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Irta: R ó n a i A n d r á s

A z 1972. év mind az Alföld-kutatásban, mind Budapest mérnökgeológiai térképezé
se terén kiemelkedő jelentőségű. A komplex Alföld-kutatás az első kísérleti jellegű év
(1964) után kilencedik évébe lépett. A feltárások módszere kialakult, az anyagvizsgálatok
köre és részletessége határozottá vált, a feldolgozás szempontjai, módszere kiállta az első
kritikákat; felvázolható volt a munkálat menetének további terve; jelentkeztek az első
gyakorlati hasznosítási igények adatgyűjteményeinkkel, vizsgálati eredményeinkkel, tér
képeinkkel szemben.
Éppen az igények jelentkezése sürgette a munkálatok ütemének gyorsítását.
1971-ben kísérletet tettünk egy második térképező csoport felállítására, 1972-ben pedig
próbaképpen megindítottuk a feltárásokat két százezres lapon. Ez azt jelentette, hogy az
Alföld 45 000 km2 területéből 1965—1972 között 15 600 km2-en elvégeztük a korszerű
sekélyfeltárásokat, 10 800 km2-en az anyagvizsgálatokat is befejeztük és közel 9000 km2en elkészítettük a kiértékelő térképsorozatokat (17—21 változatot laponként). A kísérleti
év azonban megmutatta azt is, hogy a jelenlegi létszám, költségkeret és laborkapacitás
mellett az évi 2 db százezres lap (3200 km 2 terület) anyagvizsgálata és feldolgozása nem
végezhető el. A jövő feladata tehát nem a felvételi ütem gyorsítása, hanem az eddigi
ütem és feldolgozási színvonal biztosítása.
A 100 000-es méretarányú alföldi atlaszok kiadása 1969 óta egyrészt költség, más
részt szerkesztői és nyomdai kapacitás hiánya miatt szünetel. Kidolgoztuk egy 1:200 000es méretben való színes kiadás módját, ami lehetővé tenné, hogy a kéziratban felgyűlt
anyagot gyorsabban és jelentősen kisebb költséggel közreadhassuk. Jelenleg 4 atlaszfüzet
76 színes térképlapja és 52 melléktérképe vár sokszorosításra, továbbá 3 magyarázó füzet
több színes és fekete-fehér szövegközti ábrával.
Kísérleti évnek számít 1972 a Budapesti Térképező Csoport munkájában is. 1971ben készültek el a térképezési irányelvek a Központi Földtani Hivatal kiadásában. Ez a
térképezési utasítást helyettesítő anyag is csak kísérleti jellegű, hiszen nem állt rendelke
zésre konkrét példa a különböző térképváltozatok mindegyikének elkészítésére Budapest
különböző jellegű területein. A topográfiai alaptérképek egy része is csak 1971. év
folyamán, sőt egyes lapok év végén készültek el, így 1972 volt az első olyan év, amely a
munkálatok tervszerű menetéről és az eredményekről számot adhatott. E próbaév azt
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mutatta, hogy az anyaggyűjtés - észszerű határok között - évente 3 db tízezres lapon
elvégezhető, a feltárási, anyagfeldolgozási és térképszerkesztési munka azonban két évre
húzódóan végezhető csak el az előírt 14 változatban.
A mérnökgeológiai térképezésnek sajátos jellege nemcsak szokványos feltáró és
feldolgozó munkát kíván, hanem sokfelé ágazó anyaggyűjtést és rendszerezést, rendszeres
ismétlődő megfigyeléseket kiválasztott vagy kiépített pontokon (pl. talajvízszint-ingadozás), a műszaki beavatkozások már előidézett és folyamatban levő hatásainak vizsgálatát
stb, A térképezés tehát folyamatosan működő szervezetet kíván és az egész év folyamán
rendszeresen biztosított méréseket, észlelést, felügyeletet. Az 1972. próbaév tapasztalatait
az évi munkák lezárása után kell belső elbírálás alá vonni és megfelelő tapasztalatcserét
folytatni a közreműködő vagy érdekelt más intézményekkel.
Az évi munkák elért eredményei tekintetében az Alföldi Csoportnál ki kell emelni
