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FODOR TAMÁSNÉ +

Magyarország felszinmozgáscs térti]eteinek földtani-műszaki vizsgálata és 
katasztere negyei területi rendszerben - a KFH megbízásából - 1972-8o. 
között készült el, több intézmény részvételével.
A mozgáshelyek számbavételében a kezdeti években részt vettek a Földnérő 
és Talajvizsgáló Vállalat, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszéke és a MÁFI megalakuló Terüle
ti Földtani Szolgálatai. A térképi ábrázolás 1:100 000 méretarányú lapokon 
történt, ezekhez adatlapok.és szöveges magyarázók tartoztak. Az előzetes 
adatgyűjtés és felmérés lehetővé - s egyben szükségessé tette az országo
san egységes rendszerű, tartalmú és azonos ábrázolási metodika kialakítását 
a mozgáshelyek terepi ellenőrzését, az eredmények irányelvek szerinti fel
dolgozását. A kataszter véglegesítése után összefoglaló értékelés készült 
12 megye és a főváros mintegy 1300 mozgáshelyéről, külön kötetben és tér
képeken. A megyék felszínmozgásait területi elhelyezkedésük, földtani ko
ruk, az elmozdulás nagysága, az okozott kár, a mozgást előidéző okok, az 
alkalmazott védekezési módszerek, a helyreálllitási javaslatok, további 
vizsgálatok, a mozgások kifejlődése, a mozgás ideje, és a mozgás tipusa sze
rint táblázatosán, szövegesen és áttekintő térképeken osztályozták.
A mozgáshelyeket az adatlapokon 1:25 000 méretarányú térképki vágatokon áb
rázolták, a megyei térképek 1:100 000 és 1:500 000 méretarányuak /1. ábra./. 
Teljesebbé teszi az anyagot a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat munkája
ként készült részletes, a telekhatárokat tartalmazó, kataszteri térképeken, 
a főbb mozgáshelyek lehatárolása és veszélyességi szempontból történt beso
rol ása.
• оNógrád megye mintegy 2544 km kiterjedésű területén 109 felszinmozgashelyet 
'térképeztek és dokumentáltak. A megye 130 településéből 50 település közi
igazgatási területén helyezkednek el. A helyszíni bejárás és feldolgozás
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3972-78. között folyamatosan történt, a megyei összefoglaló értékelés 1979- 
ben fejeződött be, az Észkamagyarországi Területi Földtani Szolgálat mun
kájaként. A Föl cinérő és Talajvizsgáló Vállalat 28 mozgáshely kataszteri 
térképi lehatárolását és osztályozását végezte el.

Természeti földrajzi viszonyok
A felszinmozgásos folyamatok kialakulásának elsődleges okait Nógrád megye 
területének bonyolult szerkezeti-geomorfológiai adottságaiban, sajátos föld
tani felépítésében, változatos litológiai-rétegtani és hidrogeológiai vi
szonyaiban, a mozgások kiváltódásához kedvező éghajlati jellemzőkben, s 
nem utolsósorban az antropogén hatásokban kell keresnünk. A megye hárorme- 
gyed részét a középső részen ÉK-DK-i irányba húzódó Cserhát hegyvonulata al
kotja, amelynek nagy kiterjedésű részei 300-500 m tszf-i magasságúak. Nyu
gaton a Börzsöny-hegység, délkeleten a Mátra-hegység egy kis része tarto
zik a megyéhez, a legnagyobb'magasságot képviselve /Börzsöny 939 m, a Mát
ra két kisebb csúcsa Agasvár 789 m, Muzslatetö 8o5 m magasságú a tszf./
A megye déli részén a Cserhátalja 200-300 m tszf-i magasságú. Az északi ré
szen Karancs-Medves hegység vonulata alkot önálló tájegységet 500-700 m 
tszf- i magassággal. A Börzsöny és a Cserhát közé, D- i irányba beöbl ösödő 
Nógrádi-medence viszonylag alacsonyabb, 100-240 m tszf-i magasságú térszint 
képvisel.
A negye területe szerkezeti-morfológiai vonásait tekintve fiatalos, forma
elemekben gazdag vidék. Alapjában töréses szerkezetű, kibillent tönkrögök
kel, vulkáni takaróroncsokkal, árkos besüllyedésekkel uralkcdóan dombsági 
terület, hegységközi- és hegységeióteri medencesorokkal jellemezhető tér
szín.
A csapadék területi eloszlása változatos. A dombsági és hegységelőtéri té
tül eteken általában 600 mm körüli. A Börzsönyben a legtöbb 800 rrm, utána 
a Mátra-hegység következik 600-750 rím évi csapadékmennyiséggel. A Karancs 
környékén ez az érték kevesebb, 650-700 irm között ingadozik. Kevés a csar 
padék a megyei DK-1 részén a Gálgavidéken, a DK-i részen a Szuha-patak kör
nyékén és a K-i részen, Salgótarjántól DK-re a Zagyva-Bárra patak közötti 
területen, ahol az évi átlag csapadék 500 nm.
A természetes növényzet az erdőművelés következtében jelentősen átalakult.
Az erdőség területi aránya nagyobb az országos átlagnál, a megyében 14 %. 

