korábbi, nyersanyag
centrikus földtani térképezés során kisebb jelentőségűnek 
tartották, s pontos ábrázolásukra és minősítésükre keve
sebb figyelmet fordítottak.

A térképen (F ülöp J. 1984) 127 földtani képződményt 
különítettek eDSzakirodalmi kutatásainkat elsősorban e 
képződmények általános földtani jellemzésére, mérnök- 
geológiai tulajdonságainak összegzésére koncentráltuk, s e- 
zek alapján kiválasztottuk azokat a tényezőket, amelyeket a 
legfontosabbnak tekintettünk egy képződmény hulladék-el
helyezési szempontból vizsgált alkalmasságában. E külön
böző tulajdonságok mindegyikéről elmondható, hogy ön
magában nem perdöntő értékű, bár egyesek esetlegesen 
negatív hatása mesterséges beavatkozással nem, vagy csak 
nehezen ellensúlyozható. Az elemzés során a következő té
nyezőket vizsgáltuk: homogenitás, térbeli elterjedés, töre
dezettség, karsztosodásra való hajlam, teherbírás, felszíni 
szennyeződés-érzékenység, földrengés-állékonyság. Mivel 
egzakt súlyozási szempontokat e tényezők hatásának ösz-

szehasonlítására nem lehet találni, az értékeléskor minden 
tulajdonságot azonos mértékben vettünk figyelembe. A 
földtani és mérnökgeológiai paraméterek vizsgálata során 
hármas felosztást alkalmaztunk: az első csoportot azok a 
képződmények alkották, amelyeket az adott paraméter te
kintetében hulladék-elhelyezési szempontból megfelelőnek 
tartottunk; a második csoportba azokat a képződményeket 
soroltuk, amelyek kevésbé alkalmasak, míg a harmadik 
csoportba az adott szempontból alkalmatlannak tekintett 
képződmények kerültek. A vázolt csoportok 2, 1 illetve 0 
pont értéket kaptak, s a képződményeket a tulajdonságok 
együttes pontszámai alapján minősítettük és rangsoroltuk.

A 127 képződmény pontszám szerinti megoszlása a 
következő volt: 14 pontot egy képződmény sem ért el, 13 
pontot 1 (Bodai Aleurolit), 12 pontot 3 (Mányi, Török
bálinti, Szécsényi, Pétervásárai, Egri Formáció, Nadapi és 
Recski Andezit, Velencei Gránit), 11 pontot 9 (Mecseki és 
M átrai Andezit; Tardi és Kiscelli, Berseki és Lábatlani, 
Mecsekjánosi, Szarvaskői, továbbá Karolinavölgyi és 
Mészhegyi, valamint Jakabhegyi, végül Korpádi és Cserdi 
Formáció, Mórágyi Gránit), 10 pontot 19, 9 pontot 30, 8 
pontot 35, 7 pontot 15, 6 pontot 7, 5 pontot 6 és 4 pontot 
2 képződmény kapott. E vizsgálat végeredményeként azt a 
megállapítást tettük, hogy pusztán a fentebb kiemelt föld
tani és mérnökgeológiai tulajdonságok értékelése alapján a 
minimum 11 pontszámot kapott képződményeket célszerű 
a további kutatásokba bevonni.

2.2. Szakirodalmi kutatómunka

Az 1994-ben elfogadott kritériumrendszer az országban 
előforduló földtani képződmények új szempontok szerinti 
vizsgálatát és értékelését tette szükségessé. Ugyanakkor a 
bevezetett — nem földtani jellegű — kizáró feltételek jelen
tős mértékben megváltoztatták mind a kutatható terület 
nagyságát, mind a vizsgálati szempontokat. Az 1993-ban 
lefolytatott értékelés során potenciálisnak minősített kép
ződmények nagy része kikerült a vizsgálható képződmé
nyek közül,, s nagyobb hangsúlyt kaptak az egyes rétegcso
portok hidrogeológiai tulajdonságai. Az év folyamán lefoly
tato tt országos szűrés (melynek földtani alapját szintén 
Magyarország 1:500 000-es földtani térképe adta) eredmé
nyeként a kutatást a Dunántúlra, azon belül is a Mezőföld
re illetve az attól D-re eső dombvidéki területekre koncent
ráltuk (B állá Z. 1997).

