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Mérnökgeológiai problémák az építésügy terén
írta: Dr, Karácsonyi Sándor és Varga Márton

A területrendezéssel foglalkozó építészmér
nök, aki a terület adottságaihoz kívánja tele
pülésfejlesztési tervét alakítani, vagy a mérnök, 
aki a talajt mérnöki létesítmény kialakítására 
és megépítésére használja fel, a földfelszín 
alatti viszonyokkal foglalkozó szakemberektől 
bizonyos információkat vár. A szolgáltatandó 
információknak olyanoknak kell lenniük, hogy 
a megkövetelt gazdaságossági határokon belül 
a mérnöki létesítmény állékony és rendeltetésé
nek megfelelő élettartama alatt kifogástalanul 
használható legyen. A múltban a mérnökök és 
városrendezők részére a szükséges információ
kat eleinte csak a geológusok, majd néhány év
tizede a talajmechanikusok bekapcsolásával kö
zösen szolgáltatták. Az információszolgáltatás 
a föld felszín alatti talaj és talajvíz viszonyokra 
egyaránt kiterjedt. A beruházások megvalósítá
sában idővel más elvek és arányok alakultak 
ki, és éhben az új helyzetben a geológusok és 
talajmechanikusok adatszolgáltatásai egyes ese
tekben már nem feleltek meg maradéktalanul 
az építési és iparpolitikai szempontoknak. Ezért 
a két tudomány közé egy harmadiknak, egy

összekötő, az átfedő területek magábafoglaló 
tudománynak, a mérnökgeológiának kialakítása 
vált szükségessé.

Az Építésügyi Minisztérium (továbbiakban 
ÉM) területén található mérnökgeológiai prob
lémákat a következőkben lehet összefoglalni.

I. Az ÉM geológiai igényei

Az ÉM területén a geológiai igények mind az 
építőanyag-, mind az építőiparban jelentkez
nek.

Az építőanyagipar geológiai igényei a követ
kező 4 iparágban döntő fontosságúak:

— a tégla- és cserépiparban,
— a mész-, cement- és azbesztcement ipar

ban,
— a kő- és kavicsiparban és
— a finomkerámia iparban.
Az építőipar geológiai igényei általában az 

alábbi területeken jelentkeznek:
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— regionális tervezéseknél,
— a tömbösített ipari és mezőgazdasági tele

püléseknél,
— a telepítések közművesítésénél és
— a közlekedési hálózat tervezésekor.
Mind az építő-, mind az építőanyagipar a 

mérnökgeológiával szemben a következő kívá
nalmat támasztja:

— foglalkozzék az ipar műszaki fejlesztési 
kérdéseivel,

— oldja meg a mérnökgeológiai térképezés 
feladatait és

— végezzen távlati és konkrét tervezésekhez 
feltárásokat, és azokat a célnak megfele
lően értékelje.

A műszaki fejlesztési tevékenység keretében 
a legégetőbb megoldásra váró feladatok a kö
vetkezők:

— a térképezési metodika fejlesztése és
— a feltárási módszerek tökéletesítése.
Természetesen a hazai fejlesztési igényeket

a KGST tagállamaival összhangban és együtt
működve kell megoldani.

A mérnökgeológiai munkálatok során nyert 
adatokat és értékeket a kezelhetőség és átte
kinthetőség céljából térképeken célszerű áb
rázolni. Az építőipart kiszolgáló térképek műi
den esetben céltérképek. Ezek a térképek a vá
rosok és községek

— általános rendezési terveihez és
— részletes rendezési terveihez 

készülhetnek konkrét és távlati tervezések ese
teiben.

Az építésügy (építő- és építőanyagipar) terü
letén a gyakorlati földtani és mérnökgeológiai 
problémák az alábbiak:

— nagy területek mérnökgeológiai vizsgá
lata és értékelése építési célokra,

— földalatti vizek feltárása, víztelenítése, va
lamint

— az építőanyagipar részére szükséges ás
ványi nyersanyag kutatása, javaslattétel 
a kitermelés helyes körülményeinek ki
alakítására.

A következőkben az említett három problé
mával részletesebben szükséges foglalkozni.

