
A FELSZINMOZGÁSOS KATASZTEREZÉS TAPASZTALATAI 
BORSOB - ABADJ - ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Jóssá Gábor2

Magyarország földtani-műszaki katasztere című munka kereté
ben készült el 19So-ban Borsod-Abauj-Zemplén megye felszin- 
mozgásos területei kataszterének összefoglaló feldolgozása.
Ennek előzményeként a Központi Földtani Hivatal megbízásá
ból különböző intézmények /Földmérő és Talajvizsgáló Válla
lat, Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, Magyar Állam
vasutak Tervező Intézete, Földrajztudományi Kutató Intézet 
és a KÁFI Területi Szolgálat/ készítettek részfeldolgozáso
kat, részkatasztereket.
A megye összefoglaló kataszterét, feldolgozását a Magyarho
ni Földtani Társulat munkacsoportja készítette el a terüle
ten dolgozó iparági és egyéb geológiai szervek /Borsodi 
Szénbányák, Országos Érc- és Ásványbányák, Országos Földta
ni Kutató- és Fúró Vállalat, Nehézipari Műszaki Egyetem 
Földtan Teleptan Tanszék, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
intézet és a Magyar Állami Földtani Intézet/ szakembereinek 
bevonásával.
A megelőző felmérések anyagát minden egyes területre a köz
reműködők rendelkezésére bocsátottuk, tehát azok felhaszná
lásával készült el az egységes földtani feldolgozás.
A munka területi elosztásánál fő szempont volt, hogy a terü
letet földtanilag legjobban ismerők, a területen elméleti, 
▼agy gyakorlati munkát hosszú évek óta végzők vegyenek résBt 
benne. Az egységességet biztosította, hogy a megelőző mun-

z Magyar Állami Földtani Intézet
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kálatok során kialakult az egységes metodika az osztályozás- 
ra-besorolásra, az összefoglaló leírásra, a kataszteri lap
ra, Tálamint az egységes jelkulcs.

összesen 19o db felszínmozgás, felszinaosgásoe terület össze
foglaló leírása, kataszteri lapja, helyezinrajga készült el. 
esetenként szelrénnyel, fényképi dokumentáciÓTal kiegészítve.

Az összefoglaló leírások és kataszteri lapok a következő kér
désekre adtak választ:

- a mozgás helye, ideje, típusa
- földtani, vízföldtani viszonyok
- felszinhajlás, növényzet, beépítettség
- az elvégzett vizsgálatok, a mozgásban résztvevő 

anyagok fizikai jellemzői
- a mozgás lefolyása, időtartama, sebessége
- az elmozdulás mértéke és a mozgás kiterjedése
- a mozgás közvetlen oka
- az okozott kár, védekezési javaslat, vagy megépí

tett védekezési müvek

Ezek birtokában készült el a 19o db mozgás, mozgásos terület 
többszempontú osztályozása, besorolása, csoportosítása, úgy 
mint:

- földtani korok és képződmények szerint
- nagyság szerint
- az okozott kár jellege szerint
- az előidéző okok szerint
- a beavatkozás hatékonysága szerint
- további vizsgálati javaslatok szerint
- a helyreállítás becsült költsége szerint
- ideje szerint
- mozgástipus szerint.
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В nagyszájú csoportosítás ala-pján általános Ságokban a követke
zők állapíthatok meg a megye felszínmozgásairól:

A megye morf ológiája, a nagy térszinkülönbségek 
/9o-9oo m. tszf. magasságok/, a folyÓTölgyek, a magas
partok megfelelő lehetőséget nyújtanak a mozgások kiala
kulásához.