Ezen az ország egész területéhez képest viszonylag 
szűk területen az egyes földtani képződmények vizsgálatá
hoz részletesebb adatokra volt szükség. Ahhoz, hogy a szű
rés nyomán feltárt, s e térségben az országos átlaghoz ké
pest nagyobb sűrűségben előforduló objektumok alakját, 
helyzetét, a felépítő kőzetek tényleges elterjedését megha
tározhassuk, 1:100 000-es léptékű térképen pontosítottuk a 
korábbi vizsgálati eredményeket. A vizsgált terület nagyob
bik része azonban az ország azon területei közé tartozik, 
ahol rendszeres, részletes földtani térképezés még nem 
volt, eltekintve az ötvenes évek elején lefolytatott „sík
vidéki” felvételtől. Részben ennek anyagait kellett tehát 
felhasználni az értékeléshez.

A  hatvanas évek elején többek között e felvételek ered
ményeire támaszkodva kezdődött meg az ország 1:200 000-es 
fö ld tan i térképsorozatának m egszerkesztése, m égpedig  
úgy, hogy a felvételi lapokból neves szakemberek (terüle
tünkön • E rdélyi M ihály és Rónai A n d r á s) köz
rem űködésével 1:100 000-es léptékű kéziratos összeszer- 
kesztés'készült, majd ebből állt elő további finom ítással az



1:200 OOO-es sorozat. Az összeszerkesztett kéziratos térké
peket kiegészítettük az azóta született földtani informáci
ókkal. Ezek egy része a korábbi években a paksi atomerő
mű földrengés-biztonsági vizsgálatához készített felvétele
ink eredménye volt, a kutatási terület déli részén, a me
cseki kristályos alaphegység területén pedig részben az 
ófalui radioaktív hulladék-elhelyezéshez kapcsolódó vizs
gálatok eredményei, részben pedig a Földtani Intézet által 
végzett somogy-baranyai földtani térképezés keretében ké
szített új felvételek álltak rendelkezésre. A forrásanyag 
összedolgozása után az objektumok körvonalainak ponto
sításához szükséges tulajdonságok szerint csoportosítottuk 
a képződményeket, s egyszerűsített földtani térképet állí
tottunk elő, amely a korábban kijelölt objektumok körvo
nalait már a nagyobb méretaránynak megfelelő részletes
séggel ábrázolta.

A kritériumrendszer kialakítása igen fontos következ
ménnyel járt a kutatásba bevont földtani képződményekre 
nézve. Az 1993-ban lefolytatott, képződményenkénti vizs
gálat során (amikor csak bizonyos kiemelt tulajdonságokat 
vizsgáltunk) a jelentős vastagságú és nagy elterjedésű lösz 
csak 9 pontot kapott, s előzetes képződményrangsorunk
ban ennek következtében nem szerepelt. Ezzel szemben a 
kritériumrendszer bevezetésével a felsőpannóniai képződ
ményekre települő löszből álló dombhátak jelentős poten
ciális területekké váltak, mivel vízföldtani szempontból az 
ilyen típusú területek kedvezőnek látszottak (T óth G y . 
1993). így a kutatás e szakaszában a felszíni elhelyezés 
szempontjából a löszterületek kijelölése, illetve elterjedésé
nek pontosítása volt a cél.

Felszín alatti elhelyezésre potenciálisan alkalmas kép
ződmény-együttesnek (figyelembe véve a 300 m-es, előzete
sen megadott kutatási mélységet) elsősorban a felső- illetve 
kis mértékben az alsópannóniai agyagos képződmények, 
emellett a mecseki kristályos alaphegység gránitja tűnt. A 
földtani térképezés módszeregyüttesei közül mást kívánt 
meg a felszín közelben lévő gránit és mást a felszín alatt 
lévő, csak fúrási rétegsorok tanulmányozásával elemezhető 
agyagos képződmények vizsgálata.

