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Keszthely város a Balaton D-i ’ végénél a 
Keszthelyi hegység DNy-i előterében települt. 
Környékének földtani felépítésében mint leg
idősebb kőzetek, a felső triász dolomitok vesz
nek részt. A Bakony vonulatához tartozó Keszt
helyi hegység vetődések mentén hirtelen vég
ződik. Ez a leszakadás fokozatos és minél job
ban eltávolodunk a hegység peremétől, annál 
mélyebb szinteken jelentkezik az alaphegység. 
A Gyöngyös patak bal partján a dolomit he
lyenként még a felszínen észlelhető (hidroter
málisán átjárt), ettől Ny-ra azonban sehol sem 
találjuk meg a felszínen. Karmacs községben 
létesített fúrásokban 90—120 m mélységben, 
Hévízen a Pénzügyi üdülőben 179 m-ben érték 
el a dolomitot.

A hegységhez Ny-i, DNy-i irányban a felső 
pannóniai, majd pleisztocén üledékek támasz
kodnak. Legjelentősebb tagja a felső pannóniai 
konglomerátum, melyet a Pénzügyi Üdülő fú
rásában 12 m vastagságban, harántoltak. Kül
színi feltárásban csak a hegység É-i peremén 
található. Másik képviselője a felső pannonnak 
a kovás homokkő, mely a konglomerátumra te
lepült. Kiterjedése feltűnően igen nagy, Hévi
zén 6 fúrásban harántoltak különböző vastag
ságban. Padosán rétegzett, rétegeit hasadékok 
és kőzetrések járják át. A rétegek átlagos vas
tagsága 20 m körüli. A kovás homokikőrétegek 
közé pirit-markazit tartalmú meszes-homokos 
agyagréteg települt.

A legnagyobb vastagságú és kiterjedésű 
képződmény a 75 m-es átlag vastagságú kékes
szürke homokos agyag. E kékesszürke homokos 
agyagba homokkő és márga települ lencsés 
vagy pados kifejlődésben. A képződményt bar
nakőszén-, pirit-markazit- és limonit betelepü
lések kísérik. A kékesszürke agyagból fejlődött 
ki egy túlnyomórészt homokos szint (sárga- 
agyagos homok) homokkővel és márgával. Fő 
elterjedési területe a Keszthelyi hegység É-i 
pereme.

A pannóniai emelet legfiatalabb képviselő
je a lemezes homokkő, mely É-on nagy felszí
ni elterjedésű, helyenként 15—25 m vastagsá
got is elérhet, Keszthely környékén ill. a város 
alatti rétegekben agyag, homok és iszapréte
gekkel váltakozva helyezkedik el.

Pleisztocén üledékek közül a típusos mész- 
kongkréciókkal jellemzett löszt találjuk meg, 
főleg az É-i területeken, mintegy 5 m vastag
ságban.

A felső pannóniai rétegeket érő hegyszer
kezeti hatások igen jelentékenyek ezen a terü
leten. A vidék morfológiai képe magán viseli a

mozgások bélyegét. Legjellegzetesebb az É—D-i 
szerkezet. A mozgások mellett igen nagy szere
pet játszott a szél tevékenysége is. Az É—D-i 
törések mellett még két törésrendszer ismerhe
tő fel. Az egyik KÉK—NyDNy-i, a másik erre 
merőlegesen helyezkedik el.

Keszthely város altalajáról a mélyfúrások 
adatai és a csatornázások által feltárt rétegso
rok tájékoztatnak. A vizetzáró agyagos üledé
kek a felszín alatt átlagosan 15—25 méter mély
ségben helyezkednek el, vastagságuk helyen
ként 40 m. A vízzáró agyagréteg fölött elhe
lyezkedő homokos-iszapos, helyenként agyagos 
rétegeket a lemezes homokkő járja át. A leme
zes homokkő dőlésiránya 302 és 315° között vál
tozik. Dőlésszöge 22—28°. A homokkőpadok 
változó vastagságúak, kötőanyaga meszes-agya
gos, vízzel érintkezve a benne elhelyezkedő 
agyagásványok miatt vízzáró, vagy félig víz
záró. A homokikőpadok alkalmasak arra, hogy a 
talajvíz mozgását megakadályozzák, sőt az 
ÉÉNy irányból származó vizeket felduzzasztják. 
A Kastélykörnyéki feltárások alapján a homok
kő 0,8—1,0 m vastagságú, lemezes elválású, 
igen kemény. A barnássárga erősen csillámos 
részben meszes homokkő a mikrosZkópi vizs
gálat szerint tömöttnek bizonyult (I. táblázat).

I. táblázat

HOMOKKŐ MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATA

Ásványos összetétel: réteglappal
párhuzamosan

réteglapra
merőlegesen:

Kvarc 35,4% ' 29,0%
Csillám 6,6% 3,6%
Limcmit 4,6% 24,4%
Kötőanyag 38,4% 37,6%
Hézag 15,0% 5,4%

Igen jellemzőek és gyakoriak az É—D-i, 
illetve KÉK—NyDNy-i valamint az ÉÉNY— 
DDK-i törések. Figyelemre méltó, hogy az idő
sebb összetorlódással jellemzett mozgásokkal 
szemben a fiatal, bazaltvulkánossággal kapcso
latos mozgások során inkább széthúzás lépett 
fel, mely a hegységperemi vízmozgást nagyban 
elősegíti.

A korábbi víz- és piritkutató mélyfúrások 
rétegsora igazolja a terület erős mozgatottsá- 
gát, töredezett jellegét.

A szerkezetileg kiemelt helyzetű részen, a 
MÁVAUT garage területén lévő fúrásban a
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3. ábra. A  K astélykert Soproni ú ti kijáratánál feltárt 
lemezes hom okkő települése a fiatal tekton ikus  

mozgások erősségét je lzik

kvarcitos kemény homokkő fekűjéből jelentke
zett a legnagyobb +10,60 m-re felszökő 750 1/p 
vízhozam.

A lemezes homokkő általános elterjedésű, 
vízzáró jellege és felszínhez közeli megjelenése 
a talajvízszint alakulása szempontjából feltét
len figyelembe veendő.