A korszerű városkialakítás és lakásépítkezés 
egyaránt szükséges teszi a koncentrált lakó
telepek kialakítását és ezáltal nagyobb terüle
tek folyamatos beépítését. A nagyobb terüle

tekre kiható építési tevékenység tevékenység 
esetében — a telepítési hely kijelöléséhez — 
szükséges a számításba vehető területek érté
kelése, az építést megelőzően pedig a beépí
tésre kiszemelt részterület komplex szemléletű 
mérnökgeológiai vizsgálata.

Egy-egy építmény elhelyezése esetén a kör
nyező területen kialakult viszonyok csak kis 
mértékben, főleg csak lokálisan változnak meg, 
és ennek megfelelően a tényleges építési fel
tételeket is csupán helyileg kell vizsgálni. Na
gyobb terület beépítése esetén azonban az 
adottságok az egész területre kiterjedően vál
tozhatnak meg, az esetleges változások az egész 
telepítésre visszahatnak. Mindezekből követke
zik, hogy területrészek igénybevétele esetén is 
komplex jellegű vizsgálatokat kell végezni, 
mivel a terület egységes szemléletét nem ala
kíthatjuk ki a helyi jellegű vizsgálatok ered
ményeinek mozaikszerű összeillesztésével.

A mérnökgeológiai vizsgálatoknak ez esetben 
az a feladata, hogy a közvetlen hatásokon felül 
felderítsék mindazokat a közvetett hatásokat is, 
amelyek jelentősége nagyon sokszor a tervezők 
figyelmét elkerüli, utólagosan azonban számos 
nem kívánt bonyodalmat eredményezhet. Egy- 
egy terület beépítése kapcsán tehát a mérnök- 
geológiai vizsgálatoknak az a feladata, hogy 
mindazokra a körülményekre fényt derítsen, 
amelyet a beépítés hatására megváltozhatnak, 
vagy amelyeket a beépítés módjának kialakí
tásánál — a tervezéskor, kivitelezés alatt és 
üzemeléskor — figyelembe kell venni.

A telepítési előmunkáaltok keretében vég
zendő mérnökgeológiai vizsgálat feladata a szá
mításba vehető terület mindazon sajátosságai
nak felderítése és értékelése, melyek összessé
géből a beépíthetőségre és módozataira javas
latot lehet tenni. Az előzetes mérnökgeológiai 
felméréseknél így többek között tekintettel kell 
lenni a terület felszíni vizeire, a felszíni vizek 
lefolyásának irányára, sebességére, a lefolyó 
víz tömegére, a felszín alatti vizek helyzetére, 
az eróziós veszélyekre, csúszásokra, suvadások- 
ra, az építésre kijelölt helyeken a földtani fel
építésre, a terület alkotó kőzetek különböző 
tulajdonságaira, a felszíni és felszín alatti vizek 
elleni védekezés (agresszivitás, víztelenítés stb.) 
szükségességére. Mindezeken felül még számí
tásba kell venni a területen, vagy közelében 
nyerhető és az építkezés során felhasználható 
építő vagy egyéb anyagokat (kavics, homok, 
feltöltéshez szükséges anyaglelőhely stb.).
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Az előzőkben ismertetett és új építkezések
kel és építményekkel kapcsolatos mérnökgeoló
giai vizsgálatokon felül említést kell tenni első
sorban épületkárok következtében szükségessé 
váló mérnökgeológiai vizsgálatokról is. Az ilyen 
jellegű károsodások szinte minden nagyobb 
építkezésünk szomorú kísérői, mintegy rámu
tatva azoknak a komplex mérnökgeológiai vizs
gálatoknak a hiányára, amelyet még a helyi 
jellegű vizsgálatokban nagy szakismerettel és 
gyakorlattal rendelkezők is sok esetben szük
ségtelennek tartottak. Az utólagos vizsgálatok 
természetszerűleg nem pótolhatják a helyes 
előmunkálatok hiányát, mert a vizsgálatokat a 
beépítettség korlátozza, a vizsgáaltok mielőbbi 
lefolytatását és befejezését a további károsodás 
elleni félelem sürgeti, és nem utolsó sorban a 
már bekövetkezett károk eleve kizárják azokat 
az eredményeket, amelyeket a jóidőben végzett 
vizsgálatok feltétlenül szolgáltattak volna.

