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L A Nemzetközi Kongresszus előzménye és célja

A Mérnökgeológiai Nemzetközi Társaság az UNESCO védnöksége alatt 1970. szeptember S-ll.-e 

között tartotta nemzetközi kongresszusát.

A Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság megalakítását 1968-ban Prágában határozták el. Létrejötte 

az UNESCO védelme alatt és anyagi támogatásával történt. A Társaság megalakításakor a kezde

ményező személyeket - Így köztük Kertész Pál kollegánkat Is - tagsági nyilvántartásba vették. A 

tényleges és végleges Tagsági kérdés rendezése mind a jogi személyek, mind pedig az egyének 

vonatkozásában csak ez évben indult meg.

A Nemzetközi Társaság eddigi tevékenysége a párisi rendezvény előkészítésére koncentrálódott 

Így ez volt az első jelentős megmozdulása.

A Mérnökgeológiai Nemzetközi Kongresszus célja az volt, hogy a különböző országokban és elté

rő adottságok között végzett kutatások és tapasztalatok eredményét összegezze a megjelent szak

emberek eszme és tapasztalatcseréiét lehetővé tegye. E mellett a különböző országokból beküldött 

dokumentációs és térképi anyagokból, valamint korszerű feltáró eszközökből rendezett kiállítás az 

előadóülések témakörén felül nyújtott tájékoztatást a korszerű módszerekről.

IL A kongresszus témakörei, tárgyalási anyaga

A Mérnökgeológiai Nemzetközi Kongresszus programját előre meghatározott szekciók szerint állí

tottál« össze, amelyek az alábbi témaköröket foglalták magukba:

1 -  Az épités természetes és ipari anyagai

2 - A mérnöki szerkezetekre vonatkozó geológiai jelenségek

3 - Talajok és sziklák tulajdonságai

4 - Talajok és sziklák mállási jelenségei

5 -  Talajok és sziklák tömörítési módszerei

6 -  Feltárási eljárások és technikák /fúrás, geofizika, helyszíni vizsgálat.../

7 — Térképezés a mémökgeológiában

8 - Épitési problémák és esetleírások a mémökgeológiában /gátak, alagutak, városépítés, földa

latti tárolás.../

9 - Mis tárgyak.

Az egyes szekciók keretében megtárgyalt anyagokat azok a tanulmányok képezték, melyeket a je

lentkezők előzetesen küldöttek el a kongresszus rendezőségéhez és amelyek a kongresszus Időpont

jában két kötetes könyv formájában kerültek kézreadásra.

Magyarországról öt tanulmányt küldtek be és közöltek le:

A beküldött és megjelentetett tanulmányok száma kereken 120 volt. A kongresszuson 50 országból 

mintegy 500 résztvevő jelent meg. Magyarországot a kongresszuson 5 fős delegáció képviselte.

Az egyes szekció-ülések keretében a tanulmányok rövidített ismertetése angol, ill. francia nyelven 

volt lehetséges és a tolmácsolás is e két nyelvnek megfelelően történt. A beküldött anyagokat álta

lában az előadók ismertették.

Egyes elhangzott előadásokkal kapcsolatban a szekció elnöksége lehetővé tette kérdések feltevését 

az előadók felé és ezáltal több előadáshoz fűződve élénk vita alakult ki. A magyar anyagokkal kap

csolatban főleg a 3, 6, és 7. Szekcióban elhangzott előadásokra vonatkozóan tettek fel kérdéseket, 

amelyekre a szerzők, 111. az előadók adták meg a választ.
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III. A tanulmányok áttekintése

A kongresszus anyagaként kiadott cikkekről - nagy számukra tekintettel - rövid áttekintést adni 

igen nehéz. Megoszlásuk az egyes szekciók között eléggé szélsőséges volt, legkevesebb tanulmány 

/2 db/ az 1. Szekcióban, legtöbb pedig /32 db/ a 3. Szekcióban jelent meg.

Az 1. Szekció egyik tanulmánya részletesen elemzi a Szajna völgyi kavicsok és a lehordási terü

let összefüggését.

A 2, Szekció tanulmányai / l l  db/ leginkább csúszások és hatásuk vizsgálatára vonatkoznak.

Egy-egy tanulmány a feltöltődés és feltöltés geológiai utóhatását, gipsz oldódás okozta felszíni alak- 

változás kérdését, valamint a fosszilis talajfagy építésföldtani hatását elemzi.