A homokkő rétegeket legnagyobb területen 
a kastély-kertben tárták fel. Itt jelentős vas
tagságban, ugyanakkor erősen összetörtén, ki
mozdított helyzetben jelentkeznek (1., 2., 3.
ábra).

Ezek az erősen kimozdított, helyenként 
összetört homokkőrétegek a legtöbb helyen víz
zárónk (kőzetrésekkel erősen átjárt, fellazított 
szakaszain természetesen vízátbocsátókká vál
hatnak), így a talajvíz mozgását nagymérték
ben megakadályozzák, ill. megjelenésük a ta
lajvíz áramlásra irányítólag hat. A talajvíz
áramlás iránya a város belterületén DK-i, ez
zel nagyjából ellentétes irányú visszaduzzasztás, 
legalábbis helyenként, a homokkő átlagos ÉNy-i 
dőlésével magyarázható.

A lemezes homokkő fedőjében finomszemű 
üledékek települnek. Fúrásainkban és a csator
názás során feltárt kőzetek: iszapos agyag, ho-

1. ábra. A  K astélykerti csatorna építése során kiem elt
1 n'y'rf nrtn <* 1>awoI»7/>/í

2. ábra. A  K astélykerti csatorna építésénél feltárt 
töredezett hom okkő
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FÜRÁSMINTÁK VIZSGÁLATA
II. táblázat

M intavétel
helye Jel Mélység

m
K őzettani

miagbaítározá
Tenm. vízt. 

W%
k 'tényező 

crn/sec

Kastólyfcert Ki .4,5 iszapos
homoíMiszt

12,1 4,85xl0-2

K astélykert k 2 2,3 homokliszltas
homok

11,1 4,84

Kasitélykert k 3 0,5 homoklisztes
homok

K astélykert K/, 3,3 iszapos
hoimoikiliszt

14,1 9,00xl0-2

P ál u. 28. k 3 3,6 homoklisztes
iszap

38,0 ,1,44x10-'*

Gelencsér u. k 6 2,8 iszapos
homokliszt

22,0 1,29x10-1

m magasságig emelkedik fel. Ebből a karszt
vízből táplálkoznak a hévízi, keszthelyi, bala- 
tongyöröki kutak is. A vizsgálat alapján meg
állapítható, hogy ahol a dolomit 120 m-nél mé
lyebben, a vizet át nem eresztő réteg alatt fek
szik, felszálló vizet nyerhetünk. Ahol maga a 
fődolomit 120 m-nél alacsonyabb szinten kerül 
a felszínre, ott rendkívüli bőségű karsztforrá- 
sok fakadnak belőle. Ilyen helyek a hegység 
DNy-i, valamint DDK-i peremei.

Találunk e területen olyan forrásokat is, 
melyek nem közvetlenül a dolomitból törnek a 
felszínre.

A Keszthely mellett Ny-ra és ÉNy-ra elte
rülő nagy síkság és a Vári völgy D-i része túl
nyomóan nem karsztvízből, hanem annál ma
gasabb, kb. 125—134 m-es vízszintből: pannó- 
niai finom csillámos agyagos és homokos (ho
mokköves) réteg váltakozásából nyeri a vizét. 
A pannóniai agyagos' és homokos rétegek, itt 
túlnyomóan enyhén D-felé dőlnek, csak a fe
lettük elhelyezkedő dolomit-murvás rétegek 
segítségével termelhető. Hasonló talajvizekkel

mokliszt, finom homok. Ezek a kőzetek ugyan
csak gátolják a talajvíz áramlását, mélyebb 
szintbe való behatolását (II. táblázat, 4. ábra).

A fiatal üledékek vizsgálatánál utalnunk 
kell a keszthelyi öböl feliszapolódására is, mely 
az egyéb kedvezőtlen földtani tényezők mellett 
sem hanyagolható el. Az új motelek mellett és 
a Liget területén a talajvíz az év jelentős ré
szében felszínig ér. Az itteni magas talajvízál
lás előidézésében feltétlen szerepe van annak, 
hogy a feltöltődés révén a Balaton lecsapoló 
hatása kevésbé tud érvényesülni.

A fent ismertetett földtani tényezők ter
mészetesen a múltban is léteztek, csak koráb
ban lényegesen kisebb vízmennyiségek leveze
tésénél nem jelentkezett ilyen mértékben a 
kedvezőtlen földtani helyzet.

A terület vízföldtani viszonyai
A Keszthelyi hegység hidrológiájának ural

kodó tényezője a triászvíz. A karsztvíztükör a 
hegység D-i peremén mintegy 118—120 m t. sz. 
f. magasságban fekszik É, ill. ÉK felé, kb 130

25



a hegységben és peremein mindenütt találko
zunk ott, ahol a pannóniai agyagos-homokos 
rétegsor nagyobb kiterjedésben jelentkezik a 
felületen, ill. helyenként a pleisztocén takaró 
alatt. Ezek a viszonyok jellemzők Keszthely vá
rosára is, ahol a durvaszemű, vizet jól vezető 
üledékek alatt viszonylag nagy mennyiségben 
találhatók a vízrekesztő agyagos összletek, ezek 
felett csak az előbbi fejezetben említett homok- 
kőpadok jelentenek akadályt a talajvíz mozgá
sában. Ezek a homokkő padok Keszthely terü
letén néhol teljesen megközelítik a felszínt, ill. 
helyenként a felszínen helyezkednek el (ld. ré
gi vasútállomás épülete).

A keszthelyi hegység Keszthely környéké
nek átlagos csapadékát vizsgálva megállapít
hatjuk, hogy ez általában 650 mm értékkel je
lentkezik. Kessler Huh ért vizsgálatai szerint a 
keszthelyi hegység területén a beszivárgott csa
padék évi átlaga 310 mm körüli érték. Ez a 
tény is mutatja, hogy a karsztvízzel mint talaj-

5. ábra. A  Büdösárok Lehel u. alatti, növényzettel 
borított, elhanyagolt szakasza

vizet pótló tényezővel komoly mértékben szá
molnunk kell.

