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JELENTÉS A SÍKVIDÉKI OSZTÁLYON 
1971-BEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL

írta: Róna i An d r á s

Az Osztály keretében két csoport munkájáról kell számot adnunk. Az alföldi 
térképező és kutató csoport az 1964-ben megkezdett, az 1970-ben készült távlati 
tervben pedig részletesebben megjelölt 1 :1 0 0  0 0 0 -es méretarányú komplex térképezést és 
térképszerkesztést folytatta; a budapesti csoport a főváros 1 :1 0  0 0 0 -es méretarányú 
építésföldtani térképezésen dolgozott. Az alföldi térképező munkához kapcsolódtak 
egyes mély földtani feldolgozások az újravizsgált mélyfúrási anyagok nyomán, továbbá 
olyan vizsgálódások és feldolgozások, amelyek agrogeológiai célkitűzéssel folytak és a 
tervszerű mezőgazdálkodást kívánták szolgálni az altalajviszonyok, a talajul szolgáló 
anyakőzet és a talajvíz tulajdonságainak feltárásával. Intézeti tervfeladataink teljesítésének 
e két utóbbi irányba való kibővítését szolgálták az OKGT-vel és a KFH-val kötött 
szerződéseink.

Az Alföld-kutató munkában igen nagy horderejű változás az eddigi évekkel 
szemben, hogy az 1964—1970 között működött térképező csoport mellett egy második 
csoportot is szerveztünk és azt fel is szereltük. 1971-től kezdve két csoport dolgozik 
1 0 0  0 0 0 -es térképezésen és évente két db 1 0 0  0 0 0 -es lap feltárása készül el, azaz az eddigi 
350-420 db 10 m-es sekélyfúrás helyett 1971-ben 924 fúrás. Ennek következménye 
a kétszeres anyagminta-mennyiség, ami évente vizsgálatra kerül, a következő években 
pedig a kétszeres mennyiségű adatfeldolgozás és az évi 15—17 térképváltozat helyett 
30—34 változat elkészítése. Ez a laboratóriumi kapacitás, valamint az értelmező és 
szerkesztő részleg jelentős növelését kívánja meg, amit egyelőre nem tudtunk teljes 
mértékben megvalósítani. Sürgette viszont a második térképező csoport felállítását 
az a körülmény, hogy egy csoporttal az Alföld egész területének tervszerű feldolgozása 
csak 30-40 év alatt lett volna megvalósítható. Tekintettel arra, hogy a térképezésnek 
építésföldtani, vízföldtani és agrogeológiai tekintetben sok alapvetően fontos és sürgős 
információt kell adnia, gazdasági érdek, hogy a munka ne húzódjék el több mint 
egy emberöltőig.

A budapesti csoport párhuzamosan végezte munkáját az FTY budapesti térképező 
csoportjával. Ezt a munkát még ez évben is szervezési problémák zavarták és az alap
térképellátásban is voltak fennakadások.

Az elvégzett feladatokról a következő rövid összefoglalást adjuk:
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Alföld-kutatás

А 100 000-es méretarányú komplex földtani térképezés feltárási munkálatai 1971- 
ben az L—34—5 Eger jelű, az L—34-6  Mezőkövesd jelű és az L—34—40 Kecskemét 
jelű lapon folytak. A hálózatosán telepített 10 m-es térképező sekélyfúrások száma 
a következő:

az egri lapon (síkvidéki rész) 137 db
a mezőkövesdi lapon » » 297 »
a kecskeméti lapon 490 »

Az egri és mezőkövesdi lapon a feltárások kitűzését és a helyszíni anyagvizsgálatot 
Csicsely  Gy ., a kecskeméti lapon K un  L. geológusok végezték.

A fúrások anyaga a makroszkópos leírás után egyrészt a MÁFI szolnoki laboratóriu
mába, másrészt — kisebb számban — a Nógrádi Szénbánya Vállalat Salgótarjáni Talaj- 
mechanikai Laboratóriumába került vizsgálatra.

