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JELENTÉS A DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉS- ÉS 
VÍZFÖLDTANI OSZTÁLY 1971 ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

írta: Moldvay Loránd

Az Osztály tevékenysége a tervévben a Balaton környékének építésföldtani tér
képezése keretében, a korábbi évekről áthúzódott Balatonfüred—Balatonakarattya 
közötti 10 000-es lapok befejezésére és Keszthely, valamint Balatonaliga környékén 3 db 
új térképlap felvételére koncentrálódott.

Az áthúzódó lapok lezárását a Központi Földtani Hivatal által kiadott, építésföld
tani térképezésre és térképszerkesztésre vonatkozó „Irányelvek” megjelenése tette 
lehetővé. Ezzel összefüggésben új képződmény-nomenklatúra és új gyakorlati célú térké
pek szerkesztésére is sor került. Az ilyen módon készült új térképsorozatok tartalma 
gazdagabb lesz, és a célnak megfelelőbbnek Ígérkezik ( 1 . ábra).

Keszthely és Balatonaliga környékén már a terepmunka is az új, országosan 
egységes előírások szerint folyt.

A munka résztvevőit az 1. ábrán tüntettük fel.
A Balatonfüred és Balatonfűzfő közötti partvidék üledékei a hegyvidék közelsége 

miatt szélsőségesen változó típusúak, a durva kőtengertől a löszig és a tőzegig igen sokféle 
törmelékes és plasztikus képződmény található, mely a lejtőkön, a völgykapukban és tó
parton rakódott le. Alsóörsnél a síkpart egyik szakaszán, közvetlenül a tavi üledékek 
alatt vízszintesre nyesett fillitet is feltártunk, amely igen figyelemreméltó a vízparton 
emelhető nagyobb súlyú épületek tervezése szempontjából. így a területen a terhelhető
ség szélsőségesen változatos képet mutat a part mentén is.

E vidéktől eltérő felépítésű Balatonkenese és Balatonakarattya környéke. A keskeny 
„strandihoz lösszel fedett felsőpannon rétegekből álló ún. magaspart csatlakozik. 
A pannon rétegeket agyag és homok típusú üledékek építik fel. Az összlet felső része 
egyenlőtlenül denudált. A mélyedéseket vastagabb lösz tölti ki.

A földtani felépítést, vagy ennek néhány jellemzőjét több szint-térképen szerkesz
tettük meg. A rétegekből kiemelt minták laboratóriumi eredményei alapján tapasztalati
lag jellemeztük a terület gyakorlati szempontból fontos felső, 0,0—15,0 m-ig terjedő 
szelvényét.

Az Osztály folytatta a figyelt kutak rendszerének kiépítését. Megkezdődött a 
rendszeres figyelés és az adatfeldolgozás. A Bauxitkutató Vállalat karsztvízkutató kútjai- 
nak figyelembe vételével lehetőség nyűt a terület vízháztartásának elemzését célzó hosszú
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1. ábra. A Balaton környékének 10 000-es méretarányú építésföldtani térképsorozata
A térképezés résztvevői: В = BOROS JENŐ, F = FODOR TAMÁSNÉ (Közp. Földt. Hivatal), G = 
GUOTH PÉTER, Ma = MAJOROS GYÖRGY (Mecseki Ércb. V.), M = MOLDVAY LORÁND, 
R = RAINCSÁK GYÖRGY, SZ = SZABÓ IMRE (Mecseki Ércb. V.) -  a) Kiadott atlasz, b) 1971-ben 
kéziratban lezárt atlaszok, c) 1972-ben kéziratban lezárandó atlaszok, d) feldolgozás alatt lévő újabb

atlaszok. — 1 — 40 = az atlaszok sorszáma

Abb. 1. Ingenieurgeologisches Kartenwerk der Balaton-Region im Maßstab 1:10 000
Teilnehmer der Kartierungsarbeiten: В = J. BOROS, F = P. FODOR (Zentralamt für Geologie), 
G = P. GUOTH, Ma = GY. MAJOROS (Mecseker Erzbergbauwerke), M = L. MOLDVAY, R = 
GY. RAINCSÁK, SZ = I. SZABÓ (Mecseker Erzbergbauwerke). — a) Herausgegebener Atlas, b) Atlasse, 
1971 in Manuskript abgeschlossen, c) Atlasse, die 1972 in Manuskript abzuschliessen sind, d) neue 