az L—34—7 jelű Hajdúnánás-i lap feltárási eredményeit. 357 tízméteres sekélyfúrást
mélyítettek le a területen szabályos rendben, de nem egyenletes fedésben. 9 db Ny—K-i
és 5 db É—D-i irányú szelvényben másfél kilométeres távközökben telepített fúrásokkal a
felszínközeli rétegekről megbízható földtani szelvényeket szerkesztettek.
A Tisza-part, Hortobágy, Hajdúság, Hajdúhát egymáshoz kapcsolódó tájain a föld
tani képződmények felszíni elhelyezkedéséről, érintkezéséről e szelvények az eddigi
ismereteknél jóval részletesebb és egyenletesebb tájékoztatást adnak. Feltárták a fúrások
a Sajó hordalékkúpjának legfiatalabb rétegeit és a felszínközeli kavicsok helyzetét,
továbbá a Hortobágy síkjának lösszel borított és nagy vastagságban finom kőzetliszttel
(iszappal) fedett részeit. A lösztakaró a Hajdúságon É-ról D-re haladva vastagságban
erősen növekszik. A makroszkópos adatok alapján 10 m mélységig elkülönítették a futó
homokos és löszős területeket a folyóvízi üledékkel s főleg finomszemű agyagféleségekkel
feltöltött területektől, s ezáltal az építésföldtani tájtérképek kidolgozásához jó alapot
adtak.
A hajdúnánási térképlap területén a 10 m mélységig agyagos üledékkel borított
területeket, továbbá a 3—6—10 m vastag folyóvízi és futóhomok rétegek elhelyezkedését
az 1. ábra mutatja, erősen egyszerűsítve. A lap területén végzett felvételi munkáról
O d o r L. és K u c h e n Z. adott részletes, jól kidolgozott jelentést.
Feltárási munka folyt 1972-ben az L—34—27 Dabas jelű százezres lapon is. Itt
446 db sekélyfúrást mélyítettek le, de egy harmad részüket csak 1—3 m mélységig,
minthogy a felszínközeli kavicsrétegekbe a kézifúrókkal behatolni nem tudtak. E feltárá
sok tisztázták a Duna-völgy fiatal kavicsfeltöltésének felszín alatti mélységét a lap
területén, a Duna-völgy és a Hátság képződményeinek érintkezését s főleg a talajvíztükör
helyzetét a Duna-völgyben és a Duna-Tisza közi homokhátság szélén. A feltárt viszonyok
építésföldtani érdekek mellett agrogeológiai szempontból is fontosak, hiszen a felszíni
képződmények rétegsora, a talajvíztükör helyzete, a talajosodás, szikesedés, tőzegesedés,
mésziszapkiválások folyamatára ad felvilágosítást. A kavicsrétegek, mint fontos víztartók,
a helyi csőkutas öntözés lehetőségeire is rávilágítanak. E tekintetben nagy fontosságú a
minden fúrásból vett talajvízminták kémiai elemzése.
A kavicsfekü mélységét a felszín alatt erős kicsinyítésben és egyszerűsítésben a 2.
ábra mutatja be.
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1. ábra. A homokrétegek vastagsága és genetikai elkülönítése a hajdúnánási térképlapon. Szerkesztette
ÓDOR L. 1972
Fig. 1. Thickness of the sand layers and their genetical differentiation on the map-sheet o f Hajdúnánás.
Plotted by L. ÓDOR,1972
The thickness of fluviatile sand layers: 1—3; thickness of eolian sand layers: 4 —6; no sand layer: 7
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2. ábra. A kavicstakaró felszínének mélysége a térszín alatt Taksony-Dabas-Kunszentmiklós
környékén. Szerkesztette: KUTI L. 1972
Fig. 2. Depth of the gravel-sheet as referred to the surface in the environs o f Taksony-DabasKunszentmiklós. Plotted by L. KUTI, 1972
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Az agrogeológiaikutatást Intézetünk újra előtérbe helyezte alföldi munkálatainknál,
folytatni kívánva század eleji úttörő tevékenységünket. 1971-ben kezdtük meg részletes
térképeink és vizsgálati adataink felhasználásával a mészkarbonát felhalmozódásának és
eloszlásának vizsgálatát a Tisza mentén, ahol a talaj mészben való szegénysége elég nagy