Keszthely város közigazgatási területén há
rom, közel ÉD-i irányú vízfolyás halad keresz
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tül. Ny-on helyezkedik el a Hidegkúti patak 
(Csókakői árok), mely a kastélykerttől D-re 
már függőmederben folyik, így a Ny-ról érke
ző csapadékvizek elvezetője nem lehet. A Sop
roni út — Gelencsér út és Rákóczi út irányá
ban, majd utóbbinak végződése előtt ÉK-nek 
fordul a Büdösárok, ezután DK-i irányban ha
lad a Balatonig. Ez a vízfolyás a Lehel utcától 
É-ra eső területen fedett, csak ettől a szakasz
tól D-re folyik nyitott mederben. A meder igen 
elhanyagolt állapotú, a környező területek 
szenny- és csapadékvizeinek levezetője (5. ábra).

A növényzettel benőtt, elhanyagolt meder
ben pangó részek is kialakulnak, a hidraulikai- 
lag kedvezőtlen szakaszokban nagymérvű fel- 
iszapolódás figyelhető meg.

A Büdösárok nagy csapadékok esetén a tő
le Ny-ra eső területrész felszíni vizeit nem tud
ja mederszelvényében levezetni, ezért a Keszt
helyi Városi Tanács VB ennek rendezésiét terv
be vette.

A Martinovics úttól K-re a Gyenesdiási 
útra és a tapolcai vasútra merőlegesen fekszik a 
Szent Imre árok, mely a K-i külső városrész 
csapadékvizeinek levezetője.

A Hidegkúti patak és Büdösárok közé esik 
Keszthely magas talajvízállású területe.

A helyszíni megfigyelések alapján megál
lapítható, hogy a talajvíz áramlási iránya álta
lában DK-i. A vizsgált pincéknél és talajvíz- 
kutaknál ez természetszerűleg nem volt meg
állapítható, azonban olyan esetekben, amikor 
nagy munkagödröket alakítottak ki, mint pl. a 
Kul’túrház (Kossuth L. u.) építésénél, a beszi
várgás irányai pontosan kijelölhetők voltak. A 
nyílt víztartásos víztelenítés azokon a területe
ken, ahol a „homokkő-pad tárolók” csapás
irányban átvágásra kerültek, nem vezetett 
eredményre.

Ez a helyzet alakult ki a fentebb említett 
Kultúrház munkagödrében is, ahol a 6. ábrán 
látható vízelöntés a talajvízből származik. Épí
tés során a pincerész, a színpad előtti „orches- 
ter” is víz alá került. Ugyanilyen okból kellett 
a csatornázás egyes szakaszain nagymennyisé
gű talajvízzel számolni.

A vasútállomás előtti területen pedig a 
Balaton visszaduzzasztó hatása jelentkezett (7. 
ábra).

A Tanácsköztársaság útja és a Kazinczy u. 
saroknál vakon végződő csatornaszakasz drain- 
je oly nagymennyiségű vizet szállított, hogy 
az, a csatornaszemen keresztül az úttest fölé 
emelkedve bugyogott ki. Ugyanezt a jelenséget 
volt alkalmunk megfigyelni 1965 őszén a Geor- 
gikun út — Kossuth L. u. sarkán is, ahol a fel
ső 1—1,5 m üledékei gyengén vízvezetőnek bi
zonyultak, így a drain csak a Ny-ra eső terüle
tek filtrációs vizeit (vízszintes irányba jelentke
ző elszivárgása hatása miatt) szállította.



6. ábra. A  K ultúrház pincerészének elöntése 1965. 
tavaszán

7. aura. Vízzel te lt csatorna m unkaárok a vasútállo
más m ellett

A régi csatornahálózatot a földtani fejezet
ben ismertetett kvardhomokkőből alakították 
ki, illetve ezen kőzetanyagot a szárazon rakott 
téglafal fedőjeként használták. Ilyen szakaszt

bontottak ki a Georgikon u. és a Kossuth L. u. 
kereszteződésénél, ahol a régi és új csatorna ta
lálkozik. A homokkő igen kemény, tömött, így 
vízzárónak tekinthető, azonban a homokkőpa- 
dck összeillesztésekor jelentős hézagok marad
nak, így nagy lehetőség nyílik a víz elszivár
gására.

A területen végzett vizsgálatok

Vizsgálataink iránya elsősorban Keszthely 
középső területére korlátozódott, ahol a magas 
talajvíz jelentkezett, elöntve a házak pincéjét, 
az épületek állagát nagymértékben veszélyez
teti. A vizsgálatok területe a Csókakői árok, va
lamint a Büdösárok közötti területrész problé
máit öleli fel. A vizsgálatok megkezdése után 
pozitív tényezőként kell elismerni a csatorná
zási munkálatok végzését. Ugyanis a csatorná
zott szakaszon a talajvíz nagymértékben leszí
vódott, ennek értéke helyenként az 1 m-es 
nagyságrendet is elérte. Helyszíni bejárásaink 
során megállapítható volt, hogy a közművek
kel egyoldalúan ellátott Keszthely városában a 
csatornahálózat hiánya is hozzájárult a kedve
zőtlen földtani felépítés mellett a magas talaj
vízszint kialakulásához.

A csatornázások tovább folytatása feltétle
nül szükséges, mert az eddigi tapasztalatok is 
ennek kedvező hatását mutatják. Keszthely vá
rosában a Vízművek által szállított vízmennyi
séget a fogyasztók elhasználás után eddig nem 
tudták a csatornákba elhelyezni, falazation 
szikkasztó rendszerek közvetítésével került a 
talajba. Ez igen jelentős mennyiséget képvisel, 
az ebből származó szennyvizek is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a magas talajvízszint további táp
lálói legyenek.

