
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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rétegekből álló lösszel és lejtőtörmelékkel fe
dett halomvidék.

Triász alaphegység

A beépítésre kerülő terület NyÉNy-i határán, 
a műút fölötti szakaszon meredek hegyvonulat 
húzódik. Ennek a Balatonhoz legközelebb álló, 
kiugró része a Szépkilátó. A felszínre bukkanó 
alaphegységrögök felsőtriász időszaki fődolo- 
tmitból, kisebb részben márgás mészkőből épül
nek fel. A fődolomit a Szépkilátó, valamint a 
környező 'kőbányák feltárásaiban jól tanulmá
nyozható. A sárgásszürke dolomit erősen kimoz
dított helyzetben települt. A porladó kőzetanyag 
erősen összetört, felaprózódott, a kőzetet 10 
cm-enként litoklázis hálózat járja át, így építő
kőnek alkalmatlannak minősül. (Lásd: 2. ábra.)

2. ábra. Sűrű litaklázisakal átjárt dolomit a Bece-hegyi 
szőlőkben

A dolom't a műút fölött a szőlőkben jelen
téktelen vastagságú fedőtakaró alatt tovább 
nyomozható. Törmelék formájában a délibb te
rületen is kimutatható.

Pannóniai-pleisztocén-holocén fedőüledékek

A triász kőzetkeből álló alaphegység D-i és 
K-i pereméhez fiatal, laza üledékekből álló,

szelíd lejtőjű domb vonulat csatlakozik. A Bala
ton vízteknője mindenütt fiatal, pannóniai ré
tegekbe mélyül, ahol a víz partján idősebb kő
zetek vannak, azokról a Balaton medrének ki
alakulása után pusztultak le ezek az üledékek.

A Keszthelyi-hegység balatoni lejtőjén a 
pannóniai rétegek sárga homokja kisebb-na- 
gyobb öblözetekkel Balatongyörökig kíséri a tó
melléket. Balatongyöröktől hirtelen ÉK-nek 
fordul a Balaton partja, és itt kezdődik a nagy 
kiterjedésű Szigligeti-öböl. A pannóniai rétegek 
Győröktől a Badacsonytomajon túlfekvő Ábra- 
hám-szőlőig 15 km. nyílású tágas öbölbe lép
nek. Balatongyöröknél a szürke színű, kemény, 
homokos agyagpadok a Balaton partján messze 
benyúlnak a vízfenékre.

A hegység lábánál nagyon kevés helyen buk
kannak elő a homokos lösz és lejtőtörmelék 
alól a pannóniai rétegek. Csak az árkokban ész
lelni a homokos agyagot, s a sárga agyagot, 
homokos rétegeket. A pannóniai rétegekre hu
muszos, tőzeges és iszap szemnagyságú üledé
kek települnek. Helyenként dolomit és mészkő
törmelékes, murvás, kavicsos anyag települ 
közbe, mely az időszakos, torrens jellegű víz
folyások felhordásának terméke. Közvetlen a 
Balatont övező területen jelenkori szerves 
iszap-, tőzegrétegek jelentkeznek, a  felszínig 
emelkedő talajvízzel.

Az építésre kijelölt területen 20 db 55 mm-es 
átmérőjű sekélyfúrást mélyítettünk le (4-7 m 
mélységig), a laza üledék elhelyezkedésének 
megismerése céljából, A fúrás során vett üle
dékmintákat részletes földtani és fizikai vizs
gálatoknak vetettük alá. A vizsgálati eredmé
nyek alapján megállapítottuk, hogy az üledékek 
túlnyomórészt az iszapos finomhomok, finom- 
és középszemű homok, valamint a finomhomo
kos frakcióba sorolhatók. Az agyag jelentéktelen 
százalékot képvisel. Az alaphegység közelében 
mélyített fúrásaink a fenti üledékekbe ágya
zott 5—50 mm átmérőjű dolomit- és mészkő
törmeléket tártak fel. A Balaton partján le
mélyített fúrások felső rétegei várhatóan igen 
sok szerves anyagot tartalmaztak (ll-39 /̂o)> 
ezek puha, rugalmas anyagként viselkednek.

