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Három folyamatos térképező munka, a velük járó anyagvizsgálat és fel
dolgozás, egy perspektivikus mélyfúrás ellenőrzése és anyagvizsgálata, több 
társintézménnyel kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése, két vállalt szer
ződés követelményeinek teljesítése volt ez évben az Osztály feladata, az 1969. 
évi intézeti 100. éves jubileum előkészítése és lebonyolítása terén az Osztályra 
ruházott feladatok mellett.

A három folyamatos térképező munka:
1. Magyarország 200 000-es méretarányú földtani térképsorozata síkvidéki lapjainak 

elkészítése és nyomda alá rendezése.
2. A  100 000-es méretű komplex Alföld-kutatás sok változatú lapjainak felvétele és 

szerkesztése.
3. Budapest 10 000-es méretarányú építésföldtani térképsorozatának elkészítésében 

való közreműködés.

A két vállalt szerződés kapcsolódott a tervmunkákhoz. Az OKGT-vel 
kötött szerződés teljesítése a 200 000-es és a 100 000-es térképezéshez kap
csolódott, a KFH-val kötött szerződés az agrogeológia és építésföldtan kiéj3Í- 
tését támogatta a részletes térképezésre került alföldi területrészeken.

Az intézeti jubileum előkészítésében, a kiadványok szerkesztésében, a 
térképkiállítás anyagának Összeállításában, a rendezvények szervezésében, az 
előadások lektorálásában, a kirándulások lebonyolításában az Osztály tevé
keny részt vett. Elsősorban a Földtani Intézetek Napjának rendezését és 
lebonyolítását bízták Osztályunkra. A 100 éves jubileummal párhuzamosan 
rendezett Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció kongresszusának mérnökgeoló
giai és hidrogeológiai szekciójának üléseit és a szekció kirándulását szintén 
Osztályunk szervezte és vezette.

A nemzetközi rendezvények sorában a Síkvidéki Osztályt elsősorban a 
Négyedkortudományi Nemzetközi Asszociáció (INQUA) 1969. évi párizsi ülése 
foglalkoztatta. A kongresszusra az Osztály két előadást nyújtott be a sztratig- 
ráfiai és neotektonikai szakosztályok, ill. bizottság keretében.

1. A 200 000-es térképek síkvidéki lapjainak szerkesztése 1969. tavaszán 
befejeződött. Erre az évre csak a hegyvidékkel közös lapok egyeztetése, a tér
képek és magyarázó szövegek nyomda alá rendezése, ill. lektorálás utáni 
javítása maradt. A nyomdai kiadás ebben az évben a jubileumi munkák miatt 
háttérbe szorult és így a még nyomtatást váró 6 síkvidéki 5—5 változatban 
készült lap kiadása a következő évekre maradt.
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A 200 000-es lapok szerkesztése az 1961-ben kidolgozott előírások szerint 
készült, a magyarázó füzetek kidolgozott tematikája is megmaradt, tartalmuk 
azonban jelentősen bővült. Különösen az alföldi medencealjzatra vonatkozó 
információk száma növekedett meg, a szénhidrogénkutató és vízkutató mély
fúrások és a fúrómagok újbóli részletes vizsgálat alá vetése nyomán. E vizsgá
latok adtak lehetőséget új szintézisek létrejöttéhez, mint p l.: ,,Az Alföld 
északi részének kréta és paleogén korú üledékei” és ,,Kőzettani adatok a Közép- 
Tiszántúl kristályos aljzatának ismeretéhez” c. dolgozatok, mindkettő Sze- 
pesházy K. munkája. Ugyancsak ezekre a vizsgálatokra támaszkodik az 
1969. évben tervbe vett nagyobb kollektív munka, amely az Alföld permnél 
idősebb képződményeinek összefoglalása lesz.

