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А. Каллаи и T. Зентаи

РАБОТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 
НА БОЛЬШОЙ ВЕНГЕРСКОЙ 
НИЗМЕННОСТИ

Резюме

Повышение продуктивности сельского хозяйства 
является важным звеном в развитии пищевой про
мышленности и улучшении благосостояния насе
ления.
Одной из предпосылок для повышения продуктив
ности в сельском хозяйстве является мелиорация 
сельскохозяйственных земель, характеризующихся 
плохими природными условиями.
В настоящей работе рассматриваются возможности 
для мелиорации почв в комитатах Бач-Кишкун, 
Чонград, Бекеш, Сольнок, Хайду-Бихар и Саболч- 
Сатмар, а также их обусловленность геологиче
ским строением района. Кроме того, дается крат
кая характеристика почвенных условий Большой 
Венгерской низменности, в том числе подлежащих 
мелиорации основных типов почв.
Авторы останавливаются на исследованиях, пред
шествующих мелиоративным мероприятиям и 
обобщают результаты проведенных до сих пор 
исследований. Рассматриваются задачи исследо
вательских работ, предшествующих мелиорации 
почв и возможности улучшения качества земель, 
а также дается сводка возможностей применения 
геологических наук и освещается роль Геологиче
ских Служб как координаторов таких работ.
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Az építőipari nyersanyagkutatás és bányászat, 
valamint a földtani természet- és környezetvédelem 

időszerű kérdései Veszprém megyében
írta: Pálfy József

BEVEZETÉS

A Központi Földtani H ivatal Elnökének 
határozata alapján 1971. október 1-én kezdte 
meg m űködését a  Közép-dunántúli Területi 
Földtani Szolgálat Balatonfüreden, VESZPRÉM, 
KOMÁROM ÉS FEJÉR (ideiglenesen GYÖR- 
SOPRON és VAS) m egyékre k iterjedő hatás
körrel. Feladatkörünknek megfelelően elsődle
ges célunknak tek in te ttük  a m inisztérium i ipar
hoz nem  tartozó, tanácsi irányítású és engedé- 
lyezésű (termelőszövetkezetek, tanácsi vállala
tok) kis bányák ásványvagyon-készleteinek 
szám bavételét és ásványvagyon-védelm ét. 
M unkánk végzését jelentősen segítette a  KFH 
Elnökének 6/1972. sz. u tasítása ásvány vagyon
gazdálkodással és -védelem m el kapcsolatos 
feladatainkról, m elyben bizonyos kapacitásokig 
a szolgálatok vezetőjét felruházta földtani ha
tósági jogkörrel. A hatásköri öt m egye 400 kis 
bányájából m integy 130 Veszprém megye te rü 
letén van. Az ország védett term észeti értéké
nek több m int egyharm ada a felsorolt 5 m egyé
ben van és 12% -a Veszprém megyében.

Lényeges környezetvédelm i problém ák 
adódnak abból is, hogy m egyénk terü letének  
nagy része a leszálló karszt övében fekszik, 
melyből naponta több tízezer m3-nyi ivóvizet 
nyerünk. Az ország egyik legfontosabb üdülő- 
és kiránduló-központjának, a Balatonnak a fele 
m egyénkhez tartozik.

A B alaton-part védelméhez és fejlesztésé
hez sok esetben van szükség földtani meg
alapozásra.

1. ÉPÍTŐ IPARI N Y E R SA N YA G O K  
K U T A T Á SA  ÉS B Á N Y Á S Z A T A

1.1. Veszprém i házgyár adalékanyag-ellátása

Jelentős összegű kutatási eszközfelhaszná
lással folyt a  házgyár számára végzett közép
dunántúli kavicskutatás a Földm érő- és Talaj- 
vizsgáló Vállalat kivitelezésében. A kutatást 
azzal a  végkövetkeztetéssel zárták le, hogy mo
sás nélkül felhasználható kavics még Veszprém 
távolabbi körzetében sincs.

A Szilikátipari Központi K utató és Tervező 
Intézet több betontechnológiái vizsgálatot vég
le t t  Veszprém -környéki (Bánd, Márkó, Vesz
prém —Cser és —Seredomb, Kádárta) dolomit
m urvával. K utatási eredm ényeik biztatóak vol
tak. Ösztönöztük a  veszprémi dolom itbányákat 
üzem eltető Tanácsi Építőkőfejtő V állalat (Bala
tonalmádi) illetékeseit a bányafejlesztés elhatá
rozására, Veszprém város tanácsának illetéke

seit a  bányafejlesztéshez szükséges terü letfel
használás engedélyezésére, a  házgyár leendő 
üzem eltetőjét a  Veszprém megyei Állami Épí
tőipari Vállalatot pedig a technológiai ku tatá
sok folytatására. 1973 júniusában készült el az 
Építőipari Minőségvizsgáló Intézet első rész- 
jelentése a  veszprémi dolom itm urva betonada- 
lék-anyagként való alkalmasságáról. A jelentés 
főbb m egállapításai a következők:
— A m urva betongyári és házgyári felhaszná

lása műszakilag lehetséges, vállalati és nép- 
gazdasági érdek. A gazdaságossági szám ítá
sokat csak a felhasználási technológia ki
dolgozása u tán  lehet elvégezni.

