
VESZPRÉM MEGYE ÉPÍTŐ- ÉS E P l T O A N Y A G I P A R I FÖLDTANI N Y E R S A N Y A G A I 

Az építő- és építőanyag-ipar azon iparágak közé 
tartozik, melyeknek hagyományos ágai a legrégibb, 
m á r az ókori kul túrnépeknél kialakult ipari jellegű 
tevékenységhez kapcsolódnak. A hagyományos 
iparágak mellé, különösen a XX. század eleje óta új 
építőanyag-ipari ágazatok kapcsolódtak, amelyek 
részben hát té rbe szorították azokat. így pl. a tégla-
és cserépipar jelentőségét csökkenti az egyre széle
sebb körben elterjedt épületelem-gyártás. Az új épí
tési technológiák azonban új nyersanyag-lelőhelyek 
feltárását is igénylik (pl. kavics, hólyagos bazalt). 
Üj betongyártási technológiát jelent a dolomit
murva felhasználása, különösképpen az ú t - és kis
lakás-építéseknél. Az új építési sít lusirányzat épü
letek és egyéb műtá rgyak esztétikai kialakításához 
falazó- és burkolóelemként különböző színárnyalatú 
természetes kőzeteket használ. 

A felvázolt példák megvilágítják, hogy az építő
anyag-ipar nagyobbrészt olyan szervetlen anyago
kat dolgoz fel (kőzetek), amelyek a földkéreg fel
színén vagy kis mélységben találhatók. A külön
böző fajta hasznosítható kőzetanyagok — különö
sen Veszprém megyében a földtani adottságok sze
rint területenként változó eloszlásban mutatkoznak. 
Ezeknek az anyagoknak további jellemzője, hogy az 
ipar nagy tömegeket dolgoz fel, s mivel szállítási 
költségük értékükhöz képest ál talában igen nagy, 
így a szállítás — nagyobb távolságra — nem gaz
daságos. Kivételt képez néhány speciális tulajdon
sággal rendelkező, különösen jó minőségű kőzet 
(márvány, kvarchomok stb.). Az ipar nagy anyag
igénye eredményezi azt, hogy a feldolgozó üzemek 
főleg a bányahelyek közelébe települnek( tégla
gyár). Hazánkban, így a megye területén is, na
gyobb kapacitású bányákat állami vállalatok t a r t a 
nak kézben. Ezek mellett azonban jelentős azoknak 
a bányahelyeknek a száma, amelyeket különböző 
termelőszövetkezeteit nyitottak, és a szűkebb kör
nyék építőipari nyersanyagellátását egészíti ki. Az 
utóbb említett termelőszövetkezeti bányák tú l 
nyomó részét spontán telepítették. Ennek következ
ménye, hogy gyakran a nyersanyag minőségi rom
lása következik be. A szerzett tapasztalatok szerint 
minimális azoknak a bányahelyeknek a száma, ahol 
előkutatást végeztek volna, de még megfelelő föld
tani szakvélemény sem áll rendelkezésre. Nem cso
da tehát , hogy nagyon sok helyen nem ismeretes a 
nyersanyagkészlet helyzete. 

J e l e n m u n k a s o r á n a r r a t ö r e k e d 
t e m , h o g y a z á l t a l á n o s l e í r á s m e l 
l e t t o l y a n f ö l d t a n i t é n y e z ő k r e i s 
f e l h í v j a m a f i g y e l m e t , a m e l y e k s e 
g í t s é g e t a d h a t n a k e g y - e g y b á n y a 
h e l y t o v á b b m ű v e l é s é h e z , v a l a m i n t 
ú j b á n y a n y i t á s i l e h e t ő s é g e t i s k í 
n á l n a k . Az idevonatkozó megfigyelésem azonban 
nem lehetet t teljes, mivel a működő bányák soka
sága időmet meghatározta. Az általános részt kö
vetően Veszprém járás települési körzetei szerint 
muta t juk be a múl tban és jelenleg művel t fonto-
sabb bányahelyeket , va lamint u ta lunk a gazdaságo
san ki termelhető anyagok helység szerinti megje
lenésére. 

Az első rész előrebocsátása legyen a kr i t ika t á r 
gya, mely tanulságot szolgáltat majd a további 
munkához. Nem mulaszthatom el, hogy köszönete
met fejezzem ki mindazoknak, akik e munkámban 
segítséget nyújtot tak és a kiadást lehetővé tették. 

Jelek és rövidítések 

Földtani korok jelzései: 

Q — Holocén — Pleisztocén 
Pl — Pliocén 
M — Miocén 
О — Oligocén 
E — Eocén 
Cr — Kréta 
J •— Ju ra 
T — Triász 
P — Perm 
Op — Opaleozoikum 

Közetkifejlödések jelei: 

A — Agyag 
H .— Homok 
К — Kavics 
HKÖ — Homokkő 
MKÖ — Mészkő 
D — Dolomit 
В — Bazalt 
Bt — Bazalttufa 
M — Metamorf kőzetek 
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2. Földtani szelvény az alsóőrsi területről 
Magyarázat: 1. felsőperm alapbreccsa; 2. felsőperm konglome
rátum; 3. felsőperm homokkő; 4. szilur kvarcporfir; 5. pszami-
togén szericitpala; 6. kloritos szericitpala; 7. lateralszekrecios 
kvarc; 8. homokkőpala; 9. graptolitás kovapala; 10. kvarcit-
pala; 11. kvarcportir-tufa 

2. Geologisches Profil durch das Gebiet von Alsóőrs 
Erk.ärung: l. Oberpermische Gdundbrekzie ; 2. Oberpermisches 
Konglomerat; 3. Oberpermisches Sandstein; 4. Silurischer 
Quarzporphyr; 5. Psammitogener Serizitschiefer; 6. Chloriti-

scher Schiefer; 7. Lateralsekretischer Quarz; 8. Sandstein
schiefer; 9. Graptolithenführender Kieselschiefer; 10. Quarzit-
schiefer; 11. Quarzporphur-Tuff 

2. Geologie profile from the area of Alsóőrs 
Legends: 1. Upper Permian talus breccia; 2. Upper Permian 
conglomerate; 4. Silurian quartz porphyry; 3. Upper Permian 
sandstome ; 5. Arenaceous sericite slate; 6. Chloritic sericite 
slate; 7. Lateral secretory quartz; 8. Sandstone slate; 9. Grap-
tolitic siliceous schist; 10. Quartzitic slate; 11. Quartz-porphyry 
tuff 

Egyéb rövidítések: 

eto — 1000 tonna 
em3 — 1000 köbméter 
Mg. Tsz — Mezőgazdasági termelőszövetkezet 
Tsz — Termelőszövetkezet 
Kr. — Rakodás kézi erővel 
Gr. — Rakodás géppel 

EPÍTÖ- ÉS ÉPÍTŐANYAG-IPARI FÖLDTANI 
NYERSANYAGOK ÁTFOGÓ ISMERTETÉSE 

Már a bevezetőben szó esett néhány hasznosítható 
nyersanyagról és általánosságban definiáltam az építő
anyag fogalomkörét. Most azokat az anyagokat kívá
nom bemutatni, melyek Veszprém megye területén ta
lálhatók. A fejtett nyersanyagokon kívül néhány olyan 
kőzetkifejlődést is ismertetek, melynek feltárása még 
nem indult meg, vagy folyamatban van. Tekintve, 
hogy minden nyersanyag minőségi és gazdaságossági 
jellemzőjét a „földtani' adottságok határozzák meg, ter
mészetszerű azokat földtani, kronológiai keretek kö
zött tárgyalni. 

Öpaleozoikum 

Az ópaleozoós kőzetkifejlődések felszíni, felszínkö
zeli megjelenése nemcsak Veszprém megyei, hanem 
magyarországi vonatkozásban is jelentősek. Az idős kő
zetek, melyek ordovicium, szilur és devon korúak, épí
tőipari szempontból alárendelt szerephez jutottak. En
nek oka, hogy nagy többségben szediment metamorf 
kőzetekből áll, melyek palás, lemezes szerkezetűek. 
A kedvezőtlen kőzetelválás mellett felhasználhatóságát 
rontja a mindmáig ható, tektonikai hatásra történt fel
morzsolódás. 

A kőzetösszletet kvarctelérek-erek járják át, amelyek 
az agyag- és szericitpalá'knál kedvezőtlen, kompaktabb 
kőzeteknél kedvezőbb sajátságot nyújtanak. Az emlí
tett kőzetkifejlődés mellett építőipari nyersanyagként 
a homokkőpala és a diabáz jöhet számításba. Ütépítési 
célokra (útalap) és helyi építkezésre a balatonfőkajári 

kvarcfillitet, valamint Alsóörs községben felszínre buk
kanó kvarcporfirt fejtették. 

Az említett homokkőpala felszínen az alsóörsi ház
táji szőlőkben, valamint Révfülöpön található. Mindkét 
lelőhelyen a homokkőpala 2—4 cm vastag, rendszerint 
kova kötőanyagú, a szilárdsági követelményeknek meg
felel, fagyálló. Színe változó, leggyakrabban világos
szürke (különösen Révfülöpön) és galambszürke. 

Ásványos összetétele: kvarc, földpát és muszkovit, 
alárendelten biotit, szericit, epidot, kőzetreliktumok, 
valamint apatit. Az alsóörsi homokkőpalákban a föld
pát sokszor a kvarccal egyenértékű mennyiségben van 
jelen. 

A kifejlődések rétegtani vastagsága 2—4 m között 
található, bár a mélyebb szintek nem ismertek, annyi 
azonban bizonyos, hogy nagyobb vastagságú összefüggő 
réteg nem várható. Nagyobb bányanyitásra sajnos 
egyik területrész sem alkalmas, egyrészt a Balaton kö
zelsége (természetvédelem), másrészt a rohamosan nö
vekvő beépítettség miatt. (2. sz. ábra). 

A diabáz Liter községtől É—ÉK-re fekvő Mogyorós
hegy lábánál kerül felszínre. 

A paleozoós diabáznak ma már több lelőhelye isme
retes, azonban a literi előfordulás az, amely felszínen 
és 10 m-nél nem vastagabb fedőréteggel borítottan ta
lálható. A literi diabáz földtani jelentőségét már id. 
LOCZY L. (1907) felismerte. Az újabb földtani kutatá
sok a sztratigráfiai és ősföldrajzi jobb megismerésen 
túlmenően, rávilágított a magmatest szerkezeti jelle
gére. Különösen, fontos adatot szolgáltatott a Liter 7. sz. 
fúrás, amely 10 m vastagságú fedőtakaró alatt 32 m-t 
haladt diabázban. A diabáz a megismert kiterjedéséről 
ítélve lakkolitszerű testet képez. A merevedő kőzet re
pedéseit utómagmás működésből származó kalcit és 
kvarc töltötte ki, melynek szegélye mentén szerpentin 
erek húzódnak. 

A Liter 7. sz. fúrás tanúsága szerint a felszínen ta
lálható palás szerkezet csupán 2 m vastagságban mu
tatkozik, mely alatt a kőzet üde, kompakttá válik. E 
kompakt szakasz kőzete szürkészöld, sötétfeketébe hajló 
tónusú, melyet különösen kiemel a kvarc-, kalcit-, klo-
rit- és szerpentin erek hálózata. 

A diabáz megkutatására 1970-ben már tettem javas
latot — r e m é l h e t ő l e g h a m a r o s a n s o r k e 
r ü l a K ö z é p - D u n á n t ú l e g y e t l e n d i a -
b á z l e l ő h e l y é n e k f e l t á r á s á r a . (3. sz. ábra) 
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VESZPRÉM«MÉ6YS ÊPJTOIPARJ NYERSANYAGA] 
/Veszprémi jár a s / 

i Alsóörs DS 
2 AszóГй Св 
3 Balatonakaii В 7 
4 Balatonalmádi E 5 
5 Balatonrőkajár CS 
6 Balatonfüred С в 
7 Balatonfűzfa E* 
8 Balatonkenese F 5 
9 Balatonszâ/ôs С 6 
10 Balatonudvari С 7 
11 Balatonvilágos FS 
12 Bamag В 5 
IS Bánd ВЭ 
14 Berhida F3 
15 Csajág F 4 
16 Csehbánya Л 3 
П Csopak 05 
IS Oörgicse Вв 
19 Felsőőrt OS 
го Gyulai'iratát 03 
21 Hajmáskár E 3 
22 Hárskút С 2 
23 Herend В 3 
24 Hidegkút С 5 
25 Kádárta D3 
26 Királyszentistván £* 
27 Kisdörgicse В 6 
29 Küngös F 4 
29 Liter E 4 
30 Lovas 
31 Márka СЗ 
32 Mencshely В в 
33 Nagyvázsony A S 
34 Nemesvámos О 4 
J Ï Örvényes С S 
36 Ősi F 3 
37 Öskü E 3 
39 Paloznak OS 
39 Papkeszi E 4 
40 Pécsety в 6 
41 Pula A S 
42 Jàly E 3 
43 Szentgál В 4 
• 4 Szentkirályszabadja ° 4 
45 Tihany С 6 
4в Tàlvàzsony В 5 
47 Úrkút А 4 
48 Városiad А 3 
49 Várpalota F 2 
50 Vászoly В 5 
51 Veszprém 04 
52 Veszprémfájsz С 5 
53 Vilonya E 4 
54 Vöröstó 86 

_ . _ . — megyehatár 
— — járáshatár 

községhatár 

® működő bánya 
D 

Q felhagyott bányahely 

Földtani kor és nyersanyag fajták 

Op opaleozoikum 
P perm 
T triász 
J jura 
Cr kréta 
E eocin 
0 otigocén 
M miocén 
Pl pliocén 
0 pleisztocén 

A agyag 
И homok 
К kavics 
Hkd homokká 
HkS mészkő 
0 dolomit 
В bazalt 
Bt bazalttufa 
M metamorf kőzet 

1. Veszprém megye építőipari nyersanyagai, veszprémi járás 
(áttekintő térkép). M = 1:100 000 
1. Rohstoffe der Bauindustrie im Komitat Veszprém, Bezirk 
Veszprém (Übersichtskarte) M = 1:100 000 

l. The raw materials of the building industry in the Veszprém 
County, Veszprém district (a survey map) 1:100 000 

1970-71. évi állapot szerint 



3. Földtani szelvény a literi diabázon át 
Magyarázat: 1. Holocén — lejtőtörmelék. 2. Pleisztocén — lösz. 
3. Felsőtriász — dolomit. 4. Felsőperm — aleurit és homokkő. 
5. Opaleozóos — diabáz. 
3. Geologisches Profil durch den Diabas von Liter 
Erklärung: 1. Holozän — Gehängeschutt. 2. Pleistozän — Löss. 
3. Obertrias — Dolomit. 4. Oberperm — Aleurit und Sandstein. 
5. Altpaläozoisch — Diabas 

3. Geologic profile through the Liter diabase 
Legends : 1. Holocene piedmont deposits. 2. Pleistocene loess. 
3. Upper Triassic dolomite. 4. Upper Permian aleurite and 
sandstone. 5. Ancient Palaeozoic diabase 

II. 

