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A KISALFÖLD GEOFIZIKAI KUTATÁSI EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA — ELŐSZÓ

NEMESI László

A Kisalföld Magyarország ÉNy-i síkvidéki régiója (1. ábra). Általános 
földtani ismeretessége a 80-as évek elején lényegesen kisebb volt, mint az 
ország egyéb területeié. Ez annak ellenére igaz, hogy a medence peremterüle
tein a részletes szén- és bauxit-kutatás eredményeként jelentős ismeretanyag 
gyűlt össze és a mélymedence területén az 1930-as évektől több hullámban 
meg-meg újuló szénhidrogén-kutatás folyt. Ez a kutatás a mélyszerkezeti 
viszonyokat is meglehetősen jól felderítette.

Hol voltak fehér foltok?

— Nem ismertük a medence területén a felszíntől számított 50-500 m 
közötti víztározó fiatal üledékes rétegsort, amely az ivóvízellátás 
alapja.

— Nem ismertük a közel-felszíni rétegsort (0-50 m) sem, amely a 
környezet-, természet- és vízvédelem, a területfejlesztés, (az új 
nagy létesítmények: vízilépcső, autópálya, szeméttelep, stb) terve
zésének közvetlenül érintett mélységintervalluma.

— A medence mélyszerkezetének ismerete — a tudományos érdeklő
désen túl — lényeges a szeizmikus veszélyeztetettség számításá
hoz, vagy a geotermikus energia források felkutatásához is.

Ezekre az alapvető kérdésekre egy-egy áttekintő 1:100 000-es és 
1:500 000-es méretarányú — állami finanszírozású — kutatási program ered
ményei alapján kívántunk választ adni. Az ELGI nem foglalkozott a több km 
vastag szénhidrogénre perspektivikus neogén összlet belső szerkezetének vizs
gálatával, mert ezt a MÓL, régebbi nevén OKGT geofizikusai a mai kor 
legmodernebb technikájával, a szeizmosztratigráfiai és szeizlog eljárások al
kalmazásával az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Szolgálatával (USGS) 
együtműködve megtették és eredményeiket komplex mélymedence analízissel 
zárták. Az áttekintő állami földtani-geofizikai kutatás — a Magyar Állami 
Földtani Intézettel közös programban rögzített módon — 1982-ben kezdődött,
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és az eredmények összegzése, térképatlaszok formájában történő közreadása 
napjainkban is tart.

Ebben a kiadványban a geofizikai kutatás legjellegzetesebb módszertani 
és földtani eredményeit kívánjuk közreadni, egy vízkutatási és egy alginit-ku- 
tatási eredménnyel együtt, hogy érzékeltessük: az áttekintő kutatás biztosítja 
azt a szükséges alapismeretet, amely szinte semmilyen konkrét kérdésnél még 
nem elégséges ugyan, de a távlati tervezés ezeket az ismereteket nem nélkü
lözheti. Kiadványunk nem foglalkozik az 1982-89 évek alatta 10000 km2-nyi 
terület közel 1300 pontján végzett mérnökgeofizikai szondázások eredménye
ivel sem, amelyek a felső 10-20 m bontásában játszanak fontos szerepet. Ez a 
mérési anyag azonban beépül a MÁFI 1:100 000-es térképlaponként kiadott 
atlaszaiba és komplex értelmezésként jelenik meg.

A középmélységű (50-500 m-es mélységtartományra irányuló) kutatások 
vagy a nagymélységű kutatások eredményei, a nagyobb törmelékkúpok vagy 
szerkezetföldtani összefüggések térképlapnyi méretben nem igazán érvénye
sülnek, ezért az eredményeket összefoglaló térkép formájában mutatjuk be. A 
középmélységű kutatásokhoz 1338 ponton AB=4000 m-es VESz mérést, 
285 db geijesztett polarizációs (GP) szondázást, 5500 ponton GP szelvényezést 
végeztünk.

A mélyszerkezetkutatáshoz aktualizáltuk a már korábban készült áttekintő 
gravitációs és földmágneses térképeinket, vagyis a nyersanyagkutatások rész
letező mérési területén a részletesebb, pontosabb térképrészieteket beépítettük 
a régi áttekintő térképbe. Mélyszerkezetkutató tellurikus mérést mintegy 2000 
ponton, magnetotellurikus szondázást 11 regionális szelvény 157 pontján 
végeztünk, és ezen szelvények közül 4 vonalon összesen 157 km hosszban, 
12 s-ig regisztrált szeizmikus szelvényt is mértünk. Ezek a szelvények az üledék 
bontásán kívül az aljzatszerkezetről is adnak információt, sőt a Mohorovicic 
diszkontinuitás követésére is alkalmasak.