Zárt, lombos erdőségek a magasabb térszineken találhatók, a dombvidéken
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csak a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken maradtak meg néhány 
kis foltban. A talajerózió elsősorban a dombsági területeken a legerőtel
jesebb. Nógrád hazánk legjobban erodált talajú megyéje; a szántóföldnek 
26 %-a erősen, 24 %-a közepesen, lo 9í-a gyengén erodált. Újra erdősítéssel 
csökkentik az erózióveszélyt.

Földtani felépítés vázlata
A megye területén több földrajzi tájegység találkozik, ennek megfelelően 
földtani rétegtani és szerkezeti helyzete is változatos. Csupán azoknak a 
képződnényegyütteseknek a vázlatos bemutatására van lehetőség, amelyek a 
felszinen, felszinközelben jellemzők, vagy felszínmozgás kapcsolódik hoz
zájuk.
Legidősebb felszíni képződmény igen kis területen a megye DNy-i részén a 
triász korú felső márgacsoport, daichsteini mészkő és tüzköves mészkő fá- 
ciesekkel.
A földtörténeti újkor képződményei alkotják a megye nagy részének felszínét 
A felszinmozgáscs folyamatok ezekhez a képződményekhez kapcsolódnak.
Eocén mészkő, márga és agyagok a DNy-i részén - a triász rögök közelében - 
találhatók.
Az oligocén kor képződményegyüttesei a mészmárga, homokkő, konglomerátum 
/Felsőpetény, Romhány/ és az agyag, agyaginárga fácies, K-’DK felé növekvő 
vastagságban. Záró rétegei homok, homokkő, homokos agyagmárga. A felső oli
gocén kifejlődésekben számos felszínmozgás alakult ki /Zabar, Bércéi, Bánk 
környéke/.
A miocén kort számos és változatos képződményegyüttesek képviselik. Ezek: 
szárazföldi, tengeri és vulkáni eredetű kőzetek jelentős vastagságban és 
kiterjedésben. A miocén alsó része konglomerátun, kavics, homok, agyag fá- 
ciessel indul /Diósjenő, Nagyoroszi környékén kis területen fordul elő/.
Az alsó miocénben képződött bamakőszéntelepes összlétből a szénbányászat 
a múlt század közepén megkezdődött. Több felszinmozgás a felhagyott bányák 
utóhatásaként jött létre /Mátraszele-Jánosakna/.
A terület vulkanizmusát az alsó miocénben riolitcs dácittufák szóródása 
vezette be, majd a középső miocénben újabb riolittufa került a felszínre, 
ezt a piroxénandezitek tufái és breccsái követik. Területi kiterjedésük 
nagy, andezitjei alkotják a Cserhát, Mátra, Karancs és a Börzsöny hegységek 
tömegét.
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A csökkent sósvizi kifejlődést különösen a Cserhátban agyagos, kavicsos, 
meszes formáció alkotja. A felső szarmata rétegek a Cserhát középső és ü-i 
részén fordulnak elő, kavics, konglomerátum, homok, agyag és agyagmárga ré
tegek vál takczásával.
A miocén korú képződményegyüttesek közül elsősorban a kárpátién eme it agyar 
gos-homokos-slir-összlete érdemel nagyobb figyelmet, mert számos nagyKiter- 
jedésü mozgás alakult ki benne. /Salgótarjánban csaknem az összes mozgás, 
Mátraszele, Nagybátony, Pásztó, Hont stb. környéki mozgások/. Ismertek, 
főleg az utbevágásckkal megbontott miocén tufaösszlet felszíni, agyagosán 
elbontott részében létrejött mozgások és kevesebb számban a felső miocén 
kavicsos agyagrétegsorban kialakult mozgások is.
A pliocén kor felsőpannóniai homokos agyag, agyag lerakódások a középhegy
ségi területtől D-re, főleg a Cserhátalján kerülnek felszínre. Helyenként 
laza, meszes homokkő és változó vastagságú földes, fás barnakőszén-rétegek 
közbetelepülése jellemző. A pliocén bazaltki törés képződnényei a megye K-i 
részén Somoskő-Zagyvaróna-Sálgótarján-Zagyvapálfalva-Báma közötti terüle
teken találhatók.
A negyedidőszaki folyó- és patakhordalék homokos kavics, agyagos kavics és 
holocén öntésiszap területi kiterjedésben és felszínmozgás szempontjából 
nem jelentős. A pleisztocén képződmények közül legidősebb az Ipoly-völgy 
középső szakaszától D-re található kavicstakaró foszlányok. A vörösesbarna 
lejtőagyagok /nyirok/ általában a vulkáni területek felszíni képződménye. 
Kőzettörmelékes szemcseösszetétele ellnére, montmorillonit agyagásványtar
talma miatt képlékeny, helyenként erősen térfogatváltozó. Jellemzője a viz- 
érzékenység, mely szilárdságcsökkenést von maga után, ezért felszínmozgások 
kialakulására hajlamos /pl. scmoskői bazaltvidék és mátrai utbevágások/.
A felső pleisztocént lösz, lejtőlösz, homokos lösz, kőzetliszt, kőzetlisz
tes agyag és lejtőtörmelék képviseli. A löszös képződmények vastagsága vál
tozó, Balassagyarmattól D-re és DK-re 10-15 m-t is elérhet, keletebbre vi
szont már erősen csökken. Számos felszinmozgás érinti ezeket a képződménye
ket.

