
BALATONALMÁDI KÖRNYÉKÉNEK HIDROGEOLÓGIAI
VISZONYAI.

írta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

, (Egy térképmelléklettel.)

Balatonalmádi környékének, valamint általában a Balaton-felvidék 
földtani és hidrológiai viszonyait elsőízben B ö c k h  J á n o s  ismertette 
részletesebben. (A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve II. kötet 2. füzet. 
i 872.) Később id . L ó c z y  L a j o s  alapvető monográfiája (A Balaton 
Tudományos Tanulmányozásának Eredményei I. Geológia és Morfológia. 
1913.) foglalkozott behatóan ugyanennek a területnek úgy a földtani, 
mint a hidrológiai viszonyaival.

Balatonalmádi környéke hidrogeológiai viszonyainak tanulmányo
zásánál a fenti szerzők művei szolgálnak alapul.*

A) FÖLDTANI VISZONYOK.

Balatonalmádi környékén a következő földtani képződmények for
dulnak elő:

I. PERM I VÖRÖS HOMOKKŐ ÉS KONGLOM ERÁTUM .

A perm képződményei vastagpados, néha vékonyabbpados vörös 
kvarchomokkő és konglomerátum, amelyet számos kőbányában fejtenek. 
A keményebb homokkövekhez néha vörös agyagos lágy homokkő is csat
lakozik. A  permi homokkő építi fel az öreghegyet és a tőle DNy-ra lévő 
kisebb hegyet (amelyet a térkép szintén öreghegynek nevez), a Felső-

;i' 1 9 3 6  áprilisában végzett vizsgálataim befejezése utált, 1 9 3 6  december hó
napban került ki a sajtó alól T e l e k i  G é z a  g r ó f  d r.-nak „Adatok Liter kör
nyékének sztrafigráfiájához és tektonikájához“  (a ni. kir. Földtani Intézet Évkönyve 
X X X II. k., 1 . füzet) című munkája, amely a szóbanforgó területre vonatkozólag főleg 
hegyszerkezeti szempontból hoz érdekes és új adatokat.
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hegyet; továbbá egy sor kisebb permi homokkő hegyrög bukkan ki a 
Remete-forrás tájától Vörösberény községig, nagyjából a Kisberényi-út 
környékén.

II. ALSÓ TRIÁ SZ.

Az alsó triász úgynevezett wer feni rétegeket két alemeletre osztjuk, 
úgymint: a seisi és campili alemeletre. A két alemeletnek ezen a vidéken 
löbb elkülöníthető rétegcsoportja van, nevezetesen:

1. A seisi alemelet alsó részébe sziirkésfehér dolomit és dolomitos 
homokkő tartozik. Rétegei itt úgy látszik, nem nagy vastagságúak. 
A külszínen kibukkannak Vörösberénytől DN Y-ra néhány foltban, a 
Mihalec-út mentén s a Vödör-völgy baloldalán. A külszín alatt minden
esetre nagyobb elterjedésű, de a lösz és barnás agyag feltalaj teljesen el
fedi. így  a Kisberényi-út permi homokköveitől ÉNy-ra, a Remete-forrás 
környékén, a Remete-völgy baloldalán és ennek folytatásába eső Vödör
völgy baloldalán, sőt jobboldalán is a lösztakaró alatt nyilván jelen van.

2. A seisi alemelet felső részébe főleg szürke és sárgás agyagmárgák 
tartoznak, amelyek általában vízrekesztőknek tekintendők. Rétegei fel
tárva láthatók Vörösberény északi részében s a községtől DNY.-ra 
lévő dülőutak mentén, továbbá a Vödör-völgy jobboldalán. Vörösberény
től kissé DNy-ra, a 175 m. magassági ponttól kissé É-ra egy kútásás- 
ban szürke agyagmárgát tártak fel, amelyből a Pseudomonotis claraí 
M ü n st ., Ps. aurita H  a u., Anodontopbora fassaensis W i  s s m., A. 
canalensis C a t. és Myophoria cfr. praeorbicularis h i t t  n. kövületfajo
kat gyűjtöttem. A térszín alatt, a lösszel elfedve, ez a rétegcsoport is 
nagyobb elterjedésű.

3. A campili alemelet alsó és középső része márga és mészkő ismé
telt váltakozásából áll. Ez a rétegcsoport az előző rétegcsoporttal össze
olvad s attól nem választható el élesen; a külszíni feltárásai általában 
gyengék s nagyobbrészt lösszel és barna agyag feltalajjal fedvék. Kissé 
jobb feltárásai vannak a Malomvölgy kétoldalún, míg a Vörös-hegy tá
ján s a Vödör-völgy két oldalán inkább csak a szőlőtalajok forgatása
kor kerültek elő az idetartozó lemezes mészkő és márga darabjai. A vö- 
rösberényi felső malom mellett ÉK-re Modiola s p. és Natiria costata 
M ü n s t. kövületfajokat találtam az ebbe a rétegcsoportba tartozó bar
nássárga mészkőlemezeken; ezek a fajok a középső campili alemeletre 
mutatnak.

4. A felső campili sejtes dolomit . fehér, vagy szürkésfehér repedezett 
kőzet, amely víz gyűjtésére és raktározására igen alkalmas. Előfordul
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Vörösberénytől DNy-ra, a Kőhegy—Várhegy vonulatának DK-i olda
lán, ahonnét áthúzódik a Malomvölgy baloldalára is.

5. Felső campili szürke lemezes mészkő. A  felső campili mészkő vé- 
konyréteges-lemezes szürke mészkő s ez építi fel főképen a meredeken 
kiemelkedő erdős hegyoldalakat. Előfordul a Kőhegy—Várhegy vonula
tában s ebből áll a Malomvölgy baloldalán a Sátorhegy is. Az előző
leg tárgyalt sejtes dolomittal együtt a legjobb vízvezető, víztartó réteg
csoport.