2. VízMtárás — víztelenítés

A korszerű lakásépítkezések keretében még 
olyan területeken is csak közműves lakóházak 
kialakítása kívánatos, ahol a környezet építési 
színvonala ettől lényegesen elmarad. Az épít
kezések szükséges velejárója ilyen esetekben 
a közművesítések megoldása. A 15 éves lakás
fejlesztési program összeállításakor szinte min
den tervezett építkezésnek kulcskérdése volt a 
vízellátás és szennyvízelvezetés lehetősége. 
Egyes lakótelepek építésekor a vízellátást és 
szennyvízelvezetést sok esetben egyedileg kell 
megoldani és kialakítani, míg nagyobb lakótele
pülések létesítésekor központi és szennyvízel
vezetést kell biztosítani. Vízföldtani adottsá
gaink alapján az ország területének nagy ré
szén a vízellátás elsődleges lehetősége a felszín 
alatti vízkészlet rendszerint kutakkal történő 
igénybevételével adódik. A vízbeszerzés célsze
rű és gazdaságos megoldására így, az altalaj 
víznyerési viszonyait kell vizsgálni, és a lakás
építéshez kapcsolódó egyéb tervezési munkák 
keretében kell a vízbeszrezés és vízellátás ter
veit is kialakítani. Hasonló feladatok jelentkez
nek egyebekben azoknál az ipari és egyéb lé
tesítményeknél is, amelyek kivitelezésével is az 
építésügy foglalkozik.

E végleges jellegű megoldások mellett sok 
esetben keresni kell — ideiglenes feladatként 
az építkezés első fázisának időtartamára — a 
száraz munkagödör legcélszerűbb biztosításának 
feltételeit is. A víztelenítés problémája a sajátos 
földtani adottságok alapján igen sok esetben 
nem korlátozható a helyi feltárási eredmények 
értékelésére, és ezekből egyetlen esetben sem 
lehet következtetést levonni a vízutánpótlódás 
mértékére vonatkozóan. A gazdaságos és cél
szerű víztelenítés kérdése így ismételten komp

lex műszaki-földtani, tehát mérnökgeológiai is
meretet és víztelenítési kérdésekben való gya
korlottságot igényel.

Az előzőkhöz tartozik — a víztelenítési prob
lémáknál sokkal nagyobb jelentőségű — a víz- 
beszerzési feladatok vízföldtani adottságainak 
szabatos értékelése, mert amíg a víztelenítés 
esetében a víznek adott szintig történő leszívá
sa, ill. adott térből való kizárásának időleges 
megoldása a feladat, addig a vízbeszerzés te
kintetében mind a feltárás mélysége, mind te
rületi kiterjesztése a víztelenítés által szabott 
korlátok sokszorosát teheti ki. Természetszerű
leg a vízbeszerzés gazdaságossága is a vízföld
tani viszonyok és az egyéb adottságok helyes 
mérlegelésétől függően nagyobb határok közt 
változhat, hiszen itt a termelés egyéb problé
mái mellett új tényezőként, többek között, a 
termelendő víz minősége is rendkívül jelentős.

3. Az építőanyagipar részére szükséges 
ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése

Az építőiparra váró feladatok teljesítése ér
dekében jelentős mértékben fokozni kell az épí
tőanyagipar termelését, sőt egyes iparágakon 
belül a termelést az előzőkkel szemben meg 
kell többszörözni. Az építőanyagipar fejleszté
sének előfeltétele a felhasználáshoz szükséges 
ásványi nyersanyagok feltárásának és kutatá
sának növelése.

A meglevő üzemek korszerűsítése céljából a 
már termelésbe vett nyersanyag-bányák köze
lében kell lehetőség szerint a szükséges építő
anyagmennyiséget feltárni, azonban a techno
lógia kívánalmainak emelkedése miatt a fel
használható nyersanyag kutatását a már ter
melésbe vett ahszonanyag jobb minőségben 
való beszerzésére kell irányítani.