Vízföldtani viszonyok
A megyében az Ipoly és a Zagyva folyók vizgyujtő területe különíthető 'el.
Az Ipoly a Nógrádi-medence É-i részéhez tartozó mélyedésekben folyik. Több 
süllyedékes területet érintve teraszos völgyszükiileteket alakított ki. Viz-
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gyűjtő területének csak egyharmada van hazánkban. Néhány közepes nagysá
gú patak Dobroda, Nagy-patak, Feketeviz, Lókos-patak, és több kis patak 
ömlik az Ipolyba hazánk terül étéről. A Zagyva az Északi-középhegység leg
nagyobb olyan folyója, amelynek vizgyüjtő területe az országhatáron belül 
fekszik. Alsószakasz jellegű része már a megyehatáron kívülre esik. A me
gye nagy részét elfoglaló Cserhát lefolyási viszonyai kedvezőtlenek, és ez 
csaknem az egész megyére jellemző. A vizfolyások szélsőséges vizjárásuak, 
vízhozamukat elsősorban a csapadékviszonyok befolyásolják.
A talajviz, mint a felszin alatti legelső, porózus kőzetekben jelenlévő 
viztipus a negyedidőszaki -pleisztocén és holocén- képződményekben tároló
dik. Ebből következik, hogy összefüggően az Ipoly, a Zagyva és a Kis-Zagy
va völgytágulataiban található. Vizjárása a felszíni vízfolyásokhoz nagy
mértékben igazodik, de általában kis mélységű a felszin alatt. 
Lejtőállékonyság szempontjából fontosabb a hegységi és dombvidéki területe
ken a patakvölgyeket kisérő talajviz, valamint a lejtőtörmeléke« szivárgó 
vize, mivel jelentős szerepük van a mozgások kialakulásában.
Rétegvizet tárolnak a felső oligocén és alsó miocén homokos, kavicsos ré
tege«. Az oligocén és miocén slir^összlet lencsésen tárolt kevés vize fel- 
szinmozgás folyamatok kiváltódásában döntő jelentőségű. A szarmata agyagos, 
homokos, kavicsos rétegei és a pannóniai üledékek is megfelelő viztartó ké
pességűek.