Atlasse, in Bearbeitung begriffen. — 1 bis 40 = Nummern der Atlasse

2. ábra. Hosszirányú szelvény az Almádi-völgyben
I. Permi homokkő, 2. homokos agyag, 3. homokos kavics (2—3. pannon), 4. homokos agyag, 5. ho
mok, 6. homokos kőzetliszt, 7. kavicsos homok, 8. kavics, 9. törmelék (4—9. pleisztocén), 10. agyag,
I I . agyagos kőzetliszt, 12. homokos kőzetliszt, 13. homokos kőzetliszt, 14. homok (10—14. holocén), 
15. a karsztvíz átlagos szintje a Ferenc-forrásnál, 16. a felszín alatti víz helyzete a szelvényben

Abb. 2. Längsprofil im Almádi-Tal
1. Permsandstein, 2. sandiger Ton, 3. sandiger Schotter (2. bis 3. Pannon), 4. sandiger Ton, 5. Sand, 
6. sandiger Schluff, 7. schottriger Sand, 8. Schotter, 9. Schutt (4. bis 9. Pleistozän), 10. Ton, 11. 
toniger Schluff, 12. sandiger Schluff, 13. sandiger Schluff, 14. Sand (10. bis 14. Holozän), 15. durch

schnittlicher Karstwasserspiegel bei der Ferenc-Quelle, ю . Lage des Grundwassers im Profil
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3. ábra. A víztükör szintje a felszín alatt, Balatonalmáditól D-re
1. Építésföldtani térképező fúrás, 2. a víztükör szintje a felszín alatt, 3. helyi vízszint-emel- 
kedés, 4. helyi vízszint-süllyedés, 5. erős vízszint-depresszió határa neogén előtti képződményeken.

E—E’ szelvény nyomvonala

Abb. 3. Grundwasserspiegel S von Balatonalmádi
1. Ingenieurgeologische Kartierungsbohrung, 2. Tiefe des Grundwasserspiegels unter der Tagesober
fläche, 3. lokaler Anstieg des Wasserspiegels, 4. lokales Absinken des Wasserspiegels, 5. Grenze einer 
starken Depression des Wasserspiegels in präneogenen Ablagerungen. Spurlinie von Profil E—E’
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4. ábra. A felszín alatti vizek szulfáttartalma, lugossága és összes keménysége Balatonalmáditól D-re
a) Szulfáttartalom (mg/1), b) lugosság, c) összes keménység (nkf.). — i. Építésföldtani térképező fúrás, 
2. erős vízszint-depresszió határa neogén előtti képződményeken. E—E’ szelvény nyomvonala

Abb. 4. Sulfatgehalt, Alkalinität und Gesamthärte der Grundwässer S von Balatonalmádi
a) Sulfatgehalt (mg/1), b) Alkalinität, c) Gesamthärte (d.H.). — 1. Ingenieurgeologische Kartierungs
bohrung, 2. Grenze einer starken Depression des Wasserspiegels in präneogenen Ablagerungen.

Spurlinie von Profil E—E*
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lejáratú program megindítására. Ebből a szempontból elsődleges cél az alapozásokat 
befolyásoló talajvízjáték prognózisa. A feldolgozott terület valamennyi ásott kútjának 
katasztere alapján megszerkesztettük a felszín alatti víz helyzetét és a víz kémiai tulajdon
ságait ábrázoló térképeket.

Mivel munkánk hidrogeológiai problematikája hosszabb idő múltán csak most 
kerülhet teljesebb megvilágításra, jelentésünkben néhány ilyen vonatkozást kiemelünk. 
Az adatok a Balatonfüredtől Balatonfűzfőig terjedő hegységperem felszín alatti vizeire 
vonatkoznak. Ilyen értelemben ezek a megfigyelések a hasonló kőzettípusokból felépített 
egyéb hegységek peremvidéki hidrogeológiáját is megvilágíthatják.

Az említett terület hegységi kőzetanyaga főleg triász mészkő és márga, valamint 
permi homokkő.

A karsztvíz tükre a vörösberényi Ferenc-forrásnál 170—180 m magasan van; az 
érték nagyjából általánosítható az ÉK-i partszakasz triászára. A triász területen, hegy
vidékeken, ennél magasabb felszínekre települt fiatal víztartórétegek, lösz- és törmelék
képződmények is találhatók. Ahol nagy magasságban, a karsztvízszint felett, löszben vagy 
törmelékben víz gyűlik össze, a talajvízszint évszakos játéka 5—6  m is lehet. Az ásott 
kutak ezeken a területeken tavasszal megtelnek, nyáron kiszáradnak.

A perm összlet, félig diagenizált aleurolit közbetelepülések folytán, gyakran vízzáró. 
Ez a tektonikailag is jelentősen bolygatott, különböző áteresztőképességű kőzettesteket 
tartalmazó rendszer minden bizonnyal különböző magasságban megrekedt vizeket tartal
maz. Az összletbe egyáltalán nem kerülhet csapadékvíz ott, ahol felszínét vörös, agyagos 
eluvium fedi. Sok helyen találunk azonban a perm homokkő felszíneken nyitott repedése
ket is, amelyeken át a víz beivódik. Feltételezhető, hogy kedvező feltételek esetén a perm 
összlet repedésvize és a karsztvíz egységes szintben találkozik.