területeken gátja az intenzív mezőgazdasági hasznosításnak. További vizsgálatokat
igényelt a talaj és a talajvíz mésztartalmának összehasonlító vizsgálata és a talajvíz sóinak
a víztartó rétegek anyagával való kapcsolatának tanulmányozása. E téren feltűnő jelenség
mutatkozott a talaj és talajvíz mésztartalma közötti különbségben. Egyszerű példát
mutat erre a 3. ábra a hódmezővásárhelyi lap területéről.
Részletes vizsgálat alá vettük mezőgazdasági érdekekből a talajvíz oldott sóinak
alakulását a Tisza menti homokos, löszös, agyagos képződményekben. Az a feltűnő
különbség, amit a talajvíz oldott anyagainak mennyisége és összetétele igen kis távolságo
kon belül mutat, földtani magyarázatra vár. Világos és közérthető összefüggés adódik a
közelfelszíni rétegek agyagossága és a talajvíz oldatainak töménysége között. A homokos
rétegsorokból legfeljebb mészanyagot tud a talajvíz nagyobb mennyiségben kioldani.
Azért a homokos térszínek talajvizei általában kevés oldott sót tartalmaznak és az oldat
kalciumhidrogénkarbonátos jellegű. Az agyagos rétegsorokból a víz sokkal több anyagot
tud kioldani s ezért ilyen területeken a talajvízoldat tömény. Erre az összefüggésre
4. ábránk világít rá.
A talajvíz oldott sói azonban nemcsak az ún. vízvezető, vagy víztartó réteg szemcsé
zettségétől függnek, hanem mindazoktól a rétegektől, amelyeket a talajvíz függőleges
ingadozása során átjár. Márpedig a talajvíztükör a Tisza menti löszös—agyagos területeken
évente 2—3 métert ingadozik, a sok év alatt elért ingadozása pedig 5—7 m is lehet. A sűrűn
rétegzett alföldi rétegsorokban ez az ingadozás igen különböző rétegeket érinthet.
A rétegsor pedig — folyóvízi üledékekről lévén szó — szomszédos területeken is nagyon
különböző lehet. A legtöbb oldható anyagot adó agyagos rétegek kisebb vagy nagyobb
szerepet játszhatnak az ingadozási zónában. Az ingadozási zóna azért játszik különleges
szerepet a talajvízoldat alakulásában, mert alacsony talajvízállás idején ebben a zónában
érős oxidáció folyik és ez elősegíti az oldható anyagok gyarapodását a magas vízállás során
belépő víz számára. Tehát nemcsak a felszínközeli rétegek általános agyagossága játszik
szerepet a talajvíz sóinak alakulásában, hanem az is, hogy az ingadozási zónában milyen
agyagrétegek, vagy általában milyen finomszemű rétegek vannak.
Szerepet játszik ezen túl az is, hogy hol alakultak ki a szedimentáció során talaj
rétegek, tőzegek, mészakkumulációs vagy gipszes rétegek, amelyek ma a felszín alatt
különböző mélységben, mint fosszilis talajok és talaj maradványok, fiatalabb üledékektől
eltakarva találhatók. További befolyást gyakorol a talajvíz kémiájának alakulására a
mélyebb rétegekből, nagyobb nyomás alól felszivárgó víz, amely ugyan az Alföldön eléggé
egységes típusú, azonban a szivárgás lehetőségei a lencsés szerkezetű folyóvízi üledéksor
ban nagyon különbözőek. Befolyást gyakorolnak a talajvíz kémiai jellegének alakulására a
felszíni párolgás és a csapadék által oldatba vitt és a benedvesedéssel lefelé szivárgó
anyagok. Mindezek a tényezők együttesen felelősek azért, hogy tájanként különböző
típusú a talajvíz, azon az általános összefüggésen túl, hogy az agyagos rétegsorok talaj
vizében mindig sokkal több oldott sót találunk, mint a durvaszemcsés rétegekben.
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Fig. 4. Relationship between the clayey sequence and the salt content of ground water as shown on the map-sheet of Hódmezővásárhely Plotted by
A. RÓNAI, 1972
A: clay and loam fraction (0.00-0.02 mm 0) exceeding 40% in the layer, B: dissolved salt content surpassing 1000 p.p.m. in the ground water