A 3. Szekció-ban legnagyobb számmal megjelent tanulmányok között az elvi kérdéseken kivül leg

inkább az agyagok alakváltozása és szerkezete, a pórusviznyomás és egyéb tulajdonságok kap

csolata, a sziklás kőzetek igénybevételét megelőző vizsgálatok célszerű végzése, valamint esetleí

rások szerepelnek. Számottevőek továbbá a süllyedéssel, és tömörítéssel kapcsolatos megfigyelések 

is.

A 4. Szekció tanulmányainak /5 db/ legnagyobb része különböző körülmények között bekövetkezett 

szikla-mállások jelenségeit és folyamatát ismertetik.

Az 5, Szekció tanulmányai /6 db/ tömörítésre vonatkozó esetleírások mellett a különböző módszerrel 

végzett talajstabilizálás eredményeit és problémáit érintik.

A 6. Szekció keretében megjelent 14 tanulmány főleg feltárások módszertani kérdéseivel, e mellett 

pedig különösen a korszerű, de közvetett eredményt szolgáltató mérnökgeofizikai kutatások lehető

ségével és eredményeivel foglalkozik.

A 7. Szekció anyagát 20 tanulmány képezi. Legnagyobb részük különböző mérnökgeológiai céltérké

pezés eredményét mutatja be, vagy az e közben szerzett tapasztalatok levonására törekszik. Több 

tanulmány a különböző módszerrel végzett mérnökgeofizikai területvizsgálat és a geotechnikai érté

kelés lehetőségét tárgyalja.

A 8. Szekció 21 tanulmánya elsősorban gátak, alagutak építésénél szerzett tapasztalatokat tárgyalja. 

Több tanulmány kifejezetten a gáttestre ható különböző irányú és mértékű viznyomás szerepét elem

zi.

A 9, Szekció 9 tanulmánya közül több által érintett mikrovizmikus mérések értelmezésénél szerzett 

tapasztalatokra, mérnökgeológiai modell kialakításának eredményére, az elméleti és gyakorlati kérdé

sek probléma vizsgálatára hívjuk fel a figyelmet.

ÍV. A kongresszuson szerzett tapasztalatok

Az előzőekben ismertetettekből iskitünőena meghirdetett szekciók keretében vezér- vagy összefogla- 

léelőadás nem hangzott el és a szekció-ülések témáját kizárólag a beküldött tanulmányok egyedi is

mertetése, valamint az azokhoz kapcsolódó viták képezték. Ez a módszer nem bizonyult sikeresnek, 

annál is inkább, mivel a világ minden részéről beküldött tanulmányok még egy-egy szekción belül is 

mind témájukban, mind pedig tárgyalásmódjukban erősen változóak voltak és azonos problémakör ese

tén is /pl. fagyhatás/ az eltérő földtani adottságok éghajlati és egyéb viszonyok miatt azok között ősz- 

szekapcsolható következtetések levonása igen sok nehézségbe ütközött.

A beküldött tanulmányok egy részét - egyes esetekben a szerzők távolmaradása, vagy nyelvi ne

hézségek miatt - nem ismertették, Így egyes szekciók programja akadozó, ill. hiányos volt. Kivételt 

képeztek a magyarországi anyagok előadásai, mivel azok mindegyikét a szerzők, ill. a delegációk 

résztvevői ismertették.

• A feltett kérdések kisebb részben szakmai részletek iránti érdeklődésből adódtak, nagyobbrészt azon

ban szervezeti problémákat feszegettek. Ilyenek voltak a mérnökgeológiai feladatok finanszírozása, a
mérnökgeológiai munkák szervezeti hovatartozása, átfogó
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prognosztikus térképezések helyzete és módszere, a térképezés szempontjából elengedhetetlenül 

szükséges korábbi feltárási adatok hozzáférhetősége és nyilvántartása, stb. Ezekkel kapcsolatban 

adottságainkat úgy értékelhettük, hogy azok lényegesen kedvezőbbek a kapitalista államokban je

lenleg megnyilvánuló lehetőségeknél.