A szivárgási viszonyok nagyságrendjének 
megállapítására két kúton próbaszivattyúzást 
hajtottunk végre. Az egyik kutat Keszthely ma
gas pontján a Pál utcában id. Takács László 
telkén, a másik kutat a Tanácsháza udvarán 
szivattyúztuk meg. A kutak környékén figye
lő kutakat jelöltünk ki, ahol a próbaszivattyú
zás tartama alatt rendszeres észleléseket foly
tattunk. A Pál utca 28. sz. alatt lévő kutat a 
600 1/p teljesítményű szivattyú 23 perc alatt 
szívta le. A depresszió 6,34 m volt, A környé
ken telepített megfigyelő kutakban a követke
ző vízszinitsüllyedéseket észleltük: Pál u. 25/a 
2 cm, mely a leszívás után 1 órával jelentke
zett. Pál u. 19. a leszívás  ̂ mértéke 4 cm volt, 
szintén 1 óra múlva a szivattyúzás befejezése 
után, Pál u. 26. sz. kútnál a leszívás nem je
lentkezett. Pál u. 32. szjháznál mindössze 1 
cm-es depressziót észleltünk. A megszivattyú
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zott kút visszatöltődése 24 óra múlva követke
zett be.

A második vizsgálatot a tanácsiháza kútjá- 
nál végeztük el. A 4,6 m-es depressziót 40 perc 
alatt értük el, a környéken megfigyelt 3 kút- 
nál, a vízszintben semmiféle változást nem. ta
pasztaltunk. A kút vízszintjének eredeti álla
potba való visszaállása 21 óra múlva követke
zett be. A fenti vizsgálatok alapján megállapít
ható, hogy az átlagosan 7 m mélységig elhe
lyezkedő üledékek vízzel telítettek, a vízszivár- 
gás iránya DK-i, melyet a Kultúrház építésé
nél kiásott alapgödröknél is szembetűnően 
megállapíthattunk.

Legújabb vizsgálataink, valamint a városi 
tanács közlése alapján megállapítottuk, hogy a 
belváros területén a talajvíz csökken, helyen
ként 60—80 cm-es apadást is mértek. A tanács
háza mellett létesített előbbiekben már említett 
mélyalapozás hatása a tanácsházi kútban is 20 
cm-es depressziót okozott, annak ellenére, hogy 
ez a mélyalapozás területétől DK-i irányban he
lyezkedik el. Legújabb vizsgálatainkat a követ
kező utcákban végeztük el; figyelembevéve azt, 
hogy a város súlyponti területének problémáit 
tartsuk szemelőtt: Bakacs utca, Béke utca, Fürst 
Sándor u. Szabad Nép u. Széchenyi u. Munká
csy M. u. Rózsa Ferenc u. Kisfaludy u. Deák 
Ferenc u. és a Tanácsház.

Mindezen helyeken azt tapasztaltuk, hogy 
a talajvíz a fenti módon 60—80 cm-t süllyedt, 
ezen felül megvizsgáltuk a Pál u. 28. sz. házban 
lévő kutat is, itt azonban semmiféle változást 
nem tapasztaltunk. A korábban elvégzett szi
vattyúzások hatása azokon a helyeken, amelyek 
beleestek a szivárgási, illetve utáinpótlódási 
irányba, 3—4 nap múlva 10—20 cm-es nagy
ságrendű talajvízszint nívó csökkenés követke
zett be.

Igen akut problémát jelent a magas talaj
víz által elöntött pincék védelme, ezzel egy
idejűleg az épületek állagának megóvása.

A kifolyó vizek kémiai összetételének 
vizsgálatára vízmintákat kértünk be a Munká
csy M. utcából, ahol a talajvíz a lemezes ho
mokkő és finomszemű homok érintkezési felü
letén a terepszint felett folyik ki. A minták 
vízvizsgálati eredményeit az alábbiakban kö
zöljük:

1. Felső forrás vize
P =  7,8
bepárlási maradék 810 mg/1
CaO 128,8 >>
MgO 140,6 >>
S04 94,3 >>
keménység: 32,3 nkf

2. Alsó forrás vize 
P =  7,3
bepárlási maradék 540 mg/1
CaO 38,0 JJ
MgO 111,0 >>
SO/, 166,0 >>
keménység: 19,2 nkf

Az eddigi vizsgálataink alapján megálla
pítható, hogy igen sok tényező okozza a város 
alatt kialakult magas talajvízállást, ehhez va
lószínűleg hozzájárul az is, hogy a vízvezeték 
főnyomócsövei nincsenek a legjobb állapotban, 
nincs lehetőség a vízműveknél betáplált, illet
ve a fogyasztóknál kivett teljes vízmennyiség 
mérésére. A főnyomócsövekből megvan a víz- 
elszökésének lehetősége is.

A városon keresztül húzódó Büdösárok je
lenlegi vonalvezetése és műszaki állapota nem 
kielégítő, ennek vízszállító képessége korláto
zott.

Keszthely város területén a különböző in
tézmények vizsgálatait megelőzően a VITUKI 
2 talajvízszint észlelő kutat telepített. Az 1268. 
sz. kút (Keszthely, Űjmajor) az alacsonyabban, 
az 1924. számú kút (Kastélykerttől Ny-ra a Za
laegerszegi út' alatt) pedig a magasabban fekvő 
területek talajvízmozgásáról ad felvilágosítást 
(8. ábra).

Adatok 1952. IV. negyedévétől állnak ren
delkezésre. Az 1268. sz. kút 117,30 m. A. f. ma
gasságú talajvízszintet észlelt 1955 elejéig (±10 
—20 cm), majd a görbén 1957 elejéig egy ten
denciózus emelkedést figyelhettünk meg a 
118,90 m. A. f. szintig. Ezt az értéket 1960. I. 
negyedévéig tartotta, majd 1965. végéig foko
zatosan felemelkedett a 122,04 m. A. f.-i szint
re. Tehát a vizsgált időszakban a talajvízszint 
4,75 m-t emelkedett.

Az 1924. sz. kútban a minimális vízállás 
124,10 m. A. f.-i volt (1954. I. negyedévében), 
1965. VII. hónapban a talajvíz a 129,60 m. A. f. 
magasságra emelkedett fel. A talajvízszint 
emelkedése ezen a területen 5,50 m volt.

A város évi és havi csapadékösszegeit, va
lamint a két kútban megfigyelhető talajvíz
szint .maximum idejét és magasságát 1952— 
1965-ig a III. táblázatban foglaltuk össze.