4. abra. Az agyagos rétegsor es a talajvíz sótartalma közötti összefüggés a hódmezővásárhelyi térképlapon. Szerkesztette: RÓNAI A. 1972
A ábra: Agyag- és iszapfrakció (0,00-0,02 mm 0 ) a rétegben 40% felett, В ábra: 1000 mg/l-nél több oldott só a talajvízben

Síkvidéki Kút. Oszt. 1972. évi működése
107

108

R ó n a i А.

A hódmezővásárhelyi területen a legfontosabb kation (nátrium) és anion (szulfát)
mennyiségét a talajvízben 5. ábránk szemlélteti. A kép összevetendő azzal a helyzettel,
amit a 4. ábra mutat.
A Síkvidéki Kutató Osztály térképező és szerkesztő munkájának alapja a feltárási
munkákat követő anyagvizsgálat. A sekélyfúrásokból általában félméterenként, a közép
mélységű fúrásokból általában méterenként vett minták sokoldalú vizsgálata külön
szediment-laboratórium szervezését tette szükségessé Szolnokon, a részletes térképezés
indulásakor. Az azóta mutatkozó teljesítmény és az eredmények helyesnek mutatták ezt
a lépést. A külön laboratórium nemcsak mennyiségi tekintetben teljesíti a nagy feltárási
tevékenység folytán előálló szükségletet, de biztosítja az egységes és ellenőrzött minőségét
is a vizsgálatoknak. Az Intézet központi laboratóriumaira és specialistáira csak a különle
ges vizsgálatok maradnak, így a homokok ásványtani vizsgálata, a paleontológiái vizsgála
tok és az igen nagy fontosságú vízkémiai elemzések.
A szolnoki szediment-laboratórium teljesítménye érzékelteti az anyagvizsgálati
munkák terjedelmét. Ez a munka nemcsak a készülő feldolgozások, térképek és szelvények
készítésénél hasznosítható, hanem az Alföld felszínközeli rétegeinek és a középmélységű
fúrások helyén a mélyebb rétegeknek földtani adattára is. A százezres térképlapok szerint
a fúrásokból vett minták területi rendben lerakott anyagvizsgálatai minden érdeklődő
számára gyors tájékoztatást nyújtanak a várható rétegsorokról, azok talajfizikai tulajdon
ságairól, a talajvíz helyzetéről, annak kémiájáról. A leggyakoribb vizsgálatok száma
Szolnokon az utolsó 5 évben a következőképpen alakult:

szemcsevizsgálat (Köhn)
szemcsevizsgálat szitálással
karbonát-meghatározás
pH-mérés
konzisztencia-vizsgálatok
természetes víztartalom mérés

А II. térképező csoport feltárásainak anyagvizsgálatát az Intézet központi laborató
riuma végezte. A szemcsevizsgálatra leadott minták száma a kecskeméti és dabasi lapok
sekélyfúrásaiból 2486 volt.
A feldolgozó és szerkesztő munka eredménye 1972-ben a tiszafüredi 1:100 000-es
lap földtani, építésföldtani, vízföldtani, agrogeológiai, mélyföldtani és gazdaságföldtani
térképsorozatának elkészítése, vagyis a T i s z a f ü r e d A t l a s z megszerkesztése.
Az Atlasz 19 térképből és 20 melléktérképből, valamint földtani szelvényekből és fúrás
szelvényekből áll. Az egyes lapok szerkesztői: B o c z á n B. (5 lap),URBANCSEK J. (1 lap),
K ő r ö s s y L. (2 lap) és R ó n a i A. (11 lap).