Paleozoós kőzetek 

A Közép-Dunántúl és ezen belül V e s z p r é m m e 
g y e t e r ü l e t é n e g y e d ü l i f e l s z í n e n e l 
é r h e t ő p a l e o z o ó s k ő z e t a f e l s ő - p e r m 
k o r ú vöröshomokkő és konglomerátum. Elterjedése 
kizárólagosan a Balaton-felvidékre korlátozódik. 

A v ö r ö s h o m o k k ő e g y i k e a l e g j o b b 
é p í t ő k ö v e k n e k . Megfelelő fizikai tulajdonságát 
már a rómaiak felismerték, de nagyobb jelentőséget 
nyert az ókori és középkori építmények díszítőeleme
ként, melyre nagyon sok archeológiai lelet rávilágít. 
(PL: Tác, Nagyvázsony, Taliándörögd.) A permi vörös
homokkő jó fizikai tulajdonságait és esztétikai erejét 
tükrözi az is, hogy a történelmi múltban éppúgy mint 
ma, nagyobb távolságokra is szállítják, bár nem nagy 
tömegben. A homokkő felhasználása sokrétű volt (szo
bor, oszloprózsa, szarkofág, stb.) ma azonban legszíve
sebben kerítés és épületlábazatként használják. Rend
szerint vastagpados kifejlődésben található, ékeléssel 
tetszés szerinti irányban jól hasítható, a Balaton-kör
nyék építészetére szinte rányomja a bélyegét e ho
mokkő használata. Vizsgálataim szerint a kőzet ásvá
nyai: kvarc (50—70%), kőzetrelíktumok (20—25%), 
földpát (2—3%), muszkovit (5—8%), melyeket vashid
roxid és mikrokristályos kova cementál. 

A felső-permi rétegek megjelenésével kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy nem csupán építészetileg haszno
sítható kőzetekből épül fel. MAJOROS GY. által rész
letesen vizsgált permi rétegsornak csak az alsó szaka
sza az, amely felhasználható, ugyanis a további fiata
labb felscV-permi kifejlődések, gyengén karbonátos és 

agyagos kötésű finom szemű homokkő és aleurolit ré
tegekből állanak, ezek laza szerkezetűek. A felső-permi 
rétegek alsó szakasza, tehát a kőbányászatilag haszno
sítható kőzet, két területrészen jelentős. Alsóörs, Bala
tonalmádi és Révfülöp, Badacsonyörs környékén. Mint 
látni fogjuk a kőbányák zöme is az említett területek
hez kapcsolódik (4., 5. sz. ábra). 

III. 
Mezozoikum 

1. T r i á s z i d ő s z a k 

Veszprém megye különleges helyzete folytán annak 
a szerencsének örvendhet, hogy területén megtalálható 
a triász teljes kifejlődése. E földtani szempontból is je
lentős terület nem csoda, hogy a földtan kutatói már a 
múlt század végén nagy figyelemmel, gondossággal ta
nulmányozták. A mai napig felhalmozódott szakiro
dalom mérhetetlen sokasága, együttesen hasznos föld
tani adatot nyújt e munka elvégzéséhez. 

1 /a. Alsó-triász 

BÖCKH J. az alsó-triász rétegeket két sztratigráfiai 
vonulatra bontja. Az alsó D-i vonulat Királyszentist
vántól Kékkútíg 68 km hosszban nyomozható. Az É-i 
vonulat a Kikeri-tó, Öskü—Pét közötti völgyszoroson 
át, megszakítással az Iszkahegyig terjed. Az alsó-triász 
rétegcsoportban többfajta kőzetféleség mutatkozik (ho
mokkő, dolomit, márga, stb.), amely megjelenésben és 
minőségben megfelelő lenne. Legtöbb esetben azonban 
a nagyobb bányakialakítást gátolja a rétegek csekély 
vastagsága. Ezért legtöbbször csupán helyi jellegű ma
gánépítkezésekhez nyitnak kisebb bányagödröket. Az 
alsó-triász dolomit rétegeit, ugyancsak helyi jelentőség-

4. Külszíni bányaművelésre alkalmas vöröshomokkő elterjedése 
a Balaton EK-i részén 
Magyarázat: Pe, vörös-konglomerátum és homokkő 7 , meta
morf képződmények | ! , 1/1 működő bányák±, rétegdőlés 

4. Verbreitung des zum Tagebau geeigneten roten Sandsteines 
im NE-lichen Teile des Balaton-Sees 
Erklärung : Pe, Rotes Konglomerat und Sandstein 7 , Meta
morphe Bildungen _ | | , 1/1 Steinbrüche im Betrieb X Fall
richtung 

4. The distribution of fred sandstone suitable for surface 
stripping in the NE part of Lake Balaton 
Legends: Pe, Red-conglomerate and sandstone 7 , Metamor-
phic formations |" ! , 1/1 working quarries j _ , Dip 
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gel a balatonfüredi ún. közösföldek, a Hajógyártól É-ra 
fekvő területen nyitották meg. E dolomit és általában 
az alsó-triász dolomit kőzetszerkezeti vonatkozásban 
lényegesen eltér, a triász magasabb szintű dolomitjai
tól. Általános tapasztalat szerint apró kockákra szét
hullik ugyan, de nem porlódó, ezért szemcsemérete 
durva. Felhasználása kizárólag út- és vasútépítésre kor
látozódik. Az alsó-triász rétegekről összefoglalóul meg
állapíthatjuk, hogy jelentősebb építőipari nyersanyag
vonatkozásban számításon kívül maradnak. 

l/b. Középső-triász 

A Déli-Bakonyban a középső-triász sorozatban az ún. 
megyehegyi dolomit a legvastagabb rétegtag, ennek 
megfelelően a térszínen leginkább szembetűnő. Petrog-
ráfiai tekintetben az alsó-triász rétegekhez viszonyítva 
egynemű, mivel dolomitból és mészkőből áll. A dolo
mit közvetlen az alsó-triász lemezes mészkő folytatá
saként következik. Kifejlődése hosszan nyomozható úgy 
a D-i, mint az É-i vonulatban. A D-i vonulat Megye
hegy, Felsőörs, Lovas, Palóznak, Balatonfüreden át 
Akaiiig. Majd a dörgicsei Herend-erdő—Mindszentkálla 
—Monostorapáti közötti útig nyomozható. A megye
hegyi dolomitot az É-i vonulatban sokszor nehéz elkü
löníteni a karni-nóri fődolomittól. Így pl. Vilonya—Ki
rályszentistván vidékén, ahol tektonikusán érintkezik 
azzal. Tektonikusán kisebb foltokban kerül felszínre 
Öskü, Sóly, Hajmáskér, Kádárta fődolomit piátóján is. 
Kőzettanilag e dolomit nem különbözik a triász idő
szak többi dolomitjaitól és kifejlődésében — szerkeze
tében nagyon hasonlít a fődolomithoz. A megyehegyi 
dolomitban több bányát nyitottak, melyek nagy része 
azonban már nem üzemel. Megjelenésére jellemző, 
hogy a felmorzsolt, murvás szakaszok szabálytalanul 
váltakoznak kompakt, vastagpados kifejlődésekkel. En
nélfogva nagy kapacitású bányatelepítésre nem, vagy 
csak ritkán alkalmas. 

A középső-triász jelentősebb építőipari nyersanyaga
ként említhető, az ugyancsak nagy felszíni elterjedés
ben mutatkozó ún. kagylósmészkő csoport. Igaz ugyan, 
hogy a kőbányászat számára hátrányt jelent a sokszor 
nagyon vékony kifejlődés. Ahol azonban eléri a 10—12 
m rétegvastagságot, bányatelepítésre alkalmassá válik, 
így pl. Szentkirályszabadjától kisebb megszakítás után 
a felsőörsi Forráshegyen át Nagyvázsonyig folyamato
san az említett vastagságban követhető. Az aszófői, 
örvényesi és balatonudvari területen a kőzet erősen 
tektonizált. Dörgicse és Monoszló között a Becser-pusz-
tánál, a Herendi-erdőben és a Hangyás-erdőn nagy vas-

5. Külszíni bányaművelésre alkalmas vöröshomokkő elterje
dése a Balaton DNy-i részén 
Magyarázat: P, Felsőpannon — homok, agyag. Ti , Alsótriász 
— homokos dolomit. Pe, felsőperm — konglomerátum és ho
mokkő 7 , Metamorf képződmények _ | — | , működő bányák 
j _ , rétegdőlés 
5. Die Verbreitung des für Tagebau geeigneten roten Sand
steines im SW-lichen Teil des Balaton-Sees 
Erklärung: P, Oberpannon-Sand, Ton. Ti , Untertrias — san
diger Dolomit. Pe, Oberperm — Konglomerat und Sandstein 
/ , Metamorphe Bildungen , Steinbrüche in Betrieb 
j _ , Fallrichtung 

5. The distribution о fred sandstone suitable for surface 
stripping in the SW part of Lake Balaton Legends: P, Upper 
Pannonian sand, clay, ,Ti , Lower Triassic sandy dolomite, Pe, 
Upper Permian conglomerate and sandstone у , Metamorphic 
formations _ | — | , Working quarries x , Dip 

tagságban találjuk, rendszerint csekély, 10—15°-os ré
tegdőléssel. A kőzet itt hófehér, tömött szövetű, eny
hén sárgás árnyalatú szakaszokkal. Sólynál kezdődik az 
ÉNy-i vonulat, amely izolált megjelenéssel Nemesvá
mosig halad. 

A kagylósmészkő legnagyobb vastagságban az alábbi 
helyeken található: Balatonfüred—Bocsár-dűlő — Szá-
kahegy, Hidegkút — Somhegy, Nemesvámos — Gyűr-
tető, Mencshely, Csertető, Dörgicse, Öreg-erdő, Herend-
erdő, Hangyás-erdő. Dörgicsén a kagylósmészkő szin
tén fehér színű, tömött szövetű, melynek vastagabb 
padjai a dachsteini mészkőre emlékeztetnek. Itt a ki
fejlődése vastagpados (0,60—1,00 m), vastagsága 100 
m-re becsülhető. A mészkő tisztaságát jelzi, hogy a 
CaCO.ptartalma 95,60%, a MgCO.. 4,50% és az oldási 
maradék 1,47%. (MÁFI—1971). A DNy-i területeken 
(Monoszló—Köveskál) a kagylósmészkő újra elvéko
nyodik, márgássá válik. 

A középső-triász magasabb tagozata, az ún. ladini 
emelet alsó szintjének kőzetkifejlődése az építőipar szá
mára csak korlátozottan jöhet számításba. A rétegek 
többsége mészmárga, tufás mészmárga, melyek vékony 
levelekre hullanak szét. E rétegek fölött települő wen-
geni mészkő, egyes területeken ismét nagy jelentőség
gel bír. A kőzet jó fizikai tulajdonásga mellett, növeli 
értékét annak vöröses árnyalata, valamint a gyakori 
barna, mustárszínű, szabálytalan megjelenésű kova
gumó. 

Legismertebb kifejlődése: Felsőörs, Balatonfüred és 
Csopak, ahol vastagsága 10—50 m között van. E wen-
geni tűzköves mészkőréteg, bár általánosan nyomoz
ható, kőzetkifejlődése nem egynemű, ezért csak lokáli
san van jelentősége. 

Végezetül elmondható, hogy a középső-triász ladini 
emeletének különböző szintbe helyezett mészkőkifej
lődései, nagy területi elterjedésükkel jól szolgálják az 
építőipari nyersanyagellátást. A mészkövet nyers-hasí
tott és faragott formában hozzák forgalomba. 

1/c. Felső-triász 

Rétegtanilag az említett wengeni rétegek fölött tele
pül a karni, főleg márga, mészmárga, mészkő és dolo
mitból álló rétegcsoport. Ezt a rétegcsoportot LOCZY 
LAJOS „felső márgacsoport" néven irta le, amely a Ba
laton-felvidék szinte teljes hosszában nyomozható. En
nek ellenére komolyabb bányahelyek e képződmény
komplexumot kerülik. Ez érthető, hiszen a márgába 
nyúló mészkőpadok részben nem egységesek, másrészt 
lokalizáltan mutatkoznak. Ebben a képződményben 
működött vagy működő bányák főleg építkezéshez és 
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útépítéshez szolgáltattak nyersanyagot. Jelentősebb 
építőipari nyersanyagot kínál a márgacsoport fölött 
települő karni-nóri emeletbeli dolomit és dachsteini 
mészkő. 

A Dunántúli-középhegység legelterjedtebb és legma
gasabb tengerszint fölötti helyzetben fekvő képződmé
nye a dolomit. 

A dolomitterületen emelkednek Veszprém megye leg
magasabb fennsíkjai, így Várpalota feletti Futóné, a 
Veszprém feletti Papod, Szentgál környékének magas
latai és a Keszthelyi-hegység magas abráziós platója. 
De nemcsak a kiemelkedő magaslatok, hanem kisebb-
nagyobb árkos beszakadásokkal keletkezett süllyedé-
kek is dolomitból állnak. Öskü, Pét, Hajmáskér, Veszp
rém, Nagyvázsony, majd Tapolca, Nyirád és Sümeg kö
zött. A Balaton mellékén Peremarton, Liter, Szentki
rályszabadja, Balatonalmádi, Balatonfüreden át a Pé-
cselyi-medencéig. Tovább DNy felé, még három el
különült foltban találjuk a fődolomitot, Pécsely és Bar-
nag között — Derékhegy, Felsőerdő — mintegy 2 km2-es 
területen, Vászoly és Balatonhenye között egészen kis 
kiterjedésben. Ezt követően Szentjakabfa és Balaton
henye között, mintegy 4 km2-es területen bukkan fel
színre. Mint látjuk a részben karni, nagyobbrészt nóri 
emeletbe tartozó dolomit nagy területre terjed, ennek 
tulajdonítható, hogy a jó felhasználhatóság mellett nép
szerűvé vált, mint építőipari nyersanyag. A dolomit, 
mint ásvány — kalcium, magnézium-karbonát CaMg-
(CCOjb —, mint kőzet különböző szennyeződéseket 
tartalmazhat. 