Két középmélységű fúrást mélyítettünk le ebben az évben az É—D-i földtani 
szelvény és a rétegvízfigyelő kútsor folytatásaképpen: Hevesvezekény község mellett egy 
600 m mélységű, Egyek község mellett egy 700 m mélységű fúrást létesítettünk annak 
érdekében, hogy az északi alföldperem e két pontján a negyedkori rétegeket és a legfelső 
pliocén agyagos rétegsort megismerjük. A fúrásokból 6  rétegvízfigyelő kutat építettünk ki 
az egymás alatt fekvő 3—3 vízadó réteg nyomásváltozásainak megfigyelésére. E fúrások 
mintaanyagát a szolnoki MÁFI labor dolgozta fel. A fúrások műszaki ellenőre és a hely
színi vizsgálatok végzője F r a n y ó  F. geológus volt.

Ugyancsak ebben az évben képeztünk ki két rétegvízfigyelő kutat az 1964-65 évben 
lemélyített jászladányi alapfúrásból. A kutak adatait az 1. táblázatban mutatjuk be.

A makroszkópos leírás alapján a negyedkori rétegek vastagsága Hevesvezekénynél 
290 m, Egyeknél 170 m, Jászladánynál 430 m. A legfelső pliocén agyagos rétegsor 
(levantei) vastagsága Hevesvezekénynél 210 m (290-500 m), Egyeknél 330 m (170-500
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m), Jászladánynál 305 m (430-735 m). Az egyeki kút vize erősen gázos, Jászladánynál 
is jelentkezett kevés gáz.

Az Osztály által kiépített alföldi artézivízrfigyelő kutakon tovább folyt a rendszeres 
észlelés. 1971-ben a következő kutak heti észlelését végeztük:

Anyagvizsgálat terén a szolnoki szedimentlabor évi tervfeladatát 24 484 db vizsgálat 
elvégzésével teljesítette. E vizsgálatokon kívül a kecskeméti térképező csoport további 
1164 db szitavizsgálatot és 972 karbonátmeghatározást végzett.

A feldolgozó és térképszerkesztő munkálatok során 1971 évben tervszerűen el
készültek a Heves jelű százezres lap térképváltozatai. 16 főtérkép és 15 melléktérkép 
készült sok grafikonnal, szelvénnyel. Ezek közül 1 fúráshálózati térkép, 2 földtani, 
2 agrogeológiai, 4 építésföldtani, 6  vízföldtani és 1 mélyföldtani változat. További mély
földtani és geofizikai változatok a hevesi atlaszban nem készültek, mert a terület nincsen 
megfelelő módon feltárva.

Ez évben készültek el a szegedi és hódmezővásárhelyi atlaszok szöveges és ábrás 
magyarázó füzetei is.

A tematikus munkák a következő témakörökben jutottak előbbre:
t f ) a g r o g e o l ó g i a  (a mésztartalom eloszlás kérdései a talajban és talajvízben, 

a talajvíz oldott sói agyagtalajban ill. agyagrétegekben — R ó n a i A.)
Z?) v í z f ö l d t a n  (a Bükk hegység déli előterének vízföldtani viszonyai — 

F r a n y ó  F.)
c) p l i o c é n  ü l e d é k k é p z ő d é s  (a Paratethys üledékképződése — J a sk ó  S.)
d) az alföldi m e d e n c e a l j z a t  kőzeteinek vizsgálata (az Alföld premezozóos 

képződményei, a Tiszántúl ÉNy-i részének felsőkréta és paleogén korú képződ
ményei és a hajdúszoboszlói Ha-11 és a debreceni Dá-I. jelű kincstári kutatófúrás 
kőzetmintáinak újravizsgálata — Szepesh á zy  K.)

Budapest építésföldtani térképezése

A főváros 1:10 000-es méretarányú építésföldtani térképezésénél 1971-ben tértünk 
át az új, nagyobb tükör méretű (6X4,7 km) térképlapon való munkára. Az új alaptérképe
ket a Kartográfiai Vállalat csak 1972. januárra tudta szállítani. A végleges alaptérképek 
hiánya, valamint az eredetüeg rögzített új laphatárok évközbeni változása sok nehézséget 
és többletmunkát jelentett.
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Éves tervünkben a János-hegy-7 (S za b ó n é  D rubina  M.), Cinkota-10 (S züts S.) 
és Csillebérc—12 (R. Ko sá r y  Zs .) jelű lapok térképezése szerepelt.

