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AZ ALFÖLD-KUTATÁS HELYZETE 1973-BAN

Irta: R ónai A ndrás

A 25 ООО-es méretarányban 1950- 1954 között végrehajtott gyors átte
kintő' Alföld-térképezés eredményei először 1956-ban ,,Magyarország 300 000-es 
Földtani Térképén’ ’ jelentek meg, majd jelentős utólagos adatgyűjtés és terepi 
reambuláció után a Földtani Intézet által kiadott 200 000-es térképsorozatok
ban és azok magyarázóiban. Ez utóbbi sorozat az ország egész területéről 
elkészült kéziratban. Nyomtatásban is megjelent 15 lap, 5—5 változattal. 
8 db — jobbára határszéli, nem teljes — lap anyaga még kiadásra vár. Ez az 
áttekintő térképezés csak a felszíni és felszínközeli viszonyokra vonatkozott 
és nem állt mögötte elegendő feltárás és anyagvizsgálat.

1964-ben Szolnok térségében új komplex térképezést indítottunk, először 
próbaképpen egy db 50 000-es lapon, majd 1965-ben kiterjesztettük a feltá
rásokat egy teljes százezres lapra. Ettől kezdve minden évben elkészült egy 
százezres lap feltárása, a következő évben pedig annak anyagvizsgálata. 
A feltáráshálózat 10 m-es sekély fúrásokból és néhány 100 —1500 m mélységű 
földtani alapfúrásból áll. A sekélyfúrások építésföldtani, agrogeológiai és víz
földtani célokat szolgáltak, a mélyebb alapfúrások elsősorban a vízkutatást 
és az alföldi medence szerkezetföldtani megismerését. Ez utóbbi cél érdekében 
a szénhidrogén-kutató fúrások maganyagának kőzettani vizsgálatából is részt 
vállaltunk.

A feltárási és anyagvizsgálati adatok felhasználásával az egyes lapok 
területéről több földtani, vízföldtani, agrogeológiai, építésföldtani és mély
földtani térképváltozat készül. Ezeket magyarázó szöveggel ellátva mellék- 
térképeket, szelvényeket, grafikonokat is tartalmazó atlasz foglalja keretbe.

1973-ban a Hajdúszoboszló-i lap területének feltárása folyt, a Polgár jelű 
lap feltárásainak anyagvizsgálatát a szolnoki szediment-laboratórium végezte 
és az Eger és Mezőkövesd jelű lapok síkvidéki részein készült el egy-egy 18 
változatból álló térképsorozat.

Kísérletképpen 1971-ben megkezdtük a Kecskemét, 1972-ben pedig a 
Kunszentmiklós jelű százezres térképlapok területeinek feltárását is. Itt azon
ban az anyagvizsgálat és feldolgozás terén komoly kapacitáshiány mutatko
zott. Kész kéziratos térképfüzetekkel rendelkezünk 1973 végén 8 db 100 000-es 
lapról, ezek közül egyet (Szolnok) 1969-ben kiadtunk, egy pedig (Csongrád) 
1974-ben kerül nyomdába.

Az 1973-ban feltárásra került hajdúszoboszlói térképlapon a sekélyfúrások 
feltárták az addig néhány fúrásból ismert pleisztocén vörösagyagrétegek fel
szí nközeli elterjedését és vastagságát. A feltárásokat K uchen Z. geológus-
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Fig. 1. Extension and thickness of the red clay (Z. K uchen 1973) 
(Fór the legend see Suppl. I.)
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technikus végezte és ő szerkesztette az itt bemutatott térképet és két szel
vényt is (1. ábra és I. melléklet).

Agrogeológiai jellegű feltárás folyt a kunszentmiklósi lapon, ahol a fel- 
színközeli kavicsrétegek vastagságát kellett megállapítani a csőkutakból való 
öntözés lehetőségeinek megvilágítására. Ebben a munkában a 10 m-es sekély
fúrások mellett néhány 20—40 m-es fúrást is végeztettünk és kísérletet tettünk 
a réteghatároknak verőszondával való megállapítására. E munkálatok műszaki 
ellenőre K uti L. geológus volt, ő készített jelentést az elért eredményekről. 
Tanulmányát e kötet tartalmazza.