— Osztályozatlan m urva betongyári felhasz
nálására csak alárendelten, legfeljebb В 100- 
as betonokhoz ajánlható; kellő válogatás, 
állandó irányítás és ellenőrzés m ellett vál
toztato tt keverési aránnyal esetleg В 200-as 
beton előállításához is alkalm as lehet.

— Osztályozott m urvával — különösen folyami 
homok adagolása esetén — valam ennyi elő- 
regyártási és házgyári betonszilárdsági 
igény kielégíthető.

— A m urva hom okfrakciójának felhasználása 
— az eddig elvégzett kísérletek szerint — 
nagyobb vízigénye, nehezebb töm öríthető- 
sége és az osztályozás körülm ényessége 
m iatt nem  célszerű.

— Fagyveszélynek k ite tt szerkezetekhez való 
felhasználhatóságáról csak a fagyállósági 
vizsgálatok lezárása u tán  lehet dönteni.

— Javasolják a  gőzöléses technológia félüzemi 
kipróbálását zsugorodásvizsgálatokkal és ki
fú rt testek szilárdsági vizsgálatával egybe
kötve.

— Feltétlenül folytatandónak ta rtják  a  labora
tórium i kockaszilárdsági vizsgálatokat a ké
sőbbi szilárdság vizsgálatával, valam int gő- 
zöletlen és gőzölt habarcsokra a  vaskorró
ziós, vízfelvételi és tömörségi vizsgálatok 
elvégzését.

— Az eddigi vizsgálatok eredm énye alapján 
még a  házgyár beindulása előtt javasolják 
megkezdeni a félüzem i gyártást az előre
gyártó üzemben.

A Veszprém—seredombi dolomitbánya 
m egkutatott készlete csupán 3—4 évre fedezné 
a  házgyári igényeket, ezért földtani kutatási 
céljavaslatunkban a csatlakozó terü lete t 1 0 0  X 
X 1 0 0  m -es hálóban javasoltuk felfúrni 2 0  m 
m élységű magfúrásokkal. A kutatás eredm é
nyenként! készletnövekedés 20—25 évre bizto
sítaná a házgyár adalékanyag-ellátását. A kuta
tási költség csupán a folyami kavics többlet-
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szállítási költségének elm aradásával néhány év 
alatt m egtérülne.

A házgyári panelek külső felületének szó
rásához a Tanácsi Építőkőfejtő V. eplényi 
dachsteini m észkőbányája szolgáltatná az 
anyagot. A bánya m egkutatását javasoltuk az 
üzemeltetőnek.

1.2. A  sümegi Tanácsi M észmű bányái

lilás, húsvörös színű tűzköves mészkő. A kova- 
sav-tartalom  a kemencében robbanásokat oko
zott, ami jelentős üzemállást és költséges kar
bantartási m unkákat idézett elő. (1 . sz. ábra.)

Jelentésünk legfőbb megállapítása, hogy a 
csaknem 5 millió tonnás mészkővagyon három 
negyed része mészégetésre nem  m űrevaló tűz
köves mészkő. Viszont a  teljes kővagyon zúzott
kőként, vagy betonadalékként felhasználható.

A mészmű Süm eg— Gerinci m észkőbányá
jának  előterében fo ly tato tt 1968. évi kutatások 
alapján csaknem 50 millió t  Ca-kategóriájú kész
letet hagyott jóvá az Országos Ásványvagyon 
Bizottság. A kutatási eredm ények alapján nem 
volt kiadható a m egkutatottsági nyilatkozat, 
amely az Országos Bányaműszaki Főfelügyelő
ség által előírt bányatelekfektetés alapadata.

Szolgálatunk szerződéses m unkájaként fo
lyam atosan ellátjuk a bányák földtani szolgála
tát. A gerinci bányában — m ely kréta  szenon 
emeletbeli hippuriteszes mészkövet fe jt — ki
egészítő kutatások történ tek  irányításunkkal a 
tervezett bányatelken belül, árkolással, résm in
tázással és minősítő vizsgálatokkal. Jelentésünk 
alapján az OÁB 2,2 millió t  földtani és 1,8 m il
lió t  В-kategóriájú m űrevaló készletet hagyott 
jóvá.

A távlati elképzelések szerint a mészművet 
a  tim földgyári és építőanyagipari igények ki
elégítésére olyan kapacitásra kell felfejleszteni, 
hogy jelenlegi kategorizált készlete csupán 
6 —7 évre lesz elegendő. Ezért a  továbbkutatás- 
ra céljavaslatot nyújto ttunk  be és készítjük a 
kutatási tervet.