A 200 000-es térképek és magyarázók vetik meg az alapját az 1969-ben 
szervezni kezdett vidéki földtani kirendeltségek (területi geológiai osztályok) 
szakszerű tájékoztató és szakvéleményező munkájának. Az alföldi lapok 
különböző variációit a tervezőirodák nagyobb területre vonatkozó munkáiknál 
eddig is felhasználták. Különösen keresettek a sekélyfúrási profiltérképek és 
a talajvíz helyzetére és minőségére vonatkozó térkép variációk.

1969-ben a győri 200 000-es lap 5 változata hagyta el a nyomdát.
2. Az alföldi komplex 100 000-es térképezés 1964-ben Szolnoktól indulva 

és dél felé haladva a szegedi lap feltárásával az országhatárig ért. A foly
tatás további iránya a tiszai öntözési tervekhez igazodva Szolnoktól észak 
felé mutat. 1969-ben a Heves jelű lap került feltárásra, a folytatás pedig 
tervszerűen a Tiszafüred jelű lap. A két lap közös határvidékére esik 
Kisköre, a II. tiszai vízlépcső területe. A feltárási munka (10 m-es háló
zatosán telepített fúrások) hagyományos módon és hagyományos eszkö
zökkel folyik, így az egyes évek teljesítménye azonos. A szolnoki 100 000-es 
lapon 1964 és 1965-ben 418 sekélyfúrás mélyült, a csongrádi lapon 1966-ban 
420 fúrás, a hódmezővásárhelyi lapon 425, a szegedin (nem teljes lap) 363 
fúrás, a hevesin 1969-ben 419 fúrás. A teljesítmények emelése csak a kézi
fúrások gépesítése és jobb közlekedési eszközök biztosítása révén érhető el. 
A szolnoki szedimentlaboratórium anyagfeldolgozása egy év fáziseltolódással 
lépést tartott a feltáró munkával. 1969-ben a szegedi lap sekélyfúrásait dolgoz 
ták fel és párhuzamosan ezzel a mindszenti mélyfúrás folyamatos magfúrással 
termelt anyagmintáit.

A laboratórium teljesítményét ez évben mennyiségileg és minőségileg is 
emelni sikerült. Utóbbi főleg a laboratórium új vezetőjének, Szentgyörgyi 
K ároly-nak köszönhető, aki az üledékföldtan elméleti művelésében is jó 
eredményeket ért el.

Az eddig a szolnoki laboratóriumban feldolgozott, közel 50 000 alföldi 
anyagminta több mint 200 000 vizsgálati eredménye módot ad az alföldi 
fiatal laza üledékek szedimentológiai sajátságainak áttekintő megismerésére 
és üledékföldtani törvényszerűségek megállapítására. Különösen érdekesnek 
és fontosnak látszik a kőzetliszt féleségek genetikájának és települési saját
ságainak megismerése. Ezzel az anyagféleséggel az építkezéseknek és a mező- 
gazdasági termelésnek egyaránt különös figyelemmel kell foglalkoznia. Ugyan
csak részletes vizsgálatot kívánnak az agyagféleségek. Gyakorlati megfigyelés 
az, hogy azonos, vagy hasonló plasztikus vizsgálati eredményt mutató anyagok 
természetes helyzetben nagyon különbözőképpen viselkednek. Hosszú ideje
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történnek kezdeményezések a plasztikus vizsgálatok célirányosabb vizsgálattal 
való helyettesítésére. Ez a feladat még megoldásra vár.

Az alföldi üledékek osztályozására és a talajfizikai viszonyok jellemzésére 
két kísérleti tanulmány készült, szerzőjük Szentgyörgyi K .: ,,Adatok Üj- 
szász—Szolnok—Kőröstetétlen közötti terület felszínközeli rétegeinek föld
tanához” és „Megjegyzések a szolnoki százezres lap talajfizikai változatához” .