K uti L. végezte a feltárásokat a kecskeméti lapon is, ahol a felszínközeli 
és gyakran futóhomokkal takart felszín alatti löszrétegek vastagsága a mező- 
gazdasági hasznosítás szempontjából elsőrendű fontosságú. Egy egyszerűsített 
vázlatot közöl az általa szerkesztett százezres térképről a 2. ábra.

A löszrétegek kutatását 19 73-ban a ceglédi lap területén is folytattuk és 
10 m-es sekély fúrásokkal feltártuk a lap északi felét. A munkálatokat K uti L. 
és Papp L .-né irányította.

Az anyagvizsgálati eredmények feldolgozása során több éven át foglalkoz
tunk a tiszántúli talajok m ész télén ségé vei, a mésztartalom vertikális eloszlásá
val a sekélyfúrásokban és a mésztartalom viszonyának alakulásával a talajban 
és a talajvízben. 1971. és 1972. évi jelentésünkben Hódmezővásárhely kör
nyékét vettük részletesebb vizsgálat alá. Ebben az évben ugyanezen a területen 
a mésztartalomnak 3 m mélységig jelentkező mennyiségéről kívántunk számot 
adni és újra vizsgálat alá venni a talaj és a talajvíz mésztartalmának viszonyát. 
E feldolgozást Cságoly É. geológus végezte, tanulmányát e kötet tartalmazza.

Az Alföld fiatal üledékeit feltáró földtani alapfúrást 1973-ban Szarvason és 
Kecskeméten mélyítettük. A szarvasi 1000 méteres fúrást 1972-ben indítot
tük, de ez is 1973-ban került befejezésre. A fúrásból három mélységi vízfigyelő 
kutat építettünk ki, két pótlólagos fúrással. A figyelés alá vont rétegek mély
sége 193 — 210 m; 351,6 — 358,1 m; 870,3 — 884,5 m. A megfelelő nyugalmi 
vízszintek: — 1,20 m ; 4-1,03 m ; + 9,03 m. A kifolyó víz hőfoka 20,5 °C, 25 °C, 
54 °C. A legmélyebb réteg talphője 63 °C. Mindhárom réteg vize nátrium-hidro- 
karbonátos, egyéb ion elenyésző mennyiségben van bennük. Az oldott sótar
talom lefelé nő a következőképpen: 1158 mg/1; 1265 mg/1; 2251 mg/1. Az első 
két beszűrőzött réteg pleisztocén korú, a legmélyebb legfelső pliocén. A plio- 
pleisztocén határt a vizsgálatok 650 m körül mutatják.

A kecskeméti alapfúrás 700 m-ig hatolt és harántolta a negyedkori és 
felsőpannóniai rétegeket és az alsópannon összlet felső részében állt meg, a 
,,felső-abichi-s” ill. Congeria ungula caprae szintben (Széles Margit megha
tározása). A negyedkori rétegek vastagsága itt 195 m. A fúrásból szintén három 
artézi víz figyelő kutat építettek ki a következő vízadó rétegekre: 172,20 —
191,50 m; 303,40—316,30 m; 512,0 — 525,0 m. A nyugalmi vízszintek a fúrás 
befejezésekor az előbbi sorrendben: —16,22 m; —18,13 m; —19,02 m. A ki
folyó víz hőfoka: 16,0 °C, 24,5 °C, 34,0 °C. A pleisztocén réteg (172— 192 m) 
vize kalcium-magnézium-hidro-karbonátos; a felsőpannóniai rétegé (303 — 
316 m) nátrium-hidrogén-karbonátos, az alsó—felsőpannon határ körüli mély
ségből jövő víz nátrium-hidrogén-karbonátos és kloridos. Az összes oldott 
sótartalom felülről lefelé így változik: 430,5 mg/1; 1032,4 mg/1; 2678,2 mg/1. 
Mindkét fúrás műszaki ellenőre Franyó F. geológus volt.

1973-ban még négy artézi víz figyelő kutat építettünk pótlólagosan; 
kettőt Csongrádon, kettőt Mindszenten. E helységekben volt már 2--2  észlelő
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kutunk, de a negyedkori rétegek nagy vastagsága miatt igen mély rétegekre 
telepítve. A többi kúttal való összehasonlítás érdekében szükség volt kisebb 
mélységű rétegeket is figyelés alá venni. így Csongrádon az eddigi 625 m és 
1056 m mélységű kutak mellé egy 204,5 — 241,1 m és egy 427,9—445,2 m 
mélységű kút épült. Mindszenten az új kutak beszűrőzött rétegeinek mélysége 
189,37 — 209,52 m és 294,85—308,30 m. A kutak műszerezése folyamatban van.