A talajvízadatok megfigyelésénél termé
szetesen figyelemmel kell kísérni a felszínre 
hullott csapadék alakulását is. A táblázat ada
taiból megállapíthatjuk, hogy az 1955, 1960,
1965-ös évek maximális csapadékösszeggel je
lentkeznek és ezt követően a talajvíz emelke
dése figyelhető meg. Nem szabad azonban fi
gyelmen kívül hagyni azt, hogy a kevésbé csa
padékos években az egyre emelkedő talajvíz
tükörben lényeges változás nem következik be. 
A havi csapadékok maximuma a nyári félévben 
jelentkezik, ill. egyes években nagy csapadé
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kok az év utolsó két hónapjában is előfordul
nak, azonban ezek nagy része is lefolyásra ke
rül, mint azt a havi középhőmérsékletek (7, 8, 
4, 9 C°) is indokolják.

A talajvízszint maximumok alakulása igen 
szeszélyes, értéke függ a hőmérséklettől, a ta
laj telítettségétől, a növényzettel való fedett
ségtől, stb. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy 
az évi csapadékösszeg természetszerűleg egyik,

8. ábra. Talajvíz megfigyelő ku tak vízszintváltozása

de nem elsődleges oka Keszthely egyes terüle
tein alakult magas talajvízállásnak.

A földtani fejezetben részletesen ismerte
tett finomszemű homokkő és a fölötte elhelyez
kedő finomszemű üledékek vízzáró hatása nagy
mértékben elősegíti a talajvíz kedvezőtlen ala
kulását.

A város vízellátó hálózatának jelen állapo
tot megelőző kiépítésekor a lakóházak nagy ré-

KESZTHELY ÉVI ÉS HAVI CSAPADÉKÖSSZEGEI
III. táblázat

Év Évi csap. Max. havi csapadék 
mim összegek

Havi kö
zép hőm. 

C°

Talajvízszinit imaximumok 
ideje, magaissáiga

1268. síz. k ú t 1024. sz. k ú t

1952. 3157 118 X. __ — _* **
1053. 564 116 VI. 20,0 IV—VII 117,40 II—VII. 125,00
1854. 716 113 VII. 18,8 I. hó csökk. 117,30 VI. 124,80
1955. 776 127 VII. 18,4 I. hó 'emelkedő 117,30 I. ho erraelLkedő 125,80

154 VIII. 20,5 hó csökk.,1056. 768 117 VI. 17,9 VII. 118,70 n i. 126,10
1957. 617 160 VII. 21,6 III—IX. 118,90 ín . hó csökk. 126,10
1958. 640 193 VI. 18,0 IX. hó csökk. 118,80 IX. 125,40
1959. 673 144 VI. 18,4 egyöntetű 118,60 IX. 125,50

147 VII. 21,8

1060. 824
109
142

XII.
VII.

4,3
18,9 II. hó emelkedő 118,80 III. hó emelik. 126,00

104 IX. 15,3

1961.
131 XI. 7,8 II. 127,00585 104 VI. 20,2 VII. 119,90 III. 126,401962. 621 107 VH. 19,0

1963. 675
176 XI. 4,9 XI. hó emelik. 127,8189 VI. 20,3 V. .120,80

1964. 783
143 VIII, 20,7 IV. hó csökk. 128,76
88 VI. 21,2 V. 120,62

1965. 852
129 X. 10,4 VII . hó emelik,. 129,50'
152 V. 14,2 VIII. hó em elkedő 122,04
140 VI. 19,0
187 VII. 19,8

* adaitdk csak IX. hótól XII. hó-ig

** adatok csak I. hótól IX. hó-ig.
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szénéi ,még az ásott kút vizét emelték ki és csak 
ez a vízmennyiség került ismét vissza a külön
böző szikkasztó rendszereken keresztül a talaj
ba. Jelenleg az ásott kutak vizét kevéssé, vagy 
egyáltalán nem használják. Így a hálózati víz 
mintegy második tényező a magas talajvíz ki
alakulásában. •

Megvizsgálva a vízmű által 1961—1965 
közötti hálózatba betáplált vízmennyiséget, 
megállapíthatjuk, hogy ez a mennyiség évi 
412 000 m3-ről (1961), 678 700 m3-re (1965. XII. 
hó adatai nélkül) emelkedett. A vízmű terme
lésének növekedését kívánt mértékben nem kö
vette a szennyvízcsatornákba bekötött szaka
szok hossza, így a vízmű által szállított víz na
gyobb része a derítő rendszereken keresztül to
vábbra is táplálja a talajvizet. A vízmű által 
termelt víz adatait a IV. táblázatban foglaltuk 
össze.

ÍV. táblázat

TERMELT VÍZMENNYISÉGEK rrd-BBN

Hónap 1961 1962 1963 1964 1965

I. 30 CiOO 30 000 35 800 43 300 38 000
XI. 28 000 32 000 34 200 41 400 52 200
III. 27 000 35 000 36 000 00 000 51 400
IV. 30 000 35 000 36 200 48 800 62 200
V. 32 000 37 CO O 43 100 46 000 58 200
VI. 4 0 000 40 000 54 900 72 OOO 60 30i0
VII. 45 0 0 0 45 000 58 100 59 200 63 500
VIII. 45 000 50 000 63 000 61 800 68 400
IX. 33 OCO 50 000 59 100 75 700 65 900
X. 35 0«0 40 000 50 800 50 300 70 900
XI. 32 OCitl 30 000 40 700 56 100 67 700
XII. 30 000 28 000 37 ©00 58 800 —

ösisz.: 412 000 452 000 550 000 663 000 678 700

Ha eltekintünk az évi csúcsok elemzésétől 
éíi csupán az évi átlagos vízmennyiséget vizs
gáljuk meg, akkor is azt láthatjuk, hogy az 1961 
évben 34 300 m;i volt, 1965 évben pedig 61 700 
m'-re emelkedett a hálózatba jutott vízmennyi
ség.

A víztermelés évi átlagának közel meg
duplázódása felveti azt a gondolatot, hogy váj
jon szükséges volt-e a vízmű termelésének 
ilyen arányú növelése.

A vízfogyasztás alakulását 1981 évtől a 9. 
ábrán láthatjuk.