Az anyagvizsgálati adatok és felszínföldtani térképezés alapján 1969-ben 
a Hódmezővásárhely jelű lap térképkéziratai készültek el 12 változatban. 
A mélyföldtani térképek megszerkesztésére eddig ezen a területen nincsen 
elég mélyfúrás és geofizikai mérési adat. A felszínközeli földtani térképválto
zatok szerkesztésében a hódmezővásárhelyi lapnál, az előző két lappal szem
ben, határozott fejlődés tapasztalható. Az osztály létszámának növekedése 
jobb szakosítást és elmélyültebb feldolgozást tett lehetővé. Különösen talaj
víztérképeink nyertek minőségben az új munkaerők beállításával. A talaj- 
fizikai adatok beható tanulmányozása a felszíni és felszínközeli földtani 
viszonyok jobb rendszerbe foglalását is elősegíti.

Ez évben sikerült kinyomtatni a részletes komplex Alföld-térképezés 
első, szolnoki lapsorozatát. Az Alföld Földtani Atlasza sorozat első füzete 21 
színes térképváltozatot tartalmaz. Magyar és angol nyelvű magyarázó szöveg 
készült hozzá, 11 fekete-fehér ábrával. Az Atlasz első füzete kísérleti jellegű, 
a szakkritika, a további lapok szerkesztése közben nyert tapasztalatok, s nem 
utolsósorban a használat során mutatkozó érdeklődés fogja megszabni a 
további füzetek lap változatainak számát és tartalmát.

A részletes Alföld-kutatáshoz fűződik az Osztály által vállalt két szerződés 
teljesítése. Az OKGT-vel kötött szerződés a földtani térképező és anyagvizs
gálati munkát támogatja, s egyrészt létszámot biztosít, másfelől a terepmunkák 
és laboratóriumi anyagvizsgálatok költségeinek fedezetét biztosítja. A KFH- 
val kötött szerződés teljesítéseképpen a térképezés alá vont területeken az 
altalajviszonyokat és a talajvízháztartást különös figyelemmel tanulmá
nyoztuk, hogy a mezőgazdasági termelésirányítás, talajjavítás és öntözés 
kérdéseiben földtani tájékoztatást lehessen adni. A talajfizikai viszonyok és 
talaj vízviszonyok részletes feldolgozása az építésföldtannak is alapjául szol
gálnak, a KFH szerződés ezeknek az érdekeknek a szolgálatára is kiterjed.

A hódmezővásárhelyi lap területéről készült agrogeológiai és építésföldtani 
jellegű 100 000-es térképlapokon kívül az Osztály agrárprogramja keretében 
két tanulmány készült 1969-ben: Rónai A .: „Vízföldtani kapcsolatok a Bükk- 
alja és a Tisza völgye között” és Franyó F.: „Vízföldtani és építésföldtani 
áttekintés a hevesi 100 000-es térképlap területéről” . Mindkét dolgozat a 
tiszai öntözési terület felszín alatti vízviszonyait kívánja megvilágítani.

Az Alföld-kutatás keretében folyt 1969-ben a Mindszent község melletti 
1500 m mély magfúrás lemélyítése. A fúrás 1968. október 22-én indult és 
I960, november hóban fejeződött be. A magnyereség helvenkint változó volt, 
de legnagj^obbrészt kielégítő. A fúrás első szakaszában 55—60%-os, a középső 
és végső szakaszaiban 70—80%-os volt a magkihozatal. Az év végén a három 
legjobbnak mutatkozó vízadó réteg réteg vizsgálat a és mérése folyik. A fúrás 
harántolta a teljes negyedkori rétegsort, a felsőpliocén rétegeket és elérte a 
felsőpannóniai üledékeket. így sztratigráfiai célkitűzését teljesítette. A fúrás 
helyét úgy tűzték ki, hogy az a dél-alföldi negyedkori medence legmélyebb
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részének közelébe essék. A legteljesebb negyedkori üledéksort kívánták vele 
feltárni. Paleontológiái leletek tekintetében a mindszenti fúrás nem volt olyan 
szerencsés, mint a kivételesen gazdag jászladányi alapfúrás, de jobb, mint az 
addig lemélyített 18 fúrás átlaga. Az anyagfeldolgozás a szolnoki laboratórium
ban és a budapesti specialistáknál folyamatban van.