Az ebben az évben létesített mélységi víz észlelő kutakkal az észlelőrend
szer JcútjainaJc száma 39-re növekedett és a hálózat É —D-i irányban 130 km 
hosszú területet ölel át az Alföld tengelyében, Ny—K-i irányban pedig az Al
föld közepén 70 km-t fog át. Tájékoztatásul a 3. ábrán bemutatjuk négy kútnak 
közel 7 éves észlelési eredményét. Két kút Tiszapüspöki mellett Óballa-pusztán

2. ábra. 6 m-nél vastagabb löszréteg a kecskeméti 10 m-es fúrásokban (Kitti L. 1973) 
Fig. 2. Loess accumulations thicker than 6 m in the 10 m deep boreholes at Kecskemét

(L. K uti, 1973)
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3. ábra. Néhány példa a mélységi kutak vízjárására ( R ó n a i  A. 1973) 
Fig. 3. Several examples fór water fluctuation in artesian wells 

(A. R ó n a i , 1973)
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van, a Tisza partján Szolnoktól ÉK-re, tehát az Alföld északi felén. Egyik 
75 — 85 m, a másik 133 —140 m mély rétegre települt. A következő' kút Ken
gyelen van, Szolnoktól DK-re, a Nagykunság tábláján ez 306—312 m mély
ségű réteg nyomásváltozásait észleli. A negyedik kút a Körös mellett van 
az öcsödi hídnál, Szarvastól Ny-ra. Az öcsödi kút 58 — 66 m mély rétegből 
kapja a vizét.

A négy kútnál a terep tszf. magassága a következő:
Óballa 87,0 m
Kengyel 87,5 m
Öcsöd 82,7 m

A nyugalmi szint ingadozásának amplitúdója a 7 év alatt az óballai 
sekélyebb kútnál 1,86 m, a mélyebbnél 1,2 m, a kengyeli még mélyebbnél 1,0 m, 
az öcsödinél ismét 1,8 m.

A mozgás irányvonala mind a négy kútnál egyező, a mélyebb kutakban 
a kilengések elsimítottabbak. A kritikus pontok időben közel egyeznek. A moz
gás leszálló ágaiban azonban elég jelentősek a különbségek. Az összehasonlító 
elemzéshez természetesen figyelembe kell venni a víztartó rétegek áteresztő- 
képességét, szemcseösszetételét, a rétegek vastagságát, kiterjedését, a víz 
hőmérsékletét, gázosságát, kémiai jellegét s ezt a beható elemzést az észlelési 
eredmények feldolgozásánál el is fogjuk végezni. Ehhez azonban a jelenleg 
ismert idősor még kevésnek látszik. A négy kút vízjárásgörbéje azonban így is 
igen érdekes és eddig nem ismert adatokat szolgáltat.

Az egri és mezőkövesdi lapokról szerkesztett atlaszokból az altalaj mész- 
tartalmát és az 5 m mélységben található képződmények egyszerűsített rajzát 
mutatjuk be kisebbített méretben (4. és 5. ábra). Az elsőnek agrogeológiai 
jelentősége van, a másodiknak építésföldtani. A Sajó kavicstörmelékkúpja, 
amelyet a felszínen többfelé takar vékony iszap-, agyag- vagy homokréteg, 
az 5 m-es metszetet ábrázoló térképen jól kirajzolódik. Építésföldtani jelentő
ségét egyrészt alapozási tulajdonságai adják, másrészt az, hogy a kavics telve 
van vízzel és ez a víz bő széndioxidtartalmánál fogva agresszív. A durva ka
vicsban a talajvíz szintje nem mozog olyan széles határok között, mint fino
mabb szemcséjű anyagban, tehát az egyszer észlelt talajvíztükör nagymértékű 
emelkedésével, vagy süllyedésével nem kell számolni.

Az építésföldtani térképen (5. ábra) az üledékek kőzettani jellegét számok mutatják. 
A számok a szemcseösszetételt fejezik ki a laboratóriumi vizsgálatok alapján. A szemcse- 
frakciók számjele a durvától a finom felé haladva a következő:

1 kavics
2 homok
3 homokliszt
4 finom kőzetliszt, iszap
5 agyag

Kevert szemcseösszetételű üledékeknél a frakciók jellemző számait egymás után 
írjuk a csökkenő súlyarányok szerint. Tehát pl. 452 szám olyan finom kőzetlisztet jelent, 
amelyben jelentős (15%-on felüli) agyagfrakció és az agyagfrakció súlyánál kevesebb, 
de szintén jelentős homokfrakció van.