Ennek keretében összegyűjtöttük a térképlapok területére eső talajmechanikai szak- 
vélemények fúrás és laborvizsgálati adatait, a nyersanyagkutató és vízfúrások rétegsorait.

Befejeztük a korábban megkezdett földtani felvételt, vízmintát gyűjtöttünk ásott 
kutakból, besűrítve és egyenletessé téve a korábbi vízkémiai vizsgálatok területi eloszlását.

A megfelelő feltártság érdekében 10-15 m átlagmélységű térképező fúrásokat 
mélyítettünk az alábbi megoszlásban:

János-hegy—7 térképlapon 40 db 
Cinkota—10 ” 36 ”
Csillebérc—12 » 25 »________

Összesen: 101  db fúrás

A János-hegyi és csillebérci fúrások anyagának talajmechanikai laboratóriumi 
vizsgálatát a Nógrádi Szénbányák Földtani és Földmérési Irodája, a cinkotai fúrásokét az 
FTV végezte.

A laboratóriumi vizsgálatok a képződmények talajmechanikai minősítéséhez szüksé
ges szemcseösszetételi és plasztikussági vizsgálatokra és a természetes víztartalom meg
határozására terjedtek ki, esetenként a hézagtérfogat, hézagtényező, telítettség, nyomó- 
szilárdság, fajsúly és térfogatsúly meghatározással kiegészítve.

A földtani anyagvizsgálatot, valamint az ásott kutakból gyűjtött vízminták kémiai 
elemzését az Intézet laboratóriumaiban végezték.

A terepi munka befejezése után megkezdtük a térképek szerkesztését. Elkészült 
mindhárom térképlap észlelési térképe, mely tartalmazza a térképszerkesztéshez fel
használt fúrásokat, a természetes és mesterséges feltárásokat.

A földtani lapvariációkból két térképlapon megszerkesztettük a fedett és fedetlen 
földtani térképet földtani szelvényekkel, egy térképlapon a fedett földtani térkép készült 
el. A Földrajztudományi Kutató Intézet mindhárom lapra elkészítette a geomorfológiai 
és lejtőkategória térképeket.

A vízföldtani térképváltozatok közül megszerkesztettük mindhárom térképlapon a 
talajvíz kémiai jellegének térképeit, valamint a vízagresszivitás- és vízkeménység-térképé
két. Az FTV elkészítette a talajvízszint átlagos szintjének izovonalas térképeit, a cinkotai 
térképlapról a becsült maximális izovonalas talajvízszint térképét is.

Megkezdtük az építésföldtani térképváltozatok szerkesztését is.
Wein  Gy . az építésföldtani térképsorozat készítésével párhuzamosan végzi Budapest 

és környéke szerkezetföldtani felvételét. Ez évben a Budaörs—Biatorbágy—Páty—Telki- 
Nagykovácsi —Solymár—Csobánka—Pomáz — Budakalász—Csillaghegy—Csúcshegy—Budá
ké s z í  által határolt terület áttekintő szerkezetföldtani térképezését végezte el, összesen 
131 km2 területen.

Az év második felében megkezdte Magyarország 1:500000-es méretarányú tektoni
kai térképszerkesztésének szervezését. Ezzel kapcsolatban elkészültek a térképszerkesztés 
megindításához szükséges utasítások, tektonikai beosztások és a jelkulcs. Első feladatként 
az egyes szerkezeti egységek kronotektonikai táblázatai is csaknem mind elkészültek.
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Az Osztály munkájának gazdasági hasznosítása

Az Alföld-kutatás során készült fúrásdokumentáció, a hálózatosán telepített 
fúrásokból vett anyagminták 1 0  m mélységig való vizsgálatainak adatgyűjteménye a 
tervező irodák fontos tájékoztató anyagát képezik. Az FTV és VIZITERV rendszeresen 
használják adatgyűjteményeinket, a kiadványainkban megjelenő adatok és térképek 
pedig a szakterületen ismertek és használtak.