A Szentgál— Tűzköveshegyi mészkőbányát 
m ár száz évvel ezelőtt m űvelték községi bánya
ként. Az alsó liász hettangi em eletének alsó ré
szébe tartozó dachsteini típusú fehér, világos- 
szürke és sárgásfehér színű mészkövét építő
kőnek, s mészégetési célra fejtették. A bánya- 
m űvelést a mészmű 1970-ben szűntette meg, 
az ásványvagyon-elszámolás előírt m unkáit 
szolgálatunk végezte. A felhagyást földtani vi
szonyok okozta gazdaságtalanság indokolta. A 
mészégetésre alkalmas dachsteini típusú mész
kő fedőjében helyenként 40 m -re vastagodott 
ki a mészégetésre nem megfelelő felső hettangi,

1.3. A  Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság bányái

A Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdasággal 1972. év végén kötöttünk szerző
dést az erdészeti utak építési alapanyagát szol
gáltató mészkő- és dolomitbányák földtani kuta
tásának elvégzéséről, valam int földtani kutatási 
jelentések és készletszámítások készítéséről és 
elsőként i tt  vezettük be azt is, hogy elkészítjük 
az egyes bányák m űszaki üzemi tervét a K erü-

4  Ugooí Л/áotocjtóárok
5 Ih a rk ú t Cs a lemos árok
6  Z esxprem varsany Cuhavölgy

DNY ЕИ

JEL MAGYARÁZAT,
ЕЁЭ Meda'ő

I T a la j, tú zko -é s  mészkő  
I törm elékei lösz

r a  K a v ic s , hom ok, a g y a g

Pleisztocén Tektonikai bréccso.
H olocen  ■ 1  Tűzkö ve i, 1

Ё5 5 3  rh ijn ch o n e llá o  mészkő I

Miocén Dachsteini típusú mészkő^

Jura 
a.liász

1. sz. ábra: A  Szentgál— Tűzköveshegyi m észkőbánya  
föld tani m etszete. (Balogh K álm án nyomán)

2. sz. ábra: Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság m észkő- és dolomitbányái

leti Bányaműszaki Felügyelőség által történő 
jóváhagyásra.

A gazdaság bányáiról áttekintő térképváz
lato t (2 . sz. ábra) csatolunk, am elyen feltün tet
tük azokat a  bányákat, am elyekről az em lített 
jelentéseket készítettük, vagy a jövőben készít
jük. Ezek a bányák a Bakonyszűcs, Veszprém- 
varsány, Zirc és Iharkú t községek által határolt 
térségben helyezkednek el. A gazdaság útépí
tési kőigényét 1972. év végéig a Bakonyszűcs— 
H atárároki dolom itbánya elégítette ki, ahol 
évente átlagosan 6000 m 3 dolomitot term eltek 
ki. A bánya a Zirc—Pápa közút Bakonybél—
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Bakonykoppány közötti szakaszán, Bakonybél- 
től É-ra 1 km -re helyezkedik e l és ezt a  bányát 
elsősorban biztonsági okok m iatt meg kellett 
szüntetni. Robbantások esetén a közutat le kel
le tt zárni, ami ebben a fontos kiránduló térség
ben akadályozta a közúti és a kirándulási for
galmat. A bánya földtani m etszetét a 3. számú 
ábrán m utatjuk  be. A bányafal alsó része vas

célszerű sövényfonatot elhelyezni a  ráhelye
zett talajtakaró  megfogására. A telepítendő nö
vényzet fő célja a bányafal takarása, erdősítése, 
ahol elsősorban a  kezdő periódusban a talaj 
atm oszferíliák elleni védelmi céljából takaró- 
és cserjenövények telepítése indokolt. Ezeket 
olyan fajokból kell összeállítani, amelyek ked
velik a viszonylag kevés napsugárzást, de jól

3. sz. ábra: Bakonyszűcs— Határároki dolom itbánya  
föld tani m etszete. (Andó János felvétele szerint)

tagpados, a felső-triász nóri emeletébe tartozó 
dolomitot tá r t  fel, e fölött m integy 5 m vastag
ságban réteges, vékonypados meszes dolomit 
települ. Ennek fedőjében iszapos-agyagös köté
sű vegyes kavics anyagú fedőképződményt ta 
lálunk. A kavicsok között a  perm i időszak kép
ződményeitől a pliocén bazaltvulkanizm usig 
csaknem m indenféle kőzetanyag kavicsa m egta
lálható. A rétegek dőlése Ny-i irányú, átlago
san 16°-os.

A bánya m egszüntetésének műszaki üzemi 
tervében 60°-os rézsűszögek kialakítását irá
nyoztuk elő; így fúró-robbantó m unkával az 
ennél m eredekebb falrészleteket el kell tü n te t
ni. A bánya É-i és D-i oldalfalának tetejéről 
célszerű letakarítan i a  kavicsos fedőképződmé
nyeket, s a fal m agasabb részén két sziklapa
dot kell kialakítani úgy, hogy azok legalább 1 

m szélességűek legyenek és azokra a  telepítendő 
növényzethez szükséges talaj elhelyezhető le
gyen. A K-i főfalon m integy 4— 5 ilyen szikia
pad kialakítására lesz szükség, a  sziklapadokat 
célszerűen felülről lefelé haladva lehet ki
alakítani. A bányafal m ögött 4—5 m -rel öv
árkot kell kiépíteni a hirtelen  és nagy vízhoza
m ú felhőszakadások alkalm ával lezúduló víz
mosás káros talajlevéső hatásának m egakadá
lyozására. A kialakíto tt sziklapadokon — ami 
a 16°-os rétegdőlésből és a laza talaj m integy 
40°-os rézsűszögéből adódik — egyszerű rászó- 
rással is elegendő vastagságú talajtakaró  alak ít
ható ki. A keskenyebb sziklapadokon a perem en

átszövik gyökereikkel és jól megfogják a talajt. 
A cserjék telepítésének szerepe az első 10 év
ben lesz jelentős, amíg a  telepítésre kerülő fák 
növekedése, takarása  kis m értékű. A telepítendő 
fák  közül a legalkalm asabbnak a  fekete fenyő 
tűnik, de erdei fenyő és molyhos tölgy is jó 
eredm ényt hozhat.