A felszíni és felszinalatti Tizek, a nem kellően megfon
tolt emberi beavatkozások hatására a meglévő és időlege
sen nyugalomban lévő mozgások kiújulnak, tovább folytatód
nak, vagy teljesen újak jönnek létre.
A mozgásban résztvevő kőzetek földtani kor és kifejlődés 
tekintetében igen változatosak, de uralkodóan holocén- 
pleisztooén lejtőtörmelékek, lejtőagyagok, törmelékes, 
löszös agyagok, löszös homokok; pannon homokos, kőzet- 
lisztes, agyagos rétegösszletek; a miocén széntelepes 
összlet és az oligocén slirösszlet ag érintett.
Általában tehát azok a képződmények, ahol-Tészleges víz
elvezetésre, szivárgásra van lehetőség, de ez korlátozott 
és igy az aktiv viznyomás és a víz szilárdságcsökkentő 
hatása együttesen érvényesül.
Leggyakrabban az idősebb anyakőzet és a holocén-pleisz- 
tocén határán alakulnak ki a mozgási sikok, de jelentős 
az anyakózethe lehatoló mozgások száma is.
A lejtővel megegyező dőlésviszonyok elősegítik kialaku
lásukat .
A kiváltó természetes okok közül első helyen a talaj és 
rétegvizek hatása jelentkezik, de jelentős még /pl: a 
Hernád völgyben/ a folyóvízi alámosás és nem hanyagolha
tó el a tektonika szerepe sem.

215



Az antropogén hatások a helytelen rézsükiképzésben, a 
helytelen felszíni és felszínalatti vízrendezésben Jelent
keznek, de igen sok mozgás alakul ki alábányászkodás kö
vetkeztében is.
nagyságukra általában a nagy méret a jellemző, de az o- 
kozott kár sokkal inkább a beépítés és a létesitményve- 
szélyeztetettségtől függ. Egy nagyméretű suvadás által 
felduzzasztott tó, mint pl: az Arló-i, amelyet ma üdü
lési célra hasznosítanak, vagy egy legelőterületen lévő 
nagy horizontált kiterjedésű felszínmozgás nem okoz o- 
lyan kárt, mint egy sokkal kisebb méretű, de éppen az u- 
tat elvivő suvadás,
Szerencsére túlnyomó többségük "csak" mezőgazdasági terü
letet, ebből is alacsony értékű legelőt károsított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a feldolgozók a mozgások 
jelentős többségénél úgy Ítélték meg, hogy helyreállítás 
nem szükséges, vagy egyszerű módszerekkel /pl:müvelési 
mód megváltoztatása/ megoldható.
Ezt támaszta alá a gyakorlat is, hiszen a mozgások 
73 96-ánál nem is történt védekezés, mig 16 %-uknál úgy i- 
télték meg, hogy a védekezés nem megfelelő.
Sajnálatos, hogy a mezőgazdasági területeknél, vagy utak 
melletti rézsükiképzésnél kevéssé élnek a helyes növény- 
zettelepitéssel, füvesítéssel.
A mozgástipusok közül leggyakrabban a suvadások és a ré
tegcsúszások fordulnak elő.

Vitatható a közigazgatási határhoz /megyéhez/ kötött kataszte- 
rezési munkaszervezés, hiszen szakmailag indokoltabb lett vol
na földtani egységekhez kötötten végezni a feldolgozást, de a 
nálunk meglévő erős közigazgatási köz-és öntudat miatt, /a fel
használhatóság érdekében/ a célszerűség diktálta a megyékre 
való lebontást.
Célszerű folyamatosan értékelni és újraértékelni a területe
ket és folyamatosan kiegészíteni az uj mozgásokkal, uj tapasz
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tálatokkal. A kataszter felépítése olyan, hogy erre a lehető
ség adott és a területi szolgálatoknak a kiegészítés jelenleg 
is a feladatkörébe tartozik.
A felszinmozgásos kataszterezés alapján néhány általánosabb 
megállapítást Is tehetünk;
1./ A megelőző vizsgálatok alapján két tipusu feldolgozás 

▼olt megkülönböztethető:

a. / Konkrét, többnyire károsodáshoz kötött, szűk terület
re korlátozódó vizsgálat, szakvéleményezés, védekezé
si javaslat. /Ez általában tervező vállalatokra jel
lemző./

b. / Területi geomorfológiai térképezés, elsősorban fel
színi, morfológiai jegyek alapján, nem elég alapos 
genetikai vizsgálatokkal, indoklásokkal./Ez általá
ban a földrajzosokra jellemző./

E kettő szintézisét kívántuk elvégezni földtani alapon, 
Magyarország földtani-műszaki katasztere etmü téma kere
tében.