F e l h a s z n á l á s a s o k r é t ű : a kohászatban sa
lakképzőként, tűzálló bélések készítéséhez használják. 
Fehér vasszegény változatát az üveggyártásnál olva
dáspont-csökkentőként alkalmazzák. A dolomitpor
lisztet simító és súrolóanyagok előállítására, megfelelő 
szemnagyságúra őrölt és szelektált dolomitot műkövek 
gyártásának alapanyagaként használják föl. A mező
gazdaság számára kitűnő talajjavító anyag, különösen 
a pillangós növények termesztésénél jobb mint a mész
kőpor. A kémiai ipar magnézium-sók előállítására csak 
korlátozottan használja. Megjegyezzük még, hogy fém 
magnézium előállítására is folytak kísérletek. A dolo
mit, legnagyobb tömegben az építőiparban kerül fel
használásra (különösen az utóbbi években), mint be
tonadalékanyag, finomabb frakcióját (rostálva) vakoló 
habarcs készítésére is szívesen használják. Kisebb te
herbírású betonelemek, járdakockák, épületalapok, ke
rítésalapok, útalapozás esetében teljes egészében he
lyettesíti a megye területén jóval költségesebb beton
kavicsot. Ennek tulajdonítható, hogy a megyében ug
rásszerűen megnövekedett a dolomitbányák száma. 

Az említett fődolomit ÉNy-i kísérőjeként felső-triász 
dachsteini mészkő mutatkozik. A D-i Bakonyban ki
sebb izolált területekre korlátozódik (Szentgál, Űrkút, 
Szőc. Sümeg), azonban az Északi-Bakonyban jelentős 
területeket alkot. 

Az Északi-Bakonyban a fődolomit éles határ nélkül, 
fokozatosan megy át rhaeti emeletbeli dachstein mész
kőbe. A mészkő jelentősebb előfordulása: Tés. Dudar, 
Csesznek, Borzavár, Bakonybél, Huszárokelő-puszta. 
E helyeken, kisebb-nagyobb bányák tárják föl a rend
szerint hófehér, kalciteres, nagy tisztaságú mészkövet. 

A dachsteini mészkő legtöbbször vastagpados (0,60— 
1.50 m) kifejlődésben jelenik meg. Kagylós, egyenetlen 
törésű, gyakran a kőzetet repedésből eredő kalciterek 
hálózzák, ami csiszolva sajátságos raizolatot kölcsö
nöz a kőzetnek. A vastagpados kifejlődés és egyenet
len törés következtében közvetlen építőanyagként csak 
korlátozottan használatos. Nagy érték a kőzet tiszta
sága, ami elsősorban az égetett mész előállítására teszi 

alkalmassá és fontossá. A kőzetből előállítható zúzalék
ból éppúgy készíthető szép rajzolatú műkő, mint az 
öcsi dolomitmurvából, ehhez azonban a mészkövet ap
rítani kellene. A triász időszak utolsó jelentős képződ
ményével megismerkedve tulajdonképpen lezáródik az 
építőiparban is nagy tömegben használatos mészkőzetek 
sorozata. A továbbiakban látni fogjuk, hogy a fiatalabb 
jura, kréta és eocén mészkövek részben kedvezőtle
nebb tulajdonságaik miatt, másrészt a lokalizált fel
színi földrajzi elterjedésből fakadóan, alárendelt 
szerepet játszanak az építőipari nyersanyagok között. 

2. J u r a i d ő s z a k 

A földtörténeti adatok alapján a triász és a jura kö
zött folyamatos átmenettel folytatódik a kémiai üledé
kek képződése, de kisebb területen, mint a triász idő
szakban. Ennek megfelelően, a jura elején szinte el
választhatatlanul folytatódik a dachsteini mészkő tí
pusú mészüledékek képződése a Bakony hegységben. 

A mészkő (liász) jellegzetessége a vastagpados kifej
lődés, tömör — mikrokristályos szövet és az enyhén 
rózsaszínes-piros színárnyalat. E fizikai és esztétikai jó 
tulajdonságainak köszönhető, hogy egyes helyeken (Ge
recse hegység—Piszke), már a múlt században nagy tö
megben termelték márvány helyett. A Bakony terüle
tén viszont, mint díszítő-burkoló kőzet alárendelt sze
repet kapott. Ma már a nagyarányú építkezés szüksé
gessé tette a bakonyi jura-kőzetek ilyen irányú fel
használását is (Eplény). A kőzet díszítő jellegét fokozza 
a benne foglalt ősmaradványok bizarr, sokszor színár
nyalatokban gazdag rajzolata. 

Az alsó-jura mészkő hasznosítása azonban továbbra 
is tömegesen kidolgozatlan formában útalap, épületlá
bazat és mészégetésre korlátozódik. Szubjektív megíté
lésem szerint, általában véve a bakonyi jura mészkö
vek viszonylag csekély használata ennek gazdaságossági 
kérdéseivel függ össze. Л juraképződések elteriedése a 
Déli-Bakonyban Szentgál, Városlőd. Ürkút. valamint 
Sümeg környékén mutatkozik. Az Északi-Bakonyban a 
nagy kiterjedésű felső-triász dolomit- és mészkővonu
latok északi oldalának, főként Zirc (Cuha-völgy), Lókűt 
és Bakonvcsernye környékére szorítkozik. TFLEODT-
ROTH KÁROLY különböző helyek részletes szelvénye
zésével (1935) megállapította, hogy a dachsteini típusú 
liász 150—250 m, a crinoideás-brachiopodás összlet 40 
m, a középső-felső triász 80 m. a felső-iura lemezes, pa
dos kifeilődésű mészkőösszlet a lókúti Káváshegy mé
rése alapján 100 m vastagnak adódik. Összegezve a inra 
mészkőzeteket, elmondhatjuk, hogy a jura alsó, idő
sebb kőzete vastagoados, tehát tömbökben félthető kő
zet, ennélfogva a hagyományos mészégetésen kívül ér
tékesebb díszítőelemek alapanyagát hordozza macában. 
A. középső-jura vékonypados (10—18 cm) tűzkőlencs^s 
mészkő, szívesen használatos épület- és kerítéslábazat, 
néha falazatkőként is. A felső-jura mészkőzete rendsze
rint egyenetlen, kiékelődő lapokban válik el. ennél
fogva nem szívesen használt kőzet, legfeljebb helyi 
építkezésre és útépítésre alkalmazzák. 

3. K r é t a i d ő s z a k 

A bakonyi jura, a mangánösszlette! megszakított 
egyveretűsége után, a kréta időszak változatosabb kő
zetkifejlődéssel jelentkezik. Márga-agyagmárga, véko
nyabb-vastagabb mészkőpadokkal váltakozva található. 
Nagyobb vastagságú mészkőkifejlődés az alsó-krétakori 
táblás, vastagpados, orbitoliteszes mészkő, valamint a 
felső-krétakori hippuriteszes mészkő. Míg az előbbbi 
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kőzet rendszerint tömör szövetű, jól faragható, hasít
ható, addig az utóbbi durva kristályos szövetű, egye
netlen törésű, építkezésre kevésbé alkalmas. E tulaj
donságát a kőzetben tömegesen megjelenő vastag héjú 
kagylók vázától nyeri. 

A krétakori hasznosítható mészkőzetek csekély fel
színi elterjedése mellett jelentős, égetett mész alap
anyagként — Sümegen, mint építőkőzetet Zircen és 
Jásdon bányásszák. 

IV. 
Eocén 

Építőipari szempontból a megye területén alárendelt 
szerephez jut. Az alsó-eocén tarkaagyag Halimba és 
Nyirád területén a bauxit fedőképződménye. Nyirádon, 
mémely külfejtés agyagrétege nagyon sok gipszet tar
talmaz. (Hazai vonatkozásban egyetlen nagyobb gipsz-
anhidrit előfordulást ismerünk, melyet bányásznak is: 
Rudabányai-hegység—Perkupa). Nem tudjuk, hogy az 
említett külfejtés gipszkristályainak kinyerésére tör
tént-e valamilyen próbálkozás. A nyirádi lelőhelyen a 
sokszor 15 cm nagyságot is elérő csillag alakú ikerkris
tályok agyagba ágyazódva találhatók, így esetleg kü
lönleges bányászati technológiát igényel annak kinye
rése, pl. vízágyúval történő fejtési mód. Az alsó-eocén 
rétegben egyik-másik területen jelentőséggel bír a tűz
álló agyagrétegek megjelenése, mely felszínen azonban 
ritkán található (Városlőd). Bár a városlődi eocén agya
got finomkerámiai célokra használják, kapcsolatát az 
építőanyagokkal a díszítőelemekként használt mozaik és 
majolika szolgáltatja. 

Továbbiakban az eocén képződményei közül kiemel
hető a kisebb-nagyobb foltokban felszínre bukkanó fő-
nummuliteszes mészkő. Építkezés céljára nem elterjedt 
kőzet, mivel sokszor márgás megjelenésű. Az eocén to
vábbi kőzetkifejlődése ma még hasznosítható építőipari, 
nyersanyagokat nem szolgáltat. 

V. 
Oligocén és miocén 

A két földtörténeti kor, a megye területén leginkább 
törmelékes üledékeket szolgáltat, és csak alárendelt el
terjedésben találjuk a vegyi eredésű kőzeteket. Az oli-
gocénben szinte egyedülállóan, az egyes helyeken fel
halmozódott kavicsok említhetők, megjegyezhetjük 
azonban, hogy a rendszerint magas agyagtartalom miatt 
betonkavicsként nem használható. Jelentősebb a mio
cénkori kavics (Kolontár, Devecser, Ugod) és durva
mészkő Tapolca, Bántapuszta). Az utóbbit mészége
tésre és építőkőzetként is használják. 

A rómaiak, de különösen a középkor építői és szob
rászai szívesen használták a miocén durvamészkövet, 
melyről nagyon sok archeológiai lelet tanúskodik (Ba
konyi Múzeum — kőtár). 

VI. 
Pannon és negyedkor 

A Bakony peremi és medencebeli megjelenésben mu
tatkozó pannon, fontos építőipari nyersanyagot nyújt. 
Ilyenek az agyag, a durvakerámiai ipar alapanyaga, 
valamint a homok, homokkő, bazalt, bazalttufa és az 
édesvízi mészkő. Kisebb elterjedésben találjuk a jó mi
nőségű hasznosítható kavicstelepeket (Salföld, Csab-
rendek). 

A tégla- és cserépipar fontos nyersanyaga az egyéb

ként nemritkán felszíni-felszínközeli eltérjedésű agyag
réteg. A pannóniai rétegösszleten belül, különösképpen 
a Bakony hegység peremi területein, valamennyi kép
ződmény változatos vastagságban és kiterjedésben mu
tatkozik. A különböző képződmények sűrűn, egymást 
váltva, egymásba fonódva jelennek meg. Ennek követ
kezménye, hogy a hegységperemi kifejlődések haszno
sítható nyersanyagai is kis vastagságú rétegekben talál
hatók. 

A pannóniai üledékképződés LÓCZY L. alapvető 
munkájából ismeretes, mely szerint a Bakony hegység 
ÉNy-i oldalán is agyag, homokos agyag, felső tagozatá
ban finomabb homokrétegek vannak. A zárórétegeket 
mészkonkréciós agyag jelzi. Partközeli megjelenést tük
röznek a kavics-, konglomerátum- és kvarchomokkő
rétegek (Kővágóörs, Berhida, Lázi). A kavics-konglome
rátum egyik szép feltárása Sümegen ismeretes, ahol fe
hér és színes kvarc, kvarcit, fillit, lidit, permi homokkő, 
dolomit, helybeli krétamészkő és nummuliteszes mészkő 
alkotja a klasztikus törmelékanyagot. 

A belső öblökben édesvízi mészkő képződött (Nagy
vázsony, Várpalota, Szentkirályszabadja, Kádárta). Az 
édesvízi mészkő, mint építőanyag megyei vonatkozás
ban alárendelt szerepet kap, mely csekély vastagságá
val hozható összefüggésbe. A pannóniai homok elter
jedt képződmény, mely közül kiemelhető a kővágóörsi 
— salföldi — monostorapáti kvarchomokok. A pannó
niai időszak kiemelkedő út- és vasútépítéséhez nélkü
lözhetetlen alapanyag a bazalt. A kockákra faragott és 
és különböző szemnagyságra zúzott bazaltot a Tapolcai
medencét övező bányák szolgáltatják. A korszerű épí
tőelemek alapanyagául szolgálhatna, a hólyagüreges-
salakos bazalt, melynek elterjedése még nem mond
ható általánosnak. Pedig már több éve nyitva áll a 
mintszentkállai bánya, és az elmúlt évben kutatták meg 
a monostorapáti lelőhelyet. Végezetül említést érdemel, 
rendesen a bazalt fekvőjét képező bazalttufa, mely vé
konylemezes kifejlődésben ugyancsak tetszetős építő
kőzetet szolgáltat. A tihanyi kőfejtőket természetvé
delmi okokból beszüntették, mellyel egyet is érthetünk. 
Nagy kár azonban, hogy más területek (pl. Pula) elő
fordulásait nem bányásszák. 

A pleisztocén a Bakonyban, illetve a megye területén 
nem szolgáltatott jelentős termékeket, a helyenként ki
alakult vékony kavicslepel csak helyi jelentőségű lehet. 
A nagyobb elterjedésű lösz [korábban több helyen 
(Veszprém), a durvakerámia szívesen használt alap
anyaga] az építőipar számára megyénkben ma már je
lentéktelen. 

ÉPÍTŐANYAG-IPARI 
NYERSANYAG-LELŐHELYEK ÉS EGYÉB 

TERÜLETEK FÖLDTANI ADOTTSÁGAI 

I. V e s z p r é m i j á r á s 

1. ALSÓÖRS 

A Balaton ÉK-i par t ján fekvő község területe 
alapjában véve két, korban különböző kőzetkifej
lődéssel mutatkozik. A község területének 1/3-án a 
D—DNy-i újtelepülés, ópaleozoós metamorf képződ
ményeken nyugszik. 
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Az É-i terület, a Somlyó hegy D-i lábától kezdve, 
kiemelkedő domborzattal is jelzetten, a metamorf 
kőzetekre szögdiszkordanciával települ, a felsőperm
kori vörös konglomerátum és homokkő. Az alsóörsi 
területen jelenleg egy működő bányát találunk, ahol 
vöröshomokkövet fejtenek. A korábban telepített 
és beszüntetett bányák, a földtan kutatóinak nyú j 
tanak értékes adatokat. 

1/1. Somlyó hegy (P—HKÖ) Kr. 