A gránitterület esetében a meglévő (elsősorban fúrási) 
adatok figyelembe vételével megszerkesztettük a fedővás- 
tagsági térképet, amelynek segítségével lehatárolható az a te
rület, ahol a gránit fedőjének vastagsága a 300 m-es kutatási 
mélységet nem haladja meg, s ez a terület a potenciális grá- 
nitos objektum.

A harmadidőszaki agyagos képződmények esetében az 
volt a követelmény, hogy legalább 30 m vastagságú egybe
függő agyagrétegeket különítsünk el, s ezeket tekintsük po
tenciális objektumnak. Ehhez megvizsgáltuk a területre 
eső mintegy 6800 db fúrás rétegsorát, s ezekben kiválasz
tottuk a kritériumnak megfelelő rétegeket. Mivel nem le
hettünk biztosak abban, hogy a fúrásokban harántolt réte
gek milyen távolságra követhetők, s mely szomszédos fúrá
sok hasonló rétegei tekinthetők azonosnak, ezért bizonyos 
elvi megfontolások alapján vontuk össze az egyes rétege
ket. Egyrészt az egyes fúrásokban harántolt rétegsorokat 
2,5 km sugarú körben tekintettük érvényesnek, másrészt a 
földtani felépítés ismeretében feltételeztük, hogy a pannó- 
niai képződmények dőlése sehol nem haladja meg a 2-3°-ot, 
így az egymástól nem túl távoli fúrások esetében az azonos 
tengerszinthez viszonyított helyzet rétegazonosságot je
lent. Ebből következően térképen ábrázolva az egyes fúrá
sokban harántolt agyagrétegeket, azonos objektumoknak 
tekintettük azokat, amelyek köre azonos tengerszinthez 
viszonyított helyzetben egymásba belemetsz. Az eredetileg

meghatározott 269 rétegből így 192 potenciális felszín 
alatti objektum alakult ki. A végeredmény térinformatikai 
módszerek széleskörű alkalmazásával ( T u r c z i G. et al. 
1997) született.

2.3. Kijelölt objektumok reambulációja

A kutatás következő szakaszában a különböző szem
pontok figyelembe vételével kiválasztott objektumokon 
(Bállá Z. 1997) földtani reambulációt végeztünk el, amely
nek eredményeként elkészítettük a területek 1:25 000-es 
földtani térképét.

Miután olyan döntés született, hogy a felszín alatti elhe
lyezés szempontjából elsősorban a gránitterület jöhet szá
mításba, Bátaapáti és Mórágy község tágabb környezetében 
kellett újabb terepbejárást s a korábbi felvételek pontosítását 
elvégezni. Ezen a nagyrészt erdővel borított területen főként 
hagyományos térképezési módszereket alkalmaztunk, s a fel
tárásokban részben kőzettani, részben szerkezeti megfigyelé
seket rögzítettünk. A terepbejárás és a reambuláció célja az 
volt, hogy a kibúvások pontos rögzítésével újabb adatokat 
szerezzünk a gránit felszíni elterjedéséről, képet kapjunk 
arról, milyen képződmények fedik a kutatási területen a grá
nitot s milyen mértékben megviselt, tektonizált a képződ
mény. A reambuláció eredményeként mintegy 95 km2-nyi 
terület 1:25 000-es felszíni földtani térképe, s az alaphegység 
felszínét ábrázoló térkép újabb, a felszíni észlelések beépítése 
nyomán pontosított változata készült el.