III. ALSÓ PLIOCÉN. PA N N Ó N IÁ I EMELET.

Balatonalmádi környékén a pannóniai (pontusi) emelet rétegei rá
nyúlnak (transzgredálnak) a permi és alsó triász képződményekre. A 
régibb képződmények fölött ÉNy-on még csak vékony rétegösszletet 
alkotnak, DK és K  felé azonban levetődve, a rétegcsoport vastagsága 
tetemesen növekszik.

Legalul helyenkint kavics és konglomerátum található, amely ho
mokrétegekkel váltakozik. Ilyen rétegeket találunk Vörösberénytől 
északra az országút mellett és ilyen kőzetek kerültek ki itt-ott az Óvári 
telep kútjaiból is.

Lölötte, Balatonalmádi környékén, főleg sárga és szürke homok és 
részben kissé agyagos homok következik. Ezek közé helyenkint — a 
fúrások tanúsága szerint — alárendelten szürke és sárga agyagrétegek is 
telepszenek.

A pannóniai homokrétegeket legjobban feltárva találjuk a Rákosi 
Jenő-út és a Kiss Ernő-út között lévő! két homokfejtésben, ahol réte
geit vízszintes településben láthatjuk; továbbá e homokfejtésektől ÉNy-ra 
a vasúti vonal mentén, kisebb foltokban az Ady Endre-út, Kölcsey 
Eerenc-út és Erzsébet királyné-út stb. környékén.

A pannóniai emelet rétegcsoportját általában erősen elfedi a lösz és 
a felső barna agyag feltalaj, sőt néhol a futóhomok is, úgyhogy az öreg
hegy permi homokkővonulatától DK-re a Balatonpartig, a Remetevölgy
től É-ra, kb. a Mihalec-útig s az Erzsébet királyné-úttól a Séd környé
kéig legfeljebb néhány méter feltalaj és lösz alatt mindenütt a pannóniai 
rétegek fekszenek.

A pannóniai rétegcsoport főleg homokrétegekből áll a szóbanforgó 
területen; a homokrétegek vizet tartalmaznak s így a fürdő és üdülő
telep nagyszámú kútjai, továbbá a fúrások is ezekből a rétegekből nye
rik vizüket.
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IV. PLEISZTOCÉN.

A pleisztocént elsősorban a lösz képviseli. A lösz sárga, meszes, 
homokos agyag, amely vékonyabb-vastagabb takaró alakjában fedi az 
előzőleg leírt képződményeket. Az Óvári telepet átszelő mély árok jól 
feltárja a löszt, kb. 2—6 m. vastagságban. Az új utak bemetszései is 
helyenként jól feltárják a löszt, így pl. a felsőőrsi út bemetszése. A  fel
színen azonban már többnyire barna erdei feltalajjá átalakult féleségben 
találjuk meg.

A pannóniai homok fölött néhol, mint az üdülőtelep keleti részén, 
a futóhomokká átdolgozott homokot látjuk. A permi vörös homokkő 
fölött vörös homokos agyagmálladékot találunk, amelyet e tájon „vörös- 
mocsárinak neveznek. Ezek a képződmények rendszerint nem tartalmaz
nak vizet.

V. HOLOCÉN.

A holocénbe a patakok völgyeiben található hordalékok, áradmá- 
nyok, kavicsos, homokos vagy iszapos üledékek, továbbá a balatonparti 
iszapos, mocsaras, televényes ártéri lerakódás tartoznak.

B) A HEGYSZERKEZET (TEKTONIKA).

A Bakony, illetve a balatoni felvidék paleozói és mezozói kőze
tei, mint i d. L ó c z y L. kimutatta, ÉK —DNy-i irányban redőzöttek. 
Egyes képződmények látszólagos nagy vastagságát szerinte csak úgy 
érthetjük meg, ha feltételezzük, hogy az egyes tagok, kisebb-nagyobb 
rögei pikkelyesen fel-fel tolódtak és pedig ÉNy-ról D K felé.

Balatonalmádi környékén részben a.seisi, de főképpen a campili ré
tegcsoportnál tételezhetjük fel, hogy azok, mint főleg lágyabb márgá- 
ból és alárendelten keményebb mészkőből álló képződmények, többszö
rös redőbe gyűrődtek, illetve egyes részletei DK-felé pikkelyesen fel
fel tolódtak.

A perm-mezozói összes rétegcsoportok képződményei az általános 
szerkezetnek megfelelőleg, tehát uralkodólag ÉNy-felé dőlnek 22—45° 
szög alatt. Kivétel az öreghegy permi homokkőből és konglomerátum' 
ból felépült hegytömege, amelynek rétegei uralkodólag NyDN y-ra 
2200— 2550 felé, 32—450 szög alatt dőlnek. A dőlésbeli eltérés határ
vonala a Remetevölgy.

Fontos szerepet játszanak területünkön a haránttörések. A  haránt
törések iránya ÉN y— DK-i s az ezek mentén történt elmozdulások
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többnyire vízszintes irányúak. A vízszintes eltolódások főleg a Kis- 
berényi-út mentén húzódó permi vörös homokkőképződményeken mu
tathatók ki, amelyeknek egy-egy röge hol északnyugatabbra, hol dél
keletebbre ugrik egy-egy kisebb eltolódási vonal mentén. (L. a térképet.)

Nagyobb vízszintes eltolódási vonalnak felel meg a vörösberényi 
Séd patak völgye, az ú. n. Malomvölgy, amelynek baloldalán lévő föld
tani képződmények a jobboldalhoz képest ÉN y felé mozdultak. A tulaj
donképpeni nagyobb eltolódás azonban az előbbitől kissé északkeletre 
következő kis völgyben van, amelyek mentén az egész alsó triász réteg
sor a fedőjében lévő megyehegyi dolomittal együtt kb. 500 m.-rel ÉN y 
felé tolódott. Ez az ÉN y felé mozdult hegyrög a Megyehegy tömege.

A Remetevölgy K —N y-i irányú vetődésnek felel meg. Ennek men
tén az öreghegy permi homokkövei s az alsó triász képződményei 
észak felé lejjebb sülyedtek, levetődtek. E vonal mentén valószínűleg 
vízszintes irányú elmozdulás is történt.