A kőbánya a Somlyó hegy és a nemesség erdeje 
közötti völgyben, a községtől É-ra 300 m-re fekszik. 
Közigazgatásilag az Alsóörs területén fekvő bányát 
a Balatonalmádi Tanácsi Építőkőfejtő Vállalat üze
melteti. A bánya és a bányászatra megkuta tot t te 
rület + 1 6 8 és + 2 0 5 m tengerszint feletti magas
ságban fekszik, 20—40 cm meddőanyag-közbetele
püléssel elválasztott vastagpados kifejlődésben. A 
haszonanyag mélyfúrásos megkutatása 1967-ben 
történt, melynek jelentésben összesített értékelését 
az OFKFV (NÉMEDI VARGA ZOLTÁN) végezte. 
A vöröshomokkő megkutatására 14 db, 7—22 m 
mélységű fúrást mélyítettek. A mélyfúrás és helyi 
földtani bejárás tanúsága szerint a kőzetet elég sű
rűn jár ják át hasadási vonalak. Ez azonban a kőze
tet nagy tömbökre szabdalta, amely a fejtésnek 
kedvező. A bányászatot sem felszíni, sem ta la j - vagy 
rétegvíz nem zavarja. A terület ki termelhető kész
lete a jelentés szerint több mint 300 ezer m8, az évi 
termelési átlag viszont 1440 m3, ami a mai termelési 
kapacitás mellett több száz évre elegendő. 

A vöröshomokkő felhasználási területe túlnyomó
részt építkezés, melyre kedvező fizikai tulajdonságai 
teszik alkalmassá. A kőzet néhány fizikai pa ramé
tere: nyomószilárdság, légszáraz állapotban — 835 
kg/cm'J, térfogatsúly légszáraz kőzetnél — 2,34; bá
nyanedvesen — 2,41 t/m3. (OFKFV) 

1/2. Községi bánya (P—HKÖ) 

A község É-i végében fekvő felhagyott kőfejtő 
szintén vöröshomokkövet tár fel. Jelenleg a közbe
települő agyagrétegek omlása elfedi a bánya egy
kori falát. Minősége és egyéb bélyegek l / l — bá
nyában fejtett kőzettel azonos. 

Itt utalok a permi vöröshomokkövek ásványtani 
összetételére, mely valamennyi bányászott kifejlő
désre érvényes (BUBICS I.—MAJOROS GY.). 
a) A p r ó s z e m c s é s v ö r ö s h o m o k k ő ás

ványos összetétele: 
Kvarc — 30%, 30—50 mikron nagyságú, 
muszkovit — 6,0%, 50—200 mikron nagyságú 
kalcedon — 19,0%, 100—300 mikron nagyságú 
agyagásvány — 6,5%), halmazkristályok 
kalcit-ankerit — 0,10%, hemati t — 28,25%,. 

b) K ö z é p s z e m c s é s v ö r ö s h o m o k k ő ás
ványos összetétele: 

Kvarc — 43,80%, muszkovit — 3,11%, kalcedon 
— 31,40%, szericit + agyagásvány — 15, 50%, 
hemat i t + limonit — 5,80%. 

c) D u r v a s z e m c s é s v ö r ö s h o m o k k ő : ás
ványos összetétele: 
Kvarc — 49,00%, muszkovit — 1,60%, kalcedon 
— 40,00%, szericit + agyagásvány — 4,80%, he
mati t + limonit — 4,60%. 

1/3. Somlyó hegy D-i lábánál: (Op—M) 

A felhagyott bánya metamorf szericitpalát tár 
fel, létesítését az Alsóörs—Felsőörs közötti út épí
tésének köszönheti. A bányagödör ma már mint 
földtani feltárás jelentős. 

1/4. Üdülőtelep (Op—M) 

A kőbányát a felszabadulás u tán megindult ú t 
építéskor nyi tot ták és a fejtett ópaleozoós kvarc-
porfirt útalapozásra használták. A terjeszkedő épít
kezés teljesen közrefogja a földtani ér telemben je
lentős képződményt. 

1/5. Nemesség erdeje (P—HKÖ) 

A nemesség erdeje és a káptalani erdő ha tá rán 
fekvő felhagyott kőfejtő, a metamorf kőzetek és a 
felső-perm vöröshomokkő települését tárja fel. A 
feltárt kőzet túlnyomórészt konglomerátum, bányá
szatával ezért hagytak föl. 

2. ASZÓFÖ 

A Balaton par t ján települő falu földtani felépítése 
változatos. A DNy-i oldalon a Vörösmái területén 
még perm kori agyagos, homokos kőzetek települ
nek. Ettől ÉNy-ra az alsó-középső triász kőzetvál
tozatok alkotják a tagolt domborzatú térszínt. 

2/1. Kövesdi-bánya (T—D) 

Az 1970. évben beszüntetett bányában középső
triász kori ún. megyehegyi dolomitmurvát fejtettek. 
A bánya a faluból Örvényes felé vezető kövesút és 
a 7l-es út találkozásánál volt. A bánya beszünteté
sét nem a nyersanyag kimerülése okozta, hanem a 
fejtési határok lakott, beépített területet közelítet
tek meg. 

2/2. Tavi-Séd (T—D) Gr. 

Az új bánya helyét az aszófői Mg. Tsz. a Pé-
cselyre vezető kövesút és a Tavi-Séd közötti terüle
ten, a falutól ÉNy-ra, 200 m-re jelölte ki. A bánya 
ugyancsak középső-triász dolomitot tá r fel. A dolo
mitot fedő takaró vastagsága 40—60 cm. Termelési 
adatok még nem állnak rendelkezésre, de úgy ter
vezik, hogy az évi termelés 3—4000 m:) lesz. A do-
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lomit szemcsézettsége közepes, főként betonadalék
nak és ú ta lapnak használják. 

3. BALATONAKALI 

A Balaton közelében települt kis utcás falu nagy 
ha tá r t (6999 hektár t ) mondhat magáénak. Föld
tani felépítését a középső-triász kőzetek határozzák 
meg, melyek a 71-es út alatt pannóniai rétegekkel 
fedettek, az út fölött felszínen vagy vékony hu
musztakaróval fedve mutatkoznak. 

3/1. Birkavölgy (T—D) 

A Dörgicsére vezető út bal oldalán, ahol az erdő 
kezdődik, nagyméretű (200 m hosszú) felhagyott do
lomitbánya van. A dolomit középső-triász kori, nem 
porlódó, inkább 5—10 cm nagyságú kockákra szét
hulló formában mutatkozik. A durva szemcsemé
rete miat t útalapozásra használják. Megnyitása a 
71-es ú t építésekor történt . Elhagyatottságát a ro
hamosan növekvő halmozódó hul ladékhalmok jel
zik. 

3/2. Ságpuszta (Pl—A) 

A településtől D-re egykori téglagyár agyagbá
nyáját találjuk. Az agyag pannon kori homokkal 
váltakozó agyagtelepei a további hasznosítást nem 
teszik lehetővé. 

3/3. Horogvölgy (Pl—A) 

A völgy K-i oldalán 100—150 m hosszúságban 
agyagfejtő található. Az agyagot a közeli falvak 
egykori építkezéseihez hordták tapasztás céljából. 

4. BALATONALMÁDI 
(Káptalanfüred -\- Vörösberény) 

Balatonalmádi közigazgatásilag kiterjeszkedett te
rülete morfológiailag és földtanilag is változato
sabbá vált. A jellegzetes öreghegyi és pinkóci vö
röshomokkő terület kiegészült az alsó- és középső
triász kőzetkifejlődéseivel. A területen hat bánya 

fi. A 4/2. vöröshomokkőbánya rétegszclvcnyc 
Magyarázat: 1. Holocén — talaj. 2. Felsfíperm — homokos-
agyas. 3- Vöröshomokkő. 4. Vöröshomokkő, szórtan kavicsok
kal. 
G. Schichtprofil des roten Sandsteinbruches 4/2 
Erklärung: 1. Holozän — Boden, 2. Oberperm — sandiger Ton. 
3. Roter Sandstein. 4. Roter Sandstein und mizunter Schotter. 

6. The layer profile of the 4/2 red sandstone quarry 
Lengens: 1. Holocene soil. 2. Upper Permian sandy clay. 3. 
Red sandstone. 4. Red sandstone with scattered gravel 

működik, mely közül há romban vöröshomokkő fej 
tése folyik. Az egykori vörösberényi területen t r i 
ászdolomitot és ponnon kori homokot fejtenek. 

4/1. Öreghegy-vasútállomás (P—HKÖ) Kr. 

A bánya az öreghegyi kilátó és az öreghegyi vas
úti megálló között található. A kőfejtés a Balaton
almádi Építőkőfejtő Vállalat kezelésében nagy len
dületet vett. Itt a vöröshomokkő vastagpados, fo
lyamatosságát nem szakítja meg meddőrétegek köz
betelepülése. A bánya 8—12 m vastagságban tárja 
föl a vöröshomokkövet, amit robbantással lazíta
nak fel, a leszakított tömböket pedig ékeléssel ha
sítják a kívánt méretre . A kőfejtő nyersanyagkész
lete kb. öt évre elegendő, ugyanis horizontális ter
jeszkedési lehetőség a környék beépítettsége miat t 
nem lehetséges. E bánya termelési átlaga 4800 m ; í/év. 

4/2. Öreghegy-kilátó (P—HKÖ) Kr. 

Az öreghegy számos bányagödrei mellett a kilátó
tól ÉNy-ra működik a Balatonalmádi Balaton Mg. 
Tsz. egyik vöröshomokkő-bányája. A kőfejtő ter
jeszkedésének lehetősége kedvező. Becsült ki ter
melhető készlete 60 ezer m:i, a jelenlegi termelés pe
dig 1000 m : i/év. A kőzetfejlődés hasonlít az alsó-
örsi bányához, itt is megtalálható a 30—50 cm vas
tag meddőagyag-közbetelepülés. A fejtési fal ma
gassága 12—15 m. A művelés előrobbantásos kézi 
művelés. (6. sz. ábra). 

4/3. Vörösberényi szölök (Pl—H) Kr. 

A Megyehegy DK-i lankás oldalán, szinte a sző
lők között találjuk a Balaton Mg. Tsz. homokbá
nyáját. A felső-pannóniai homok finomszemcsés, 
elegyrészként a kvarc mellett gyakori a muszkovit-
csillám. A homok sárga, sárgásbarna árnyalata ma
gasabb vastar ta lomra utal , ennélfogva és a kisebb 
agyagtar ta lma miat t leginkább mészhabarcs készí
tésére alkalmas, de vakolásra is használják. A ho
moktermelés évi átlaga 8000 m3, a bánya készlet-
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helyzetét a környezet beépítettsége kb. 8 évre korlá
tozza (7. sz. ábra). 

7. A 4/3 bányahely rétegszelvénye 
Magyarázat: 1. Holocén — talaj. 2. Pleisztocén — lösz. 3. Plio-
cén — homok. 4. Homokkő. 5. Homokos-agyag. 6. Homok. 7. 
Molluszkás agyag. 8. Homok (világosszürke) 
7. Schichtprofil des Steinbruches 4/3 
Erklärung: l. Holozän — Boden. 2. Pleistozän — Löss. 3. Plio
zän — Sand. 4. Sandstein. 5. Sandiger Ton. 6. Sand. 7. Mollus
kenführender Ton. 8. Sand (hellgrau) 
7. The layer profile of the 4/3 quarrying place 
Legends: l. Holocene soil. 2. Pleistoncene loess. 3. Pliocene 
sand. 4. Sandstone. 5. Sandy clay. 6. Sand. 7. Clay with Mol
luscs. 8. Sand (light grey) 

5. BALATONFŐK A JÁR 
A község ha tára a Balaton ÉK-i szélén húzódó ma

gaspartokig nyúlik. A területen működő egyetlen 
bánya éppen a magaspar t és a műút között van. Két 
felhagyott bányát is ta lálunk a területen, egyik a 
Keselő-dűlő nyugati részén, a másik a Somlyó he
gyen van. 

4/4. Megyehegy I. (T—D) Gr. 

A középső-triász dolomitot a Megyehegy és a Bu-
gyugó patak közötti területen két bánya tárja fel. 
A 4/4-es bányahelyen 20 m-es falvastagságban fej
tik a közepes szemcsékre széthulló dolomitmurvát . 
Az előfordulás készletmennyisége kb. 50 ezer m \ 
melyből évente 10 000 m:!-t termelnek ki. A fejtés 
robbantással tör ténő jövesztés után gépi rakodás
sal történik. A készlet növekedését gátolja a dolomit 
szirtes megjelenése. 

4/5. Megyehegy II. (T—D) Gr. 

A 4/4-es bányától ÉNy-ra fekvő dolomitbánya 
ígéretesebb készlettel mutatkozik. Szemcsézettsége 
a 4/4-es lelőhellyel azonos, kevesebb szirtes dolomit
készlettel. Ennek megfelelően a bányaterület növe
lésével a 10 000 m3/évi termelés mellett 15 évre való 
készlet remélhető. 

8. Az 5/1 bányahely rétegszelvénye 
Magyarázat: 1. Holocén — talaj. 2. Sárga, agyagos, finomszemű 
homok. 3. Szürke, ferderétegzett homok, helyenként apró ka
vics zsinórokkal. 4. Homokkő. 5. Molluszkás agyag. 

8. Schichtprofil des Steinbruches 5/1 
Erklärung: 1. Holozän — Boden. 2. Gelber, toniger, feinkörni
ger Sand. 3. Grauer, kreuzgeschichteter Sand, stellenweise mit 
feinen Schrotterschichten. 4. Sandstein. 5. Molluskenführender 
Ton 
8. The layer profile of the 5/1 quarrying place 
Legends: 1. Holocene soil. 2. Yellow, clayey, fine-grained sand. 
3. Crey, tilting sand stratum at places with gravel veihlets. 
4, Sandstone. 5. Clay with Molluscs 
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5/1. Magaspart (Pl—H) Gr. 

A balatonfőkajári Szabadság Mg. Tsz. ez ideig 
egyetlen működő bányája pannóniai homokot tá r 
fel. A homok világosszürke, dúsan muszkovitos, fi
nomszemcsés. Szívesen használt vakolóhomok. A ho
mokbánya 6—10 m magas falban tárja elénk az 
alsó részén különösen szembetűnő ferde és hullámo
san ferderétegzett homokösszletet. A homokot rob
bantással omlasztják, a szállítást gépi rakodás gyor
sítja. A bánya átlagos forgalma 10 ezer m:i év. A je
lenlegi termelés mellett a leművelhető készlet 10 
évre elegendő. A bánya terjeszkedése korlátozott, 
a terület beépítettsége miatt. A keresztrétegzett 
szürke homok alsó szakaszában gyakori az Unió 
wetzleri kagylóhéj (8. sz. ábra). 

5/2. Késelő (Pl—H) 

A dűlőben húzódó akácfákkal szegélyezett földúl 
Ny-i oldalán akácbokrokkal benőtt homokbánya ta
lálható. A felhagyott homokbánya anyaga az 5 l-es 
fejtő felső szintjében mutatkozó homokkal muta t 
azonosságot. A finomszemcsés homok között itt len
csés megjelenésre utaló kiékelődő agyagréteg ikta
tódik közbe. 