A tiszafüredi lap területére esik a kiskörei vízlépcső (Tisza II.) és az öntözés alá vont
vagy vonni tervezett terület jelentős része. A további építések és az öntözés hatásainak
vizsgálata a terület felszínközeli földtani viszonyainak ismeretét éppúgy megkívánja,
mint a mezőgazdasági termelés és a talajművelés jövőbeli kialakítása. A térképlapok

Fig. 5. The sodium-ion (A) and sulphate-ion (B) content of the ground water on the map-sheet of Hódmezővásárhely. Plotted by A RÓNAI 1972
A: 1. Na+ exceeding 40% equivalent, 2. Na+ content exceeding 1 0 0 0 p.p.m.; В: 1. SO4 " exceeding 40% equivalent, 2. SO4 " content exceeding
1 0 0 0 p.p.m.
6

5. ábra. A talajvíz nátrium-ion (A) és szulfát-ion (B) tartalma a hódmezővásárhelyi térképlapon. Szerkesztette: RÓNAI A. 1972
A ábra. 1. 40% egyenértéken felüli Na+, 2. 1 0 0 0 mg/l-nél több Na+; В ábra: 1. 40% egyenértéken felüli SO4 ",2. 1000 mg/l-nél több SO4 '*
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Fig. 6. Subsurface formations at 2 m (A) and 10 m (B) depth on the map-sheet of Tiszafüred. Plotted by A. RÓNAI A. 1972
1. Sand, 2. muddy, loessic sand, 3. loess and infusional clayey loess, 4. fine silt, loam, 5. clay