A  vetődéseknek, illetve vízszintes eltolódási vonalaiénak hidrogeoló
giai fontossága főleg abban van, hogy ezek mentén a kőzetek többé- 
kevésbbé összezúzódták, repedeztek s morzsolódtak. Tehát az egyes jé 
víztartó rétegcsoportok vize ezek mentén könnyű felszállási utat talál. 
Ezeknek a vonulatoknak mentén bővizű forrásokat találunk és esetleg 
fúrások segélyével ezek mentén vizet könnyen fakaszthatunk.

C) A HIDROLÓGIAI VISZONYOK.

Az előző fejezetben ismertettem Balatonalmádi környékének föld 
tani képződményeit és hegyszerkezetének vázlatát. A következőkbei 
szólani fogok arról, hogy az egyes földtani szintájak miként viselked
nek a víz szempontjából. Mely földtani szintájak azok, amelyek egé
szükben vizet vezetők, vagy egyes rétegei vizet tartalmaznak s melyei-: 
azok, amelyek vizet nem, vagy alig tartalmaznak, illetve vízrekesztők 
Továbbá szólok arról, hogy a hegyszerkezetnek milyen befolyása var 
egyes rétegösszletek vizének a külszínre juttatásában.

A permi vörös homokkő és konglomerátum agyagos vasas kötőszerű 
kőzet és így a vizet nem, vagy alig bocsátja át. Az egész Balaton men
tén rossz vízvezető kőzetnek ismerjük. A homokkő és konglomerátum 
azonban helyenként meglehetősen hasadozott, repdezett kőzet és számos 
vetődés is átjárja. A  hasadozottságuk révén a csapadékvizet mégis kis
mértékben elnyelik és így kisebb mértékben a víz felhalmozódhatik ben- 
nök. A  vörös homokkőbe mélyült kutak többnyire csekélyvizűek és víz
szintjük erősen ingadozik. Tavasszal rendszerint van bennük víz, egye
sekben elég bőven, száraz nyarakon többnyire teljesen kiszáradnak.
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Az öreghegy környéke teljes egészében permi homokkőből áll, csak 
helyenként fedi a homokkövet néhány dm, legfeljebb i — 2 m vastag 
vörös agyag, vagy néhány méteres lösz. A  terület határozottan vízsze
gény. A  homokkőbe mélyített kutak csak kevés vizet szolgáltatnak s 
nyáron teljesen kiapadnak.

A  hegytetőn, Mátyás király-út mellett két kutat mélyítettek. Ezek 
adatai a következők:1

A Mátyás király-út mellett lévő délibb kút (i. sz. kút) kb. 245 m. 
t. sz. f. magasságban, a permi homokkőbe mélyült. Teljes mélységét 
22.80 ni-nek s vízoszlopát 1936 márc. 30-án 14.47 rn-nek mértem.

Az előbbitől kissé északra lévő kút (2. sz.) ugyancsak 245 m. t. 
sz. f. magasságban, szintén a vörös homokkőbe mélyült. Teljes mély
ségét 10.14  m-nek s a vízoszlopát 1936 márc. 30-án 6 méternyinek 
mértem.

A víz tehát a mérés idején ebben a két kútban aránylag sok volt; 
ennek az a magyarázata, hogy a mérés idejét megelőző hónapokban igen 
bőséges csapadék esett s ez telítette meg a vörös homokkő hasadékait, 
amelyekből e két kút a vizét nyeri. A lakosok egybehangzó állítása sze
rint azonban a két kút vize nyaranként teljesen ki szokott apadni és 
hónapokig nem szokott bennük víz lenni. Szerintük a kutak vize leg
utóbb 1935 május közepe táján teljesen elapadt és csak 1936 február 
vége felé jelent meg bennük újra a víz.

Ugyancsak a permi homokkőbe mélyült az alsóőrs—veszprémi 
vasúti vonal öreghegyi megállójának 149 m. t. sz. magasságban lévő 
kútja is. (20. sz.) Ez a kút L á s z l ó  G. dr. adatai szerint 46 m. mély
ségű és 2 m-es vízoszlop áll benne. Innét kissé DDNy-ra, a Horthy 
Miklós-út és Deák Ferenc-út összetorkolásánál Kovács Anna telkén, kb. 
155 m. t. sz. f. magasságban lévő kút (21. sz.) L á s z l ó  G. dr. adatai 
szerint 45 m. mély és csak o.j m. magas vízoszlop áll benne. Ez a kút 
lösszel fedett térszinen van ugyan, de kétségkívül a permi homokkőbe 
hatolt bele s abból nyeri a vizét.

Kivételesen vannak a permi homokkőbe mélyített bővebb vizű kutak 
is. Így az öreghegy keleti oldalán, jóval mélyebb térszinen van két olyan 
kút, amelyek — bár a permi homokkőbe mélyülnek — nagyobb és 
állandó vízbőségükkel tűnnek ki. Valószínűleg jelentékenyebb repedés
rendszerből nyerik vizüket. Ezek közül a Batthyány Lajos-út 1. szám 
alatt lévő Neiser-féle ház mellett 160 m. t. sz. f. magasságban fekvő kút

1 Megjegyzem, hogy a következőkben felsorolandó kutak és források sorszáma 
megegyezik a térképen feltüntetett kútak sorszámával.
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(ix . sz.) mélységét 14.44 m-nek, vízoszlopát pedig 15)36 április i-én 
2.64 m-nek mértem. 1935 nyarán állítólag a legerősebb igénybevétel 
mellett sem mutatkozott rajta apadás.

Az előző kúttól ÉNy-ra, kb. 70 m távolságra van a Batthyány-utcá- 
bán a Szemenyei-féle ház kútja. Ez kb. 168 m. t. sz. £. magasságban 
fekszik, tehát kb. 8 m-rel magasabban az előbbinél. Ennek mélységét 
25.90 m-nek s a benne lévő vízoszlop magasságát 1936 ápr. i-én 4.40 
m-nek, vizének hőfokát pedig 12 0 C-nak mértem. Állítólag ennek a kút
nak a vize sem apadt a nagy szárazságokban. Mindkét kút vize jó, tiszta, 
színtelen és szagtalan.