1969-ben tovább folyt az addig lemélyített alföldi magfúrások összeha
sonlító szedimentológiai és paleontológiái feldolgozása. Az üledék ciklusok és 
klímaszakaszok több fúrásban korrelálhatok voltak. A jászladányi fúrás teljes 
pollenanyagának részletes feldolgozása, külföldi és belföldi összehasonlító 
kritikája lehetővé tette a plio-pleisztocén határ kijelölését az alföldi medence 
rétegsoraiban; továbbá a negyedkori klimaszakaszok számának és egymás
utánjának megállapítását és a klímaszakaszok jellemzését. Ezen az alapon 
készült el az 1969. évi moszkvai alsó- és középsőpleisztocén szimpozionra a 
magyar medence alsó- és középsőpleisztocén növénytakarójáról szóló dolgozat 
és a párizsi INQUA kongresszuson a magyar medence negyedkori üledék
tagozódásáról szóló tanulmány (Rónai A.).

Az Alföld-kutatás keretében tovább folyt az artézi vízfigyelő kutak 
kiépítése. A mindszenti fúrás felső szakaszából figyelő kút épült a 473—490 
m mélységű rétegre. A víz nyugalmi szintje ebben a rétegben +7,87 m a 
felszín fölött, a próbaszivattyúzásnál mért vízmennyiség 440 1/p +1,0 m 
magasan a felszín fölött, a víz hőmérséklete a talpon 28 C°. A víz alsópleisztocén 
rétegből jön és nátriumhidrogénkarbonátos jellegű.

A második vízfigyelő kút kiépítése Mindszenten a fúrás 798—823 m 
mélységű rétegére folyamatban van. Ugyancsak tervezés alatt van a jászla
dányi fúrás figyelő kúttá való kiépítése. Ennek megvalósítása után az Alföld 
medencéjén át ÉÉNy—DDK irányban egy 90 km hosszúságú szelvény mentén 
16 mélységi vízészlelő kúttal fogunk rendelkezni, ami lehetővé teszi a víz
utánpótlás mértékének egy szelvény mentén az egész alföldi medencében való 
áttekintését. Az eddig kiépített 13 kútban az észleléseket 1969-ben is rend
szeresen folytattuk. A kutak megfelelő műszerei tekintetében azonban további 
kísérletekre vagyunk utalva.

3. Budapest 10 000-es méretű mérnökgeológiai térképezésében intézetünk 
egyrészt közreműködő, másrészt koordináló szerepet játszik. 1969-ben a Sík
vidéki Osztály munkaprogramjában a Cinkota és Budaörs jelű lapok föld
tani változatának elkészítése szerepelt. E lapokon a felvételi munka meg
történt, a mesterséges feltárások is elkészültek, a lapok a geológus év 
végére tervszerűen befejezést nyernek. Lemélyítettünk 27 db kis mélységű 
(10—15 m) térképező fúrást, melyeknek anyagvizsgálata az Intézet, ill. 
az FTV laboratóriumában most van folyamatban. Az együttműködés a 
térképezés terén a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalattal és az Eötvös 
Loránd Tudomány Egyetem, valamint az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Ásvány-Földtani Tanszékével megfelelően kiépült.

Két jelentősebb szerződéses megbízás járult hozzá ez évben adatgyűjté
sünk növeléséhez és földtani térképező munkásságunk kiegészítéséhez. A MTA 
Talajtani és Agrokémiai Intézetétől és az Országos Mezőgazdasági Minőség- 
vizsgáló Intézettől Szolnok és Nógrád megyék területére olyan talajtani fel
dolgozásokat kaptunk, amelyek az ásványi nyersanyagok mezőgazdasági 
hasznosítása terén tájékoztatást adnak, felhívják a figyelmet az öntözés
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nyomán esetleg fellépő talajromlásra, adatokat szolgáltatnak a hegyvidéki 
eróziós talajpusztulásról. Az agrogeológiai irányzatnak foglalkoznia kell ezekkel 
a jelenségekkel és ki kell egészítenie a talajtani kutatásokat az altalaj pontosabb 
megismerésével, valamint a talajvíz mozgásviszonyainak és kémizmusának 
tanulmányozásával. A szerződéses megbízással nyert anyag elsősorban a helyi 
kirendeltségek tudományos felkészítését szolgálja.