A kongresszus- különösen a kiállítás jóvoltából - igen jó lehetőséget nyújtott a hazánkban is é -  
gető mérnökgeológiai kérdések nemzetközi helyzetének felmérésére. E tekintetben leginkább a mér

nökgeológiai térképezéshez kapcsolódóan szerezhettünk tájékozódást az egyes országokban folyó 

térképezés szemléletéről, mélységéről és módszereiről. A bemutatott térképek felölelték mindama 

térképezési módokat és ábrázolástechnikai kérdéseket, amelyek nálunk is részben az egyes szer

vek részéről alkalmazásra kerülnek, részben pedig állandó problémát okoznak, 'Tekintettel arra, hogy 

a kiállított térképek különböző méretarányuak voltak és változó földtani és topográfiai, valamint mor

fológiai területekre vonatkoztak, jól felmérhettük, hogy az áttekintő prognosztikus térképeknél a ha

zánkban a KGST ajánlása szerint folyó térképezési mód megfelelő és színvonalában is meghaladja 

az egyéb helyeken készült térképek megbízhatóságát és ismeretanyagát. Ugyancsak azt Is megálla

píthattuk, hogy a településfejlesztés és városrendezés szempontjából nálunk alkalmazott 1:10 000 

méretarányú részletes mérnökgeológiai térképek a leginkább használhatók, amelyek néhány szem

pont szerinti kiegészítéssel rrindenben megütik a kiállításon bemutatott térképek színvonalát.

A mérnökgeológiai térképezésekhez kapcsolódóan főleg a nyomdatechnikai kérdések okoznak ná

lunk problémát á bemutatott térképek kiállítási módjából következően is.

A többirányú érdeklődésből is következően megállapítható volt, hogy a törmelékes anyagokból va- 

ló megbízható mintavétel kérdése világszerte gondot okoz. Erre vonatkozóan - annak ellenére, 

hogy már megfelelő tapasztalattal rendelkezünk - saját erőnkből kell törekednünk a mintavétel to

vábbi . javítására és különleges eszközök kialakítására. Érdeklődéssel vették tudomásul, hogy ná

lunk már eredményes kísérletek történtek szemcsés talajból a fagyasztásos mintavétel megoldására.

Általános tapasztalat volt a hagyományos - fúrással történő feltárásnak • - korszerű, közvetett ered

ményeket szolgáltató mérnökgeofizikai eljárásokkal történő kombinációjára. Az épitőanyagkutatási 

hazai metodika bemutatásánál, ahol ezt a kérdést mi is érintettük, sok volt az érdeklődés és arra 

lehetett következtetni, hogy e feltárási módok helyes kombinációja külföldön még nem alakult ki.

Azt tapasztalhattuk, hogy a geofizikai eljárásokat olyan esetekben is bátrabban használják, ami

kor annak megbízhatósága esetleg kétséges /pl. természetes és mesterséges üregek repedésrend

szerek kutatása/ feltehetően abból a megfontolásból, hogy másfajta eljárásra egyáltalán nem kerül

het sor.

Sok előadás foglalkozott a mérnökgeológiai feladatoknál különösen a rendszerező és feldolgozó 

munkáknál a számítógépes eljárások alkalmazhatóságának kérdésével. Ennek lehetőségét és elő

nyét több előadó is kiemelte, azonban az ehhez kapcsolódó viták során tisztázódott, hogy az 

előadások inkább csak a lehetőségeket vázolták fel és azokat még gyakorlati eredmények csak 

kevéssé tárrasztották alá. Megállapíthattuk, hogy helyesek voltak azok a törekvések, amelyeket e 

téren eddigiekben fejtettünk ki elsősorban a mérnökgeológiai térképezés keretében és fokoznunk 

kell az erőfeszítéseinket ezzel kapcsolatban, különösen nagytömegű adatok feldolgozásánál és nyil

vántartásánál. Ugyancsak lehetőség nyilik a számítógépek alkalmazásával a feltártság kérdésének 

további finomítására is.

A kongresszus alkalmából a Mérnökgeológiai Nemzetközi Társaság közgyűlését is megtartották, 

amelyen a magyar delegáció is részt vett. Ennek keretében ismertetésre került a Társaság 1974- 

ig terjedő Időszakára kidolgozott munkaprogramja, továbbá tájácoztatást adtak azon munkacsoportok 

felállításáról, amelyek keretében az egyes témakörök feladatait az elkövetkezendő időkben részle

tesebben is megvizsgálják. Ennek soriin ismertették az egyes munkacsoportok vezetőjéül kijelölt 

személyeket. Örvendetes volt tapasztalni, hogy a Nemzetközi Társaság vezetőségében, az egyes 

szekciók elnökségében, de a munkacsoportok vezetői között is a szocialista országok reprezen

táns szakemberei igen nagy számmal szerepelnek.