Űj üzemek létesítése esetén az üzem telepí
tési helyének kiválasztásánál eleve tekintettel 
kell lenni a szükséges mennyiségű, és lehetőség 
szerint a legjobb minőségű, valamint a leggaz
daságosabb körülmények között kitermelhető 
építőanyag lelőhelyekre. Az építőanyagkutatás
nak így már az üzemtelepítés stádiumában is a 
helykijelölésre is vissza kell hatnia, és a tele
pítési hely kiválasztásánál egyik döntő tényező
ként kell jelentkeznie.

Az építőanyagkutatás jellegénél fogva sajá
tosan hármas feladat. A feladat egyik részét 
az ásványi’ anyagoknak geológiai felkutatása, a 
másik részét a feltárás, valamint a leművelés 
körülményeinek kialakítását tervező mérnöki 
munka, a harmadik részét pedig a használati 
alkalmasság megállapítását szolgáló technoló
giai vizsgálatok képezik.

A kutatás lefolytatásának mérnökgeológiai 
jelle és a használhatóság érdekében szükséges 
technológiai vizsgálatok kettőssége következté
ben az építőanyagkutatás helyes módszerei
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mind ez ideig általában nem alakultak ki. Máig 
sem nyert felismerést az a tény, hogy az ás
ványi nyersanyagokat elsősorban mérnökgeo
lógiai szamlélettel kell kutatni és vizsgálni. 
Mérnökgeológiai szemlélet alapján kell meg
határozni a feltárás helyes módszerét, a telepí
tendő fúrások, aknák számát és elrendezését. 
Mérnökgeológiai szemlélettel kell elsődlegesen 
a kutatási mintákat értékelni, ilyen szemlélet
tel kell a feltárt készlettet felmérni, és a kész
letmeghatározás megbízhatóságát eldönteni. E 
szemlélettől eltérően az eddigiek során sok ta
pasztalat utal arra, hogy a kutatást teljesen 
ötletszerűen folytatják le, és jó esetben egy-egy 
geológus időszakos részfeladatokra korlátozódó 
bevonásával igyekeztek biztosítani a szükséges 
földtani vonakozású eredményeket.

II. Az építésügyi földtani és mérnökgeológiai 
problémáinak jelenlegi megoldása

Az építésügy területén jelentkező földtani és 
mérnökgeológiai problémák és feladatok meg
oldására eddigiekben az alábbi gyakorlat ala
kult ki.

1. Nagy területek mérnökgeológiai vizsgálata

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakás
építésnek és településfejlesztés előkészítő mun
kálatai keretében elsősorban az egyedi épületek 
kialakításához kapcsolódó helyi jellegű vizsgá
latok módszere és rendszere alakult ki. A lo
kális vizsgálatokat a különböző tervező irodák 
keretében működő talajmechanikai részlegek 
végzik, és csak az ÉM két nagyobb, mélyépí
téssel foglalkozó vállalata képes a lokális vizs
gálatokon felül mérnökgeológai vizsgálatokat is 
végezni. A nagyobb területek beépítését meg
előző mérnökgeológiai vizsgálatokra az esetek
nek csak kisebb hányadában került sor, mert 
sem az építésügy irányító szerveinél, sem a be
ruházóknál, sem pedig a tervezőirodáknál nem 
érvényesül súlyának megfelelően a mérnök
geológai szemlélet. Mindennek következménye, 
hogy a vizsgáaltokra rendszerint idő és anya
giak sem állnak rendelkezésre, még ha törté
netesen fel is ismerik adott esetekben a mér
nökgeológai vizsgálatok szükségességét. A je
lenlegi tervezési rend mellett egy nagyobb te
rületre kiterjedő és az adottságokat általános 
összefüggésében vizsgáló mérnökgeológai kuta
tás időszükséglete sem arányosítható a terve
zési előmunkálatok egyéb időszükségletével.

Ezen a problémán elsősorban úgy lehetne 
segíteni, ha a nagyobb beruházások előkészíté
sét, a beruházás tényleges kezdetét jóval meg
előző időszakra ütemeznék. Megítélésünk sze
rint egyetlen szakember előtt sem lehet kérdé
ses, hogy a tervezés színvonalának emelésére,

a beruházás gazdaságosságára, különösen pedig 
a létesítmények időállóságára döntő hatású le
het a nagyobb területek összefüggő rnérnök- 

* geológai vizsgálata és értékelése. Ennek alá
támasztását — különösebb indokolás nélkül — 
pl. a dunaújvárosi parfal szakadás és a most 
utólagosan folyó vizsgálatok elvégzésének szük
ségessége szigorú figyelmeztetésként jelzi.