A bánya m érleg szerinti ásványvagyon- 
készlete 89 ezer tonna földtani és m űrevaló 
készlet, am ely teljes egészében pillérben m arad 
a bánya felhagyása után. Természetesen a távo
labbi körzetben m illiárd tonnás nagyságrendű 
készletek vannak, itt csupán a bánya néhány 
m -es körzetének készletével számoltunk.

A határároki dolomitbánya kieső term elé
sének pótlását a gazdaság elsősorban a kisszép- 
alm ai mészkőbányából kívánja megoldani. A 
bánya Fenyőfő község közigazgatási területén  
fekszik, megközelítése Bakonybéltől a  száraz 
Gerence-völgyében, Porva és Vinyesándor-ma- 
jor felől ugyancsak erdőgazdasági utakon tör
ténhet. A terü let dom borzata tagolt; bányánk
tól ÉN y-ra magasodik a Kék-hegy tömege 650 
m fölé emelkedő csúcsával, DNy-ra pedig a 
Bakony legmagasabb csúcsa a  Kőris-hegy fek
szik 704 m-es magasságával. Az em lített csú
csoktól a  domborzat bányánk felé lejt, melynek 
talpszintje 475 m-es tengerszint feletti magas
ságon van. K-i irányban m integy 100—200 m 
távolságban tovább csökken a terepszint, ahol 
m eredekfalú vízmosások szabdalják a viszony
lag kislejtésű dom bhátakat.
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A bánya távolabbi körzetének földtani kép
ződményei változatosak. Bányánk K -i oldalán 
fu t le egy ÉÉK—DDNy-irányú törés, melynek 
Ny-i oldalán viszonylag egyöntetű nyugodtabb 
a  település, K-i oldalán változatos korú kőzetek 
m utatkoznak a jórészt lösszel fedett területen 
belül apró foltokban. A Ny-i oldalon levő Kő
ris-hegy—Kék-hegy vonulat kiem elt helyzetű 
tömb, melynek alap ját triász, magasabb részeit 
pedig főleg jú ra  időszaki képződmények építik 
fel. A mezozóos kőzeteket csak vékony, lepel- 
szerű lösztakaró borítja. A vonulat kőzetei 
csaknem teljes egészükben karbonátosak, a vo
nu lat Ny-i Gerence-patakm enti terü lete it nagy
részt dolomit, K-i területeit pedig mészkő építi 
fel. A bányától К -re levő fentebb em lített tö 
résvonal K-i oldalán egy többszörösen összetört, 
szétszabdalt, kiem elt m ajd ú jra  lezökkent ré 
szekből álló terü let fekszik, a „porvai medence” , 
Ez a  terü let nagyrészt lösszel fedett és a  külön
böző korú kőzettömbök ez alól bukkannak elő a 
kiem eltebb helyeken. Ezek triász dachsteini 
mészkő; jú ra  mészkő; kréta  mészkő; eocén korú 
perforátás márga; homok és homokkő, alveolinás 
mészkő; szarm ata emeletbeli kavics; pliocén 
folyami homok és agyag, valam int pleisztocén 
lösz, holocén öntésföld és patakhordalék.

A bánya földtani és m űrevaló készlete ke
reken 1 millió tonna, ennek kisebb része B, 
nagyobb része Ci ismeretességű. A bánya fel
hagyásakor kialakítandó 60°-os rézsűknél p il
lérben m arad m integy 375 ezer tonnás készlet, 
a kiterm elhető 600 ezer tonnás mennyiség az 
előirányzott 27 500 t/év term elési szinten kere
ken 25 évre fedezi a term elési szükségletet. Az 
Ugod község külterületén  levő Nádajtó-ároki 
m urvabányában triász-korú, erősen m urvásodott 
fődolomitot fejtenek az erdészeti u tak  burkolá
sának felső részéhez. I tt 5200 t/év  term elési 
szinten csaknem 1 0 0  évre elegendő készletet 
m utattunk  ki kutatásaink során; a  m integy 600 
ezer tonnás földtani és műrevaló készletből a 
felhagyáskor rézsűben m aradó m integy 1 1 0  

ezer tonna levonása után, csaknem 500 ezer 
tonna kiterm elhető készletet m utattunk ki.

Az Iharkút község külterü letére eső Csalá- 
nos-árokban ugyancsak felső-triász nóri eme
letbeli fődolomit van feltárva, ennek nagyobb 
része vastagpados, tömbös; kisebb része m urvá
sodott. A kutatási és készletszámítási m unkák 
most vannak folyamatban.