Az alsó triász werfeni rétegek legalsó részébe tartozó alsó seist dolo
mitok és dolomitos homokkövek repedezettek és repedezettségük révén 
víz raktározására is alkalmasak. A beléje mélyülő kutak rendszerint elég 
bővizűek.

A seisi képződményeknek két vonulata húzódik a B.-almáditól 
ÉN y.-ra eső területen. Az egyik a Kisberényi-út táján, a másik a Miha- 
lec-út táján húzódik D N y.—ÉK.-i irányban .

A Kisberényi-út táján a seisi emelet dolomitjában és mészkövében 
felhalmozódott víz a külszínre lép. Fekvőjében a permi homokkőcsoport 
szerepel vízrekesztő gyanánt. Hogy a seisi rétegekben felhalmozódott 
víz itten, a hegytetőn, kb. 170— 180 m. t. sz. f. magasságban a külszínre 
léphet, ez leginkább annak köszönhető, hogy a perm-mezozói réteg
csoport itt erősen összetöredezett és egyes rögei vízszintes irányban is 
eltolódtak. E törési és eltolódási vonalak mentén a seisi és permi kőze
tek erősen összezúzódtak, hasadoztak s egyes seisi rétegek vize itt köny- 
nyebb felszállási utat talált. Ezeken a helyeken a víz források és víz- 
fakadások alakjában a külszínre is lép.

így a Kisberényi-úttól ÉNy-ra lévő ÉN y— DK-i irányú réten, 
amely egy ÉNy-—D K -i irányú haránt eltolódás mentén terül el, víz- 
fakadások vannak. A  híd közelében egy telt vizű kút is van.

Kissé ÉK-re egy présház mellett kb. i 76 m. t. sz. f. magasságban 
lévő kút (13. sz.), 4 m mély s a benne lévő vízoszlop 3 m magas. Kele
tebbre, Balatonalmádi és Vörösberény községek határán, Schmidt Ferenc 
telkén egy bővizű forrás fakad kb. 176 m. t. sz, f. magasságban. A for
rásnak kb. 4 m mély kútaknája van, amely a lakosok szerint állandóan 
egyformán szolgáltatja a vizet. A víz tiszta, színtelen, szagtalan. Hő
mérsékletét 1936 márc. 29-én 9.2 C.°-nak mértem. A forrásból lefolyó 
csermely a fakadási helyétől alig 70 méterre, a lejtőtörmelékben és mái- 
ladékban azonban teljesen elszikkad.
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A vízfakadásos területtől DK.-re kiemelkedő permi homokkő hatá
rán, a kb. 182.5 m t. sz. f. magasságban mélyített kút (14. sz.) már 
8 m mély s vízoszlopa 1.20 m. Ez a kút nem esik törésvonalra; mé
lyebb és kisebb vízbőségű.

Ugyanennek a vonulatnak DNy. felé eső részén, a Vödörvölgyben, 
vagyis a Remete-völgy felsőbb, ÉN y.—DK.-í irányú részében, kb... 
210 m. t. sz. f. magasságban, egy sor vízfakadás lép fel, amelyek a. 
völgy fenekét egészen elposványosítják. A völgyfenék c részlet fölött és 
alatt, a Remete-forrás tájáig teljesen száraz. A vízfakadások jelenlété
nek magyarázata az, hogy az öreghegy és Felsőhegy permi vörös 
homokköve ezen a tájon végződik s ennek fedőjében fellép az alsó 
triász seisi dolomit rétegcsoportja, amely az egész Bakonyban, mint víz
ben dús összlet ismeretes; a Remete-völgy bevágódásának legmélyebb 
pontján a külszínre kerül a seisi dolomitban felhalmozódott víz s ez a 
fenti vízfakadásokat hozza létre. Itt tehát nem egyszerű talajvízről van 
szó, hanem a külszín alatt fekvő seisi dolomitok vizéről.

A  seisi képződmények délkeletibb vonulatát a Sárkuta dűlőben, a. 
Mihalec-út és Hunyadi János-út találkozása táján találjuk. A  seisi 
dolomit és mészkő itt kibukkan kis foltban a küiszínre s ezekkel kap
csolatban a víz is jelentkezik. A  Hunyadi-útnak a Mihalec-útba való 
kitorkollásánál, az útmenti árokban gyenge vízfakadást látunk. Pili 
Károlynak a közelben álló háza mellett lévő kútja (18. sz.) 7 m mély 
s benne a vízoszlop 5 m magas. Vizének hőmérsékletét 9 C°-nak mér
tem. Ennek a kútnak a vize is alá szokott szállni a nyári nagy száraz
ságok alkalmával. Egyébként a környéken még több kút is van, ame
lyek az előbbihez hasonlók.

Délkeletebbre haladva találjuk a Remetekút forráscsoportját. 
A Remetekút forráscsoportja a Remete-völgy középső részén fakad,, 
egy kelet—nyugati irányú törésvonalon, amelynek mentén az öreghegy 
permi homokköve észak felé a mélybe süllyed. A forráscsoport környé
két a felszíni pleisztocén barna agyagtakaró teljesen elfedi ugyan, de 
bizonyossággal feltételezhető, hogy a forráscsoport s a mellette lévő 
vízszivárgások vize a mélyben fekvő seisi dolomitból ered, amely az 
említett vetődéstől északra, a mélyben rejtőzködhetik, de a külszínre 
már nem bukkan.