\
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V. Általános megállapítások. javaslatok

A kongresszus ezen túlmenő eredményei, valamint a továbbiakra vonatkozó javaslatok:

1. A Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság Mérnökgeológiai Kongresszusa volt az első olyan ren

dezvény, amelyen magyar szakemberek részt vettek. Ennek egyenes következményeként a jövőre 

nézve sikerült olyan mélységű kapcsolat kiépítését biztosítani, hogy a Nemzetközi Társaság mun

kájáról a jövőben közvetlenül kaphatunk információt.

2. Az elfogadott publikációk egy jelentős hányadát a rendező ország szakemberei állították össze, 

így igen jelentős eredménynek tekinthető, hogy a különböző szekció-üléseken a magyar szakem

berek öt dolgozata került Ismertetésre.

3. A kongresszus keretében tisztázódott, hogy a Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság önálló szer

vezetként működik és a Társaságnak igen sok Jogi és egyéni tagja von, többek között a szocia

lista országokból /Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország, stb/ is. Célszerű és kívánatos vol

na a Társaság munkájába szervezett formában bekapcsolódni, mely igen hasznos volna a hazai 

szakemberek tapasztalatcseréje szempontjából. Mindamellett lehetővé válna, hogy későbbiekben 

szakembereink is részt vehessenek a Nemzetközi Társaság szervező és előkészítő munkájában. 

Ennek előfeltétele a tagsági kérdés rendezése. Ez történhet egyrészt a Központi Földtani Hiva

talnak, mint szakhatóságnak, vagy a Magyar Tudományos Akadémiának, mint az érintett tudóHiányos 

egyesület irányitó szervének intézkedésében.

4. A Nemzetközi Mérnökgeológiai Kongresszus iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg. Résztvevői a 

világ legkülönbözőbb tájékairól gyűltek össze. E feltétlen pozitív tényező is mutatja, hogy a mér

nökgeológiai feladatokkal foglalkozó szakembereknek vannak hasznosítható tapasztalataik, de van

nak problémáik is.

Annak szeradőtt tartásával, hogy minden országban a mérnökgeológiai feladatokat a sajátos épí

tésföldtani adottság, az ott kialakult szervezési, finanszírozási, épitési és nem utolsó sorban, 

technikai feltételek szerint kell megoldani, nem nélkülözhetők a más területen szerzett tapaszta

latok, módszerek és eredmények. '(

5. Az a körülmény, hogy a kongresszus résztvevői valóban a világ minden táját felölelően foglal

ták össze tapasztalataikat, széleskörű tájékoztatást kaptunk az eredményekről. Ennek következ

ményeként azonban a tapasztalatszerzés nem mélyülhetett el, mivel az azonos témakörön belül is 

a felvetett problémák sokszor nagyon távol álltak egymáshoz. Nyilvánvaló, hogy a Nemzetközi 

Társaság egyik további feladata lesz az együttműködés és tapasztalatszerzés hatékonyságának 

fokozása.

6. A különböző szintű és formájú együttműködés lényegében minket érintően is megindult. Ebből 

kiragadva példaként említhető, hogy a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalathoz október folyamán 

megkeresés érkezett a francia építésügy egyik kutatóintézetétől, amelyben egyik témánkhoz kap

csolódva együttműködés kiépítését kezdeményezik. Az épitőanyagipari kavicskutatás és vizsgá

lat közös fejlesztésére irányuló kezdeményezés keretében Is vannak azonos körülmények, de 

igen sok az eltérő sajátosság. Ezzel együtt is úgy véljük, hogy egymás kölcsönös segítése és 

eredményes tapasztalatcsere megvalósítható lesz.

7. A kongresszus anyagát természetszerűleg a résztvettek megkapták. Az FTV Műszaki Osztályán 

működő Információs Szolgálat elkészítette a kiadványban megjelent cikkek magyar nyelvű cím

jegyzékét. Ennek felhasználásával a kiadvány anyaga minden érdeklődő számára rendelkezésre 

áll.
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