A kedvezőtlen helyzetű talajvízszint kiala
kulásának további oka a Keszthelyi öböl fel- 
iszapolódása és az ezáltal jelentkező talajvíz 
vissza duzzasztás. Ha a Balaton vízszintjének a

keszthelyi mércén mért havi középérték inga
dozását megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy 
a 8. ábrán feltüntetett talajvízállás és a 10. áb
rán látható Balaton vízszintingadozásai között 
szoros korrelatív kapcsolat áll fenn.

9. ábra. A  vízfogyasztás alakulása 1961-től

A magasan elhelyezkedő talajvíz egyik igen 
lényeges táplálója az É—D-i, valamint a mel
lékirányú (KÉK—NyDNy : ÉÉNY—DDK) tö
résvonalak mentén a Keszthelyi hegység felől 
áramló karsztvíz.

A Keszthelyi hegység főleg fődolomitból 
felépült tönk felületét a szerkezeti mozgások 
alaposan összetördelték, így alakultak ki a fen
tebb említett törésvonal-rendszerek. A fődolo
mit repedezettsége, mikrotektonikusan zúzott 
volta, nagy kiterjedésű, lapos tönkfelület jelle
ge, nyílt és helyenként vizet áteresztő lösszel 
fedett karsztja a 700—850 rnm-es sok évi csa
padékátlag zónájába esik.

Ez a tény kedvező helyzetet teremt a be
szivárgásra. A főkairsztvíz megcsapolásának is 
kedveznek a földtani adottságok (szerkezeti és 
rétegtani). A tektonikáikig erősen igénybe vett 
hegység főkarsztvize köröiskörül megcsapolódik. 
D-felé és K-re források csapolják, É és Ny fe
lől pedig a pleisztocén és pliooén homokréte
gek, melyek törések mentén a karsztvízszintje 
alatt érintkeznek a főkarsztvíz tározóval.

A vízszint adatok alapján a karsztvíz +100 
és +140 m. t. sz. f. magasság között változik.

Keszthelytől É-ra ill. ÉK-re egy délköri 
csapáim nagyobb vető mentén a depresszió mé
lyebben 'behatol a hegység rögei közé. A karszt-

30



10. ábra. A  Balaton vízszin tjének változása a keszthe
lyi vízm ércén m érve („0” pont 104,09 m. A. f.)

víz Csókakő irányából nagyjában D-felé ván
dorol és kb. a Rezi út és a Hidegkúti patak kö
zötti sávban érkezik a város területére.

A Kastélykertet átszelő homokkő-összlet 
— melynek csapásiránya ÉNy—DK irányú — 
az első felduzzasztási hely. Emiatt jelentkezik 
a magas talajvíz a zsidó-temető és a Kastély
kert közötti szakaszon, a város legmagasabb 
pontján. E terület talajvízének kémhatása lú
gos, mely karsztos jellegre utal. Ez a terület
szakasz a kémiai vizsgálatok alapján a Szabad 
Nép út és Deák Ferenc u. kereszteződéséig 
tart.

V. táblázat
VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOK

Vizsgálat helye
Víztükör
mélység

m
pH Cal+ +  mg/L

1 . Kisfalud! u. 3. .ásott kú t 3,50 6,5 —

2. Kisfialudi u. 14. 
ásott kút

— 6,2 —

3. Bem u. 43.
ásott kút

— 6,5 —

4. Vöiröshiadsereg u. 
26—28. ásott kút

24— 2,50 7,3 236,0

5. Vöröshadsereg u. 6. — 7,9 —
6. Szabadság u. 4. — 7,8 1.28,0
7. Lehel u. 26. — 6,3 2.16,0
8. Lehel u. 10. — 7,1 —
9. Bástya u. 11. — 7,2 —

10. Balassa u. 11. — 7,8 —
11 .
12.

Geoingicon u. 
H ungária Szálló

— 7,1 128,0
60,0

13. Gagarin u. — 7,2 162,0
14. Állomás m ellett — 8,0 176,0
16. G-eangicon—(Kossuth L. u. — 8,1 180,0

osaitarniaiszam. v ízfa ltörés

A vizsgálatok eredményeit az V. táblázat
ban láthatjuk. Ettől DK-re eső területeken a 
vizek kémhatása savas, tehát elütnek a koráb
biakétól.

Vizsgálataink során felhasználtuk az előző 
adatokat, melyek a magas talajvíz okának fel
derítését szolgálták (FTI, 1963.) Elsősorban a 
pincevizek adataira támaszkodtunk, amelyek 
véleményünk szerint a talajvíz alakulását a 
legreálisabban követik.

A 11. ábrán az 1963. évi talajvíz alakulását 
láthatjuk, Keszthely talajvízzel veszélyeztetett 
területein. A szintvonalak lefutása követi az 
ÉKK—DDNy irányt, ezzel alátámasztva a ho
mokkőrétegek elhelyezkedését.

A pincék összehasonlító vizsgálatából az 
1965. VII. havi állapotokat véve alapul szer
kesztettük meg a 12. ábrán látható talajvíz 
hidroizohipszás térképét.

A hidroziohipszák lefutás-jellege megegye
zik az 1963 évi állapotokkal, azonban a Ny-felé 
tartó irányoknál, valamint az É-felé tartó vo
nalak változásokat mutatnak.

Az ábrák szemléltetően bizonyítják azt a 
korábbi megállapításunkat, hogy a lokálisan 
végrehajtott csatornázások a talajvíz alakulását 
lényegesen nem befolyásolják.

A vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat, ill. 
azoknak egyrészét a VI. táblázatban tüntettük 
fel.

A talajvízszint alakulását nagymértékben 
befolyásolja a távolabbi (É—Ny-i) területek 
felszínén elfolyó csapadékvíz. Ez a város ma
gasabban fekvő területei elé érve, a talajba szi
várog, és ezáltal a talajvíz szintjét növeli.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az Ásvány- és Földtani Tanszék 1964 má
jusától foglalkozik a keszthelyi magas talajvíz
állás okának kutatásával és megszüntetési lehe
tőségeinek vizsgálatával.