Veszprémvarsány községtől D-re, a Cuha- 
patak jobb oldalán, annak D-i oldalán fekvő 
mészkőbánya kőzetének fő tömege triász-korú 
dachsteini mészkő, ennek fedőjében eocén per
forátás mészkő, efölött pedig nummuliteszes 
porlódó mészkő települ. A kutatási m unkák itt 
is folyam atban vannak.

1974. évre húzódik á t az Ugod község kül
területén  levő Somberek—Sédi mészkőelőfor
dulás m egkutatása és jelentéssel való lezárása.

1.4. Egyéb bányák

Amint az előbbiekben m ár k ifejtettük, elő
ször a nagyobb kapacitású bányáknál kezdtük

meg a földtani hatósági hozzájárulás hiányának 
megszüntetését. A megye területén  ugyanis a 
m inisztériumi iparhoz nem tartozó 129 helyi 
nyersanyagot term elő bánya működik term elő- 
szövetkezetek, illetve tanácsi vállalatok kezelé
sében. Gyakorlatilag csupán néhány előfordu
lás rendelkezett m egkutatottsági nyilatkozattal 
a  szolgálat működésének megkezdési időpontjá
ban. Rövid áttekintésként közigazgatási egy
ségenkénti megoszlásban felsorolom a bányák 
he lyé t:

Városok 
Ajkai járás 
Keszthelyi járás 
Pápai járás 
Tapolcai járás 
Veszprémi járás

15 bánya 
1 0  bánya 
24 bánya 
15 bánya 
2 0  bánya 
45 bánya

Összesen 129 bánya

Fő nyersanyagfajtánként részle tezye az 
alábbi .nyersanyagmennyiséget term elték ezek a 
bányák 1972-ben:

homok ■
kavics
homokkő
mészkő
dolomit
bazalt
budai föld

126,3 1000 m3

234.0 1000 m 3

78,4 1000 t
3.287.0 1000 t
1.227.0 1000 t

170.0 1000 t
1,3 1000 t

agyag 10,5 1000 m3

Az előzőekben felsoroltakon kívül szolgá
latunk működésének megkezdése óta az alábbi 
nyersanyag-előfordulások kutatásának lezárása 
történ t meg, illetve van folyam atban:
— Alsópáhoki Petőfi Tsz pannóniai homokkő

bányája,
— Tanácsi Talajerőgazdálkodási V. 

Vindornyaszöllős—Beregi és 
Pölöskei tőzegbányája,

— Rezi Zöld Mező Mgtsz Rezi csatfai va
kolóhomok és Rezi—Dölönke-dűlői nem 
szabv. kavicsbányája,

— Kővágóőrsi Béke Mgtsz Nyugati- és Keleti- 
Kőháti öntödei, illetve vakolóhomok-bányá- 
3a>

— Bándi Űj Élet Mgtsz Forrás-dűlői dolomit
bányája,

— Balatonudvari II. Rákóczi Ferenc Mgtsz 
K ádártai dolomitbányája,

— Bakonykoppányi Bakonyalja Mgtsz Bakony- 
szűcs—Bécsi-ároki dolomitbányája.

2. FÖLDTANI TERMÉSZETVÉDELEM

Veszprém megye területén  37 védett ter
mészeti érték van, m integy 4600 hektár k iter
jedésű területen. Közülük 12 országos, 25 pe
dig helyi jelentőségű. A 37 védett term észeti 
értékből 13 földtani jellegű, kiterjedésük m int
egy 2500 hektár, valamivel több m int fele a 
teljes területnek.

A megye védett term észeti értékeit térkép- 
vázlaton (4. sz. ábra) tün te ttük  fel, ezen ábrá-
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4. sz. áb ra : Veszprém m egye védett term észeti értékei

zoltuk a  tájvédelm i okokból megszüntetendő 
bányák helyét is. I tt csupán néhány olyan föld
tani jellegű védett értékkel kívánunk foglal
kozni, amelyekkel kapcsolatban szolgálatunk 
bárm ilyen form ában közreműködött.

2.1. Darvastó VI.

A Sümegtől DK-re m integy 2 km  távolság
ban a  Sümeg—nyírádi közút É-i oldalán elhe
lyezkedő felhagyott bauxitos külfejtést 1971.

július 20-án nyilváníto tta  védetté Veszprém 
megye Tanácsa. A régi bauxitos külfejtés hosz- 
szúsága 500 m, szélessége 80—100 m között 
változik; a védetté nyilváníto tt terü let k iter
jedése m integy 34,5 hektár.

Szolgálatunk konzultatív módon közrem ű
ködött a Bakonyi B auxitbánya és a  Bakonyi 
Intéző Bizottság által koordinált védett terü let 
kiépítésénél. Résztvettünk az Állami Erdőren-

5. sz. ábra: A  Darvastó VI. bauxitlencse m egyei hatás
körű term észetvédelm i terület kiépítésének vázlata
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6. sz. ábra: A  Darvastó VI. term észetvédelm i területen  
elhelyezendő ősm aradványokat utánzó vasbeton-héj- 

szerkezetű épületek vázlata

dezőségek Műszaki Irodája által készített melio
rációs terv  egyeztető tárgyalásán is.