Hasonlóan alapozó jellegű adatgyűjtéssel és feldolgozással járult hozzá 
ugyancsak Szolnok és Nógrád megyék területére vonatkozóan a MTA Föld
rajzkutató Intézete földtani regionális adattárunk kibővítéséhez. A földrajz
tudomány regionális feldolgozásai a társadalmi és gazdasági szükségleteket 
és igényeket is tükrözik s így elősegítik a földtani nyersanyagkutatásnak és 
térképezésnek megfelelő irányba való fejlesztését.

A terven kívüli munkák sorában a legfontosabb az INQUA sztratigráfiai 
bizottságának 1969. ápr. 12-én Cambridgeben tartott ülésén való részvételhez 
szükséges anyagfeldolgozás; az INQUA 1969. aug. 18. és szept. 15. között 
tartott és kirándulással egybekötött párizsi kongresszusára készített előadási 
anyag, az Intézet centenáriumával kapcsolatban a budapesti Földtani Intéze
tek Napjának előkészítése, a Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció kongresszus 
mérnökgeológiai és hidrogeológiai szakosztályának előadási anyaga és az 
idegen előadások lektorálása, a bizottsági ülések levezetése, a kongresszusra 
készült kirándulásvezető elkészítése és a 4 napos kirándulás levezetése volt.

E nemzetközi értekezleteken az alföldi kutatómunka sztratigráfiai ered
ményei bemutatásra és megvitatásra kerültek. A negyedkori sztratigráfia 
éghajlattörténeten alapuló beosztásához az alföldi fúrások palynológiai ered
ményei nemzetközi tekintetben is igen fontos adatokat szolgáltattak, ami az 
eddigi eredmények sürgős közzétételét kívánja meg.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER FORSCHUNGSABTEILUNG 
FLACHLANDGEBIETE IM JAHRE 1969

von
A. R ónai

Die Redaktionsarbeiten mit der geologischen Kartenserie Ungarns im 
Maßstab 1: 200 000 wurden abgeschlossen und das gesamte Kartenwerk ist 
in den kommenden Jahren zum Druck vorzubereiten. Im Rahmen der komp
lexen Erforschung der Ungarischen Tiefebene im Maßstab 1: 100 000 wurden 
1969 die Aufnahmen des 5. Blattes (Heves) beendet. Die Arbeiten werden 
nord- bis nordostwärts im Raume des Bewässerungsgebietes weitergeführt. 
In 1969 erschien das erste Heft des Geologischen Atlasses der Tiefebene und 
zwar das aus 21 Blättern bestehende Kartenwerk ,,Szolnok” im Maßstab 
1: 100 000 mit Erläuterungen in ungarischer und englischer Sprache. Beson
dere Aufmerksamkeit widmen die Kartenredakteure den Blattvarianten über 
Agrogeologie und Ingenieurgeologie.

Der Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen für artesisches Wasser
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führende Schichten wird fortgesetzt, und in den bisher ausgebauten 13 
Brunnen erfolgen regelmäßige Beobachtungen. In 1969 wurden 2 neue Brun
nen ausgebaut und weitere 2 sind in Konstruktion begriffen.

Die ingenieurgeologische Kartierung von Budapest im Maßstab 1: 10 000 
erfolgt in Kooperation mit den Universitätslehrstühlen für Geologie und dem 
Unternehmen für Geodesie und Konstruktion. Im Jahre 1969 wurden in der 
Anstalt 2 Blätter dieser Karten angefertigt.

Die Mitarbeiter der Abteilung nahmen an mehreren internationalen Kon
ferenzen und Kongressen teil. Den bedeutendsten wissenschaftlichen Beitrag 
zu den Ergebnissen dieser Veranstaltungen haben die Bearbeitungen der 
Stratigraphie und Klimageschichte des Quartärs geleistet.