Talajvíz-megfigyeléseink és kémiai vizsgálataink mind az Alföld, mind Nagy-Buda- 
pest területén állandó keresés és használat tárgyai. A rétegvizek tanulmányozására készült 
észlelő kútjaink a vízkészletszámítások alapjául szolgálnak.

A laza üledékek fajtáiról készült elméleti tanulmányaink az építésföldtan leg
aktuálisabb kérdéseire felelnek és szoros kapcsolatot teremtenek a mérnöki és geológiai 
anyagminősítés között.

További gyakorlati feladat a laza üledékek osztályozása után az egyes anyagfajtákra 
vonatkozóan a talajfizikai jellemzőknek és konzisztencia-jellegnek tapasztalati úton való 
megállapítása (stochasztikus összefüggések).

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG 
FLACHLANDGEBIETE IN 1971

von
A. Rónai

Die Abteüung führt auf dem Alföld (Grosse Ungarische Tiefebene) eine komplexe 
geologische Kartierung im Maßstab 1:100 000, im Raum von Budapest eine geotechnische 
und ingenieurgeologische Aufnahme in 1:10 000 aus. Die Alföld-Aufnahme ist ingenieur-, 
agro- und hydrogéologisch orientiert, aber umfasst auch das Studium der tieferen Becken
sedimente und des Beckenuntergrundes.

Bei der Kartierung des Alföld wurden zwischen 1965 und 1970 Aufschlüsse auf je 
1 Kartenblatt von 1600 km2 pro Jahr, und zwar jährlich 350 bis 420 Flachbohrungen 
(von 10 m-Tiefe) gemacht. Seit 1971 arbeiten zwei Kartierungsgruppen und die Zahl der 
Schürfbohrungen in 1971 betrug 924.

Neben den kleinen Kartierungsbohrungen wurden zwei Bohrungen von mittlerer 
Tiefe zwecks hydrogeologischer Untersuchungen niedergebracht. In Hevesvezekény 
wurde eine 600 m tiefe Bohrung, in Egyek eine von 700 m abgeteuft und aus den beiden 
würden je drei artesische Beobachtungsbrunnen ausgebaut. Zwei weitere Tiefenwasser- 
Beobachtungsbrunnen wurden aus der 1964-65 in Jászladány abgeteuften 950 m tiefen 
Bohrung entwickelt.

In 1971 führte die Abteilung in 17 Schichtenwasserbrunnen wöchentlich systemati
sche Beobachtungen.

Nach Abschluss und analytischer Bearbeitung des Materials der Bohrungen jedes 
Kartenblattes wurde im dritten Jahr der geologische Atlas des Gebietes angefertigt,
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gewöhnlich auf 16 bis 21 Blättern, in Abhängigkeit davon, ob das Gebiet mit Schürf
bohrungen auf Erdöl und Erdgas soweit erschlossen war, dass auch tiefengeologische und 
geophysikalische Kartenvarianten hergestellt werden konnten. In 1971 wurde der Atlas 
„Heves” auf 16 Blättern angefertigt.

Ausser den Atlassen haben die Geologen der Abteilung auch mehrere selbständige 
thematische Studien verfasst.

Im Themenkomplex der ingenieurgeologischen Kartierung von Budapest war 1971 
das Jahr von Experimenten. In diesem Jahr wurde eine Studie über die Richtlinien der 
Kartierung zusammengestellt und am Jahresende gelang es, die topographischen Karten
grundlagen zu erhalten. Nach Aufsammlung von einer grossen Menge von Material wurde 
es versucht, die verschiedenen Kartenvarianten zu erarbeiten bzw. studierte man in Haupt
stadtteilen von verschiedenem geologischem Bau die Möglichkeit und eventuell die 
verschiedene Art und Weise der Erarbeitung der Varianten.

Parallel mit den Kartierungsarbeiten im Maßstab 1:10 000 wird eine übersichtliche 
tektonische Bearbeitung der Hauptstadt Budapest und Umgebung durchgeführt.