A Remetekút forrása kb. 170 m t. sz. f. magasságban, a vasúti töl
tés mellett lévő, kb. 20 m3 felületű vízmedence nyugati oldalán fakad 
fel. Vize tiszta, átlátszó, színtelen, szagtalan; hőmérsékletét 1936 márc. 
27-én 1 1  C°-nak mértem. A víz a medencében kb. 20— 30 cm magasan 
áll s az ÉK.-i sarkán folyik le a Remete-patakba. A  forrástól ÉNy.-ra,
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kb. 46 m távolságig az árok szélén egy sor kisebb vízfakadást látunk, 
amelyek a főforrással együtt szolgáltatják a Remete-patak összes víz- 
mennyiségét. Feljebb ÉNy.-ra, a Remete-völgy száraz, de a külszín 
alatt itt is elég bőven van víz, amit bizonyít a Remete-forrástól i o o  

méterre lévő kút is. Ez a kút (19. sz.) 3.52 m mély s a benne lévő víz
oszlop 2.52 m magas. A  környék lakosai szerint a kút igen bővizű s a 
legnagyobb szárazságban sem apad.

A  Remete-forráscsoport által szolgáltatott vízmennyiség a m. k. 
Iparügyi Minisztérium közlése szerint másodpercenkint 3 liter.

A seisi alemelet felső részébe tartozó agyagmárgacsoport általában 
vízrekesztőnek tekinthető. Ebbe a rétegösszletbe mélyülnek ugyan kutak, 
de gyéren és azok is csekélyvizűek.

A campili alemelet alsó és középső részébe tartozó márga és mészkő 
rétegcsoport, a benne bőven jelenlévő márgák miatt meglehetősen rossz 
vízvezető összletnek mondható. A fedőjében lévő dolomit- és mészkő- 
rétegösszlettel szemben mint vízrekesztő szerepel. A campili márga- és 
mészkőcsoportba kisebb számban mélyülnek kutak, amelyek több-keve
sebb vizet tartalmaznak s vízszínök az évszakoknak megfelelőleg erősen 
ingadozik.

A campili rétegcsoport a Vörösberénytől N y.-ra lévő szőlők tájá
ról DNy.-i irányban a Vöröshegyre s innét a Vödör-völgy felé húzódik, 
vékonyabb-vastagabb lösszel nagyobbrészt elfedve. Vörösberénytől 
Ny.-ra, a szőlők présházai mellett elég gyakran találunk kutakat, ame
lyek ÉNy. felé, a domboldal emelkedésével kapcsolatban felfelé foko
zatosan mélyebbek. A lakosok szerint a Vöröshegy oldalában lévő kutak 
nagyrésze a nagy szárazságok alkalmával tetemesen apad, sőt teljesen ki 
is szárad.

A Vöröshegy keletibb részén Bodor J. kútja 12 m mély s a benne 
lévő vízoszlop magasságát 1936 márc. 30-án 9 m-nek mértem. A  Vörös
begy déli részén, már lösszel borított területen, a Vöröshegyről délfelé 
lejövő dülőút mellett kb. 218 m t. sz. f. magasságban levő kút (16. sz.) 
12 m mély s ugyanebben az időben 7 m vízoszlop állott benne. Az 
utóbbi két kút a vékony lösztakaró alatt kétségkívül az alsó campili 
rétegcsoportba mélyül.

Tovább Ny-felé az egyik dülőút mellett, a lösz alól, de már való
színűleg a campili rétegekből, egy gyenge forrás is fakad.

A Vödörvölgy fenekén lévő vízfelfakadások is részben már a 
campili rétegcsoportból erednek.

A felső campili sejtes dolomit erősen repedezett, hasadozott kőzet, 
amely vízgyüjtésre kiválóan alkalmas. Ugyancsak kiváló vízgyűjtő
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kőzet a sejtes dolomit fedőjében következő felső carnpili szürke lemezes 
mészkő is, amely szintén repedezett-hasadozott kőzet. Ez a két réteg- 
összlet együttesen szerepel víztároló kőzetcsoport gyanánt a középső 
carnpili márgák fedőjében.

A sejtes dolomit és a lemezes mészkő, mint keményebb, ellen- 
állóbb kőzetek, a térszín kiemelkedőbb részeit alkotják. Valószínű, 
hogy egységes karsztvíztömeg alakult ki bennük, amely ÉK. és DNy. 
felé nagy elterjedésű. A  karsztvíz tárolásában azonban a szomszédos 
területeken már a lemezes mészkő fedőjében következő megyehegyi 
dolomit is résztvesz, amely egyike a Bakony legkitűnőbb víztartó szint
jeinek.

Meg kell itt jegyeznem, hogy az említett rétegcsoportokban kialakult, 
többé-kevésbbé egységes karsztvízszint független az előbb említett 
alsó triász víztároló szintek vízszintjeitől, valamint független a fedőjé
ben következő még tekintélyesebb víztartónak, a fődolomitnak a karszt
vízszintjétől is.

A sejtes dolomit és lemezes mészkő területén a fent elmondottak 
következtében kutak nincsenek, vagy csak egészen kivételesen akadnak. 
Csakis a legmélyebb völgybevágódások fenekén bukkan ki a karsztvíz 
bő források alakjában. Éspedig ott, ahol a víz kibukkanását nagyobb 
harántvetődések elősegítették.

Ilyen harántvetődés, illetve eltolódási vonal mentén bukkannak ki 
a vörösberényi Malomvölgyben (a Séd-patak völgyében) a lemezes 
mészkőből Vörösberény ÉN y.-i végének utolsó házával szemben lévő 
források s ÉNy.-abbra az úgynevezett Ferenc-forráscsoport. Az első 
forráscsoport kb. 165 m t. sz. f. magasságban fakad, a patak jobbolda
lán. A  legdélibb forrás aránylag a legbővebb vizű. Ennek hőmérsékletét 
1936 márc. 27-én 11.5  C°-nak mértem. Kissé feljebb még három kisebb 
forrás fakad; velük szemben, a patak balodalán, az utolsó ház előtt lévő 
réten szintén állandó jellegű vízfelfakadás van.