A tanulmány szerzőinek és a kutatásban résztvevő szakembereknek őszin
te meggyőződése, hogy kutatási eredményeik a Kisalföld földtani megismeré
sét számos új elemmel bővítették, amelyek sok probléma megoldásához 
jelentősen hozzájárulnak.

Egyben köszönetét mondunk minden kedves kollégának, akik egy évtize
des munkájukkal részesei ezeknek az eredményeknek, de köszönettel tartozunk 
az ELGI vezetésének és állami főhatóságunknak is, hogy ezeket a kutatásokat 
finanszírozták és a publikálás lehetőségét is megkaptuk.



1. ábra. A Kisalföld helye Európa, illetve Magyarország térképén 
Fig. 1. Location of the Little Hungarian Plain — in Europe and in Hungary
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SUMMARY OF THE GEOPHYSICAL EXPLORATION 
RESULTS ON THE LITTLE HUNGARIAN PLAIN — 

FOREWORD

László NEMESI

The Little Hungarian Plain (Kisalföld) is a lowland region in NW Hungary 
(Fig. 1) whose general geology in the early 80-ies was less known than the 
average level of this kind of knowledge. This is true in spite of the fact that a 
significant amount of information was accumulated about the edges of the basin 
mainly as the result of coal and bauxite exploration; recurrent hydrocarbon 
prospecting has been carried out in several waves in the deep parts of the basin 
since the 1930s, these have made the deep structure of the basin quite clear.

What, then, was less known ?

— First of all, the young sedimentary sequence lying in the depth 
interval between 50 and 500 m below the surface in the deep basin; 
this young sequence is a potential source of drinking water.

— Secondly, the near-surface zone which is important for environmen
tal and groundwater protection, regional policy and large new 
projects (barrage system, highway, waste deposit, etc.).

— Thirdly, in addition to the scientific interest, information about great 
depth could be essential in revealing the structural conditions 
necessary for seismic risk assessment or in the very timely laun
ching of the long process of searching for geothermal energy 
resources.

We intended to answer the basic questions raised in these three points based 
on the results of reconnaissance surveys of 1:100 000 and 1:500 000 scales 
which were financed by the state budget. ELGI did not investigate the internal 
structure of the several km thick and potentially hydrocarbon-bearing Neogene 
sequence, because geophysicists of the Hungarian oil industry (MOL, earlier 
OKGT) carried out this work using the most up-to-date techniques of seismo- 
stratigraphy and Seislog, in co-operation with the United States Geological 
Survey; their common work resulted in an integrated basin analysis study. The 
reconnaissance survey at state expenses started in 1982 as it was fixed in the 
common project with the Geological Institute of Hungary. The summarizing
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of the results and their publication in the form of books of maps are still being 
done.

In this volume we should like to present the most characteristic methodo
logical and geological results of geophysical surveys; one case history of 
groundwater prospecting and another one of alginite exploration. The recon
naissance survey provides the necessary basic knowledge but this is by no 
means satisfactory to solve any particular problem. This volume does not deal 
with the results of engineering geophysical soundings performed at about 1300 
sites on an area of 13 000 km^between 1982 and 1989. These soundings played 
an important role in the detailed investigation of the uppermost 10-20 m and 
their results contribute to the integrated interpretation which results in map 
sheets in atlases published by the Geological Institute of Hungaiy.

The results of medium depth (depth interval of 50 to 500 m) or deep 
investigations, large detrital cones or structural geological relations cannot be 
illustrated on a single map sheet. We should therefore like to present our results 
of the whole area, in the form of a dozen maps. To investigate the medium 
depth range we carried out vertical electrical soundings (VES) up to 
AB = 4000 m at 1338 sites, 285 induced polarization (IP) soundings, and IP 
profiling at 5500 points.

For the purposes of deep investigations we updated the reconnaissance 
gravity and magnetic maps constructed earlier. This updating was performed 
by amalgamating the more detailed maps obtained for raw material prospecting 
purposes into the reconnaissance maps. To study the deep structure we 
measured about 2000 telluric stations, 157 magnetotelluric soundings along 11 
regional profiles. Along four of these profiles seismic sections were recorded 
up to 12 s, in a total length of 157 km. In addition to the resolution of the 
sedimentary sequence these measurements can provide information on the 
structure of the basement, even on the Mohorovicié discontinuity.

The authors of the papers and the scientists taking part in the surveys are 
firmly convinced that their investigation results have contributed with numer
ous new elements to the geology of the Little Hungarian Plain; and this could 
help in solving several problems of the economy in our country.

The authors would like to acknowledge the long years of work of their 
close colleagues who have a share in these results. To the management of ELGI 
and our higher authority we owe thanks for their having financed these surveys 
and for permission for their publication.