Homokoknál a harmadik számjegy az átlagos szemnagyságot fejezi ki:
221 durvaszemű homok
222 középszemü homok
223 aprószemű homok
224 finomszemű homok
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4. ábra. Mésztartalom az altalajban 0,4 —0,5 m mélységben 
Fig. 4. CaC03-content in the subsoil at 0.4 —0.5 m



5. ábra. A felszín alatt 5 m mélységben található képződmények
1. Folyóvízi kavics és kavicsos homok, 2 . folyóvízi középszemű homok, 3 . aprószemű homok, jobbára futó- 
homok, 4. folyóvízi finom homok, kőzetlisztes homok, 5. homokliszt, lösz, 6 . iszapos, agyagos homokliszt, 

iszapos infúziós lösz, 7. homokos, homoklisztes iszap, lejtőagyag, 8 . agyag, iszapos agyag
Fig. 5. Subsurface rocks at 5 m depth

1 . Fluviatile gravels and gravelly sand, 2 . medium-grained fluviatile sand, 3 . fine-grained sand, mostly wind- 
blown sand, 4 . very fine-grained fluviatile sand, silty sand, ö. coarSe silt, loess, 6 . silty, clayey ” sand-flour* 

Silty infusion loess, 7. sandy silt, slope clay . 8 . clay, silty clay



A VÖRÖSAGYAGRÉTEG ELHELYEZKEDÉSE KÉT HAJDÚSÁGI SZELVÉNYBEN
Kuchen Z. 1973.

I.
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Az Alföld-kutatás mélyföldtani eredményei közül ki kell emelni Szepes- 
h á zy  K. dolgozatát: ,,A Kárpátok és az Alföld metamorf képződményeinek 
kapcsolatai” , továbbá az e kötetben közreadott: ,,A Duna—Tisza köze D-i 
részének metamorf kőzetei” című tanulmányát és végül: ,,A Tiszántúl észak- 
nyugati részének felsőkréta és paleogén korú képződményei” című, az Akadé
miai Kiadónál ez évben megjelent könyvét. Ide tartozik az Osztály keretében 
működő Jaskó S. e kötetben megjelenő dolgozata: ,,A Pannóniái-medence 
besüllyedése és feltöltődése a neogénben.”
A főváros és környékének mérnökgeológiai térképezése

Budapest 10 000-es méretű építésföldtani térképezése 1973. évben a 
Rákoskeresztúr—15, Rákosliget —16, Pestlőrinc—21 lapon folyt. A feladatot 
az eddigi feltárások adatanyagának begyűjtése, a feltáró fúrások ellenőrzése 
és mintáinak anyagvizsgálatra való előkészítése jelentette. Folyamatban van a 
3 8 térképváltozatból álló atlaszok szerkesztése, mely 1974-re áthúzódó feladat.

A Budapesti Csoport terven kívül ásott kutakat jelölt ki talaj víz játék 
figyelésére és ezeket hetente egyszer rendszeresen méri is.

Az elkészült térképváltozatokból példaként a Rákoskeresztúr—15 jelű 
térképlap területéről mutatunk be két változatot. A 6. ábra a talajvíztükör 
becsült átlagos mélységét mutatja a felszín alatt, míg a 7. ábra a talajvíz 
agresszivitását (S04- _ ) szemlélteti.

Ezek szerint felszínközeiben (1—3 m mélyen) jelentkező talajvízzel csak 
a Rákos-patak völgyében és a térképlap DNv-i sarkán, a Duna III. teraszának 
területén, illetve kis foltban a Kozma utcai vízmű mellett és a Mádi út— 
Szentirmai út kereszteződésében kell számolni.