A Sédvölgy felsőbb részén, kb. 180 m t. sz. f. magasságban, a 
Ferenc-forrás környékén szintén több bővizű forrás fakad fel a völgy 
fenekén. Ezek közül legnagyobb az „lmre-forrás“  névvel megjelölt 
forrás, amely a 285° felé 250 szög alatt dőlő szürke lemezes mészkőből 
fakad. Ennek hőmérsékletét 1936 március 27-én 11.2  C°-nak mértem.

Maga a Ferenc-forrás az előbbi forrásoktól független időszaki for
rás. Valószínű, hogy ez a forrás a lemezes mészkőben kifejlődött kis 
üregrendszerből nyeri a vizét, amely télen és tavasszal a csapadékos 
időszak alatt "telítődik meg vízzel. A Ferenc-forrás egy kis üregből, 
felülről tör elő; télen és tavasszal bőven önti a vizet, nyáron és őszön
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át pedig a vízszolgáltatása teljesen szünetel. Helyszíni vizsgálatom előtt 
legutoljára 1935 júniusában szűnt meg a forrás működése, majd 
1936 február derekán indult meg újból. Ez a forrás tehát a fel
tételezett karsztvízszinttől függetlenül működik. Hőfokát 1936 március 
27-én 11 .2  C°-nak mértem. A  Ferenc- és Imre-források együttesen szol
gáltatott vízmennyisége a m. kir. Iparügyi Minisztérium közlése sze
rint 4 liter másodpercenkint.

Felemlítem még, hogy a Remete-völgy (Vödör-völgy) felső részén, 
a Veszprém— alsóörsi vasúti vonal 3. számú őrháza mellett kb. 245 m 
t. sz. f. magasságban lévő kút a lemezes mészkőbe mélyül s ebből nyeri a 
vizét. A  kút 1 5 m  mély s a vízoszlop benne 1 méter.

A  pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja Balatonalmádi környé
kén uralkodólag homokból áll s alárendeltebben társul hozzá agyag és 
kavics. A  homokrétegek a víz tárolására alkalmasak s így a' beléjök 
mélyített kutak legnagyobb része sikert ért el. Az alacsonyabb tér
színen létesített kutak kisebb mélységűek, míg a dombtetőkön lévő 
kutak mélyebbek, vízszínük az időjárásnak és évszakoknak megfelelő- 
leg meglehetősen ingadozik s nyáron több közülük teljesen elapad. A 
pannóniai rétegekből nyerik vizüket Balatonalmádi artézi kútjai is.

Az Óvári telep délnyugati részén, a telepen áthaladó árok jobb
oldalán felépült villák mellett létesített kutak valószínűleg részben már 
a lösz alatt lévő rétegcsoportból nyerik vizüket, de lehetséges, hogy 
részben még a lösz alján szivárgó víz táplálja őket. Az itt lévő ku
takra vonatkozólag a következő adatok állanak rendelkezésemre:*

* Sebestyén Lajos telkén kb. 142 m t. sz. f. magasságban lévő kút 
(22. sz.) 8. j m mély s vízoszlopa 1 méter. * A Svehla-féle telken kb. 
135 m t. sz. f. magasságban lévő kút (23. sz.) 1 1  m mély s víz
oszlopa 3 m. * Az Angolkisasszonyok üdülőtelepének 1 1  j m t. sz. f. 
magasságban lévő kútja (24. sz.) 1 1  m mély, de csak 80 cm vízoszlop 
van benne. * A  Somló-féle major 124 m t. sz. f. magasságban lévő 
kútja (23. sz.) 20 m mély és vízoszlopa 4.5 m magas.

Az Óvári telepet D N y.—ÉK.-i irányban átszelő árok fenekén két 
kút vau, amelyek vizüket valószínűleg a lösz aljából, a pannóniai ré
tegek határáról nyerik. A- nyugatibb, úgynevezett Tálos-féle kút (26. 
szám) kb. 139 m t. sz. f. magasságban fekszik, 2.3 m mély s vízosz
lopa r .i m magás. A  keletibb, úgynevezett "'Boldog-féle kút (27. sz.)

* Az Óvári telep kútjaira vonatkozó valamint B.-almádi néhány más kút- 
j ára vonatkozó adatot L á s z l ó  G á b o r  dr. m. k. főgeológus ór szíveskedett rendel
kezésemre bocsátani, kinek hálás köszönetemet fejezem ki. A L á s z l ó  dr. úrtól nyert 
adatokat a következőkben csillaggal jelölöm meg.
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kb. 132 m t. sz. f. magasságban van, mélysége 4.1 m s vízoszlopa 
x.i m. Északkeletebbre, * Lovas László telkén, kb. 1 1 1  m t. sz. £. 
magasságban lévő kút (28. sz.) 6.8 m mély s vízoszlopa 70 cm magas. 
Az Óvári-úton, * a Zsófia gyermekszanatórium mellett lévő, kb. ro8 
m t. sz. f. magasságban létesített kút (25. sz.) 7 m mély és állítólag 
1.8 m magas vízoszlopa van. Ez a kút is még nyilván a pannóniai ré
tegcsoportba mélyül.

Az árok magasabb fekvésű baloldalán egyelőre még alig van kút. 
Itt előreláthatólag már csak mélyebb kutakból lehet vizet nyerni. Kö
zel a permi homokkő kibukkanásához, a Yécsey-út mellett levő egyik 
villa kb. 147 m t. sz. f. magasságban létesített kútja (3. sz.) állítólag 
28 m mély s elég sok víz van benne.

Az Óvári-teleptől ÉK.-re, az alsóőrs— veszprémi vasúti vonal 
két oldalán lévő terület villái mellett szintén vannak kutak, amelyek a 
pannóniai homokból nyerik vizüket. A Balatonhoz közelebb eső, ala- 
csonyabbfekvésű térszínen kisebb mélységűek, a távolabbfekvő, maga
sabb térszínen lévő kutak nagyobb mélységűek. Ugyanez az eset áll 
tovább ÉK.-re is, a Remete-patak völgyéig, az Óvári-út, a Baross 
G.-út, Horthy M.-út és Kossuth L.-út két oldalán is.