2. Vízfeltárás — víztelenítés

Az építésügy keretében jelentkező mérnök- 
geológiai problémák közül a vízbeszerzési és 
víztelenítési feladatok megoldását minősíthet
jük a legrendezettebbeknek. Az ÉM keretében 
két mélyépítési szaktervező vállalat rendelke
zik mérnökgeológai és hidrológiai feladatokkal 
foglalko ó részlegekkel. Ezen túlmenően a víz- 
telemítési problémákat — miután azok egyes 
létesítményekhez kapcsolódók — a szakterve
zők is megfelelő gyakoralattal és szakértelem
mel oldják meg. Különösen a vízbeszerzési kér
dések megoldása tekinthető rendezettnek és 
magas színvonalúnak, bár itt is előfordul egyes 
esetekben még olyan mulasztás, mely a fel
adatnak nem kellő időben történő felismerése 
miatt részben a tervezés, részben pedig az 
üzembehelyezés időszakában nehézséget okol
hat, és olyan gyors megoldások kialakítását 
igényli, amelyeknél főleg a biztonság és a gaz
daságos ság rovására kell engedményeket tenni.

3. Építőanyagkutatás

Már az előzőkben is utalást tettünk arra vo
natkozóan, hogy az építőanyagipar nyersanyag- 
kutatásai tekintetében mindezidegi nem alakul
tak ki a kutatás helyes módszerei, és így ma
gának a kutatásnak a gyakorlata sem minő
síthető kielégítőnek. Az építőanyagipar egyes 
iparágaiban egymástól teljesen elkülönülve 
igyekeznek a nyersanyagkészletre vonatkozó 
megbízható eredményeket beszerezni, és az eh
hez szükséges jobb feltárási feltételeket kiala
kítani. Az egyes iparágakban az építőanyag- 
kutatás az alábbiak szerint történik:

a) Kő-, kavicsipar
A kőbényászat vonatkozásában a nyers
anyagkutatás a felhasználás jellegétől füg
gően általában út- és vízépítés, továbbá 
burkolókő vonatkozásában történik. A kü
lönböző jellegű felhasználás szerint a ku
tatásokat a tröszt különböző vállalatai öt
letszerűen és a geológiai szemlélet hiányá
ban végzik, ill. végeztetik.
A kavicsbányászat a meglevő bányaüzemek 
fejlesztésével, valamint az új kavicsbányák 
létesítésével kapcsolatos haszonanyag-kuta-

38



tásra egy kézi fúróberendezéssel rendelke
zik. A feltárások irányítására, értékelésére 
megfelelő szakgárda és apparátus nem áll 
rendelkezésükre, így e munkálatokat évek 
óta az FTI látja el.

b) Tégla-, cserépipar
A közvetlen bányanyitáshoz szükséges üze
mi feltárások lefolytatására az iparág 11 
vállalatából 10 rendelkezik kézi fúróbe
rendezéssel, azonban gyakorlatilag csak két 
vállalatnál folyik ilyen jellegű üzemi elő- 
feltárás. A távlati kutatásokat a tröszt föld
tani csoportja végzi, 3-4 meglevő fúró
berendezéssel. A fúrás során feltárt anya
got az egyik vállalatnál működő labora
tórium vizsgálja. A feltárások irányítására, 
kiértékelésére, a kutatási eredmények föld
tani dokumentálására gyakorlatilag egy 
geológus középkáder áll rendelkezésre, míg 
a csoporthoz tartozó nagyobb gyakorlatú 
két szakember elsődlegesen bányalefedési 
tervezéssel foglalkozik.