2. / Hiányoznak a jól kimunkált, típusterületeken végzett
vizsgálatok, nagyszámú és hosszuidejü megfigyelésekkel, 
mérésekkel alátámasztott oknyomozó adatsorok és az ezek
ből levonható következtetések.

3. / Nagy szükség lenne a földtani képződmények, formációk át
fogó mérnökgeológiai jellemzésére. Ehhez egységes komplex 
földtani kutatásokra van szükség. Sik vidéken a térképe
zek már rákényszerülnek az ilyen jellegű vizsgálatokra, 
de hegyvidéken még nagyarányú térképezések fejeződnek be, 
térképekkel, összefoglalókkal, mérnökgeológiai vizsgála
tok, térképváltozatok nélkül.

4. / Hiányzik egy országos számitógépes mérnökgeológiai adat
bank, noha a földtani adatsorok közül talán éppen ezek
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аж adatsorok volnának legalkalmasabbak a számítógépes fel
dolgozásra.
Ehhez el kellene érni, meg kellene szervezni, hogy minden 
ilyen. Jellegű adat kötelezően egy helyre kerüljön leadás
ra.

5. / A* aktiv, vagy potenciális felszínmozgások védekezési mun
kálatai nagyon költségesek. Nem alkalmaznak gyors, olcsó 
módszereket. Támfalak, betonbordák, önszivárgók készülnek, 
ugyanakkor nem élnek eléggé a megelőzéssel, a rézsű lép
csőzésével, gyors füvesítéssel, a technológiai fegyelem 
betartásával, perforált szivárgó csövek besajtolásával. 
Érvényesül a túlzott biztonságra való törekvés.

6. / Az egyes elkészült mérnökgeológiai térképeket - hangsúlyoz
va a bennük rejlő bizonytalanságot is - gyors, olcsó sok
szorosítási módszerekkel széles körben kell megismertetni 
minden potenciális felhasználóval. A Jelenlegi nyomdai sok
szorosítás nagyon időigényes és túlzottan drága.

A teljesség igénye nélkül tett néhány megállapitás is bizonylt
ja, hogy további Jelentős mérnökgeológiai feladatok hárulnak 
még a geo-tudományok művelőire, és ebben kiemelkedőt kell nyúj
tani a Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosz- 
tály tagjainak«
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Опыт составления кадастра оползнеЕых территорий 
в области Боршод - Абауй - Земплен 

Габор ЙОЙА

Рабочая группа Венгерского Геологического Общества сос
тавила геологическо-технический кадастр и обобщающую обра
ботку оползневых территорий области Боршод-Абауй-Земплен с 
привлечением специалистов работающих на территории геологичес
ких организаций.

Всего было обработано 190 шт оползней.
На основе результатов обработки можно было сделать общие 

выводы воотношении опасности геологических образований к дви
жению, типов движения, вызывающих их причин и т.д.

Располагая результатами обобщающей обработки назначаемы 
те решаемые задачи, после выполнения которых инженерная ге
ология более эффективно может способствовать в решении задач 
территориального планирования.
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Experiences of cadastering in areas with 
surface movement in the county Borsod-Ábauj-Zemplén

Gábor Józsa

The'working group of the Hungarian Geological Society 
has prepared the geological-technical cadaster and summar
izing processing of areas with surface movement in the 
counties Borsod-Abauj-Zemplen involving the experts of 
geological organizations working on the site.
The processing of totally 19o surface movements took 
place.
Gn basis of the results of this activity general conclusions 
could be drawn concerning the danger for movement of the 
geological formations, the type of movement, the generat
ing causes etc.
In the possession of the results of the summarizing 
processing those tasks to be solved can be indicated after 
implementing of which the engineering geology can help in 
a more effective - way in the solution of tasks relating to 
ihe regional planning.
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