Felszinmozgások
A megye területének változatos földtani és domborzati helyzetéből eredően 
a kőzetegyüttesekben különböző tipusu és méretű felszínmozgások alakultak 
ki.
A szilárd, ellenállott) kőzettömeg felszínmozgásokban kevésbé aktív. Ben
nük általában a meredek sziklafel színeken következik be mozgás, omlás, kő- 
pergés, kőzet-aprózódás - ez az esetek nagy számában mesterséges beavatko
zás; kőbányászat, utbevágás stb. következnénye.
Az aprózódásból felhalmozódott kőtenger anyaga, helyenként kőfolyásként mo
zog a lejtőkön.
A vulkanikus kőzetegyüttesben is ismertek felszínmozgások, főleg a hegysé
gek magasan kiemelt peremén, meredek lejtőin, ahol a tufa-agg]cmerátumtö- 
megek vándorolnak lassan a mélyebb szintek felé. Legtöbb forma eredete a 
jégkorszak éghajlatváltozásainak következménye. A periglaciális suvadások,
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csuszamlásck azért mozgattak meg nagyobb kiterjedésű kőzettomeget, mert a 
változó településű agg] eme rá tun vagy tufa vizvezetőképessége és víztartal
ma is különböző és mozgási hajlamuk sem egységes/Mátraverebély környéke/.
A felszinmozgásekban résztvevő kőzetek uralkcdóan a lejtőüledékek, lejtő- 
tőrrel ékek, vörösesbarna 1 ejtőagyagek, löszös képződmények és az idősebb 
képződmények felső, fellazult, mállott zónái.
Több helyen a mozgásban résztvevő, pleisztocén-holocén képzdőmények vas
tagsága csekély, az elmozdulásban a feku képződményei is részt vesznek. 
Oiigccén agyagmárga, homok, homokkőt érintett 14 felszinmozgás, a miocén 
slir-összletben 40 helyen ismert mozgás.
A feldolgozott 109 mozgásból Salgótarján közigazgatási területén van a 
legtöbb 25 db /itt több az antropegén beavatkozás/, utána Mátraszele és 
Hont települések következnek 5-5 mozgáshellye], Érsekvadkert, Nagybátony, 
Szátok határában 4-4, Bánkon 3 mozgáshelyet regisztráltak. A többi telepü
lésben a mozgáshelyek száma 2 vagy 1 .
Hangsúlyozni szükséges, hogy a felszínmozgások vizsgálatában és katasztere- 
zésében az adatok jelentős része becsült, körülbelüli értékeket jelentenek. 
Egy-egy felszínmozgás adatai geológus, geográfus és talajmechanikus szak
ember külön-külön a helyszínen megállapított adatainak összevetéséből,a 
Területi Földtani Szolgálat újbóli helyszíni ellenőrzéséből, kiegészítő 
felméréséből és egységesített rendszerű feldolgozásából születtek. Kivételt 
képeznek azoknak a mozgásoknak az adatai, ahol megrendelés alapján feltárá
sok, részletes vizsgálatok /fúrás, anyagvizsgálat stb./ szakvélemények ké
szültek és a műszak:! védekezési tervek is ismertek.
A megyében arány] ag sok a nagyméretű fel szinmozgás, számuk 8 6. * Ide azok a

, 2mozgások tartoznak, amelyeknek területi kiterjedése nagyobb mint 250 m . 
Kilenc helyen a behatolási mélységük elérheti a 20-30 m-t /Becske, Bércéi, 
Felsőpetény, Lucfalva, Mátraverebély, Herencsény.Karancsalja, Kazár, Va- 
nyarc települések egy-egy mozgása/. Negyvennégy mozgásnál 5-lo m, harminc
két mozgásnál 5 m-nél kisebb á behatolási mélység. Közepes méretű felszin-, 2 - . . . . .  mozgás, 50-250 m kiterjedéssel, különböző behatolási mélységgé! 13 helyen,