c) Mész-, cementipar
A  mész-, cementipar építőanyag kutatásá
ra az a jellemző, hogy e kutatások meny- 
nyisége és jelentősége ellenére mind ez 
ideig semmiféle megnyugtató feltárási 
módszer nem alakult ki. A kutatások irá
nyítását elsősorban az ÉaKKI látja el, ez 
azonban a kislétszámú szakgárda és a fel
tárásokhoz szükséges apparátus teljes hiá
nya mellett nem tekinthető megnyugtató 
megoldásnak. Ez a magyarázata annak, 
hogy az ÉaKKI-ra bízott kutatásokban és 
azok irányításában az ÉKME Ásvány- és 
Földtani Tanszéke, valamint nem kis mér
tékben az FTI is részt vesz. A feltárásokat 
pedig - különböző vállalatok végzik. Az 
ÉaKKI mellett az építőanyagkutatások 
szervezését még rendszerint az IPARTERV 
látja el, feltehetően annak eredményeként, 
hogy a kidolgozásra hozzájutó feladatok 
előkészítése az előzőkben vázolt problémák 
miatt sok esetben nem éri el azt 'a mély
séget, hogy azok alapul vételével — gaz
daságosság tekintetében is — értékelhető 
tervtanulmányok lennének készíthetők. Az 
IPARTERV ilyen jellegű igényeit általában 
az FTI felé érvényesíti.

d) Finomkerámig-ipar
Az iparág minden építőanyagkutatási fel
adatát a Nehézipari Minisztérium oldja 
meg.

III. Javaslat

Az építőanyagipar egyes iparágaira jellemző 
kutatási módszereket értékelve megállapítható,

hogy azok lefolytatása és irányítása nem egy
séges. Azok az építőanyagipari kutató egységek, 
amelyek saját feltáró felszereléssel rendelkez
nek — a feltárások technikai részében járatos 
szakemberek hiányában — munkáikat kezdet
legesen, igen alacsony termelési színvonalon 
végzik. Azok az iparágak, amelyek saját fel
táró felszereléssel nem rendelkeznek, ki van
nak szolgáltatva a kivitelező vállalatok határ
időre és minőségre egyaránt kiható munkájá
nak. Mindezeken felül ki kell emelni, hogy a 
legjelentősebb kutatásokat igénylő mész- és ce
mentipar keretében sem a kutatások — az egész 
iparágra kiterjedő — irányítása, sem pedig 
azok lefolytatása nem tekinthető megoldottnak.

Mindezeken túlmenően a jelenleg folyó épí
tőanyagkutatásokat azzal jellemezhetjük, hogy 
ezekben az iparágakban sokszor nem céltudatos 
kutatás folyik, hanem a nagyrészt j ól-rosszul 
kijelölt területek vizsgálatát végzik. E feltárá
sok sajátosságaként nem a készlet hat az ipar
ra, hanem az ipar tervezett fejlesztéshez igyek
szünk megfelelő készleteket biztosítani. Ez a 
helyzet még olyan iparágakban is, mint a ka
vicsbányászat, amelynél az ország számos te
rületén rendelkezünk beszerzései Illetőséggel, 
de nem jutottunk el addig, hogy e reménybeli 
területeket felkutassuk és számításba vegyük, 
és az újabb bányatelepítéseket a felvevő és a 
lelőhelyek egyidejű vizsgálata alapján határoz
zuk meg.

Külön probléma és új feladat a házgyárak 
létesítésének kérdése. Ezek a technológiái jelle
gű építőanyagok (mész, cement stb. mellett igen 
sok homokot és kavicsot is igényelnek. Nincs 
tudomásunk ezek telepítésével kapcsolatban 
sem olyan előmunkálatokról, amelyeknél a te
lepítést építőanyagkutatás eredménye alapján 
hajtották volna végre, annak ellenére, hogy a 
gazdaságos működés nyilvánvalóan függ a ka
vics és homok költséges szállításától is.

Az építőanyagkutatás jelenlegi helyzete any- 
nyiból is hátrányos, hogy az országban számos 
helyen folyik különböző célzattal feltárás, föld
tani és mérnökgeológai kutatás, amelynek ered
ménye az építőanyagipar szempontjából ve
szendőbe megy, mert sehol nem áll rendelke
zésre megfelelő adottság az eredmények össze
gyűjtésére és az építőanyagipar szempontjából 
való értékelésére és nyilvántartására. Mindez 
vonatkozik magára az építőanyagkutatásra is, 
mivel az ÉM-en belül folyó kutatásoknak sincs 
központi nyilvántartása. Ezeknél sokkal hátrá
nyosabb, hogy az ÉM nem rendelkezik egyet
len olyan szervvel sem, amely a készletek fel
kutatását és értékelését végezné.