I. táblázat
Fúrási minták kőzetfizikai jellemzői

Fúrás
száma

Minta helye 
m

Vízitartalom
w%

Egyirányú
kp/cm2

1 4,30 26 2,20
3 4,40 27 1,00
5 4,80 30 2,60

12 3,00 13 0,80
14 5,60 24 1,00
17 2,60 24 0,80



Az L táblázatban a rétegeket jellemző né
hány fizikai, szilárdsági értéket mutatunk be. 
A közölt egyirányú nyomószilárdsági értékek

3. ábra. Balatongyörök üdülőváros területének földtani
térképe

tájékoztató jellegűek, az építmények konkrét 
elhelyezésének ismeretében a talajfeszültségek 
részletes vizsgálata szükséges. Ezen felül vala
mennyi fúrásban a vett minták víztartalmát is 
meghatározzuk, ennek alapján megállapítható, 
hogy a w =  10,0—35,0%. A terület földtani vi
szonyait a 3. ábrán láthatjuk.

Morfotektonikai viszonyok

A vizsgált terület Ny-i határát a Keszthelyi- 
hegység ÉK—DNy-i lefutású törése szabja meg. 
A peremtörés mentén az alaphegység NyÉNy-i 
irányban kibillentve mintegy 15—35%-kal dőlő 
rétegekkel jelentkezik. (4. ábra.) Az alaphegy

4. ábra. A triász alaphegység kibillentett tömege.

ségből lefutó völgyek irányát az ÉNy—DK-i 
irányú haránttörések szabják meg. A vizsgált 
területszakasz legdélibb részén a korábban em
lített haránttörés irányában előre ugrik a Szép
kilátó térsége, az alaphegység itt közelíti meg 
legjobban a Balaton partvonalát. .Nagyjában a 
műűt csapásával egyezően mintegy 10 m rela
tív magassággal jelentkezik töréses lépcső vo
nala, amely szembetűnően morfológiailag ketté 
osztja a területet, egy lankásan emelkedő terü- 
letszakaszra (Balaton és a műút közötti terület
rész), és egy nagy energiájú, kezdetben kőom- 
lásos és összetöredezett alaphegységű területre 
(műúttól ÉNy-i irányba). Jelentős a Báláton- 
part mentén a tőzeg és a lápos, kotus terület. 
A Balaton különösen a vizsgált területszakasz 
D-i részén gyarapítja, építi a parti sávot, míg 
a középső és a felső részen a finom üledék el- 
hordódik.

Hidrogeológiai viszonyok

A terület vízföldtani viszonyait erősen befo
lyásolja a triász időszaki dolomitból, alárendel-
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ten mészkőből álló alaphegység hidrogeológiai 
jellege.
Karsztvíz

A Keszthelyi-hegység 71 km2 területen nyeli 
és vezeti a csapadékot a mély karsztba. A 
karsztvíztükör a hegység D-i peremén mint
egy 118-120 m tszf. magasságban helyezkedik 
el. Túlfolyásait a Keszthely és Balatongyörök 
közötti Balaton-parton fakadó forrásoknál, 105- 
110 m tszf magasságban találjuk. A hegység 
Gyenesdiás—Balatongyörök peremének vízbő
ségét már* idős Lóczy L. is kiemelte. Ezek a 
források a karsztvíz megcsapolásának pontjai 
ott, ahol nagyrészt törésvonalak mentén a fő
dolomit, karsztvízszint alatti magasságokba a 
felszínnel elmetsződik. Ezek a források nem 
mindig a pannóniai homok alól, hanem a do
lomitban levő törésvonalak mentén törnek elő. 
Hőmérsékletük alapján nem valószínű, hogy tö
résvonal mentén nagy mélységből feltörő for
rások, inkább a dolomit repedéseivel felgyü
lemlő karsztvíz természetes kibúvásai. Ilyen 
törésvonal mentén feltörő forrás található a 
vizsgált terület DNy-i határán, a Szépkilátó 
tövében, az ún. Római forrás. Vizét már a ró
maiak is hasznosították. A forrás vízhozamára 
vonatkozó adatok a VITUKI mérései alapján:

Qmax. =  188 1/p (1952. VIII. 25.)
Qmin. =  12 1/p (1955. VIII. 30.)
Q = 6 0  1/p. (1951. XII. 4.)

Vizsgálatunk szerint a víz 6,9 pH-jú, 22 mg/1 
oldott CCh—t tartalmaz, hőmérséklete 15 °C.

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök 
vidékén az ásott kutak nagyrésze szintén 
karsztvizet szolgáltat. Ez a víz ún. máodlagos 
karsztvíz, nem közvetlen a dolomitból jön fel
színre, hanem a dolomitot fedő vízzáró pan
nóniai agyagon települő vízáteresztő murvás, 
homokos rétegekből. Ezeket a kutakat nagy 
vízbőség jellemzi, ez a vízmennyiség nem adód
na, ha a vízgyűjtő területük csak arra a kes
keny vízáteresztő murvás sávra korlátozódna, 
mely a kutak fölött a hegység lábáig terjed.