5.3. Somlyó hegy (Op—M) 

A középkortól szőlőhegyként ismert Somlyó hegy 
Ny-i. a község felé eső oldalán preszilur kori (való
színűleg ordovicium) metamorf kőzeteket tár fel 
egy felhagyott kőfejtő. Az erősen préselt, gyakran 
kaotikusan gyűrt kvarcfillitet a Balatonfőkajár— 
Füle közötti út építésekor tá r ták fel. A kőzet palás-
sága ellenére a magas kvarc-kvarcit tar ta lma miat t 
útalapozáshoz megfelelő anyagot nyújt. Nagyobb 
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darabjait a közeli szőlősgazdák pincéjük építésére 
is felhasználták. Ma a bányahely földtani jelentő
ségét emelhetjük ki, mivel a Közép-Dunántúl leg
idősebb kőzetkifejlődését tárja elénk (9. sz. ábra). 

6. BALATONFÜRED 
A Balaton harmadik városa a tó É-i par t jának 

kiemelkedően szép területén fekszik. A város köz
igazgatási területe mélyen benyúlik a Balaton-fel
vidék dombokkal tagolt erdős területére. A Bala
ton menti lankás területeket többnyire felső-perm 
kori kőzet alkotja, mely csak helyenként olyan kon
zisztenciájú, hogy korábban építőkőfejtésre is al
kalmasnak mutatkozott . Jelenleg ezek a területek 
teljesen beépültek. A magasabban fekvő területe
ken tektonikailag tagolt, gyakran rögökre darabolt 
helyzetben, c s a k n e m a t e l j e s t r i á s z ré-
t e g s o r k i f e j l ő d é s é t t a l á l j u k . A város 
közigazgatási területén számos felhagyott bánya
hely tárja fel a triász különböző emeleteit. Je len
leg három jelentősebb kőbánya működik, amelyek 
a balatonfüredi Kisfaludy Mg. Tsz. kezelésében áll
nak. 

6/1. Szaka-hegy (T—MKÖ) Kr. 

A Bocsár-i szőlőoldal É-i folytatásában és a Szá-
ka-hegy D—Ny-i lábánál fekvő, most már ki terebé
lyesedett kőbánya megnyitása távoli múltra tekint 
vissza. A bánya a századforduló elején más terüle
teken is megtalálható, helyi igényeket kielégítő, 
időszakosan művelt kőfejtő, fokozatos kiterjesztés
sel nőtt naggyá. A bányászott mészkő középső-triász 
kori, vékonypados és lemezes elválású, vékony 
agyagcsíkokkal elválasztott rétegei könnyen jö-
veszthetők. A kőzet tömör szövetű finomszemcsés, 
elszórtan kisebb tűzkőlencsék tarkítják. Jó farag
hatósága miat t nagyon kedvelt építőkőzet. Er re utal 
egyébként az is, hogy a bánya évi 10 000 m:!-es ter
melése sem tudja kielégíteni a beérkező megrende
léseket. A 8—12 m magas falban bányászott mészkő 
a bánya D-i, Ny-i i rányú kiterjesztésével kb. 50 évre 
elegendő készlettel szolgálhatja az építőipart, (10. 
sz. ábra). 

'•). Metamorf kőzet (kvarcfillit) az 5 3-as kőfejtőből 
(Fotó: Bubics , 1970.) 

9. Metamorphes Gestein (Quarzphylli t) aus dem Ste inbruch 5 3 
(Pho to : I. Bubics , 1970.) 

9. Metamorphic rock (quarz finite) from the 5/3 qua r ry ing 
place 
(Photograph by I. Bubics, 1970.) 



10. A Száka-hegyi mészkőbánya földtani szelvénye. 
Magyarázat: 1. Középsőtriász (ladini emelet) vékonypados tűz-
köves mészkő 
Í0. Geologisches Profil des Kalksteinbruches am Száka-Berg. 

6/2. Tormahegy (T—MKÖ) Kr. 

Ha a Balatonszőlősre vezető útról elágazó Hideg-
kút ra vezető földúton 1,5 km-t haladunk, érjük el 
az ún. tormahegyi mészkőbányát. Ez a mészkő kor
ban és kifejlődésében is különbözik a 6/1 bánya 
anyagától. A kőzet szintén vékonypados, lemezes 
megjelenésű, azonban márgás jellege a fagyállósá
gát rontja. A fejtési fal maximálisan 8,5 m magas, a 
fejtés kézi erővel történik. Termelése 5000 m:!/év, 
készlete a bánya horizontális kiterjesztésével 50 évre 
való kőzetanyagot biztosít. 

6/3. Nagymező-dűlő (T—D) Gr. 

A tormahegyi mészkőbányától É-ra 1 km-re fekvő 
bányában középső-triász dolomitot fejtenek, közép
szemcsés dolomitmurva kifejlődésben, melyet beton
adalékanyagként fejtenek. A bánya becsült kész
lete a jelenlegi termelés mellett (6000 m3/év) 50 évre 
elegendő. 

6/4. Berekrét (T—D) Gr. 

Az időszakosan művelt bánya jelentőségét kiemeli 
a tektonikus repedések mentén található malachit-
azurit és a szingenetikus galenit megjelenése. A bá
nyászat itt alsó-triász dolomitot tár t fel. E dolomit 
2—5 cm-es darabokra aprózódik, azonban nem por
lódik. Leginkább útalapozáshoz és szilárdaljzatú 
töltések létesítéséhez alkalmas. A balatonfüredi 
vasútállomás rekonstrukciójához innét szállították 
az állomás bővítésekor szükséges töltőanyagot. Bő
vítésére már nagy lehetőség nincs, mivel a képződ
ményt tektonikai vonalak szűk területre szorították, 
másrészt a bánya környezetében szőlőművelés fö
vik. 

6/5. Téglagyár (Pl—A) 

Az arácsi vasútállomástól É-ra agyagbánya nyo
mai láthatók. Az agyagot durvakerámiai célokra 

Erklärung: l. Mitteltrias (Ladín) dünnbankiger feuersteinfüh-
render Kalkstein 
10. Geologie profile of the lime pit at Száka-hegy 
Legends: 1. Middle Triassic (Ladinian stage) thin-shelved 
flinty limestone 

fejtették, melyet a bánya szomszédságában épített 
téglagyár dolgozott fel. A gyár 1963-ban üzemelését 
befejezte, az agyag kimerülése miatt . 

6/6. Tamáshegy (T—D) 

Az ún. megyehegyi dolomitra telepített bánya, ma 
csupán a közeli építkezőket látja el dolomitmurvá
val. A bányát 1960-ban szüntet ték meg. A bányá
szott dolomitmurva minősége, szemcsézettsége a 
nagymezői dolomittal azonos. 

6/7. Lóczy-barlang (T—MKÖ) 

Az 1920-as években megnyitott mészkőbánya vé
konypados, enyhén márgás kifejlődésű mészkövet 
tár t fel. A bánya már régóta nem működik. A lelő
hely nevezetessége, hogy a kőbányászat során buk
kantak rá arra a hasadékment i bar langüregre, mely 
ma Lóczy-barlang néven ismeretes. 

7. BALATONFŰZFÖ 

A vegyipar fejlődésével nagyra nőtt település tér
ségében több felhagyott bánya jelzi a korábbi bá-
nyászkodást. Jelenleg a Nitrokémiai gyár ta r t fenn 
a területen belül egy dolomitbányát, ahol a fejtett 
anyagot túlnyomóan saját építkezéseihez használja 
fel. 

7/1. Megyehegy ÉK-i oldal (T—D) Gr. 

A lelőhely a gyár területén belül a Megyehegy 
ÉK-i oldalában található. A dolomit anyaga köze
pes szemcsézettségű. A 6—7 m magasságú falban 
feltárt dolomitból, 3—4 ezer m:i-t fejtenek évente. 
A bányaterüle t készlete 50—60 ezer m''-re becsül
hető. 
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8. BALATONKENESE 

A település a Balaton ÉK-i szélén nagy kiterje
désben húzódik. A tópar t i lankás térszínt a 60—80 
m magasságú pleisztocén és pliocén rétegekből álló 
magaspar t szegélyezi. A közigazgatási területen be
lül jelenleg működő bánya nincs. A jelentéktelen 
bányagödrök mellett két fontosabb bányahely em
líthető. 

8/1. Partfő (TI—H és A) 

A település Ny-i végén, a magaspar t eróziós völ
gye mentén fekvő bányahelyen homokot és agya
got fejtettek. A felső szint finomszemű, szürke plio
cén homok, habarcs készítésére alkalmas. A homok 
alatt 2—3 m vastagságban képlékeny anyag települ, 
melyben gyakori a jó magatar tású Unió sp., Vivi-
parus sp. Mülluszka-hé}. A bánya további növelését 
a vastagodó pleisztocén fedőtakaró nehezíti. 

8/2. Öreghegy (Pl—H) 

Az Öreghegy D-i lejtőjén ugyancsak pliocén ho
mokbányát találunk. A bánya a balatonkenesei Tsz. 
kezelésében állt, művelését 1969-ben szüntették 
meg. Jelenleg az élelmes nyaralóépítők hordják a 
homokot. 

9. BALATONSZÖLÖS 

A Pécselyi-medence K-i részén fekvő kis falu te
rületén működő bánya nincs. Méreteiben jelentő
sebb barátszőlői bányában triász kori mészkövet 
fejtettek. 

10. BALATONUDVARI 

A település viszonylag szűk ha tárá t D-ről a Ba
laton, K-ről Örvényes, Ny-ról Balatonakaii és Dör-
gicse határa i fogják közre. A területen egyetlen bá
nya működik, mely a tsz helyi kezelésében áll. 

10/1. Bányai-dűlő (T—D) Gr. 

A bánya a településtől É-ra fekszik, ahol középső
triász, ún. megyehegyi dolomitot, illetve dolomitos 
mészkövet fejtenek. A feltárás 6—8 m-es fejtési fal
ban tárja fel az anyagot, melyből jelenleg 4000 m:!-t 
adnak el. Az anyag szinte a felszínen van, le takarí
tandó fedő csupán 50—60 cm. A dolomitos mészkő 
természetes szemcsézettsége 0,5—50 m m között vál
tozik. A bánya horizontális és vertikális növelésé
vel a készlet 50 évre is elegendő lehet. 

A dolomitos mészkő kémiai összetétele két minta 
szerint az alábbi: 
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1. minta 2. minta 
S i0 2 — 7,79% 3,90% 
CaO — 34,50% 44,30% 
MgO — 12,53%, 17,82% 
íz. veszt. — 46,12% 46,22% 

11. BALATON VILÁGOS 

(Balatonaliga -f- Balatonvilágos) 

A Balaton K-i sarkában fekvő település működő 
bányával nem rendelkezik. A helyenként felfedez
hető bányagödrök is csupán az útépítéssel össze
függő töl tőanyagként való hasznosításról tanúskod
nak. A területen egyébként felső-pannóniai homok 
és agyag található. 

12. BARNAG 

A község és ha tá ra a nagyvázsonyi-medence DK-i 
peremén terül el. Földtanilag változatos felépítésű, 
alsó-triász, középső-triász mészkő, dolomit és márga 
található kisebb-nagyobb foltokban. Jelentősebb kő
bányászat nem volt és jelenleg sem folyik. 

13. BÁND 

A 8-as műút tól DK-re húzódó község Ny-i hatá
rában az 1950-es években kezdődő betonitbányá-
szattal egy időben a peremterüle tek dolomitját is 
fejtették és helyi építőanyagként hasznosították. 

14. BERHIDA 

Berhida Várpalotától D-re elterülő, az utóbbi 
években hozzácsatolt településekkel kiterjedt ha
tára viszonylag sík területen terül el. Földtanilag 
is eléggé egyveretű, túlnyomóan pleisztocén és plio
cén képződmények adják a térszínt. A bányászat 
alakulása is ennek megfelelően homokra és ka
vicsra korlátozódik. Jelenleg két bánya működik, 
mely a helyi tsz kezelésében áll. 

14/1. Öreghegy (P l— H) Kr. 

A fejtett homok felső-pannon, világosszürke, alul 
ferderétegzett, enyhén meszes összetételű. A fejtési 
fal 8—10 m magas, jövesztése kézi erővel történik. 
A bánya készlethelyzetére nem történt felmérés, 
földtani megítélés szerint különösen a jelenlegi ter
melés mellett évtizedekig művelhető. A bánya évi 
(1971) átlagos termelése 3392 m:!. 



14/2. Külső-majori bánya (Pl—K) Gr. 

A bányát a helyi tsz 1959-ben nyitotta. A lelőhe
lyen pannon kori partszegélyi kifejlődésű homok és 
kavics mutatkozik. A haszonanyag természetes ál
lapotában csak útalapozáshoz felel meg, rostálva 
építkezéshez is. A rosszabb minőségét a szemnagy
ság jelentős változékonysága és a kavicsban gyak
ran gyermekfej nagyságú görgetegek megjelenése 
okozza. A 3—4 m vastagságú falban fejtett anyag
ból évente, átlagosan 2716 m3-t visznek el, bekötő 
u tak alapozásához és helyi kislakás-építkezéshez 
(11. sz. ábra). 

15. CSAJÁG 

A terület a Balatontól ÉK-re fekszik, a felszín 
földtani felépítése egységes, a jelentéktelen vastag
ságú humusz- és lösztakaró alatt pannóniai agyag 
és homok települ. Jelenleg folyamatosan működő 
bányászat nem folyik. Két jelentősebb, időszakosan 
művelt bányát említhetünk, ahol agyagot és homo
kot fejtenek. 

15/1. Szarkahegy (Pl—A) Kr. 

A falu K-i részén a Kaptár-völgy eróziós völgyé
nek meredek falában változó vastagságú pannóniai 
homok és mocsári eredetű agyagrétegek települnek. 
A helyi Aranykalász Mg. Tsz. saját építkezési cél
ja i ra (1966-ban adott szakvéleményem alapján) 
agyagbányát nyitott meg (1969—1970). Az agyagot 
kézi vetéssel téglákká formálták — és kis kemen
cékké építve égették ki. 

15/2. Üjpuszta (Pl—H) Kr. 

Ugyancsak a tsz saját építkezéseihez pannóniai 
homokot fejt. A homok építkezési célokra megfelelő. 