2kisméretű 10-50 m nagyságú területtel 8 helyen ismert. A többi mozgás,2 . ,
10 m -ig terjedő területtel jelentektelen meretü felszínmozgásnak minősül.
A jelentéktelen méretű felszinmozgás sok helyen komoly károkat okozhat, a
nagyméretű felszinmozgás kártétele pedig lehet csekély.
A mozgásfolyamatok kiváltó okainak megállapításánál, a mozgásoknak kedvező
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természeti adottságok /domborzat, földtani felépítés, vízföldtani viszo
nyok stb./ jelentősége mellett, figyelembe kellett venni az emberi beavat
kozás hatását, mint közvetlen okozati tényezőt. 76 helyen az antropogén 
beavatkozás elősegítette vagy éppen előidézte a mozgás kialakulását. Ré
zsű kiképzéshez kapcsolódó felszínmozgások ismertek Bánk, Becske, Hasaios, 
Hont, Kisternye, Mátraszele, Nagybátony, Szente, Salgótarján stb. térségé
ben. -Antropogén eredetűek a meddőhányók mozgásai, az oldalfalak megfolyó- 
sodása /Mátraszele 1, Salgótartán 9, Kistemye 1. sz. helyeken/, vagy az 
alábányászott területek süllyedése /Kazár 2, Kistemye 2, Mátraszele 2, 
Nagybátony 3, Szátok 1 jelű mozgások/ és bánya-fel szakadások /Mátraszele 
3, Salgótraján 13 jelű mozgások/.
A mozgásformák többségükben összetetten jelentkeznek, igy nagy részük nem 
sorolható valamelyik adott mozgástipusba. A kataszteri adatlapokon a be
sorolást mégis megtettük. A szövegben volt lehetőség az egyes felszínmoz
gások összetettségének részletesebb elemzésére, az egyéni vélemények, ál- 
1ásfoglalások közlésére.
Az egységes nevezéktan használatában, a mozgástipusok szerinti osztályozás
ban biztos vannak hibák, de egy előnye van, az 1979-ben ismert 1300 fel
színmozgásánál egyformán, ugyanabban van a hiba. Ezt kiegésziteni, javíta
ni, finomítani már könnyebb. A Magyarországon ismert mozgástipusok min
degyike megtalálható Nógrád megyében /2. ábra/.
A meredek sziklafalakra jellemző kőzetomlásra példát Bér községben, a föld
omlásra Kistemye löszfalán láthatunk. Rétegcsuszást állapítottak meg 31 
helyen, rogyást vagy rcgyásos suvadást 23 helyen, suvadást 45 mozgásnál.
A kúszás, sárfolyás vagy földfolyás és törmelékmozgás száma kevesebb az 
előző típusokhoz viszonyítva. Egyéb mozgások cimszó alatt szerepelnek a 
gyakori utfelfagyás, a vonalas létesítmények törési helyei, a támfalak, 
hányok mozgásai, a földtalatti üregek fel szakadásai, a dinamikus túlterhe
léshez, vagy a több helyen előforduló térfogatváltozáshoz kapcsolódó moz
gások és meghibásodások.
A megye 109 felszínmozgásából aktivnak minősitettk 19-et, a potenciális 
mozgásveszélyes helyek száma 67, befejeződött mozgás, jelenleg stabil -23 
/3. ábra/.
Az okozott kár pénzbeli nagyságára vonatkozóan - néhány eset kivételével 
- csak megközelítő, inkább csak nagyságrendet jelző becsléseink vannak. 
Megbizhatóbb és részletesebb adatokkal rendelkezünk az okozott kár jelle
géről; milyen területet /erdő, legelő, szántó stb./, épületet /lakóház,
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közintézmény, stb./ vagy vonalas létesítmény /ut, vasút, közmű stb./ érin
tettek és károsítottak. 7 mozgás épületet, 19 mozgás vonalas létesítményt, 
a többi mezőgazdasági terület, főleg legelőt érintett a megyében.
A felszinmczgásveszélyes területek feltárására, részletes vizsgálatára - 
országos viszonylatban is - nagyon kevés helyen került sor. Ugyancsak ke
vés a helyreállitási munkálatok, műszaki védekezések és műtárgyak helye 
és száma. Nógrád megyében 1979-ig 7 település 18 felszínmozgásáról készült 
tálajmeehanikai vagy mérnökgeológiai szakvélemény különböző terepi, labo
ratóriumi vizsgálatok alapján. A legtöbb részletes vizsgálat és szakvéle
mény Salgótarjánból van, nagyrészuket a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
készítette. Szakvéleményezett mozgáshelyek még: Becske /alagút/, Kazár 
/Mizserfa bányatelep/, Mátraszele /víztározó/, Mátraverebély - Tar /vasú
ti bevágás/, Nagybátony /vasúti bevágás, Dózsa-telep, Szoros-patak, Kata- 
1 in-függőakna/.
A helyreállítás és védekezés jó, célját elérte 10 helyen. A megépített mű
szaki védekezés nem megfelelő, rossz 9 mozgásnál. Kevés azoknak a helyek
nek a száma, ahol a mozgás lezajlása után rendszeres megfigyelés történne, 
de nem dicsekedhetünk azzal sem, hogy a védelmi műtárgyakat megfelelően el
lenőriznék, ritka, ahol gondoskodnak karbantartásukról.
Magyarország íelszinmczgáscs területeinek földtani-műszaki vizsgálata és 
katasztere - mérnökgeológiai kutatási téma programjának első része 1980-ban 
lezárult. Az elkészült - nagy mennyiséget kitevő - anyag elsősorban és elő
ször hazánkban a felszinmoZgások szántoavételét, állapot felvételét jelenti, 
számos más többirányú eredménye mellett. Tanácsok, tervező vállalatok, az 
állami biztositó és újabban a mezőgazdasági ágazat érdeklődik és kéri az 
anyagot, sürgeti felhasználásának biztosítását. Kéziratos példányai a Köz
ponti Földtani Hivatal adattárában és a Területi Földtani Szolgálatoknál, 
a működési területük megyéinek anyaga, az érdeklődők rendelkezésére áll.
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MEGYE
IJógrád FELSZINM OZGASOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