Talajvízzel a hegység peremén mindenütt 
találkozunk, ott, ahol a pannóniai agyagos-ho
mokos rétegsor nagyobb kiterjedésben jelent
kezik a felszínen, vagy a vékony, pleisztocén 
takaró alatt. A talajvíz a vizsgált területen igen 
változatos mélységben helyezkedik el, szintjét 
3 tényező befolyásolja: 1. karsztvíz, mely a te
rület ÉK—DNy-i határát képező triász alap
hegység, tektonikailag erősen szabadalt szegé
lyén D-re áramlik, 2. a csapadék, mely a mur
vás, homokos üledékeken át beszivárog, 3. a 
Balaton víztömege, melynek vízszintje közel ál
landónak tekinthető; depressziós hatása a 
karsztvízszint alakulásában érződik, de a mély
fekvésű, közel vízszintes településű laza üledé-
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5. ábra. Balatongyörök hidrogeológiai térképe
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6. ábra. Balatongyörök üdülőváros beépíthetöségi
térképe
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kékből felépített területen csapadékos időben 
inkább ellennyomó rendszer szerepét tölti be.

A talajvíz a Balaton közelében mélyített fú
rásainkban felszínig emelkedett, ezzel szemben 
az alaphegység közelében 8—10 m mélységben 
helyezkedett el. Ugyanakkor a talajvíz tenger- 
szint feletti magassága egyöntetűen . a Balaton 
irányába csökkent, 25 m terepszint-csökkenés 
a talajvízszint 20 m-es esését vonja maga után. 
(5. ábra.)

1964. VI. 24-én mért talajvízszintet közepes
nek tekinthetjük. Mivel ezen a területen talaj
vízszint észlelés rendszeresen nem folyt, csak 
saját, rövid időszakra terjedő méréseinkre tá
maszkodhatunk. A talajvízszint maximumok a 
koratavaszi és a késő őszi időszakokban jelent
keznek, alapozások végrehajtására így csakis a 
téli és nyári időszak alkalmas.

Az üdülőváros kijelölt területén 8 helyen 
betonagresszívitási szempontból vízkémiai vizs
gálatokat is végeztünk. A vizsgálatok a szoká
sos alkotórészekre — SO., CO2 és pH-ra terjed
tek ki, a kapott értékeket a 2. táblázatban fog
laltuk össze. A fenti adatok alapján a 17. fúrás 
és V. út környékén II. kategóriájú védeke
zés szükséges. Az 1-es fúrás környékén véde
kezés nem kell. A 3. és 4. fúrás környékén 
a H2 S miatt különleges védekezés kell, ugyan
csak szükséges védekezni itt a CO2 ellen is.

II. táblázat
Vízkémiai vizsgálatok eredményei 

(A vizsgálatokat dr. Bidló Gábor végezte)

k ú f tó ta a  SOimg/1 pH COí Mo*ic» ,zé5

1 30,34 6,9 —
3 229,60 6,5 —
4 341,94 6,9 —

17 568,26 7,2 —
II. kút 252,97 6,7 20

IV. kút — 7,2 24
V. kút 779,00 7,2 —

Római í. — 6.9 22

Javaslat a terület beépíthetőségére

A 6. ábrán feltüntettük a vizsgált terület 
beépíthetőségét. Beépíthetőség szemponjából öt 
csoportot különböztetünk meg. A tektonikai, 
alapozási és földani viszonyok tisztázása érde
kében a 7. ábrán dokumentáltuk a terület föld
tani szelvényét. Beépíthetőségi osztályozás az 
alábbi:

I. Beépítésre kiválóan alkalmas terület, ala
pozásnál, amennyiben életvédelmi létesítmé
nyek is készülnek, betonagresszívitással szá
molni kell. Ezen a területen több szintes épü
letek kiviteíezhetök. Az objektumok tervezésé
nek megkezdése előtt részletes kőzetfizikai vizs- 
átlagos mélysége: 5—10 m. a terep színe alatt.

I/A. Beépítésre kiválóan alkalmas terület, ala
pozások végrehajtásánál talajvíz miatt különle
ges védekezés nem szükséges. Ezen a területen 
számolni kell az alaphegység kis mélységben 
való elhelyezkedésére. A talajvíz 5—10 m 
mélységben helyezkedik el a terep színe alatt.

I/B. Földrajzi fekvése miatt vendéglátóipari 
kombinát létesítésére javasolt terület. E .terü
leten a triász alaphegység a felszínen helyez
kedik el, a Szépkilátó alatti Római forrás az 
objektum vízellátását biztosítja.