Az Almádi-völgyben ásott kutakban 220 m magasságig követhető egy víztartó 
pleisztocén homokos kőzetliszt összlet. Vastagsága 8 —10 m. Fekvője pleisztocén és felső
pannon homokos agyag. Ez a fekvő és egyben vízzáró homokos agyag- „lemez” kb. 140 m- 
es terepmagasságnál kiékül, helyébe permi homokkőre települt homok és törmelék lép. 
A víztükör itt szinte vízesésszerűen a Balaton víztükrének mélységéig zuhan, mert a 
porozitás növekedése a tó felé gyors elszivárgást biztosít (2. ábra). Hasonló jelenséggel 
a hegységperem völgyekkel fel nem szabdalt részein is lépten-nyomon találkozunk. A 
felszín alatti víztükör helyzete a különböző levezető-pályák váltakozása miatt „szertele
nül” változatos. Sok helyen a karszt- és repedésvíz is beleszivárog a hegyoldalnak támasz
kodó felső pannon és kvarter rétegekbe. Hol gyorsabban, hol lassabban talál utat magának, 
emiatt a tó felé lejtő víztükrön helyi depressziók és visszaduzzasztásból származó ki
emelkedések jönnek létre (3. ábra). A karszt- és rétegvíz mozgásának időbeli kapcsolatáról 
még nincs elegendő adatunk, az elmondottak azonban jelzik a megfigyelések sűrűségére 
vonatkozó szigorú követelményeket. Megjegyezzük, hogy a 3. ábrán a szelvény jobb 
oldalán, a Balaton közelében található depressziót szivattyúzás okozza.

A 3. ábrán bemutatott terület a felszín alatti víz kemizmusa szempontjából is 
nagyon jellemző. A völgykapu É-i részén holocén tőzeg képződött, amely homokos és 
agyagos rétegekkel váltakozik. Emiatt a benne levő víz szulfáttartalma felszökik. Hasonló 
jelenséggel találkozunk a partvonal más völgykapuinál is. A törmelékkúpok szárnyain



Dunántúli Építés- és Vízföldt. Oszt. jelentése 1971-ről 197

időnként kifejezetten kedvező volt a helyzet a tőzeg képződésére. A másik említésre 
méltó jellemvonás a lugosság növekedése a parti települések körzetében (4. ábra).

Az Osztályhoz tartozó balatonfüredi talajmechanikai laboratórium a korábbi évek 
vizsgálati módszereivel dolgozott. Az Intézet 1971-ben megkezdte a laboratóriumot 
befogadó épület felújítását, melynek befejezési határideje 1972 júniusa. A tervévvégén a 
laboratórium már be is költözött az épület munkahelyek elhelyezése céljából felújított 
helyiségeibe, ahol korszerűbb feltételek biztosításával folyik az anyagfeldolgozás. A 
korábbi évekhez képest növeltük a konzisztencia, térfogatsúly és természetes víztartalom 
vizsgálatok számát.

A további térképezésben nagyobb szerepet tervezünk a gyors, olcsó és tömegesen 
alkalmazható terepi észleléseknek, kézifúrásoknak és dinamikus szondázásnak. Ezek a 
módszerek fokozatosan eltolják az igényt az említett vizsgálatok számának rfövelése 
irányában.

A térképezés egymástól igen távoleső területeken folyik. Ennek a Földtani Tanács 
1971 évi határozata a magyarázata, amely különböző gyakorlati szempontok figyelembe 
vételével jelölte meg a térképezés sorrendjét.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG FÜR 
INGENIEUR- UND HYDROGEOLOGIE TRANSDANUBIENS IM JAHRE 1971

von
L. MOLDVAY

Die Abteilung für Ingenieur- und Hydrogeologie Transdanubiens schloss 1971 das 
Manuskript von 6  ingenleurgeologischen Atlassen und Erläuterungen über das NO-Ufer 
des Balatons ab. Im Jahre 1972 werden weitere 3 Atlasse bzw. Erläuterungen über andere 
Gebiete der Uferlandschaft abgeschlossen werden. Es erfolgen Arbeiten zur Vorbereitung 
weiterer 8  Atlasse. Die bisherigen Ergebnisse weisen auf den mannigfaltigen Bau der 
Gebiete hin, was ermöglicht, die Wirtschaftlichkeit des Bauwesens vielseitig zu ermitteln.