HFiY- Salgótarján Pécskö domb 
—  támfalmozgás

SORSUM
1232-

0 0 0-15
TÁJEGYSÉGserhat hg. MOZGÁS IDEJE1974.VIII,11

MOZGÁS TÍPUS;’"csúszás /2 /
földtani viszonyok Holocén feltöltés,mio
cén eggenburgien agyagos kavicsos 
homok, homokos agyag, finomhomok, 
szürke agyag, alatta cementált re
pedezett homokkő.

HELYSZINRAJZ

vízföldtani yiszokyoá fala jviz nincs. A csa- 
padékvizből származó, a szürke a- 
gyag felszínén levonuló rétegvíz je
lenléte bizonyított. A vízelvezetés
ben a repedezett homokkő is részt 
vesz.
felszín hajiás, hovéhyzet, BEÉPÍTETTSÉG 35-4o° mere- 
dekségü, bevágásokkal, támfalakkal 
tagolt, többszintes épületekkel be
épített domboldal.

MOZGÁS LEFOLYÁSA. IDŐTARTAMA SEBESSÉGE
1974.VIII.22-én az ut megrepedt,
27-ijz a támfal lesüllyedt. A 
mozgás folyamatos jellegű volt.

VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI A területen le 
mélyült több mint 7o db fúrás, talaj 
mechanikai vizsgálatok,, állékonysá
gi, kolloidkémiai és vízkémiai vizs
gálatok történtek. 6 db talajmecha
nikai szakvélemény készült, ebből 
kettő a mozgás után. A vizsgálatok 
a mozgás okát tisztázták.

MOZGÁSKITERJEDÉSE

ELMOZDULÁSMÉRTÉKE

FÜGGŐLEGESEN kb. 3°. m
kb.l5o
kb. 8o

MOZGŐ TÖMEG kb.3o-4o e. m3
2 7 o - 3 O 0 m .B f l E N G E R S Z I N T  FELETT:

MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI
Barna kavicsos agyag:T?l =3o-4o Й; 
up=18-23£; Ip=12-17SS; e=o,47-0 ,6 2  
szürke agyag:WL39-51fj; Dp=21-25Ü 
Ip=18-260; e=o,49-o,59 oxidálódott 
részesíTT3S-4o/S, Up=2o-22S; 
Ip=18-2fe.

s kb. 1-2 t mozgás k̂özvetlen oka helytelen alapozás es civit ei ez еа,в a zavargó vizek a az* епуедох el azt- a ix ak«_
FÜGGŐLEGES: kb. 1-2

okozott kár: A támfal elmozdult, ki
billent, az ut károsodott, lakó
épület építését meg kellett állita ni. . — .— —

VÉDEKEZÉSI javasut áz u j védekezési müvek 
megépültek, a domboldal beépült. 
Időszakos geodéziai megfigyelés 
javasolható.