Az építőanyagkutatásokkal kapcsolatban kö
zöltek összefoglalásaként megállapítható, hogy 
a vizsgálatoknál a földtani szemléletnek kell 
elsősorban érvényesülnie. Ezt a célt szolgálja 
az Országos Ásványvagyon Bizottságnak azon

39



rendelkezése, amelynek alapján a kutatások 
eredményeit földtani zárójelentésbe kell össze
foglalni; a megkutatottságra vonatkozó bizony
latot is csak ennek alapján adják ki.

E szemlélet érvényrejuttatása alapján elsőd
leges feladat az ÉMl-hez tartozó olyan szerv ki
jelölése, amely az építőanyagkutatások irányí
tását egységesen és átfogóan minden kutatásra 
kiterjedően képes ellátni, és a földtani záró- 
jelentéseket azonos szemlélettel összeállítani. 
Ezen felül kívánalom, hogy a feltárások jelen
tős részét saját kutatórészlegeivel végezze el, 
és a más szervek által végzett kutatások irányí
tására műszaki (fúrástechnikai) és földtani vo
natkozású ismeretekkel rendelkező szakemere- 
ket tudjon biztosítani. További feladat az épí
tőanyagkutatási eredmények egységes nyilván
tartása, esetlegesen más jellegű kutatásoknak az 
építőanyagfeltárás szempontjából való átértéke
lése, valamint perspektivikus kutatások folyta
tása és a reménybeli készletek számba vétele.

Az előlzőkből látható, hogy az építésügyi fel
adatok helyes előkészítése, valamint az építő
anyagkutatások megbízható és kellő színvona
lon való lefolytatása céljából nem nélkülözhető 
a geológiai tevékenység, amelynek az építkezés 
és településfejlesztés színvonalának emelésével 
párhuzamosan egyre nagyobb és sokrétűbb fel
adatokat kell megoldania.

Az építésügy jelenlegi szervezetében az irá
nyítás vonatkozásban teljes mértékben hiány
zik a geológiai szemlélet, és ennek hiánya ká
rosan hat ki a feladatok gyakorlati megoldá

sára is. A geológiai szemlélet érvényesítésére 
feltétlenül kívánatos volna az építésügy irányí
tó szervénél olyan egységet létrehozni, amely
nek feladata volna az építésügyi tevékenység 
különböző szakágai között a geológiai kutatások 
helyének és mélységének kijelölése, valamint 
az ilyen jellegű munkák elvi irányítása és az 
építésügy, továbbá a földtani hatóságok közötti 
összekötő és koordinációs tevékenység bizto
sítása. Az építésügy központi geológiai egysége 
mellett célszerű volna, ha a különböző iparágak 
is legalább 1-1 geológiai szemléletű szakember
rel rendelkeznének.

Az építésügyi geológiai szolgálatának kiala
kításához tartozna ezen kívül annak az opera
tív szervnek a kijelölése is, amely a jelenlegi 
ötletszerű geológiai kutatásokon túlmenően az 
építésügy minden ilyen jellegű vizsgálatát és 
kutatását egységesen értékelné, és az eredmé
nyeket az összes ilyen jellegű kutatásokra ki
terjedően nyilvántartásba venné. A geológiai 
kutatásokat egységesen végző szerv képezné az 
építésügy elvi irányításában kialakítaná geo
lógiai csoport bázisát és hatna kezdeményezően 
az építésügyi geológiai vonatkozású tevékenysé
gére.

Az előzőkben felsoroltuk azokat a geológiai 
igényeket, amelyek az építésügy terén jelent
keznek, érintettük azokat az alapvető elveket, 
amelyekre figyelemmel kell lenni a feladatok 
kielégítő megoldásainál, továbbá képet igyekez
tünk alkotni a feladatok megoldására létreho
zott, ül. meglevő szervezetek tevékenységéről.
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Meg kell azonban állapítani, hogy a feladat bo
nyolult és sokrétű, hogy a jelenlegi szervezeti 
forma nem kielégítő. A mérnökgeológiai tevé
kenység megfelelő végzése kétirányú szervezeti 
fejlesztést követel, mégpedig egy irányítói és 
egy végrehajtói szervezeti hálózatot, ill. lánco
latot.