Így az Óvári Ferenc-utcában lévő * népiskola 109 m t. sz. f. magas
ságban lévő kútja a (31. sz.) 8.5 m mély és 1 m-es vízoszlop áll benne. 
A  magasabb térszinten, a Horthy Miklós-úton levő S z ö r é n y  i-féle 
telek 125 m t. sz. f. magasságban lévő kútja (30. sz.) már 30 m mély 
és csak 1 m vízoszlop áll benne. Nem tartom lehetetlennek, hogy ez a 
kút már a permi homokkőbe is behatolt. A Remete-patak közelében 
lévő "'Hattyú-vendéglő 109 m t. sz. f. magasságban lévő kútja 9 m 
mély és 2 m-es vízoszlop áll benne.

A Remete-völgytől ÉK-re eső terület villái nagyobbrészt szintén 
el vannak látva kutakkal, amelyek szintén a pannóniai rétegekből nye
rik vizüket. Az alacsonyabb térszínen lévő kutak itt is sekélyebbek, a 
dombtetőn lévő kutak pedig mélyebbek. A Hétvezér-utcában lévő 
* Bencsik-féle telken kb. 107 m t. sz. f. magasságban lévő kút (35. sz.) 
8 m mély és 2 m mély vízoszlop áll benne. Az Erzsébet királyné-út 
N yD N y-i oldalán, * a Kompolthy-féle telken, kb. 140 m t. sz. f. 
magasságban lévő kút (34. sz.) 20 m mély és 3 m v.ízoszlop áll benne. 
Vele kb. szemben, az út másik oldalán, kb. 145 m t. sz. f. magasságban 
lévő kút (4. sz.) 21 m mély; ettől kissé ÉNy.-ra, a szintén kb. 145 m 
t. sz. f. magasságban létesített másik (5. sz.) kút 24 m mély s a kb. 
144 m t. sz. f. magasságban lévő (6. sz.) kút pedig 23 méter mély s 
az utóbbiban a vízoszlop 6 m magas. Az e tájon lévő kutak közül
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több az elmúlt száraz években ideiglenesen elapadt, úgy hogy tulajdo
nosaik ezeket a kutakat lejjebbmélyíttették.

Az előző kutakról ÉK.-re, a Vörösberénytől DK. felé menő diilőút 
menti házsor utolsó, legdélkeletibb háza mellett, kb. 140 m t. sz. f. 
magasságban fekvő kút (7. sz.) már csak 8 m mély és 4 m magas víz
oszlop áll benne. A villateíep DK-i részén, a Köves-dűlő egyik utcájá
ban, a Bem tábornok-utca DK.-i végén lévő egyik háznak kb, 104 m 
t. sz. f. magasságban fekvő kútja (8. sz.) 6 m mély s benne a víz
oszlop magassága 1.20 m. Ez a kút is a pannóniai rétegekből nyeri a 
vizét. Ettől nyugatra, * az Erzsébet kárályné-út 2. sz. villatelkén lévő 
109 m t. sz. f. magasságban lévő kút 5.3 m mély és 3.1 m vízoszlop 
áll benne.

Balatonalmádi területén eddigelé négy kutat fúrtak s mind a négy 
a pannóniai emelet rétegeibe mélyül; kettő közülük behatolt a pannó- 
niai rétegek alatt fekvő permi homokkőbe is .

Az egyik fúrás a vasút és a Balaton közt lévő parkban mélyült, 
1934 tavaszán. A fúrás a m. kir. Iparügyi Minisztérium által közölt 
aadtok szerint 60.33 m mélységből, szürkéssárga homokos agyagból fel
szökő vizet szolgáltatott és pedig a terepszín fölött '60 cm magasság
ban 0.50 litert másodpercenkint s a terepszín alatt 30 cm mélységben 
1.3 litert másodpercenkint. Tehát artézi kútról van szó. Vizének hőfo
kát 1 1  C°-nak mértem.

A szelvény szerint a térszín alatt 0.65 m-ig húmuszos feltalajt, ez 
alatt 10.05 m-ig sárgásszürke és szürke, részben iszapos, részben homo
kos agyagot fúrtak át. Ez a rétegösszlet kétségkívül a holocén üledéke. 
A  6.38— 8.06 m közt átfúrt szürke iszapos homokból „kecskekörmök“  
(lekoptatott congériabúbok) kerültek elő.

Ez alatt a fenékig, a pannóniai emelet rétegösszletébe hatolt a 
fúró. És pedig: 19 .xo m-ig agyagos homok és szürke agyag ismételt 
váltakozását állapították meg, 20.87 m-ig sárgaszínű durva homokot 
harántoltak, kevés kaviccsal. Ez alatt 31.46 m-ig sárga és szürke agya
gos homok és homokos agyag ismételt váltakozását állapították meg. 
33.96 m-ig sárga agyag, 34.88 m-ig sárgásvörös agyagos homok, 37.95 
m-ig „vegyes kőzet“ , 49.42 m-ig „fehér kövek agyaggal“ , 50.85 m-ig 
kövecses szürke agyag, 51.78 m-ig kemény szürke agyag, 52.67 m-ig 
sárga agyag, 57.90 m-ig sárga homokos agyag és végül 60.33 m-ig 
szürkéssárga homokos agyag következett.