MEGÉPtrETT védekezési müvek: új tá m fa l  é p í t é s e ,  f e l s z i n i  v i z e l v e z e t é s  m egoldása, 
f e l s z í n a l a t t i  v i z e lv e z e t é s  m ego ldása  s z i v á r g ó r e n d s z e r r e l ,  megtámasz
t á s  b e to n b o rd á k k a l .

utánvizsgáut ideje, eredménye: A védekezési müvek megépítése után vizsgálat 
nem volt. Több utólagos helyszíni bejárás során újabb mozgásokra 
utaló nyomot nem találtunk.

irodalmi hivatkozás BI4E.Geot.Tiz.1975. 
TTV.St.64/12-75;V1ZSGÁUT0T VÉGZŐ SZERV: FTI.69/1615 tsz.

69/1617 tsz. 71-5o9 tsz.
a f i í f e s f  ̂és ̂ összeállította: Ter.Földt.Szolg.Salgótarján.,
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NÓ GR ÁD MEGYE F E L S Z I N MO Z G Á S O S  TERÜLETE INEK K A T A S Z T E R E  1979.

M = 1 : 5 0 0 . 0 0 0

3. ábra

JELMAGYARÁZAT 
# Aktív felszínmozgás
^ Potenciálisan veszélyes felszínmozgás
О Befejeződött felszínmozgás



Движения поверхности Западной части Северной Венгрии 
Тамашне ЗОДОР

Геологическо-техническое исследование и кадастр ополз
невых территорий Венгрии были осуществлены -  по поручению 
Центрального Геологического Ведомства -  в областной терри
ториальной системе в течение 8 лет с участием многих уч
реждений.

Местный объезд и обработка данных оползневых террито
рий области Ноград осуществлялись непрерывно с 1972 года, 
документирование было закончено в 1978 году, а обобщение 
по области -  в 1979 году.

Северовенгерской Территориальной Геологической Службой 
института MA.SH было выполнено -  на листах единой системы, 
в таблицах, на картах и текстово -  картографирование и об
работаны 109 оползневых мест территории площадью 2544 км*\

Основные причины формирования оползневых процессов 
следует искать в сложных геологическо-структурных, измен
чивых геоморфологических условиях, а также в специфичных 
литологическо-стратиграфических и гидрогеологических усло
виях территории, в климатических характеристиках, благопри
ятствующих возникновению движений и в антропогенных воз
действиях.

Встречающиеся типы движений: обвал, скольжение, опол
зень, ползучесть, отслаивание откоса, движения, вызванные 
подработкой и т .д . Движения затронули в основном сельско
хозяйственные территории (большинство их пастбища), 16 
движений -  линейные сооружения, 7 движений нанесли повреж
дения зданиям. В 18 местах была предпринята защита, из них 
9 соответствующих цели инженерных сооружений. Запрет на

строительство обосновано только у одной части территории с 
активным движением поверхности, однако предупредительные 
защитные мероприятия необходимы во многих местах.
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Surface movements of the western part of 
North Hungary

Tamásné rodor

The geological-technical investigation and cadaster of 
areas with surface movements of Hungary was implemented 
- on commission of the Central Geological Office - in 
the county area system with the participation of more 
institutions in the course of S years.
The in situ perambulation and processing of the areas 
with surface movements of county líógrád has happened 
continuously since 1S72, the documentation was finished 
in 1978 and the county-summary in 1979»
The District Geological Service in North Hungary of 
KÁPI mapped and processed lo9 places of movement from an 
area of 2544 txf on uniform data sheets, tables, maps and 
in text.
The primary causes of the surface movement processes must 
be searched in the complicated geological structural, 
variable geomorphological, special lythological-strati
fication- and hydrogeological conditions of the area, in 
the climatic parameters favourable for movements and in 
the antropcgene effects.
The types of movement: collapse, sliding, avalanche, 
breaking down, creep, slope peeling, movement originating 
from undermining etc. The movements affected mostly agri
cultural land /majority is pasture/, 16 movements damaged 
linear objects, 7 movements buildings. Protection was made 
in 18 places, from these 8 engineering objects are

corresponding to the purpose. A prohibition of construct
ion is reasonable only with one part of the areas active 
concerning surface movement but preventive protecting 
measures with more sites necessary.
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