11. Berhidai kavicsbánya rétegszelvénye 
Magyarázat: 1. Holocén — talaj. 2. Pliocén — agyag. 3. Kavi
csos-kvarchomok. 4. Aprókavics. 5. Durvakavics. 6. Aprókavics 
homoklencsékkel. 7. Durvakavics 
11. Schichtprofil der Schottergrube von Berhida 
Erklärung: 1. Holozän — Boden. 2. Pliocän-Ton. 3. Schottiger 
Quarzsand. 4. Feiner Schotter. 5. Grober Schotter. 6. Feiner 
Schotter mit Sandlinsen. 7. Grober Schotter 

11. The layer profile of the Berhida gravel pit 
Legends: l. Holocene soil. 2. Pliocene clay. 3. Gravelly quartzic 
sand. 4. Small gravel. 5. Coarse gravel. 6. Small gravel with 
lenticular sand. 7. Coarse gravel 

16. CSEHBÁNYA 

Az Északi-Bakonyban települt község területén 
kőbányászat nem folyik. A kisebb bányagödrökben 
termelt mészkő és agyag a falu építkezésének nyers
anyagát szolgáltatták. 

17. CSOPAK 

Balatonfüredtől ÉK-re keskeny sávban húzódó 
csopaki területen működő bánya nincs. A helyi 
építkezésekhez spontán nyitott bányahelyek a nosz-
tori völgyben találhatók. Az egyik az Öreghegy É-i 
oldalán van, ahol középső-triász vékonypados mész
követ fejtettek, bányaműszaki lag a legrosszabb for
mában. A második kőfejtő a nosztori major felé ve
zető útelágazásánál található, ahol felső-triász kori 
vastagpados, márgás mészkövet tá r tak fel. 

18. DÖRGICSE 

Az Akaiitól É-ra fekvő dörgicsei területek a kö
zépső- és felső-triász rétegek tipikus kifejlődéseit 
tárják elénk, sokszor meredek sziklafalakban. A te 
rületen szinte egymás mellett két kőbánya talál
ható, melyet a dörgicsei Egyetértés Mg. Tsz. üze
meltet. 

18/1. Kőhegy-dűlő (T—MKÖ) Kr. 

A Kisdörgicsétől ÉK-re fekvő bányahelyen kö
zépső-triász lemezes, vékonypados és vastagpados, 
ún. kagylósmészkő található. Mindkét képződményt 
kisebb bányafal teszi hozzáférhetővé. A vékonypa
dos mészkő 6—7 m vastagságban és 20—25 m hosz-
szan van feltárva. A kőzet építkezésre alkalmas, eb
ből évente 2500 m3-t adnak el. A vastagpados ki
fejlődést csak időszakosan fejtik és eddig ú ta lapo-
zásra hordták zúzalékát. A mészkő vizsgálata sze
r int (MÁFI) a kőzet égetett mész előállítására is al
kalmas. 
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СаСОз — 95,60% 
MgC0 3 — 4,50% 

СО2 — 42,78% 
СО3 — 97,28% 

Oldhatat lan mar. — 1,47% 
Mindkét bánya bővíthető, ennélfogva becsült kész
letük 20—25 évre elegendő (12. sz. ábra). 

19. FELSÖÖRS 

A település szeszélyesen húzódó határa topográ-
fiailag tagolt térszínt í'og közre. A térszín földtani 
alakulásában dominál a triász és perm rétegcsoport. 
Földtani szempontból ki kell emelni a Malom-völgy 
mély bevágódását, ahol a Balaton-felvidéki alsó- és 
középső-triász legteljesebb rétegsora lá tható a fo
lyamatos természetes feltárásban. A területen két 
bánya működik a helyi tsz kezelésében. 

19/1. Felsőhegy l, II. (P—HKÖ) Kr. 

A két bánya a Felsőhegy D-i részén helyezkedik 
el, egymástól 300 m-re. A vöröshomokkő vastagpa
dos finomszemcsés változatát fejtik, mely kifejlő
désében a Balatonalmádi 4 1. bányahely kőzetével 
azonos. A kőzet szinte a felszínen van, helyenként 
30—40 cm vastag humusz fedi. A készlet 50 évre 
is elegendő, a két kőfejtő együttes évi termelése 
2400 m;i. A jelenleg fejtett falvastagság 3—4 m, to
vábbi fejlesztés vertikális és horizontális i rányban 
is terjeszthető. 

20. GYULAFIRÁTÓT 

A nagy kiterjedésű (8250 kh) ha tárban a Veszp
rém megyei Bányaműszaki Felügyelőségnél beje
lentett kőfejtés 1971. évre nincs. A terület egyve-
re tű földtani felépítéséből adódik, hogy a terüle
ten egyetlen építőipari nyersanyag a dolomit, rae-

lyet az elmúlt években a Kispapod-hegy K-i olda
lán levő bányában fejtettek. A dolomit egyébként a 
feltárásban durvaszemcsés, kiváltképpen útalapo-
záshoz hasznosítható. Gyakori benne a szálban álló 
szirtes részlet, mely nehezíti a fejtést. A terület É-i 
— ÉK-i részén mutatkozó pleisztocén kavics, cse
kély vastagsága, valamint kedvezőtlen szerkezete, 
a nagyobb bányanyitást nem teszi lehetővé. 

21. HAJMÁSKÉR 

A falu nagy kiterjedésű ha tárá t kopár karsztos 
térszínű felső-triász dolomit alkotja. Egyedül a falu 
D-i oldalán és a 8-as műút mentén találunk közép
ső-triász mészkőrétegeket. Az építőipari nyers
anyagbányák ennek megfelelően nagyobbrészt do
lomitra és alárendelten mészkőre települnek. A je
lenleg működő bányákat a várpalotai Mg. Tsz. üze
melteti . 

21/1. Bereghegy (T—D) Kr. 

A bánya a 8-as műút tól É-ra 200 m-re található. 
Dolomitanyaga a platón elhelyezkedő többi bányák 
anyagával megegyező. A 6 m falmagasságban fej
tett dolomitból 1970—71-es évben 4000 m3-t fejtet
tek. A bánya Ny-i és É-i i rányban tovább fejleszt
hető. 

21/2. Öreghegy (T—MKÖ) Kr. 

A lelőhely a Vilonya—Hajmáskér közötti vasút 
és a 8-as műú t találkozásánál fekszik. A 30—40 éve 
működő kőfejtő kimerülőben van. A fejtett mészkő 
vékony, 15—20 cm-es padokban válik el, felső ré 
sze márgás, alul nagyobb mésztartalmú. E középső
triász ún. daonellás mészkő 8—10 m magas falban 
van feltárva. A korábbi bányászkodás során a med
dőhányó rossz megválasztása miat t a haszonanyag 
felett 1—6 m vastag fedőtakaró van, ami a kőbá
nya rentabil i tását csökkenti. 

12 Л dörgicsei mészkőbánya idealizált rétegszelvenye 
Magvarázat: 1. Holocén — mészkőgörgeteges talaj. 2. Kozepso-
triász — kagylósmészkő. 3. Középsőtriász — füredi meszko 
(vékonypados). 4. Agyagmárga 
12. Idealisiertes Schichtprofil des Kalksteinbruches von 
Dörgicse 
Erklärung: 1. Holozän — Boden mit Kalksteingcröll. 2. Mittel
trias — Muschelkalk. 3. Mitteltrias — Füreder Kalkstein (dünn-
bankig). 4. Tonmergel 
12. The idealized layer profile of the Dörgicse lime pit 
Legends: 1. Holocene soil with lime stone boulders. 2. Middle 
Triassic shell rock. 3. Middle Triassic Füred lime stone (thin-
shelved). 4. Clayey marl 
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22. HÁRSKŰT 25/1. Ürgemező (T—D) Gr. 

A település korábbi nevén Hárságypuszta, 1956-
ban kapta új nevét. A terület Márkótól É-ra fek
szik, a Bakony e szakaszának vízválasztó gerincén. 
A település nehezen megközelíthető völgyben ta
lálható. Hárskút földtani települését túlnyomóan 
krétakori rétegek (márga, mészkő) adják, emellett 
kevés középső-eocén és pleisztocén üledék említhető. 
Kőbánya a területen nem működik. A kisebb bá
nyagödrök helyi jellegű termelésről tanúskodnak, 
melyek a Papod-hegy Ny-i oldalában találhatók. 

23. HEREND 

Európa-szerte porcelán termékeiről híres telepü
lés, a 8-as műút tól párhuzamosan húzódó miocén 
kori kőzetekből épített hátságon nyugszik. A kő
szénbányászat időszakában a Németi-dűlő tájékán 
tömedékelés céljából pleisztocén löszt használtak. 
Ugyancsak ez időben működött a 8-as út és a he-
rend—szentgáli útelágazás Ny-i felében egy ka
vicsbánya, melyet a helyi építkezéseknél hasznosí
tottak. Herend területén ma bánya nem működik. 

24. HIDEGKÜT 

Balatonfüred ha tá rának ÉNy-i folytatásában ta
láljuk a kis falut, melynek jelenleg működő kőfej
tője nincs. Földtani jelentőségét kidomborítja a 
falu közepét szelő antiklinális. melynek magjában 
felső-perm rétegek kerülnek felszínre. E perm kori 
lilásszürke-vörös, laza homokot helyi építkezések
nél hasznosították, a bánya a Vörösföldek területén 
volt. Felhagyott kőfejtőket találunk a falutól D-re 
is, ahol alsó-triász homokkövet és mészkövet fej
tet tek helyi építkezések céljára. 

25. KÁDÁRT A 

A terület az ún. veszprémi dolomitplatónak egy 
részét képezi. A felső-triász kori nagy kiterjedésű 
dolomit mellett a község DNy-i oldalán tektoniku
sán, alsó- és középső-triász rétegek is felszínre ke
rültek. A dolomit korán megkezdett bányászatát 
számtalan bányagödör jelzi. Jelenleg két murva 
bánya működik. Egyik a falutól K-re van, a Gyu-
lafirátóti Jóbarátság Mg. Tsz. kezelésében, míg a 
másik a 8-as műút és literi útelágazásában talál
ható, melyet a literi tsz üzemeltet. A község ÉNy-i 
peremén található legelőterületen több évtizede fej
tik a felső-pliocén édesvízi mészkövét, helyi építési 
célokra. Tisztázatlan a mészkő díszítőkőipari és 
égetési célokra történő hasznosíthatósága, melynek 
érdekében BADINSZKY P. 1968-ban nyersanyag
kutatást javasolt. 

Az egykori bányagödör fejlesztését és a termelés 
megindítását 1959-ben kezdték meg. Jelenleg a bá
nyászat 8—10 m magas fejtési falból történik. A do
lomitmurva szemcsemérete a bányán belül is vál 
tozó. A fejtés K-i oldalában 5—6 m sávban liszt-
finomságú a szétmorzsolt kőzet, máshol 3—20 m m 
között változik rendszerint közepes osztályozottság 
mellett. A bánya K-i és D-i kibővítésével a készlet 
15 évre elegendő. Az 1969—70. évi adatok alapján 
az évi át lagtermelés 60 ezer m3. 

25/2. Proletárföldek (T—D) Gr. 

E nagyra nőtt bányahelyen a felső-triász dolomit 
kifejlődése nem különbözik az azonos korú, más bá
nyahelyek anyagától. A dolomit átlagos szemcsemé
rete 30 mm. A bányatermék legnagyobb fogyasztója 
a Betonútépítő Vállalat. A bányát 1950-ben nyitot
ták egy korábbi murvagödör helyén. Évi át lagter
melése 60 ezer m3. A nyersanyag fejtett vastagsága 
5—10 m, fedőtakaró vastagsága 20—30 cm. A bá
nya úgy horizontális, mint vertikális i rányban nö
velhető, tehát a készlet becslés szerint 15—20 évre 
elegendő. 

26. KIRÁLYSZENTISTVÁN 

A település területén és ha tá rában működő bá
nyát nem találunk. A terület K-i ha tárá t a Séd 
menti öntéstalaj borítja, máshol alsó- és középső
triász rétegeket találunk. A felszínre bukkanó kő
zetek java része mészkő és dolomit. A településtől 
É-ra található feltárások a kőzet hasznosíthatóságá
ról tanúskodnak. 

27. KISDÖRGICSE 

A kis falu jelentéktelen kiterjedésű területén kő
bánya nem működik. Földtani felépítése a dörgi-
csei területtel azonos. 

28. KÜNGÖS 

Csajág határ terüle tébe ékelődő területen építő
ipari nyersanyagbányászat nem folyik. A küngösi 
ha tárban egyébként pannóniai homok található, 
rendszerint 30—40 cm-es agyagrétegekkel vál ta
kozva, nagyobb bánya kialakítására alkalmatlan. 
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29. LITER 

A községhez egymástól elválasztott két terület
rész tartozik. A nagyobbik rész a településtől D-re 
fekszik, melyet a Mogyorós-patak választ ket té 
nemcsak morfológiailag, hanem földtanilag is. A pa
tak egy nagy szerkezeti vonal i rányát követi, mely
nek K-i oldalán felső-triász dolomit, a Ny-i oldalán 
pedig felső-perm és alsó-triász folyamatos rétegsor 
mutatkozik. A másik kisebb területrész a Papvásár
hely környékére esik, ahol pannon kori homok és 
édesvízi mészkő van felszínen. Liter területén több 
felhagyott dolomitbánya és homokbánya található 
— működő bánya nincs. 

Ismételten felhívom a figyelmet a Mogyoróshegy 
lábánál felszínre bukkanó diabázra, melyről ko
rábban is említést tet tem. A diabázra kutatási ja
vaslat készült (OFKFV 1970), mely szerint a 125 
m2-es területen várható a még gazdaságosan kiter
melhető diabáz. A nyersanyag kutatását a többirá
nyú hasznosíthatóság (díszítőkő, zúzott kő) lehető
ségén kívül a terület gazdaságosabb kőellátásának 
szükségessége is indokolja, és nem utolsósorban a 
kedvező szállítási lehetőségek (közút, vasút) is. 

Építkezésre alkalmas alsó-triász mészkő található 
a Cser-erdő területén, melyet a helyi lakosság ese
tenként építkezésre használ. A Cser-erdői dombol
dallal szembe, a Veszprémbe vezető út jobb olda
lán, ugyancsak alsó-triász mészkövet fejtettek épít
kezés céljára. A mészkő márgás jellege, aprózódó 
volta a mai építési viszonyokhoz kedvezőtlen. Üt-
alapozáshoz azonban megfelel, ezért a helyi mg. tsz. 
bekötő u tak építésére használja. 

30. LOVAS 

A Balatontól ÉNy-i i rányba nyúló hosszú sávban 
metamorf kőzetek, vörös-permi homokkő és alsó
triász rétegek találhatók. A falutól D-re kisebb 
foltban pannóniai homok települ, melyet az 1960-as 
években még fejtettek. Egyetlen működő bányája 
felső-perm vörös-homokkövet tár fel, a bányát a 
helyi tsz üzemelteti . 

30/1. Somlyó hegy (P—HKÖ) Kr. 