Az irányítási szervezet felépítésének lényege 
az lenne, hogy minden geológiai tevékenységet

folytató szervnél legyen egy geológus vagy 
mérnök, aki összefogja ezeket a munkálatokat. 

Az egyes szervek összefogására az ÉM-ben 
Építésföldtani Szolgálat

elnevezéssel geológiai csoportot kellene életre- 
hívni, mely csoport egyben a KFH-val tartaná 
a kapcsolatot és képviselné az iparági és nép- 
gazdasági érdekeket. Az Építésföldtani Szolgá
lat szervezeti sémája az 1. ábrán látható.

Telepuléstervezések építésföldtani előkészítése
írta: Kieb Béla — dr. Török Endre — dr. Zsilák György László*

Magyarországi tervezői gyakorlatban először 
merült fel egy üdülőváros településével kapcso
latosan mérnökgeológiai térkép és szakvéle
mény készítésének igénye. Az ÉM Városépítési 
Tervező Vállalat Balatongyörök térségében je
lölte ki a 6000 főt befogadó üdülőváros helyét. 
Az építés földtani előkészítésére 1964. nyarán 
került sor. Az itt végzett munkálatokról, feltá
rásokról és értékelésekről, valamint a térképe
ző munkáról számolunk be tanulmányunkban. 
A térképező munka során figyelembe vettük 
a földtani adottságokat, az építmények és kő
zetek egymásra hatását, a városépítés lehető
ségeit.

A terület földrajzi helyzete
Balatongyörök a Keszthelyi-hegységnek a Ba- 

laton félszigetszerűen benyúló magaslatán tele
pülő, szép fekvésű üdülőhely. Az üdülőváros 
telepítésére kijelölt terület a községtől KÉK-i 
irányban fekszik, központi része a külön vasúti 
megállóval rendelkező Becehegy, mely köz
igazgatásilag Balatongyörökhöz tartozik. A jel
zett terület Ny-i határán emelkedik Balaton
györök nevezetessége a Szépkilátó. A 140 m 
tszf. magasságú dombról a Balaton egyik leg
szebb, legtöbbet méltatott panorámája tárul 
elénk.

A fúrásainkkal feltárt és vizsgált terület a 
Balaton és a Keszthely—tapolcai műút között 
helyezkedik el. Enyhe, a Balaton felé lejtő te
rület, egyes részei 10-20 m-re emelkednek a 
Balaton vízszintje fölé. A műút feletti rész vi
rágzó szőlokultúrájú területe 50-60 m-rel emel
kedik a Balaton fölé, majd meredek, karsztos, 
triász időszaki dolomit, márgás mészkőből álló 
hegyvonulat emelkedik a Keszthelyi-hegység

* Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ás
vány- és Földtani Tanszék.

platoszerű hegyvidékének DK-i szegélye. (1. 
ábra.

1. ábra. A vizsgált sík terület és a műút felett emel
kedő meredek triász dolomitból álló hegy vonulatának 

látképe

A Szépkilátó—Csalit-hegy—Ederics-hegy—
Sípostorok meredek sziklafalai és szurdokszerű 
völgyei a dolomit erős töredezettsége folytán 
jelentős mennyiségű törmelékszállítást eredmé
nyeznek, ezt a fúrásainkban feltárt rétegek tá
masztják alá. Ugyanis fúrásainkban jelentős 
mennyiségű dolomit- és mészkő-kavics fordul 
elő, mely az itteni meredek hegyoldalról szár
mazik. ■ '#

A terület földtani felépítése

A Szigliget-tapolcai öböltől Ny-ra hosszú, 
É—D-i irányú, egyenletesen meredek rézsűvel, 
300—400 m tszf. magasságig emelkedik ki a 
Keszthelyi-hegység. A hegység plató jellegét 
világosan elárulja K-i lejtője, mely általában 
triász időszaki dolomitból áll, csak a hegység 
alján simul hozzá szelidebb lejtésű, pannóniai
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