Betonra agresszív talajvizet (S04— >400 mg/1) a működő és felhagyott 
agyagbányák környékén találunk a térképlap Ny-i részén. A talajvíz nagyfokú 
szennyezettségét a bányák szeméttel történt feltöltése, illetve az itt működő 
üzemek szennyvize magyarázza.
Egyéb feladatok

Terven felüli munkálataink közül legjelentősebb feladatunk a Duna—Tisza 
csatorna mérnökgeológiai előtanulmányához szolgáltatott földtani alapadat- 
feldolgozás volt. Ennek keretében 7 db 100 000-es méretarányú és egv 400 000- 
es méretarányú térképet dolgoztunk ki a Duna—Tisza köze északi részéről, 
Budapest—Szolnok vonalától le délre, Paks—Csongrád vonaláig. A térképek 
ábrázolták a felszíni földtani képződményeket, több mint félezer sekély fúrás 
rétegsorát, a sekélyfűrásokból szerkesztett 31 földtani áttekintő szelvényt; 
egv válogatott artézi kút rétegsor gyűjteményt 100 m mélységig; egv-egv 
térképet a talajvíz várható legmagasabb és legmélyebb állásáról (egyrészt az 
1950—51. évi részletes kútkataszter, másrészt a VITUKI talajvízészlelő kút- 
jainak adataiból kiértékelve). Egy térkép készült a talajvíztükör átlagos 
szintjének tengerszint feletti helyzetéről, egy további a talajvíz kémiai jelle
géről, 600 vízminta elemzési adatával. A képződmények tipizálása alapján az 
anyagvizsgálati eredményekről összefoglaló szemcseösszetételi grafikonok, 
plasztikus vizsgálati ábrák készültek.

Terven kívüli munkaként készült el a Kárpát Balkán Földtani Asszociáció Hidro
geológiai és Mérnökgeológiai Bizottságának kérésére ,,Magyarország hidrogeológiai térképé”  
egymilliós méretarányban, továbbá az MTA által rendezett Anyag- és Energiaáramlási 
Ankétra a ,,Negyedkori kéregmozgások Magyarországon”  térképe, szintén egymilliós 
méretarányban.

9 m AFI évi jelentés 1973.
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STATE OF THE RESEARCH WORK IN THE GREAT 
HUNGÁRIÁN PLAIN, IN 1973

by
A. Rónai

The FJatland Research Section of the Hungárián Geological Institute was 
in 1973, interested in three themes. Within the framework of the Great Hun
gárián Plain’s detailed map (scale 1:100,000) the Hajdúszoboszló quadrangle 
was exposed by shallow drilling (of 10 m). The analyses of materials gained а 
year ago from the area of the Polgar quadrangle was processed in the Szolnok 
Laboratory. A geological atlas (scale 1:100,000) was compiled on the area of 
Eger and Mezőkeresztes, with 18 sheets each.

The petrographic features of the Sediments, figuring in the atlases, are 
shown by numbers which represent the granulometric composition on the basis 
o f laboratory tests. The numbers used for the characterization of grain frac- 
tions, starting from the coarse grains to the finer ones, are the folJowing:

1 gravels
2 sand
3 coarse silt
4 fine silt
5 clay

At Sediments with mixed granulometric composition, the characteristic 
numbers for fractions are written one after the other, according to the ratio 
of weight decrease. Thus, for example, the number 452 means a finer silt, 
where clay fraction is significant (surpassing 15%), while sand fraction is 
—though significant—lesser in weight than the clay fraction.

In the case of sands the third number refers to the general grain-size:
221 coarse-grained sand
222 medium-grained sand
223 fine-grained sand
224 very fine-grained sand

In the environs of Dabas, some boreholes were deepened and sounding 
examinations have been carried out in view of agrogeologv, for determining 
the thickness of the gravels in the Duna valley. The loess areas in the environs 
of Kecskemét and Cegléd, has been mapped, too.

The third theme was the engineering-geological mapping o f Budapest 
(scale 1:10,000). In this connection exposing, sampling and analyses have been 
carried out in three quadrangles.

As a preparatory work for the channel-plan of the Duna and Tisza rivers, 
a major over-plan Compilation was made on the geological and hvdrogeologica] 
conditions of the northern half of the Duna—Tisza Interfluve.

The annexed schemes and figures show some simplified and reduced 
sections based on the present day maps and results.

Supplement I. Position of the red clay layers in two sections in the Hajdúság-area. 
(Z. K u c h e n , 1973.)
1. Fine-grained sand, 2. very fine-grained sand, 3. coarse silt, 4. fine silt, 5. red clay,
6.  clay, 7. ground-water entry, 8.  hydrostatie level of the ground-water, 9.  number of 
boreholes