ábra. A felszín alatt található képződmények a tiszafüredi térképlapon 2 m mélységben (A) és 10 m mélységben (B). Szerkesztette* RÓNAI A
1972
1. Homok, 2. iszapos, löszös homok, 3. lösz és infúziós agyagos lösz, 4. finom kőzetliszt, iszap, 5. agyag
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egyszerűbb változatainak illusztrálására 6. ábránkon leközöljük a 6. és 8. térképváltozat
kicsinyített és egyszerűsített rajzát. A két lap a 2 m mélységben, ill. a 10 m mélységben
várható képződményeket ábrázolja építésföldtani szempontból, tehát csak kőzettani
jellegükkel.
A középmélységű feltárások során 1972-ben lemélyítettünk Erdőtelken egy 400 m
mély fúrást, Szarvason egy 1000 m mélységűre tervezett fúrásból 900 métert. Ez utóbbi
helyen, több hónapig tartó mentési munkálatok miatt, nem lehetett a fúrást befejezni.
Az erdőtelki fúrás az Alföld É—D-i tengelyében lemélyített alapfúrások legészakibb tagja.
Szolnok-Besenyszög—Jászladány-Hevesvezekény egyenes folytatásában - légvonalban
alig tíz kilométerre az északi hegyperemtől — arra hivatott, hogy a negyedkori üledék
képződést és' a plio-pleisztocén átmenetet a Mátra—Bükk lába előtt bemutassa. A fúrásból
kiépített 3 rétegvízfigyelő kút a hegyvidékről az alföldi medencébe bevezető vízadó
rétegekben végbemenő nyomásváltozásokat regisztrálja. A három észlelés alá vont víz
vezető réteg mélysége: 39-48 jn; 237-249 m; 311-321 m. A két sekélyebb kút a felsőés alsópleisztocén rétegek vízmozgását észleli, a legmélyebb kút a felsőpannon rétegekbe
nyúlik.
Szarvason az 1000 méteres fúrásból szintén három rétegvízészlelő kutat kívánunk
kiépíteni kb. 200, 400 és 800 m mélységben. A 200 m-es kút 1972-ben elkészült. Ezzel
rétegvízfigyelő kútjaink száma az Alföldön 30-ra emelkedett.
Az észlelő kutak megfelelő műszerezése állandó gondja osztályunknak. A felszín
alatti vízszintek mérése (ún. negatív kutak) könnyen megoldható, de azok a kutak, ahol a
nyugalmi vízszint 10-16 m magasan van a terep fölött, centiméteres pontossággal nehezen
mérhetők. További igény az eddig bevezetett heti egyszeri mérés helyett a folyamatos
mérés, amely a több napos, vagy több órás ingadozásokat is kimutatná. E szükségletből
kiindulva egy kutunkra (Besenyszög) automata folyamatos vízszintmérő készüléket
(Steremat) szereltünk fel kísérletképpen. Statikus (alkoholos) vízszintmérő műszerünk
9 kútban, higanyos 2 pozitív kutunkban működik. Kísérleteket végeztünk a Replint-féle
műszerekkel, de eredeti állapotukban magas vízszintű kútjainkban centiméteres nagyságrendű ingadozásokra nem tudtuk alkalmazni őket.
A mélyföldtani kutatásban ez évben figyelmünk előterében az Alföld déli részének
medencealjzata volt. S z e p e s h á z y K. két jelentést adott be: 2. A Duna-Tisza köze déli
részének metamorf képződményei; 2. A Tiszántúl déli részének alsókréta korú képződ
ményei. Ugyanő elkészítette a kecskeméti százezres lap magyarázójához a mélyföldtani
fejezetet. A negyedkori rétegek részletesebb feltárása és a medencealjzat kőzettani
vizsgálata mellett ez évben megindítottuk a pannon képződmények részletesebb vizsgála
tát (Ó d o r L. — H o r v á t h I.).
A kainozóikum magyarországi és szomszédos területi tanulmányozásával foglalko
zott igen behatóan J a s k ó S., aki külső munkatársként gazdag jelentéssel és térképekkel
támogatta az Osztály munkáját („Uledékképződés a pliocénkori Paratethysben és
környékén”).
A Síkvidéki Kutató Osztály keretébe tartozik a budapesti csoport, amely S z ü t s S.
vezetése alatt és az FTV-vel együttműködve a főváros 1:10 000-es méretarányú
mérnökgeológiai térképezését végzi. Az 1972. év az első olyan év volt, amikor ismert
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feladatot a rendelkezésre álló alaptérképeken kellett megoldani, a kezdet mindenkori
nehézségeivel együtt.
A térképezés párhuzamosan folyt a budai (S z a b ó n é D r u b in a M. és R a in c s á k
G y .- n é ) és a pesti (S z Ű t s S.) oldalon. A budai térfélen két lap, egyenként 17 térképváltozatot tartalmazó földtani atlasza készült el: a János-hegy és Csillebérc jelzésű lapok;
a pesti oldalon 18 térképváltozatban a cinkotai atlasz. Feltáró és anyaggyűjtő munka folyt
a Rákoskeresztúr, Rákosliget, Pestlőrinc jelű lapokon. Tovább folyt Budapest és környéke
szerkezetföldtani feldolgozása (W ein Gy .), ugyancsak 1:10 000-es méretben.
A budapesti 1:10 000-es térképsorozat változatainak illusztrálására 7. ábránkon
bemutatjuk a cinkotai lap területén 1,5 m-ben elhelyezkedő képződmények alapozási
adottságait ábrázoló térképet (S z Űt s S.).
Magyarország tektonikai térképsorozatának előkészítő munkálatait Wein G y .
szervezte 1972-ben. E munkájában anyagfeldolgozással, statisztikai alaptáblák összeállítá
sával és alapszelvényekkel támogatta őt az Osztályról S z e p e s h á z y K., J a s k ó S. és
R ó n a i A.

Az Osztály tagjai több terven kívüli feladatot is megoldottak ez évben, hazai
szakmai egyesületekben és külföldi kongresszusokon előadásokkal, bizottsági vitákban
szerepeltek.