A lencsében bem utatásra kerü lt a bauxit- 
összlet feküjét képező felső-triász korú fődo
lom it karsztosodott felszíne, a lencse nyugati 
részében az alaphegység szerkezetét kialakító 
tektonikai mozgások m aradványai, m ajd feltá
rásban a  bauxitösszlet, a  fölötte elhelyezkedő 
eocén-korú szürke agyag, a  kőszénösszlet, a 
miliolinás, illetve a  num m uliteszes mészkő. A 
bánya vázlatát az 5. sz. ábrán m utatjuk  be a 
látogatás útvonalán és a  m ár k iép íte tt bem u
tató útvonallal.

A lencsén belül vasbeton-héjszerkezetű ki
állítóhelyiségben kerülnének bem utatásra a 
Bakony-hegység és Balaton-f el vidék jellegze
tes kőzetei és hasznosítható ásványi nyersanya
gai, valam int a bakonyi bauxitbányászat tö r
ténete, a bányászat által végzett aktív  vízszint- 
süllyesztés és a  teljes bauxitvertikum  a vég
term ékig bezárólag. Egy pavilonban ősmarad
vány kiállítás kerülne elhelyezésre a terü let 
jellegzetes ősmaradványaival. A héjszerkezetű 
vasbetonépítm ények a bem utatott vázlat (6 . sz. 
ábra) szerint jellegzetes bakonyi ősmaradvá
nyok alakjában kerülnének kivitelezésre Katz- 
ler István bányam érnök tervei szerint.

2 .2 . Ű rkút— csárdahegyi őskarszt

Dr. VADÁSZ ELEMER akadém ikus javas
latára  1951-ben nyilváníto tták  védetté a régi 
bányam űveletekkel fe ltárt jellegzetesen karszto
sodott dachsteini alsó-liász mészkőfelszínt. A 
terü lete t az elm últ években körülkerítették, a 
7. számú ábrán folyamatos vonallal jelöltük a 
védetté nyilváníto tt terü let határait, ezen belül 
helyezkedik e l a kerítés jellel jelölt és körü l

keríte tt terü let, amely m ellett házhelyeket 
osztottak ki a védett terü leten  belül és a  házak 
felépítése is nagyrészt m egtörtént. A bekerített, 
terü let bővítésére csupán a D-i oldalon levő 
m eddőhányó terü letén  van lehetőség, ezt szag
gatott kerítésvonallal jelöltük, m ert itt lenne 
célszerű, ezen a  térszínileg magasabb helyen 
egy bem utató helyiség és magyarázó tábla el
helyezése, ahonnan az egész terü let jól belát
ható. Feltétlenül szükséges a  lekerítés óta le
telepedett növényzet kiirtása, melyek gyöke
reikkel az őskarszt állagát veszélyeztetik, vala
m int a bem utató-m agyarázó táb la  elhelyezése.

2.3. Tihanyi Tájvédelm i körzet (8 . sz. ábra)

Itt a  term észetvédelem  egyik fő szem pont
ja  a földtani értékek védelme, ezért célszerű 
lenne m inden ism ertető térképet és útjelző 
táb lát a földtani érdekesség és látnivaló szak
szerű hangsúlyozásával szövegezni. A sétautak 
jelzőtáblái és a tájékoztató térképvázlatok vagy 
nagyon rossz állapotvan vannak, vagy pedig 
hiányoznak. Célszerű lenne továbbá az elha
gyott bányagödrök tájrendezése, m ert néhány, 
pl. a Belső-tó m elletti régi agyagfejtőt szem ét- 
lerakóként használják.

Meg kellene fontolni egy régi bazalttufa
bánya újranyitását, ugyanis a tihanyi területen  
tájképi okokból elrendelték, hogy csak bazalt
tufából lehet építkezni. Ilyen bánya jelenleg 
nem  m űködik a  félszigeten, ezért az ilyen, vagy 
ehhez hasonló kifejlődésű kőzetet meglehetősen 
távolról, a Vas megyei kissomlyói bazalttufa
bányából hozzák a tihanyi építkezésekhez.

Ilyen bánya a régi bányák közül a  leven- 
dulási kőfejtő körzetében lehetne. Az Apáti
tető K-i oldalán felhagyott fejtő viszonylag 
magas falú, bányam űszakilag kedvezőtlen; 
ezenkívül nagy és messziről látható sebhelyet 
ü tne a hegyoldalban. Célszerű lenne a  Külső-tó 
vízzel történő feltöltése egy zsilip beépítésével 
a keskeny levezetőárokba. Megoldandónak lá t
szik a C iprián-forrás foglalása, m ert környéke 
beázik és egyébként is csúszásveszélyes.

A Barátlakások közül kettő  életveszélyes. 
I tt  lehetne legjobban bem utatni a  bazaltvulka- 
nizmus által m élyről felhozott alaphegységi 
kőzettömböket, perm i vörös homokkövet, va
lam int ópaleozóos fillitet.

A gejzírkúpok látványosabbá téte lére  is 
gondot kellene fordítani. Célszerű lenne kitisz
títan i a Forrás-barlangot, valam int az A rany- 
ház-kürtő jét és ism ertető táb lákat kellene fel
állítani. M egérdemelne a F ehér-part klasszikus 
pannóniai szelvénye is egy helyszíni ism ertető 
táblát.