A felszíni elhelyezés szempontjából vizsgálatra érde
mes területek közül a lakossági állásfoglalások nyomán 
előbb Diósberény és Németkér, majd később Udvari térsé
gében végeztünk földtani reambulációt. A három térképe-' 
zendő terület egymáshoz nagyjából hasonló földtani felépí
tésű. Mindháromra jellemző, hogy jelentős vastagságú fel
sőpannóniai üledékekre települő negyedidőszaki'képződ
mények építik fel, s a felsőpannóniai képződmények vagy 
jelentéktelen méretű feltárásokban, vagy egyáltalán nem 
bukkannak felszínre. Ez egyben azt is jelenti, hogy mivel e 
területeken a morfológiai szintkülönbségek jelentősek 
(helyenként a 100 m-t is meghaladják), igen nagy vastag
ságú negyedidőszaki képződményeket kell térképeznünk.

Ez az üledékegyüttes a klasszikus földtani térképezés
től némileg eltérő módszerekkel vizsgálandó. A hagyo
mányos terepbejárás mellett jelentős szerepe van egyrészt 
a légifényképek kiértékelésének, másrészt a morfológiai 
elemzésnek, mivel a feltárások száma és mérete általában 
nem alkalmas arra, hogy a terepen megismerhessük min
den képződmény elterjedését. A Földtani Intézetben évek 
óta folyó sík- és dombvidéki térképezés ugyanakkor meg
felelő iskolát teremtett az ilyen területek földtani problémá
inak megoldásához, így. mindhárom területen jelentős új 
eredményeket sikerült elérni az 1:100 000-es földtani térké
pen elkülönített képződmények megismerésében, lehatáro
lásuk pontosításában, s új, a területről eddig nem ismert 
képződményeket is sikerült elkülönítenünk. Fontos meg
jegyeznünk azonban, hogy az e területeken lefolytatott fel
vételező munka minden eredménye ellenére sem tekint
hető a méretaránynak megfelelő részletességű földtani 
térképezésnek, amihez a területen számos fúrás lemélyíté
sére, geofizikai mérésekre, laboratóriumi vizsgálatok elvég
zésére lenne szükség. Mivel ilyen vizsgálatokra nem volt 
mód, ezért csak reambulációról, a korábbi térképezési 
eredmények pontosításáról beszélhetünk. Valódi földtani 
térképezésre a munkák későbbi szakaszában, a kiválasztott 
potenciális telephelyek környékén lehet mód és szükség.



A reambuláció eredményeként elkészült mintegy 
265 km2-nyi terület felszíni földtani térképe, a negyedidő
szaki képződmények eddiginél jóval részletesebb bontásá
val. Új eredményként könyvelhetjük el, hogy Diósberény- 
től Ny-ra az eddigieknél jóval nagyobb területen sikerült 
megtalálni és kitérképezni az idősebb pleisztocén folyóvízi 
homokot, s sikerült elkülöníteni számos, eddig a területen 
nem ábrázolt földtani képződményt. .

A földtani reambuláció eredményeként megszerkesz
tett térképek, az ekkor nyert tapasztalatok szolgáltak ala
pul a földtani szelvények megszerkesztéséhez, melyek egy
részt a földtani modell megértését szolgálják, másrészt a 
hidrogeológiai modellezésnek adtak földtani alapot. A grá
nitterület földtani szelvényeinek megszerkesztése során a 
fő hangsúlyt a gránitot fedő laza üledékek jellegére és vas
tagságára kellett fektetnünk, mivel a gránit belső szerkeze
tére vonatkozó adatok csak azt tették lehetővé, hogy felté
telezzük: a gránit erősen repedezett, de e repedések mére
tére, természetére, nyitott vagy zárt jellegére, a mélység fe
lé történő esetleges ritkulására vagy sűrűsödésére nem 
voltak tényleges adataink. A gránitterületen az egyik leg
jelentősebb, hidrogeológiai szempontból is lényeges kép
ződmény a fedő, lösz-jellegű üledékek alatt előforduló grá
nitmurva, illetve mállott gránit, amelynek vastagsága erő
sen változó; e képződmény szelvénybeli helyzetének ábrá
zolására külön figyelmet fordítottunk.