7. ábra. Alapozási adottságok 1,5 m mélységben a cinkotai 1:10 000-es térképlapon. Szerkesztette:
SZŰTS S. 1972
1. Agyag, agyagmárga (felsőoligocén), 2. homokos kavics, kavicsos homok (helvét), 3. riolittufa
(törtön), 4. homokos kavics, kavicsos homok (pleisztocén V—Ilb. terasz). [1—4. Jó teherbírású kép
ződmények (ста > 4,5kp/cm2).] —5. Homoklisztes homok, -iszap, -agyag, homok, tufás homok (helvét),
6. mállóit, helyenként bentonitosodott riolittufa (torion), 7. homok, iszapos homokliszt, iszap, agyag
(felsőpannon—felsőpliocén), 8. homok (pleisztocén Il/b terasz), 9. futóhomok (felsőpleisztocén),
10. iszapos homok, -homokliszt mésziszap-csíkokkal, kavicsos homokbetelepülésekkel (felsőpleiszto
cén), 11. kavicsos homok, alárendelten homokos kavics (holocén). (5 —11. Közepes teherbírású kép
ződmények (aa 4,5 —2,5 kp/cm2).] —12. Homokos homokliszt, iszapos homokliszt lencsékkel (felső
pannon), 13. homoklisztes homok, iszapos homok, -homokliszt, iszap (holocén). [12—13. Kis teher
bírású képződmények (ста < 2 ,5 kp/cm2).] — 14. Szerves agyag, -iszap, -homokliszt (holocén), 15. fel
töltés (1 4 —15. Kedvezőtlen teherbírású képződmények.)
Fig. 7. Foundation properties at 1.5 m depth, on the map-sheet of Cinkota (1:10 000). Plotted by
S. SZŰTS, 1972
I. Clay, clayey mari (Upper Oligocene), 2. sandy gravel, gravelly sand (Helvetian), 3. rhyolite tuff
(Tortonian), 4. sandy gravel, gravelly sand (Pleistocene terraces V—Ilb). [1—4. Highly resistant
formations (a a > 4 ,5 kp/cm2).] — 5. Silty sand, loam and clay, sand, tuffaceous sand (Helvetian),
6. weathered, locally bentonitized rhyolite tuff (Tortonian), 7. sand, loamy silt, loam, clay (Upper
Pannonian—Upper Pliocene), 8. sand (Pleistocene terrace Ilb), 9. sand dune (Upper Pleistocene),
10. loamy sand, silt with calcareous loam bands, interbedded gravelly sand (Upper Pleistocene),
II. gravelly sand, subordinated sandy gravel (Holocene). [J—11. Formations of a moderate resistance
(<7a 4.5 —2.5 kp/cm2).] — 12. Sandy silt with loamy silt lenses (Upper Pannonian), 13. silty sand,
loamy sand, loamy silt, sand (Holocene). [(12—13. Formations of low resistance (aa < 2 .5 kp/cm2).] —
14. Organogenic clay, loam, silt (Holocene), 15. upfil. (14—15. Formations of unfavourable resistance.)
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The complex mapping of the Great Hungárián Piain at 1:100 000 was conducted in
the map-sheet area of Hajdúnánás, where the development and position of the fluviatile
Holocene and eolian Pleistocene Sediments were investigated. In thisregard Fig. 1. canbe
taken for example.
Some excavation was undertaken in the map-sheet area of Dabas (scale 1:100000)
where the deeper-situated gravel layers of the Danube Valley provide the most important
basis for mapping, as sketched in Fig. 2.
It was a special task to develop such agrogeological projects which can be
parallelized with the geological mapping work and can rely on the data of the latter.
A study was prepared on the lime content of the near-surface layers and the ground
water. Another study concerned the changes in the Chemical character of the ground
wafer in clay-bearing soils (Figs 3, 4, 5).
In 1972 the Quaternary layers were traversed by drilling in the districts of Erdőtelek
and Szarvas for the determination of the boundary of Pliocene and Pleistocene and the
subdivision of the Quaternary series. From the borehole of Erdőtelek three deep-water
Observation wells were developed for the aquifers at depth of 39—48 m, 237-249 m and
311-321 m.
Under this programme the geological atlas of map-sheet Tiszafüred, scale 1:100 000,
was completed in 19 different versions including geological, engineering geological,
hydrogeological, agrogeological and subsurface geological maps. A reduced and schematic
example of the atlas is given in Fig. 6.
Papers were written on the lithological conditions of the basin basement and the
launching of investigations intő the Pannonian.
Under the l:10 000-scale Budapest Engineering Geological Project the complete
geological atlases and explanations of three map-sheet areas were completed this year,
those of János-hegy, Csillebérc and Cinkota, each in 17 versions. A reduced and schematic
example of these is shown in Fig. 7.
In addition to the above, the members of this Department took part in international
Conferences and got several publications printed in this year.