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, 
hogy a jelenlegi helyzet kialakulását az alábbi 
tényezők okozták:

1. A város alatt települő vízáteresztő és 
vizet záró rétegek települési helyzete elősegíti 
az egyes területeken jelentkező magas talajvíz
állás kialakulását. A vízzárónak tekintendő ho
mokkőrétegek elhelyezkedése lehetőséget bizto
sít a kedvezőtlenül magas talajvízszint kialaku
lásához.

A földtani okhoz szorosan kapcsolódik a 
Keszthelyi öböl feliszapolódása is, a jelenkori 
földtani folyamatok közvetett hatása (a víz

gyűjtő terület viszonyainak megváltozásából 
származó hatás) is jelentkezik.

A terület tektonikai viszonyait figye
lembe véve megállapíthatjuk, hogy a város irá
nyába lefutó törésvonalak a Keszthelyi hegység 
karsztvizeinek lecsapoló rendszereként szere
pelnek. A kémiai vizsgálatok a karsztvíz jelen
létét alátámasztják.

2. A csapadék kedvezőtlen alakulása is ter
mészetesen hozzájárul a magas talajvízálláshoz. 
A kb. 6 évenként jelentkező csapadékmaximu
mok a talajvíztükörre is kedvezőtlenül hatnak, 
bár a rendelkezésre álló adatokból megállapít
hatóan az állandóan emelkedő talajvízszintnél a 
periodicitás csak helyi maximumokat eredmé
nyez.

3. A kedvezőtlen talajvízszint alakulás har
madik tényezőjeként összefoglalóan a műszaki 
okokat kell megvizsgálni. A város vízmüvének

12. ábra. Talajvíz hidroizohipszái 1965-ben
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KESZTHELY SZINTEZETT PINCÉINEK 1963. ÉS 1965. ÉVI FELMÉRÉSE
VI. táblázat

Sor
szám Pince helye 1963. évi m ax. 1965. VII. havi Terepszint

vízsz. m. A. f. vízsz. m. A. f. m. A. f .

1. Bakács u. 2.
2. Bakács u, 6.
3. Bakács u. 10.
4. Balatoni u. 2.
5. Balatoni u. 6.
6. Baross G. u. 4.
7. Baross G. u. 8.
8. Béke u. 2.
9. Béke u. 6.

10. Béke u. 10.
11. Béke u. 12.
12. Bem J. u. 1.
13. Bern J. u. 2.
14. Bem J. u. 10.
15. Bem J. u. 13.
16. Bem J. u. 15.
17. Bem J. u. 17.
18. Bem J. u. 19.
19. Bem J. u. 28.
20. Bem J. u. 33.
21. Bem J. u. 37.
22. Csók I. u. 1.
23. Csók I. u. 8.
24. Deák F. u. 1.
25. Deák F. u. 5.
26. Deák F. u. 6.
27. Deák F. u. 7.
28. Deák F. u. 12.
29. Deák F. u. 14.
30. Deák F. u. 15.
31. Deák F. u. 16.
32. Deák F. u. 21.
33. Deák F. u. 23.
34. Deák F. u. 29.
35. Deák F. u. 35.
36. Fő té r  1.
37. Fő té r 2.
38. F ü rt S. u. 1.
39. Fünst S. u. 7.
40. F ü rt S. u. 11.
41. Fürst S. u. 19.
42. Georgikon u. 3.
43. Georgikon u. 4.
44. Georgikon u. 5.
45. Georgikon u. 6.
46. Georgikon u. 7/a
47. Georgikon u. 8.
48. Georgikon u. 19.
49. Hanczók u. 7.
50. Hanczók u. 11.
51. Hanczók u. 13.
52. Hanczók u. 17. .
53. K isfaludi u. 2.
54. K isfaluéi u. 3.
55. K isfaluéi u. 14.
56. Kossuth L. u. 3.
57. Kossuth L. u. 5.
58. Kossuth L. u. 6.
59. Kossuth L. u. 11.
60. Kossuth L. u. 12.
61. Kossuth L. u. 13.
62. Kossuth L. u. 14.
63. Kossuth L. u. 16.
64. Kossuth L. u. 17.
65. Kossuth L. u. 18.
66. Kossuth L. u. 19.

127,22 127,72 129,27
— 129,14 129,79
127,63 127,69 129,97
— — 117,37
114,53 114,23 116,08
112,59 nyirkos 113,39
112,34 feltö ltö tt pince 113,41
127,42 — 129,76
_ — 130,06
128,62 nem  m érhető 130,13
128,36 128,36 130,46
119.43 lezárva 121,04
121.01 lebontva 122,50
121.83 nincs 122,38
120,19 nincs 122,24
_ _ 121,34
118,87 118,87 121,30
119,26 — 119,98
119.01 — 120,64
116,88 — 117,58
116.85 117,65 118,15
113,94+ 113,53 114,61
__ — 108,01
128,25 127,92 130,54
127,82+ 128,52 129,62
128,14 129,01 129,97
127,37 127,75 129,05
126.83 126,50 128,48
126.65 126,37 128,65
127.56 127,91 129,56
125,85 126,15 128,21
127.36 127,31 128,99
127,15 127,55 128,85
125,86 126,34 127,97
125,52 125,39 127,59
122.07+ nincs 124,00
121.87 — 123,17
1.25.93 — 122,83
126,61 127,50 128,60
127,44 127,30 128.53
127,54 127,64 129,34
129.07+ 129,07 130,77
128.11 128,11 130.62
128.20 128,99 130.29
128,02 128.58 130.40
128,80 128,91 130.41
128,52 128.31 130,40
129,28 129,28 130,61
113,2® 113,07 113,40
113,06 113,31 113,46
114 35 114,35 114,47
113,00 — 113,68
125 58 125.13 127,76
124,32 124,42 124,62
122.13 121,83 124.48
127,27 127.62 129.59
128.07 128,50 130,13
126.59 126.50 128,90
125.88 126,93 129,39
126.77 126,54 128.92
126.45 126.50 128.59
126.24 125,89 128,34
126.41 126,53 128,13
125 53+ 125,23 127.88
126,28+ 126,38 128,46
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m. A. f. 
m. A. f.