A felszíni elhelyezés szempontjából vizsgált terüle
teken — a hasonló földtani felépítés ellenére — különböző 
problémákat kellett a szelvényszerkesztés során megolda
nunk. Legegyszerűbbnek talán a németkéri terület földtani 
felépítése tekinthető, ahol a reambuláció eredményeként 
igazán kérdéses csak a negyedidőszaki képződmények vas
tagsága és a pannóniai képződmények felszín alatti mély
sége maradt.

Ugyanakkor a diósberényi területen jelentős problémá
nak tűnt, hogy a számításba vehető objektum körzetében 
számos olyan homok-előfordulásra akadtunk, amelyekről 
nem lehetett eldönteni, hogy a felszínt borító lösz-összlet 
alatt megtalálhatók-e. E kérdés eldöntése érdekében geo- 
elektromos méréseket végeztünk, s ezek kiértékelésének 
eredményeit a szelvényszerkesztés során felhasználtuk. 
Udvari térségében e homok előfordulására nem mutattak 
nyomok, így itt e problémával nem kellett megbirkózni 
(K o l o sz á r  L., M a rsi I. 1997).

A szelvényszerkesztéshez a saját észleléseinken kívül 
mindhárom területen a korábban lemélyített vízkutató fú
rások adatait használtuk fel. Ezek az adatok eléggé inho
mogének, bár a karotázsszelvényekkel együttesen értékelt 
rétegsorokat ( M ü l l e r  P. et al. 1997) jól tudtuk használni. 
Mindhárom területen felmerült ugyanakkor egy olyan 
kérdés, amelynek megnyugtató tisztázása mind ez ideig 
nem történt meg, s mind a tényleges földtani helyzet re
konstruálásában, mind a hidrogeológiai viszonyok pontos 
megismerésében, mind pedig a szelvényszerkesztésben fon
tos szerepe van. Ez a kérdés a löszben települő fosszilis ta
lajok szinttartóságának kérdése.

Nem vitatva azt a tényt, hogy egyes fosszilis talajszin
tek bizonyos jellemzőik alapján párhuzamosíthatók egy
mással, kétségesnek tartjuk azt, hogy a jelenlegi feltártsági 
viszonyok mellett meg lehessen állapítani egy fosszilis 
talajszintnek a térbeli helyzetét. A vízkutató fúrások réteg
sorai ezt a problémát nem tudják megoldani, hiszen szinte 
mindegyik völgyben mélyült, s így a jelentős vastagságú 
lösz-összletet nem is harántolta. A kibúvásokban található 
fosszilis talajok szabad szemmel, részletes vizsgálat nélkül

nem párhuzamosíthatók egymással. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy e képződmények milyen körülmények között jöttek 
létre, azt sem tételezhetjük fel, hogy vízszintes településűek 
lennének, mivel a paleomorfológiai viszonyok jelentősen 
befolyásolták a talajszintek kialakulását. Emellett az egyes 
talajok keletkezésük után áthalmozódhattak, s a kisméretű 
feltárásokban bizonytalan az eredeti vagy áthalmozott 
helyzet megállapítása.

E probléma megoldása — a téma tudományos jelen
tősége mellett — azért látszik lényeges kérdésnek, mert a 
hidrogeológiai viszonyokra, a felszín alatti vizek mozgá
sára hatással lehet a lösztől eltérő vízvezetési tulajdon
ságokkal rendelkező fosszilis talajszintek elhelyezkedése, 
hiszen a lefelé irányuló vízáramlás útjában akadályként 
jelentkezve, oldalra téríthetik a függőleges vízáramlási pá
lyákat, illetve helyenként a továbbáramlást megakadályoz
va függő talajvízlencsék kialakulását is okozhatják. E kér
dés eldöntése azonban már a további kutatási fázisokban 
lefolytatandó munkákra marad.