A másik fúrás a „Pannónia-Otthon“  kertjének közepén létesült 
1930-ban. Ennek adatai a következők:
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A kút mélysége 37.43 m. A  fúrás 159 mm bv. csővel hatolt le s 
a víz 0.70 m-re marad a külszín alatt, tehát fúrt kút. A  külszín alatt 
1.90 m-ig húmuszos feltalajon s ez alatt 10 .15 m-ig barna, szürke és 
sárgásszürke iszapos agyagon hatolt át a fúró, közben 3.35—4.64 m 
között permi vörös homokkő görgetegekből álló réteget is harántoltak 
Ezeknek a rétegeknek a felső része holocén, alsó része esetleg pleiszto
cénkori is lehet. 10 .15 m—tői 34.40 m-ig a pannónia rétegeken hatolt 
át a fúró és pedig a Zsigmondy fúrócég szelvénye szerint 11.90 m-ig 
vörös éles homok, 13.85 m-ig sárgás agyagos homok, 15.90 m-ig éles 
iszapos homok, 20.54 m-ig finom fehér homok, 23.15 m-ig sárga agya
gos homok, 25.19 m-ig éles vörös homok, 32.74 m-ig agyagos homok 
és fű m-ig köves, agyagos homok szerepelt. 34.40— 37.43 m-ig a 
szelvény szerint „vörös kő“ -be fúrtak bele, tehát kétségtelenül a permi 
vörös homokkőbe jutottak.

A harmadik fúrt kút a „Nyugdíjjárulék Otthon“  telkén létesült 
r934-ben. Ennek adatai a következők:

A fúrt kutat 205 mm bv. csővel 30.40 m mélységig mélyítették. 
A vízállás benne 0.44 m a külszín alatt. Szelvénye a Zsigmondy fúró
cég áital beküldött rajz szerint a következő:

A külszín alatt 1.44 m-ig feltöltés, ez alatt 1.44 m-től 5.05 m-ig 
barna és szürke iszap, 5.05— 5.75 m közt tőzegréteg s ez alatt 7.62 
m-ig iszapos szürke homok következett. Ezek a rétegek a holocén üle
dékei, alattuk a pannóniai rétegek következnek és pedig: 8.90 m-ig
homokos agyag, 10.14 rn-ig agyagos homok, 14.16' m-ig sárga éles 
homok, 16.25 m-ig durva homok kaviccsal, 17.54 m-ig kövecses, vörös 
agyag, 18.60 m-ig vörös agyagos homok, 19.52 m-ig fehér agyagos ho
mok, 21.92 m-ig vörös homokos agyag, majd vörös homokkő és agyag. 
Ez alatt 30.40 m mélységig a permi vörös homokkőbe hatolt a fúró.

Végül a harmadik fúrást 1936 március— áprilisában mélyítették a 
Jókai-út ÉK-i végződésénél. Ennek eredményéről adataink még nin
csenek.

Felemlítem végül, hogy a holocénnek, a mai kornak az üledékei is 
tartalmaznak vizet. A  balatonalmádi villatelepen kívül ÉK-re fekvő 
területen, a „Köves-alja“  dűlőben, a Budatava teleptől ÉN y.-ra lévő 
beöblösödésben a holocén üledékeket találjuk. A  holocén területen épült 
villák mellett többnyire vannak kutak. Így a Budatava teleptől kissé 
ÉNy-ra lévő házsor utolsó, legészakkeletibb háza mellett kb. 102 m. 
t. sz. f. magasságban lévő kút (9. sz.) teljes mélysége 1.90 m s vízosz
lopa x.60 m magas. Innét ÉK.-re, a Kövesalja dűlőben lévő kis tanya 
kb. 102 m t. sz. f. magasságban levő géme.skútja 4 m mély és a benne
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lévő vízoszlop 2.4 m magas. D N y felé, a homokbányáktól keletre már 
30—40 cm mélységben megtaláljuk a talajvizet. Kissé délebbre, a 
Zsófia Gyermekszanatórium délkeleti, a Balaton árterületén kb. 104 m 
t. sz. f. magasságban létesült kútja (36. sz.) 5.5 m mély s László G. 
dr. közlése szerint kb. 2 m-es vízoszlop áll benne.

A holocén képződmények közelvize (talajvize) könnyen fertőző
dik, felhasználása nem ajánlatos és lehetőleg kerülendő. László G. dr. 
adata alapján a Zsófia Gyermekszanatórium DK-i kútjának vízállása 
a telep gépészének közlése szerint a Balaton vízszíni ingadozásával kap
csolatban szintén ingadozik. Ez az adat is arra vall, hogy a holocén- 
rétegek közelvize könnyen fertőződhetik.
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Id. Lóczy L. dr. földtani térképének alapul vételével kidolgozta:

SCHRÉTER ZOLTÁN m. kir. főgeológus.

Hydrogeologische Karte der Umgebung von Balatonalmádi.
Auf Grund der geologischen Karte von L. v. Lóczy sen. aufgenommen von: Z. SCHRÉTER.

JELMAGYARÁZAT:
ZEICHENERKLÄRUNG:

1. Áradmány. Holocén.
Alluvionen. Holozän.

2. Lösz, homok, barna és vörhenyes agyag. Pleisztocén.
Löss, Sand, brauner und roter Ton. Pleistozän.

3. Homok, agyag, konglomerátum. Pannonjai emelet.
Alsó pliocén.
Sand, Ton und Konglomerat. Pannonische 
Stufe. Unter-Pliozän.

4. Lemezes szürke mészkő. Felső campili fedőjében
megyehegyi dolomit.
Grauer Plattenkalk. Ober-Campil.

5. Sejtes dolomit. Felső campili.
Zellendolomit. Ober-Campil.

6. Mészkő és márga váltakozása, Natiria costata-val.
Középső és alsó campili.
Wechsellagerung von Kalkstein und Mergel, 
mit Natiria costata. Mittel und Unter-Campil.

7. Szürke és.sárgás márga. Feiső seisi.
Grauer und gelber Mergel. Ober-Seiser.

8. Dolomit és homokkő. Alsó seisi.
Dolomit und Sandstein. Unter-Seiser.

9. Vörös homokkő és konglomerátum. Permi.
Roter Sandstein und Konglomerat. Perm.

10. Rétegek dőlése és csapása.
Fallen und Streichen.

11. Vetődések és feltételezett vetődések.
Verwerfungen und angenommene Verwerfungen.

12. Kőbányák és homokfejtések.
Steinbrüche und Sandgruben.

13. Források.
Quellen.

14. Megvizsgált kutak.
Untersuchte Brunnen.

15. Artézi és fúrt kutak.
Artesische und oebohrte Brunnen.
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