A működő bánya már az alsóörsi területre nyú
lik át, a Somlyó hegy Ny-i oldalán. A vöröshomok
kő az alsóörsi bányáéval azonos minőségű, vastag
pados kifejlődésű. A termelőszövetkezet e koráb
ban már megnyitot t bányát , 1960-ban fejlesztette 
tovább. A 8—10 m magasságú falban fejtett kőzet
ből évente 6—7000 m:!-t adnak el építőkő gyanánt . 
A kőzetből csakúgy, mint a többi hasonló helyeken, 
faragott ciklopsz, lépcső, fedkő és lábazatkő kiala
kítását végzik. A bánya terjeszkedése К felé kor

látlan, tehát a perspektivikus készlet 15—20 évre 
adható meg. 

31. MARKO 

A falu nagy kiterjedésű ha tára a veszprémi do
lomitfennsíkhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően 
földtani felépítése egyveretű. A falu közigazgatási 
területén egy dolomitbánya működik, melyet a he 
lyi Béke Mg. Tsz. t a r t üzemben. 

31/1. Házi-földek (T—D) Gr. 

A bánya a falutól K-re, a 8-as m ű ú t mellett van. 
A több bányaudvarból álló lelőhelyen különböző 
szemcseméretű felső-triász dolomitot fejtenek. A bá
nyát 1966-ban nyi tot ták meg a közelben fekvő bá
nyagödrök ismerete alapján. Az átlagosan 5,5 m 
vastag bányahomlokkal fejtett dolomitból 20—30 
ezer m"'-t adnak el évente. A bánya környezetében 
a műút tól DK-re, mintegy 25 kh-nyi területen vé 
kony talaj takaró alatt húzódó dolomit belá thatat 
lan ideig, de min imum 20 évre elegendő. 

32. MENCSHELY 

Nagyvázsony és Vöröstótól D-re fekvő mencshelyi 
terület földtani felépítése középső- és felső-triász 
képződményekre szorítkozik. A területen több apró 
bányagödör jelzi a korai kőbányászat kezdetét, mely 
a helyi építkezéseket szolgálta. Ma a területen há
rom bányahely található, két mészkő- és egy dolo
mitfejtő, melyeket a tsz bányászai a szükségletnek 
megfelelően fejtenek. 

32/1. Bere-dűlő ( T - M K Ö ) Kr. 

Ezt a mészkőbányát középső-triász alpi kagyló
mészkőbe telepítették és a mészkövet kizárólag ége-
tet mész előállítására fejtik. A kőzet finomkristá
lyos, vastagpados, helyenként kalciterek hálózzák. 
A bányát 1970-ben nyi tot ták meg, korábban mész
égetésre felszíntől gyűjtött heverő mészkődarabo
kat égettek. Az elmúlt évi termelés 1430 m 3 volt, a 
becsült nyersanyagkészlet 10 évre lesz elegendő. 

32/2. Csertető (T—MKÖ) Kr. 

Ez a mészkőfejtő a falutól É-ra található, a Vö-
röstó felé vezető útelágazásban. A bányát szintén 
1970-ben nyitották, ahol felül vékonypados, az alsó 
részén vastagpados mészkő mutatkozik. A bánya
művelés csak időszakos, leginkább télen folyik, ami
kor mészégetést nem végeznek. Kimondottan épít
kezésre hasznosítható vékonypados mészkő 3—4 m 
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vastagságú, 26°-os dőléssel hajlik ÉNy felé. A fej
tés a rétegdőlés irányában haladhat, kiterjedése 
azonban szűk területre korlátozódik. A földtani ki
fejlődés ismeretében a kitermelhető készlet kb. 50 
ezer m3-re tehető. 

32/3. Berekkút (T—D) Gr. 

A bánya apró munvagödrök mellett létesült 1970-
ben. A feltárt felső-triász dolomit közepes szemcse
nagysággal mutatkozik. A tsz a nyersanyagot csak 
saját felhasználására fejti. 

33. NAGYVÁZSONY 

A nagy határral rendelkező területen működő bá
nya nincs. A terület nagy részét egyébként a Kab-
hegy bazalttakarója fedi, mely alól foltokban buk
kan elő a triász dolomit és mészkő. A terület jelen
tősebb kőzete még a pannóniai édesvízi mészkő, 
mely különösen a középkor kedvelt építőanyaga 
volt. 

34. NEMESVÁMOS 

Területe Veszprém határának Ny-i oldalával ha
táros. Veszprémből Tapolcára vezető úttól D-re 
fekvő terület szorosan kapcsolódik a veszprémi do
lomitplatóhoz, ahol néhány felhagyott kőfejtő is ta
lálható. Az úttól ÉNy-ra a felszínt lösz és pannóniai 
takaró fedi, mely alól csak kisebb foltokban bukkan 
elő idősebb képződmény. A területen működő bá
nya nincs, a jelenleg felhagyott dolomitfejtők ta
pasztalata szerint (Tekeres-völgy) művelésre érde
mes. 

35. ÖRVÉNYES 

A település kis terjedelmű, határa Aszófő és Ba
latonudvari között terül el. A területen pannóniai 
és triász kori képződmények találhatók. A falutól 
D-re elhagyott agyaggödör van, melyet már nem 
használnak, de nagyon valószínű, hogy a középkori 
fazekasmestereknek jelentős bányahelye volt. A 
működő bányában dolomitmurvát fejtenek, melyet 
a helyi tsz üzemeltet. 

35/1. Hosszúrétek (T—D) Gr. 

A bányahely a falutól É-ra, mintegy 500 m-re ta
lálható. A képződmény középső-triász kori, eléggé 
durvaszemcsés kifejlődéssel. A 6—10 m magas fal
ban bányászott dolomitot építkezésre (betonadalék) 

és útépítésre használják. A dolomitmurvából évente 
10 ezer m3-t adnak el. A bánya É-i irányú terjesz
kedésével, mintegy 200 ezer m3 készlettel számol
hatunk. 

36. ÖSI 

A falu területe É-ról Várpalotával, K-ről Fejér 
megyével határos. A területen csupán régi bánya
gödrök találhatók. A Deák-dűlőben dolomitot bá
nyásztak, a falu nyugati szélén kavicsot és K-i ha
tárban homokot fejtettek. Jelenleg működő bánya 
nincs. 

37. ÖSKÜ 

A falu rendkívül nagy határát triász és miocén 
rétegek alkotják. A miocén terület a medence mé
lyedéseit tölti ki. A kavicsos-homokos durva mész
követ Bántapusztánál kb. 1,5 km2-nyi területen 
több, már a római, de különösen a középkorban in
dított bánya tárja fel. Jelenleg ezt a bányát nem 
használják. A területen most egy dolomitbánya 
van, amit a várpalotai tsz üzemeltet. 

37/1. Kikeri-tó (T—D) Gr. 

A vékony (0,5 m) humusszal fedett területen nagy 
kiterjedésben és mélységben felső-triász dolomit 
húzódik. A bányászat nagyon korán elkezdődött, 
elbeszélés szerint 1914-ben már nagy mennyiséget 
termeltek. A bánya tulajdonképpen a 8-as műúttól 
D-re fekszik. A dolomitot 8 m magas fejtési homlok 
tárja fel. A bányafeltárás tovább bővítése szinte 
minden irányban lehetséges, ezért a kitermelhető 
készlet 80—100 évre biztosított. A dolomitot épít
kezési és útépítési célokra használják. 

A dolomit vegyi összetétele: (MÁVKI adata sze
rint). 

CaO 31,53% 
MgO 21,01% 
R203 0,44% 
K20 0,32% 
SO3 nyom 

38. PALÓZNAK 

A kis területű palóznaki határ Csopak és Lovas 
között terül el. A felszínt a Balaton felől permi ré
tegek, a falu feletti részen alsó- és középső-triász kő
zetek alkotják. Kőbányászat napjainkban a terüle
ten nem folyik. 
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39. PAPKESZI 

A terület Balatonkenesétől É-ra terül el. Földta-
nilag eléggé egyöntetű pleisztocén és pannon ré te
gek építik fel. Építőipari nyersanyagtermelés nincs. 
Régi homok- és agyaggödör Sári-puszta környékén 
ismeretes. A Séd mentén húzódó teraszkavics be
hatóbb földtani vizsgálatot érdemel. 

40. PÉCSELY 

A változatos domborzatú területet középső- és fel
ső-triász, valamint pleisztocén üledékek építik fel. 
A falu környékén gyakori mészkő és homokgödrök 
az egykori építőanyag helyi beszerzésére utalnak. 
Ma egy mészfejtő működik a helyi tsz kezelésében. 

40/1. Szépmagas (T—MKÖ) Kr. 

A bányában vékonypados mészkövet fejtenek 
építkezés céljára. A kőzet enyhén márgás összeté
telű. A lelőhely D-felé kiterjeszthető. Becslés sze
rint a lelőhely földtani készlete 50 ezer m:í. 

41. PULA 

A település Nagyvázsonytól Ny-ra fekszik, föld
tani felépítésében triász dolomit, felső-pannon ho
mok-agyag és bazalttufa található. A falu Ny-i ha
tá rában látható bazalt tufa- és homokfejtőket ú tépí
téskor létesítették. Működő bánya nincs. A Pula és 
Öcs közötti út mindkét oldalán vékonyréteges ba
zalttufa található, mely építkezési célokra felhasz
nálható. 

42. SÖLY 

A grazi műút tól D-re fekvő község területét a 
Séd völgye osztja ketté, földtanilag egységes felépí
tésű. Egy dolomitbánya működik, mely a várpalo
tai tsz kezelésében van. 

42/1. Sólyi bánya (T—D) Gr. 

A bánya az ösküi ha tár mentén, a 8-as műút tól 
400 m-re található. A fejtett dolomit nagy részét a 
Péti Nitrogénművek használja fel. Fejtési magas
ság 8 m, a készlet 80—100 évre biztosított. A kőzet 
ásványtani összetétele (Péti Ni t rogénművek): 

CaO — 31,54%; MgO — 21,97%; 
R , 0 3 — 0,26%; K 2 0 — 0,26%. 

43. SZENTGÁL 

A település nagy terjedelmű határa a veszprém— 
szombathelyi vasútvonaltól K-re helyezkedik el. A 
triász, ju ra és miocén képződmények a legelterjed

tebbek. A ju ra mészkövet hata lmas bánya tár ja fel 
a Tűzköves-hegy K-i oldalában. A mészkőbányá
szat 1970-ig a Sümegi Mészmű kezelése alatt 
állt, a fejtést 1970 végén beszüntették. Jelenleg 
a helyi Hunyadi Mg. Tsz. üzemeltet egy kisebb 
mészkőbányát. 

43/1. Tűzköves-hegy (J—MKÖ) Kr. 

A jurakori mészkövet égetett mész előállításához 
fejtik. A mészkő vastagpados kifejlődésű, finom
kristályos szövetű. A 6—12 m falban fejtett mész
kőből 1970. évi adat szerint 6—7000 m:!-t bányász
nak. 

44. SZENTKIRÁLYSZABADJA 

A területen kőbánya nem működik annak elle
nére, hogy a földtani adottságok építőkőfejtésre al
kalmasak, különösen a település D-i oldalán. 

45. TIHANY 

A félszigeten pannóniai homok és bazalttufa ta
lálható. A bazalt tufát az Apáti-hegy K-i oldalán 
nagy kőfejtő tárja fel. Homokot fejtettek a Göd
rösnél és a magaspartoldalban. Jelenleg természet
védelmi okból bánya nem működik. 

46. TÓTVÁZSONY 

A település ha tára a Vázsonyi-medence K-i ré
szén fekszik. Az ÉK-i részen uralkodóan pannon 
képződmények vannak, ÉNy-i és D-i területén pe
dig triász mészkő és dolomit található. A ha tá rban 
egy dolomitbánya működik, melyet a helyi tsz üze
meltet. 

46/1. Kátyó-hegy (T—D) Kr. 

A hegy D-i oldalában 6 m magas falban feltárt 
dolomit közepes szemcseméretű. A bánya évi átla
gos termelése 5 ezer m:i. A murvá t természetes ál
lapotban építkezéshez és útépítéshez használják. A 
bánya É-i i rányban tovább bővíthető, tehát a jelen 
termelési kapacitás mellett 20 évre elegendő. 

47. ÜRKŰT 

A Kab-hegy ÉK-i oldalán húzódó völgyben álló, 
a XVIII. század második felében keletkezett tele
pülés mangánlelőhelyéről híres. Építőipari nyers
anyagot a területen nem bányásznak. 
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48. VÁROSLÖD 

A település ha tá ra erősen tagolt domborzattal 
rendelkezik. Földtani felépítésében túlnyomóan 
kré ta és eocén rétegek mutatkoznak, a mélyedé
sekben pleisztocén üledékkel feltöltve. A korábbi, 
csupán helyi jelentőségű homok- és kőbányászatot 
a falu körüli beomlott bányagödrök mutat ják. 
Egyetlen jelentős bányáját a herendi ma jolikagy ár 
tar t ja üzemben, ahol eocén kori tűzállóanyagot fej
tenek. 

49. VÁRPALOTA 
(Inota + Pét, 1951.) 

Az igen nagy terüle tű város Veszprém megye K-i 
részén fekszik. A több önálló település összevoná
sával nagyra nőtt város területén, az egyébként 
nagy jelentőségű szénbányák mellett jelentős épí
tőipari nyersanyagbányászat is folyik. A földtani-
és kőzettani kifejlődés mint mindenütt , természet
szerűen meghatározza a kiaknázható nyersanyago
kat. A város területén, különösen az É-i és Ny-i ré 
szen felső-triász dolomit és pannóniai édesvízi 
mészkő uralja a térszínt. Elsősorban tehát a dolo
mit és mészkő fejtése került előtérbe. A medence
peremi (D-i) területeken miocén és pannon képződ
ményeket találunk, ahol több, ma már nem működő 
bányahely mutatkozik. Jelentős méretűvé fejlődött 
az ún. SZABÓ JÓZSEF-féle homokbánya, mely ma 
a miocén jellegzetes molluszka lelőhelye miat t vé 
dett terület. A temető környékén édesvízi mészkö
vet fejtettek építkezés és útépítés céljából. Ezeket a 
bányákat a fejlődő és növekvő város halálra ítélte, 
és a ma működő bányák a kibővült település pere
mein találhatók. A jelenleg működő bányákat a he
lyi tsz tar t ja üzemben. 

49/1. Inota, Paskum-dűlő (Pl—MKÖ) Kr. 

nyásznak. A földtani kifejlődés szerint a bánya fej 
lesztésével, illetve bővítésével a nyersanyag 80—100 
évig elegendő. A kőzeten végzett Los-Angeles apró-
zódási veszteség 29,9%. 

49/2. Inota-hegy (T—D) Gr. 