2.4. Fúrástelepítés és -feldolgozás

Földtani reambulációt négy területen folytattunk le. 
Ezek közül három helyen (Üveghuta, Diósberény és Ud
vari) a kutatások egy-egy, az objektum alapvető földtani 
jellegeinek, belső felépítésének tisztázása céljából telepített 
fúrás (K ó k a i A. 1997, K o l o s z á r  L. 1997, M a r si I. 1997) 
lemélyítésével és feldolgozásával folytatódtak. A fúrások 
helyét (elsősorban Üveghután és Diósberényben) a meg
előző földtani reambuláció eredményeinek felhasználásá
val, hidrogeológiai szempontok figyelembe vételével jelöl
tük ki. A térképezés során szerzett helyi tapasztalatok és 
anyagismeret segítségével részletesen feldolgoztuk mind
három fúrás anyagát, s eredményeiket a területen később 
lefolytatandó részletes földtani felvétel során fogjuk tovább 
hasznosítani.

2.5. Telephelykijelölés

A közeljövőben az eddig megvizsgált területek vala
melyikén várhatóan további kutatás indul annak eldönté
sére, hogy a kiválasztott területen van-e radioaktív hulla
déklerakó elhelyezésére alkalmas telephely. A földtani 
térképezésre e szakaszban is jelentős feladat hárul. Nem
zetközi előírásokkal összhangban a telephely körzetében 
részletes földtani térképezést kell végezni, hogy megis
merjük a földtani felépítést, a rétegtani, szerkezeti, ősföld
rajzi viszonyokat, s hogy földtani modell felállításával se
gítséget nyújtsunk a terület mérnökgeológiai, talajmecha
nikai, hidrogeológiai viszonyainak tisztázásához. Ilyen 
részletes munkához már nem elég az egyszerű terepbe
járás. Fel fogunk használni a légifényképek kiértékelésétől 
kezdve a geofizikai mérések eredményeinek értelmezésén 
át a laboratóriumi vizsgálatokig mindent, s a feltárások, kő
zetkibúvások vizsgálatán túl több kutató illetve térképező 
fúrást mélyítünk le a területen. Természetesen az alkalma
zott módszerek jelentős része attól függ, hogy a gránitterü
let vagy a negyedidőszaki képződményekből álló fiatal 
dombvidéki terület lesz-e a kutatás helyszíne.

A gránitterületen (Üveghuta) az erdővel való fedettség 
nehezebbé teszi a légifényképek kiértékelését (még akkor 
is, ha azokat lombmentes időben készítik el), ugyanakkor 
ezek segítségével megkíséreljük a kőzetdeformációkat, 
szerkezeti vonalakat, magmás illetve metamorf fácieseket 
elkülöníteni és követni. E területen a térképező fúrások je



lentősége kisebb, hiszen nem réteges képződményekről lé
vén szó, a fúrásban harántolt kőzettípusok követése hagyo
mányos szelvényszerkesztési módszerekkel nem oldható 
meg. A fúrások e területen elsősorban a negyedidőszaki 
képződmények illetve a mállott és a szálban álló, üde 
gránit elkülönítésére lennének használhatók a térképezés 
során, erre azonban olcsóbb felszíni geofizikai módszerek 
is rendelkezésünkre állnak.

A vastag negyedidőszaki képződményekkel borított 
területen (Udvari) a légifényképek kiértékelésével a külön
böző fáciesü negyedidőszaki képződmények elterjedése 
lehatárolható, sőt, megfelelően növényzetmentes felvétel 
esetében esély van a fosszilis talajszintek felszíni kibúvásai
nak kitérképezésére, színes felvétel esetében még egymás
sal való térbeli összefüggésük tisztázására is. E területen 
igen nagy jelentőségűek a jól telepített és részletesen feldol
gozott fúrások, mivel a lösz szemcsetartományában az ere
deti, légi úton érkezett, az áthalmozott, illetve a talajoso- 
dott lösz fizikai paraméterei nem eléggé különbözőek ah
hoz, hogy geofizikai mérésekkel jól elkülöníthessük őket. 
Mindkét területen igen fontos, hogy a képződmények pon
tos jellemzéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat 
elvégezzük a feltárások és a fúrások anyagán.

E vizsgálatok lefolytatása, vagyis a terepi kutatás végére 
remélhetőleg kellő mennyiségű adat áll rendelkezésre ah
hoz, hogy a terület földtani jellemzéséhez szükséges részle
tes földtani térkép és a hozzá szervesen kapcsolódó föld
tani szelvények megszerkeszthetők legyenek.