II. Az üdülőváros súlypontjaként javasolt te
rület. Földrajzi helyzete szabja meg rendelteté
sét, az épületek elhelyezése esztétikailag meg
felelő lehet, mert e területről szép kilátás nyí
lik a Szigligeti öbölre. Előnye a területnek a 
Balatonhoz való közelésége is. Vizsgálatunk 
szerint a talajvíz 1-5 m mélységben helyezke
dik el, a terület egyöntetű képéhek kialakítása 
érdekében, tereprendezés végezhető 110 m 
tszt. magasságban. A talajvíz közelésge, vala
mint agresszivitása miatt e területen védekezés 
szükséges.

III. Csak egyiszintes épületek kivitelezésére 
javasolt terület. A talajvíz a terepszintet meg
közelíti, a dús vízinövény vegetáció is a terü
let mocsaras voltát bizonyítja. Ezen a területen 
csak az üdülőtelepet kiszolgáló strandlétesít
mények, öltözők, büfék helyezhetők el. Feltét
lenül szükséges a terület rendezése, a 108 m 
tszf. magasságában.

IV. -V. Hegyvidéki, beépítésre nem javasolt 
terület. Az alaphegység erősen töredezett volta, 
valamint a porló dolomit jelenléte miatt nagy
méretű lepusztulás várható.

VI. Tereprendezés után camping-tábor léte
sítésére alkalmas terület, DDNy-i részén jelen-

7. ábra. A vizsgált terület ÉNY—DK irányú földtani 
szelvénye
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lég is működik a camping-tábor, melyhez a 
strandot kiépítették.

Megvizsgálva a területet, valamint annak 
közvetlen környékét, megállapíthattuk, hogy 
15 km-es körzetben helyi építőanyag nem áll 
rendelkezésre. A korábban művelés alatt álló
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dolomitbányák kimerültek, a jelenleg rendelke
zésre álló kőzetanyag erősen tördedezett és por- 
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V

Készletszámítások megbízhatóságának vizsgálata 
a bauxitbányászatban a kimerült lencsék alapján

írta: Bíró Béla

A rendelkezésre álló szakirodalomban nem, 
vagy csak alig található olyan tárgyú cikk vagy 
tanulmány, amely azt tenné vizsgálat tárgyává, 
hogy egy hasznosítható ásványi nyersanyag a 
teljes letermelés után mennyiben igazolta az 
eredetileg feltételezett va^v számított értéke
ket. j

A bauxitbányászat területén az 1960—64. 
közötti időszakban több bauxitelőfordulás rész
ben vagy teljesen kimerült. Ezek túlnyomó 
többségében lencsés településűek voltak, me
lyek érckészlete mintegy önálló egység a fel
tárások előtt a külszínről mélyített kutatófúrá
sok alapján lett meghatározva. Területileg ezen 
lencsék a Nyirád községtől mintegy 6 km-re 
fekvő Iza-major, ill. Darvastó térségében vol
tak. A kimerült lencsék induló készleteinek 
meghatározása túlnyomórészt a ma is szokásos 
módszerekkel, azonos hálózati sűrűséggel ke
rült meghatározásra.

A több éves adatgyűjtés, amit a lencsék fel
tárásával párhuzamosan, annak teljes kimerü
léséig végeztünk, lehetőséget nyújt arra, hogy

a tényleges, tehát a bányászatilag igazolt ada
tokat összehasonlítsuk az eredetileg feltételezett 
induló készletszámítási adatokkal. A jelen cikk
ben összesítésben vizsgáljuk a mennyiségi ada
tokat. Amennyiben eltérés mutatkozik, úgy 
vizsgálat tárgyává tesszük, hogy milyen ténye
zők idézték elő induló készlethez viszonyított 
növekedést vagy csökkenést. Ezen tényezőket, 
annak ellenére, hogy két teljesen azonos meg
jelenésű bauxitlencse nincs, mégis fel kell 
használni az újabb kutatófúrásokkal feltárt 
lencsék készleteinek meghatározásánál. Azon 
túlmenően, hogy elegendő nyersanyagbázis áll
jon a bauxitbányászat rendelkezésére, nem kö
zömbös az a tény sem, hogy a már megkutatott 
bauxitelőfordulások készleteire milyen mérték
ben támaszkodhatunk úgy mennyiségi, mint 
minőségi vonatkozásban.

A helyes távlati tervezés, a részletes bányá
szati tervezés, valamint a racionális ércvagyon
gazdálkodás a lehetőségek szerint olyan kész- 
lettszámítást igényel, amely legjobban meg
közelíti a reális valóságot.
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