A bánya a hegy ÉNy-i oldalában települt. Az ino-
tai előfordulást ipari hasznosítás céljából részletes 
vizsgálatnak vetet ték alá. Ennek alapján megálla
pítást nyert , hogy sem szerkezetileg, sem pedig ké
miailag nem megfelelő, ugyanis legtöbb min tában 
a MgO mennyisége a CaO mennyisége alatt marad, 
a kívántnál magasabb a R^Oa-tartalma is. A jelen
leg művelt dolomit tehát csak építőipari célokra 
használható. A fejtési fal magassága 6 m. A bánya 
tovább növelhető, a ki termelhető készlet becslés 
szerint 80—100 évre elegendő. A kőzeten végzett 
Los-Angeles-vizsgálat szerint az aprózódási vesz
teség 31,30%. 

Néhány dolomitminta kémiai összetétele: 

M g O % 20,40 20,37 19,97 20,66 20,68 
CaO% 31,60 32,26 32,00 31,22 31,66 
R 2 0 3 % 0,32 0,35 0,60 0,54 0,26 
OÍdh. % 
mar. 0,51 0,16 0,46 0,56 0,52 
A dolomit 
hőbomlása MgC0 3 790 °C, CaCO;! 945 °C. 
(13. sz. ábra) 

49/3. Kikeri-tó (Pl—H) Gr. 

A pannóniai homokbánya Kikeri-tótól K-re a 8-as 
műút mentén van. A homok világossárga színű, fi
nomszemcsés, a felső 4—8 m-es szakasz nagyon sok 
kavicsot tar talmaz, ami nem hasznosítható, leg-

A mészkőbánya a Tésre vezető kövesúttól Ny-ra, 
300 m-re fekszik. A kőzet vastagpados kifejlődésű, 
édesvízi mészkő. A kitermelt mennyiség nagy ré 
szét égetett mész előállítására használják, keveseb
bet építési célokra hasznosítanak. A 8 m magasságú 
falban fejtett mészkőből évente 5 ezer m3-t bá-

13. Az inotai dolomitbánya rétegszelvénye 
Magyarázat: j . Dolomittörmelékes talaj. 2. Apró kockákra szét
hulló dolmit. 3. Pados dolomitszirt 
13. Schíehtprofil des Dolomitensteinbruches von Inota 
Erklärung: l. Boden mit Dolomitschutt. 2. Dolomitgrus. 3. 
Bankiges Dolomitriff 

13. The layer profile of the Inota dolomite quarry 
Legends: 1. Soil with dolomite debris. 2. Small cube-farctures 
dolomite. 3. Shelved dolomite cliff 
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alábbis építési célokra. Jelenleg útalaptöltésnek 
hordják. A homok 4 m vastagságú, ezért k i te rme
lése csak úgy rentábilis, ha a vastag kavicsos fedőt 
is tudják értékesíteni. A vastag fedőtakaró miat t a 
homok fejtése rövidesen leáll. Az elmúlt évek ada
tai szerint 6 ezer m 3 évi átlagtermelést értek el, a 
korábbi jobb földtani adottságok mellett. A homok
bányától É-ra a fedő kavicsos összlet kavicstartalma 
annyira felszaporodik, hogy valószínű a betonkavics 
szükséges szemcseeloszlását eléri. A terület ilyen 
szempontból kuta tás ra érdemes. (14. sz. ábra). 

50. VÁSZOLY 

A falu kis te rü le tha tárán belül uralkodóan triász 
képződményeket találunk, csupán a völgyekben és 
a lankásabb oldalakban települt meg a pleisztocén 
lösz. Az építőipar számára legjobb kőzetkifejlődés
sel a középső-triász szolgál, amit leginkább a falu
tól délre találunk. Itt van az egyetlen működő bá
nya is, amit a helyi tsz művel. 

50/1. Alsóerdő (T—MKÖ) Kr. 

A fejtett mészkő vékonypados kifejlődésű építke
zésre nagyon alkalmas. A bányafal magassága 7—8 
m, évi termelése eléggé szerény, 1000 m"'. A készlet 
nincs felmérve, becslés szerint 100 ezer m'' lehet. 

51. VESZPRÉM 

A megyeszékhely és annak szűkebb térsége leg
nagyobbrészt felső-triászbeli változatos földtani fel
építésből adódóan több évszázados kőbányászati 
múlt ta l rendelkezik. Az ősi város túlnyomórészt he
lyi kőzetekből épült. 

Veszprém térségének legidősebb hasznosítható 
kőzetkifejlődése a középső-karni korú „Jeruzsálem
hegyi márga" rétegcsoport, melynek építőipari hasz
nosítására a márga kísérőkőzeteivel (mészkő, dolo
mit) együtt került sor. A Szalay-domb mészmárga, 
tűzköves mészkő és dolomit rétegei, valamint a ker
tekalja dolomitmárgája és dolomitja ugyancsak he
lyi építkezési célokra nyer t felhasználást. A felső-
karni márga felszínmáladékát téglavetők (Tégla
vető-dűlő) hasznosították. 

A felső-karni fődolomitot — melynek hasznosí
tása szintén 100 évnél régebbre nyúlik vissza — 
kezdetben főként útalapozási, kisebbrészt építési 
célokra vet ték igénybe (Táborállás). Hasonló fel
használási területű volt a nóri emeletbeli fődolomit 
(Füredi-domb) is. A Séd völgyben szórványosan mu
tatkozó vékonyrétegű (max. 0,5 m-es) miocén ka
vics csak néhány magánépítkezésnél, a szintén kis 
mennyiségben kifejlődött pliocén édesvízi mészkő 
pedig csak alárendelt felhasználást nyert. A negyed
kori agyagos lösz hosszú ideig durvakerámia-ipari 
nyersanyagot (Vámosi és Almádi úti téglagyárak) 
szolgáltatott. 

Építő- és építőanyag-ipari földtani nyersanyag
ként mintegy 25 éve kizárólag a fődolomitot vehet
jük számításba, melynek igénybevétele az újabb 
hasznosítási szempontok (beton-adalékanyag, kohá
szati adalékanyag stb.) előtérbe kerülésével egyre 
fokozódott. Jelenleg két dolomitbánya működik a 
város körzetében (Seredomb, Csererdő), mindkettő
ben felső-triász nóri emeletbeli dolomit murvát ter
melnek. 

51/1. Seredomb (T—D) Gr. 

A seredombi lelőhely Veszprém-Külső pályaud
var felé vezető úttól Ny-ra fekszik. A bánya már 
régen fejtés alatt állt, 1949-ben azonban államosí
tották. A bánya készlethelyzetének felmérésére 
mélyfúrással kísért földtani kuta tás t végeztek. A 
földtani zárójelentés (NÉMEDI V. Z.) megállapítása 
szerint a ki termelhető készlet 6,1 millió tonna. Az 
évi termelés 30 ezer tonna, melynek nagy részét 
kohászati célra használják. A dolomit kémiai ösz-
szetétele az alábbi (OFKFV. Komló): 

14. Л Kikeri-tói homokbánya rétegszelvénye 
Magyarázat: 1. Holocén — talaj. 2. Felsőpannon — kavicsos 
homok. 3. Sárga, finomszemű homok. 4. Agyag 

14. Schichtprofil der Sandgrube beim Kikéri-See 
Erklärung: 1. Holozän — Boden. 2. Oberpannon — Schottiger 
Sand. 3. Gelber feinkörniger Sand. 4. Ton 
14. The layer profile of the Kikeri-tó sand pit 
Legends: 1. Holocene soil. 2. Upper Pannonian gravelly sand. 
3. Yellow, fine-grained sand. 4. Clay 
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CaO — 30,79% 
MgO — 21,00% 
S i 0 2 — 0,33% 

F e 2 0 3 — 0,25% 
AI2O3 — 0,22% 

CO2 — 46,59% 
Old. mar . — 0,58% 

Számított MgCo3 — 43,98% 

52/2. Csererdő (T—D) Gr. 

A cseri dolomitlelőhely a Márkó felé vezető m ű 
úttól 500 m-re É-ra található. A bánya megindítá
sának kezdete ismeretlen, a működte tő vállalat 
1949-ben vette át és korszerűsítette a lelőhelyet. A 
dolomit fizikai tulajdonságaiban és kémiailag is na 
gyon hasonló a seredombi kifejlődéssel. A művelés 
5 m-es falban történik, ahonnét évente 60 ezer m 3 

anyagot fejtenek le. A fekvés alapján a bánya köze
lében levő terület ki termelhető készlete 120 ezer 
tonna. A bánya tovább nem bővíthető, valószínűleg 
a bányát megszüntetik 1971-ben. A dolomit térfo
gatsúlya 2,4 gr/cm3. 

A kőzet kémiai összetétele: (NEVIKI Veszprém) 
CaO — 29,96% 
Mgo — 21,00% 
R2O3 — 0,62% 
S i 0 2 — 0,10% 
Izz. veszt. — 47,29% 

52. VESZPRÉMFAJSZ 

A kis területű település nagy részét lösz borítja, 
csupán a terület peremi részein ta lálunk alsó- és 
középső-triász rétegeket. Bányászatra alkalmas kő
zetkifejlődés a ha tá r Ny-i részén kis kiterjedésben 
mutatkozik, ahol felhagyott bányagödrök lelhetők. 
Ugyancsak a település Ny-i ha tá rában felhagyott 
homokbánya muta t ja az építőanyag helyi jelentő
ségű felhasználását. A homok, amely tulajdonkép
pen homokos lösz, nagyobb termelésre közepes, 
vagy gyenge minősége miat t nem alkalmas. Mű
ködő bánya a területen nincs. 

53. VILONYA 

A község határa Öskü alatt húzódik. A berhida—• 
vilonyai ú t szinte két részre osztja a területet , úgy 
morfológiai, mint földtani vonatkozásban. Az úttól 
É-ra középső- és felső-triász dolomitok, D-re a la
pályosabb részen pannon és miocén törmelékes fel
halmozódás ismeretes. Vilonya térségében több fel
hagyott és működő dolomitbányát ismerünk. A fia
talabb képződmények közül kavics, kavicsos homok 
rétegeket fejtik. A működő bányák a balatonke
nesei Mg. Tsz. kezelése alatt állnak. 

53/1. Sukorói-dűlő (T—D) Kr. 

A lelőhely a Belső-hegy D-i oldalán található. Ez 
a kifejlődés középső-triász korú ún. diploporás do
lomit, amely vékony- és vastagpados kifejlődésben, 
ÉNy-i dőléssel a felszínen is jól nyomozható. A kő
zet aprózódása közepes, leginkább csak útépítésre 
alkalmas. A 6—7 m magas falban feltárt kőzetből 
időszakos fejtés mellett 2000 m3-t adnak el évente. 
A bánya tovább bővíthető, a ki termelhető becsült 
készlet 5000 m 3 lehet. 

53/2. Felsőurasági-dűlő I. (T—D) Kr. 

A falu É-i ha tá rában működő murvabánya felső
triász anyagot szolgáltat. A te rmék közepes szem
cseméretű, erősebben porló részletekkel. A 4—5 
m-es falban fejtett dolomitból évente 2 ezer m3-t 
szállítanak el. Az itt fejtett anyag betonadaléknak 
és útépítésre hasznosítható. A bányaterüle t becsült 
ki termelhető készlete kb. 20 ezer m:i. 

53/3. Felsőurasági-dűlő II. (T—D) Kr. 

A Belső-hegy Ny-i oldalát több bányahely tárja 
fel, ahol ugyancsak durva dolomitmurva fejthető. 
A 6—7 m falban feltárt helyekről évi 500 m 3 anya
got szállítanak. Durvaszemcsés megjelenése csak 
útalapozáshoz teszi alkalmassá. A fejtés a Belső
hegy i rányában bővíthető, becsült készlete 50 ezer 
m3-re tehető. 

53/4. Szélesi csapás-felső (P l—H és K) Gr. 

Berhidáról a falu felé vezető út D-i oldalán 1970-
ben megnyitott bányát még az elmúlt évben csak 
saját használatra fejtették. Az útépítő vállalat azon
ban alkalmasnak találta úttöltés felhasználására, 
ezért 1971-ben 3—4000 m 3 anyagot szállít el. A lá
tott feltárás alapján úgy tűnik, érdemes volna a 
kavicsréteg szemcseeloszlási és finomfrakció-vizs
gálatát elvégezni. A vizsgálat kider í thetné a kavics 
beton-adalékanyagként való hasznosíthatóságát. 

54. VÖRÖSTÓ 

Határa a Vázsonyi medence DK-i szélén fekszik. 
A kis területen triász mészkövek az uralkodók, 
melyből az útépítés alkalmából nagy mennyiséget 
használtak fel. Innét ered a területen hát rahagyot t 
több bányagödör. Jelenleg a területen kőbányászat 
nem folyik. 

Bubics István 

(A kézirat lezárva 1971 május.) 
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Im a l lgemeinen Teil we rden in chronologischer Rei
henfolge die Ges te ins typen und Ausb i ldungen vorge
stellt, die auf G r u n d der geologischen S t ruk tu r bei der 
heut igen Technologie der Bau indus t r i e wir tschaft l ich 
abzubauen sind. Wei te rh in m a c h t u n s die Arbei t mi t 
den im Gebiet des Kreises Veszprém e rkunde ten Vor
r ä t en und mi t denen der sich in Bet r ieb bef indenden 
Be rgwerke bis zu e inem gewissen G r a d e mi t dem Cha
r ak t e r e iner Ka ta s t e r i a l au fnähme (Abb. 14) bekann t , 
die durch eine Übers ich t skar te e ine räuml iche Or ien
t ie rung bietet . 

István Bubics 

ROHSTOFFE DER BAUINDUSTRIE IM KOMITAT VESZPRÉM 
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THE RAW MATERIALS OF BUILDING INDUSTRY IN VESZPRÉM COUNTY 

With respect to raw material sources of the building 
industry, Veszprém County occupies a central place in 
Transdanubia, owing mainly to its diverse geological 
constitution. The present work set the target to discuss 
the geological development of mines first in its general 
outlines then breaking down into regions. Accordingly, 
the possibility is offered to draw attention to the si
tuation of the geological reserves of certain sites and 
also to such regions which store economically exploit
able raw materials. In some cases, where it was pos
sible, mention was made on certain mining historical 
circumstances. 

In the general part a chronological list is given com
prising those rock-types, genesis which, owing to their 
geological constitution, are apt for economical exploit
ation with the present building industrial technologies. 
The subsequent part discusses the geological reserves 
and the functioning mines in the Veszprém district, to 
a certain extent in a cadaster character (Fig. 14) ; this 
all is well surveyable on the attached map. After this 
first contribution the results obtained in the other parts 
of the county already under investigation will be sub
mitted. 

István Bubics 