3. A radioaktív hulladéklerakó kutatásának jelentősége 
a földtani térképezésben

Mindeddig abból a szempontból vizsgáltuk a lefoly
tatott és a ránk váró kutatásokat, hogy milyen szerepe volt 
az egyes kutatási szakaszokban a földtani térképezésnek. 
Nem tagadható azonban, hogy e kutatások az ország 
földtani megismerése szempontjából is rendkívül fontosak 
voltak, mind az alkalmazott módszerek, mind az elért 
eredmények tekintetében, s bizonyos szemléletbeli hatást 
is gyakoroltak a kutatásban részt vevőkre.

Már a kutatási folyamat kezdetén, az országos lehe
tőségek felmérésekor szembe találkoztunk a képződmé
nyek bizonyos kiragadott szempontok szerinti rangsorolá
sának problémájával, amelyet — bár földtani megköze
lítéssel, de — alapjában véve statisztikus értékeléssel kellett

megoldanunk. Az országos szűrés során alkalmazott mód
szerek számos, egymással valójában nehezen összehasonlít
ható tényező komplex kiértékelését igényelték.

Az l:100000-es szűrés esetében a felszín alatti elhelye
zés potenciális objektumainak keresése során a szokásos 
földtani szelvényszerkesztéstől merőben eltérő módon 
kellett megközelíteni az agyagos kőzetek elterjedésének 
lehatárolását, s a kutatás folyamatában egyre nagyobb hang
súllyal szerepet játszó térinformatikát ( T u r c z i G. et al. 
1997) itt alkalmaztuk először.

A reambuláció során olyan területekre terjedtek ki a 
kutatások, amelyeken részletes, rendszeres földtani térké
pezést eddig még nem folytattak, így az innen nyert adatok 
mindenképpen újként épülnek be az ország földtani tér
képezésének adatbázisába. A kiválasztott területeken lemé
lyített fúrások számos érdekes, új adatot szolgáltattak az 
ország eme eddig kevéssé ismert területéről. A potenciális 
telephely részletes földtani térképezése pedig — ezt már 
most látjuk — mindenképpen olyan helyen fog részletes 
földtani térképet eredményezni, ahol sem a közeli, sem a 
távolabbi jövőben térképezést nem folytattunk volna.

Mindehhez hozzájárul még az a technikainak tűnő, de 
korántsem csupán technikai jellegű tény, hogy az elkészült 
térképek és szelvények, a kutatás eredményei rendezetten, 
bármikor rekonstruálható módon térinformatikai adatbá
zisba kerülnek (T u r c zi G. et al. 1997), s ez lehetővé teszi 
egyrészt az elvégzett munka folyamatának és eredményei
nek újbóli megjelenítését és ellenőrzését, másrészt az így 
nyert adatok és elért eredmények más földtani problémák 
megoldásához való felhasználását.

A kutatás kézzelfogható földtani térképezési eredmé
nyei a térinformatikai adatbázisba beépített, „gépiratos” 
(számítógéppel kinyomtatott) változatban megjelenített 
földtani térképek és szelvények. Kevésbé kézzelfogható, 
ám hasonlóan jelentős eredmények születtek-á tolnai 
Hegyhát negyedidőszaki képződményeinek megismerésé
ben, a mecseki kristályos alaphegység fedőviszonyainak 
tisztázásában, a geofizikai, szedimentológiai, hidrogeológi
ai, geokémiai módszerek együttes alkalmazásában, a mo
dern eljárások és módszerek bevezetésében és hétköznapi 
gyakorlattá tételében. E kutatásaink cáfolják azt a sztereotí
piát, hogy a földtani kutatások eredményei sokára térülnek 
meg, mert lassan kerülnek át a gyakorlati életbe. A kutatás 
kezdete óta alig három év telt el, s eredményeink gyakorlati 
alkalmazásától ennél alig több idő választ el bennünket.