A Központi Földtani H ivatal kutatási alap
ja  terhére  nem rég fejeződött be a félsziget 
DNy-i részén a révtől m integy 1,2 km -re ÉNy- 
ra  egy szerkezetkutató-fúrás mélyítése. A fúrás 
jelentős új földtani eredm ényeket szolgáltatott 
egyrészt a bazalt-vulkanizm us korára, hiszen a  
bazalttufák között faunás felő-pannoniai üle
dékes képződmények települtek több rétegben, 
m ásrészt a  félsziget aljzatából eddig csak perm i 
vagy ennél idősebb képződm ényeket ism ertünk.
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7. sa. aljra: ,Az Ü rkútrr^sárdahegyi őskarszt országos 
jelentőségű term észetvédelm i terület földtani térkép- 

vázlata  (Szabó Zoltán nyomán)

A fúrás befejező képződménye a triász szeizi 
emeletébe tartozott.

Figyelemre méltóak a fúrás áltál szolgál
ta to tt hidrogeológiai vizsgálatok adatai is. A 
kivizsgált miocén korú durva mészkőből álló 
vízadö rétegek 70 és 90 m között m aximálisan 
1 m:Vperc vízmennyiséget szolgáltattak. Ha ta r 
tósan kivehető vízm ennyiségként ennék csak 
60%-á't szám ítjuk, akkor is 870 m:! nap az a 
vízmennyiség, ami itt  naponta kivehető, s ez 
több m int a félsziget K-i oldalán levő jelenlegi 
4 vízm űkút együttes hozama.

2.4. Kővágóőrsi kőtenger

A kővágóőrsi Béke Mgtsz Keleti-K őháti 
homokbánya nyitásával kapcsolatban konzul
táltunk a megyei tanács illetékeseivel a  véde
lemben részesítendő kőtengerről és javaslatunk
ra  a  K erületi Bányaműszaki Felügyelőség. bá
nyatelek fektetését írja  elő a homokbánya le
határolására és a kőtenger védelmére.

3. KÖRNYEZETVÉDELM I KÉRDÉSEK

3.1. Tájképet rontó bányák\

A Balatoni Központi Fejlesztési Program  
1969. évi elfogadásakor a Keszthelyi-hegység 
D-i perem én a. 71. számú főközlekedési ú t m en
tén levő bányákról m ár azt jelentették, hogy itt 
csupán tájrendezési; okokból rézsűkiképzési 
m unkák folynak a  leendő erdőtelepítéshez. En
nek ellenére még a  mai napig is jelentős tömegű 
dolomitm urvát fe jt itt a Zalavári Űj Idők Mg 
Tsz, a  gyenesdiási és vonyarcvashegyi, az alsó- 
páhoki Petőfi Mgtsz, a  gyenesdiási és a Bala- 
tongyöröki Balatongyöngyé Mgtsz a  balaton- 
györöki m urvabányában.

Szolgálatunk javaslatot adott a  megyei ta
nács illetékesei részére ezen bányák felszámo
lására azzal, hogy felkérés esetén szakvéle
m ényt tudunk adni a  .hegység belsejében új 
term előhelyek kijelölésére. Javaslatunkat öröm
mel fogad ták ,, mivel az üdülőhelyi körzetben
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A  Tihanyi tá jvédelm i körzet vázlata8. sz. ábra:

levő bányák az üdülőhely nyugalm át is zavar
ják a tájképrontáson kívül. A megyei tanács 
elnöke nem rég u tasíto tta  a Keszthelyi Járási 
H ivatal elnökét, hogy ezen bányákra 1973. de
cember 31. u tán  működési engedélyt ne adjon 
ki, illetve korábbi engedélyét vonja vissza.

Hasonló tájképrontó bánya a Cseszneki Tsz 
dachsteini mészkőfejtése a Veszprém—győri 
82. számú fő közlekedési ú t mentén, a cseszneki 
várat övező szerpentin úton. A tájképrontáson 
kívül biztonsági okokból is célszerű a  bányát 
megszűntetni, hiszen robbantásoknál az u ta t 
le kell zárni és a term el vényt elszállító gépjár
művek az egyébként is kanyargós, veszélyes 
szerpentinen jelentős m ennyiségű követ szórnak 
szét.

A bányák sorában m ár em lítettük a Bala- 
tonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Bakonyszűcs—H atárár oki dolomitbán yá j át
amelynek m egszüntetési és tájrendezési tervét 
szolgálatunk készítette.
3.2. Felszín alatti v izek  védelme

A leszálló karszt övében levő felszín alatti 
vizek m egyénkben jelentős területen  védelemre 
szorulnak. Erre javaslatot számos esetben adtunk

az illetékes tanácsi és vízügyi szerveknek. Né
hány példát ezek közül:
— A gyulafirátóti Jóbarátság Mgtsz a Vesz

prém  város közigazgatási területén  levő Ká- 
dárta községtől D-re új dolom itm urva-bá- 
nyát kíván nyitni, a  város vízellátásának je
lentős részét biztosító kádártai források kör
zetében. A bánya engedélyezési m unkáiba 
bevontuk a területileg illetékes Közép-du
nántúli Vízügyi Igazgatóságot.
Ugyanez a tsz új szakosított tehenészeti te 
lepének trágyaelhelyezését ugyancsak a ká
dártai források beszivárgási övezetében, a 
8 . számú főúttól D-re levő mezőgazdasági 
területein  kívánja megoldani. Szolgálatunk 
a tsz megbízásából most készíti trágyaelhe
lyezési földtani szakvélem ényét az AGRO- 
TERV és az Országos Mezőgazdasági Minő
ségvizsgáló Intézet Talajtani Osztályának 
közreműködésével.

— A városi tanács elnökének felkérésre szak- 
vélem ényt készítettünk a balatonfüredi 
szénsavas savanyúvizekről és ebben kidol
goztuk a  vizek védelm ére szükségesnek ta r
to tt javaslatainkat is.
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Ugyancsak Balatonfüreden szakvéleményt 
adtunk a  leszálló karsztövben levő közte
mető bővítéséhez. Itt a  sírok mélységére, a 
boncolóhelyiség szennyvizének elvezetésére 
tértünk  ki javaslatunkban.

— Jelentős probléma a megye fedetlen, karsztos 
területén a  háztartási szemét elhelyezése. 
Ebben a kérdésben Veszprém és Balaton- 
fiired városok tanácsának álltunk rendel
kezésére. Az Országos Építésügyi Szabályzat 
is kiegészítésre szorul, m ert kötelező előírást 
csak az uralkodó szélirányhoz való helyzet
re tartalm az.

— A Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház igazga
tójának dr. Strecker Ottó főorvosnak felké
résére most készítjük a Gyógy tó védterületi 
javaslatát. A vonatkozó 43209/1930. X. sz. 
FM határozat ugyanis részben elavult, rész
ben, nincs róla az illetékes szerveknek, tudo
mása, m ert az annak idején Zala vármegye 
alispánjához került. Időközben Hévízt 
Veszprém megyéhez csatolták, vízügyi ille
tékesség szempontjából pedig a  N yugat-du
nántúli Vízügyi Igazgatósághoz,

BEFEJEZÉS

Ism ertetőnkben röviden néhány szempontot 
villantottuk fel a  Közép-dunántúli Földtani 
Szolgálat Veszprém megyei működéséről, 
amelynek során a különböző tanácsi és szak- 
hatósági szervekkel együttm űködve jelentős 
erőfeszítéseket te ttünk  az ásványvagyon-, a 
földtani term észeti értékek és a felszín alatti 
vizek védelme vonatkozásában. Ügy érezzük, 
hogy szolgálatunk rövid idejű működése alatt 
m egterem tettük annak előfeltételeit, hogy a te 
rü let földtani „gazdája” legyen.

Й. Палфи

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОИСКОВ 
И РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Резюме

Среднезадунайская Региональная геологическая 
служба работает с осени 1971 г. в районе, располо
женном севернее оз. Балатон. Одна из ее основных 
задач заключается в охране и координировании 
экономики запасов полезных ископаемых неболь
ших горнодобывающих предприятий строитель
ных материалов, управляемых местными советами 
и сельскохозяйственными кооперативами. В коми
тате Веспрем есть 130 таких небольших предприя
тий. Об их значении свидетельствует факт, что в 
1972 г. было отработано примерно 4,5 млн т из
вестняка и доломита. Среднезадунайская Регио
нальная геологическая служба вначале уточнила 
подсчет запасов минерального сырья карьеров от
носительно большей мощности, но вместе с тем 
она начала также и управлять геологоразведочны
ми работами, предназначенными для ряда неболь
ших предприятий.
В качестве сырья для производства бетона для за
вода сборных жилищных железобетонных элемен
тов г. Веспрем, который будет введен в эксплуата
цию в 1974 г., следовало бы приводить речные 
гальки и щебень с больших расстояний. Результа
ты проведенных исследований большей частью 
оправдали предположение о том, что имеющийся 
на территории самого города Веспрем щебень 
верхнетриасовых главных доломитов является 
подходящим для применения в качестве примеси 
к материалу железобетонных элементов этого за
вода.
На территории комитата Веспрем существуют и 
многочисленные геологические объекты — запо
ведники. Из 37 заповедников или памятников, на
ходящихся под охраной, 13 являются геологиче
скими по характеру. В настоящее время ведутся 
работы на заповеднике Дарвашто VI, экспонирую
щем висячий и лежачий бок бокситовой залежи, 
на территории Уркут-Чардахедьского палеокарста, 
вскрытого в процессе разработки марганцевой 
руды и на площади паннонского каменного моря 
в с. Кёвагоёрш. В работе даются предложения и 
по способу демонстрации ценных геологических 
объектов ландшафтного заповедника Тихань.
Из числа мероприятий по охране природы следует 
упомянуть мероприятия по ликвидации шахт, пор
тящих красоту природы на южном краю Кестхей- 
ской горы, в долине Геренце и около крепости Чес- 
нек. По поводу охраны подземных вод были раз
работаны предложения для городов Веспрем и Ба- 
латонфюред в связи с расширением кладбищей и 
хранением мусора и навоза.
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