Sor
szám Pince helye

67.”' Kossuth L. u. 21.
68. Kossuth L. u. 22.
69. K ossuth L. u. 23.
70. Kossuth L. u. 24.
71. ' ' Kossuth L. u. 25.
72. ,,, Kossuth L. u. 26/ib
73. Kossuth L. u. 23.
74. Kossuth L. u. 29.
75. , , Kossuth L. u. 31.
76. . . Kossuth L. u. 33.
77. . Kossuth L. u. 34.
78. „ Kossuth L. u. 36.
79. Kossuth L. u. 37.
80. : K ossuth L. u. 39.
81. Kossuth L. u. 41.
82.' V Kossuth L. u. 43.
83. Kossuth L. u. 47.
84 ; . ; ; Kossuth L. u. 56.
85. Kossuth L. u. 62.
86. Kossuth L. u. 64.
87, Kossuth L. u. 66.
88. Kossuth L. u. 72.
89. Kossuth L. u. 73.
90. ‘ Kossuth L. u. 105.
91. M unkácsy M. u. 7.
92. 1 Rákóczi tér 20.
93, Rózsa F. u. 1.
94. Rózsa F. u. 2.
95. Szabad Nép u. 6.
96. Szabad Nép u. 7.
97. Szabiad Nép u. 9.
98. Szabad Nép u. 10.
99. Szabadság u. 9.

100. Szabadság u. 10.
101. Szabadság u. 11.
102. Széchenyi u. 4.
103. Széchenyi u. 9.
104. Vöroshiadsereg u. 19.
105. Vötrösihadserag u. 22.
106. Zrínyi u. 1.
107. Zrínyi u. 5.
108. Zrínyi u. 6.
109. Zrínyi u. 7.
110. , Zrínyi u. 11.
111 . Zrínyi u. 13.
112. Parik u. 1.

.1963. évi max. 
viasz. m. A. f.

1965. VII. havi 
vízsz. m. A. f.

126,07+ 126,63
135,29 125,55
126,14 125,99
125,110 124,90
124,71+ nem  (mérhető
124,23 nem  m érhető
124,16 nem  m érhető
124,66+ 125,66
124,20+ 125,97
124,30 124,07
119,11+ —

— —

1121,74+ 1121,67
121,53 121,18
121,00 120,05
— —

120,52 —

117,34 117,34
117,56 117,66
117,90 117,80
117,09 —

120,35 1119,90
119,07 119,27
113,86 113,71
114,24 —
— —

— 124,35
126,03 126,01
126,00 1(26,50

—  , ___

128,30 ___

128,12 —

129,61 ___

123,62 123,29
12(6,21 125,86
— • —

1:16,99 —

+  =  nem  m axim um

megépülése előtt a talajvízkutak és néhány 
fúrt közkút vizét használták csak fel, és a 
szennyvizet házi emésztőgödrökbe szivárogtat
ták el. A vízmű üzembehelyezése után ennek 
termelése — a csatornázás kielégítő megoldása 
nélkül — az átlagos vízbevétel lényeges meg
növekedését jelentette, mellyel csak a maga
sabb talajvízállás nagyobb hidraulikus gradien
se és párolgása tud egyensúlyt tartani. A vízmű 
termelés erősen emelkedő tendenciát mutat 
és egyre veszélyesebbnek mutatkozik a talaj- 
vízszint további emelkedése szempontjából.

127,57
126,84
126,012
126,53
127.03 
126,32 
125,89 
126,23 
126,55
125.70 
120,83 
124,80
124.47
124.07 
123,40
123.48
122.70 
119,47 
118,74 
118,46 
119,10 
118,19 
121,78 
120,60 
114,26
115.70
128.03 
127,86 
127,88 
128,00
127.91
127.92
131.07 
129,97 
130,91 
125,44 
128,16 
1(17,62

116,16 115,85 116,69
11(5,95+ nem  imérhető 116,95
114,83+ 116,03 115,84
1(1(6,15 nem  m érhető 116,76
115,85 115,75 116,63
115,34 — 116,87
107,68 107,18 107,25

A fenti okok ismeretében az alábbi felada
tok határozhatók meg:

1. A talajba történő vízbeszivárgás csök
kentése.

2. A talajvízszint leszállítása, műszakilag 
és gazdaságilag kedvező szinten való tartása.

A fenti feladatok megoldása érdekében ja
vasolható:

1. A Kastélykerttől É-ra és D-re eső terü
letrészek elválasztó rendszerű csatornázása és a
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már kiépített szakaszokon a csapadékcsatorna 
sürgős megépítése.

2. A város területén átfolyó vízfolyások 
rendezése, ezek alkalmassá tétele a csapadék
vizek levezetésére. A város felé folyó felszíni 
vizek távoltartása övárokrendszerek segítségé
vel.

3. A házi szikkasztórendszerek megszűn
tetése azokon a szakaszokon, ahol a szennyvíz- 
csatorna megépült.

4. A Bástya utca — Árpád utca vonalától

a Hidegkúti patak és Várvölgy út közötti mint
egy 1 km2 terület geoelektromos, 111. szeizmikus- 
felmérése. ..... • í.j ■ •>.,

5. A geofizikai vizsgálatok eredményei 
alapján meg kell terveztetni a Kastélykerttől 
É-ra a Soproni útig terjedő szakasz drainnel 
történő víztelenítését.

6. A geofizikai vizsgálatok által feltárt 
szerkezeti vonalak városon kívüli szakaszán a 
karsztvíz, feltárása érdekében pontszerű (fúrás, 
karsztakna) víztelenítés végrehajtása.

Az ország területén végzett geofizikai mérések jelentéseinek
jegyzéke

írta: Mozsolits Tibor

Az ország különböző területén dolgozó geo
lógus és geofizikus szakemberek részére összeál
lított — a kézirat lezárásáig elkészült — geofi
zikai jelentések jegyzékét az alábbi megjegyzé-. 
sekkel ajánljuk olvasóink figyelmébe:
— a mellékelt térképen az áttekintő geofizikai 

méréseket tüntettük fel. A térképről meg
állapítható, hogy az egyes területeken mi
lyen módszerrel végezték a méréseket;

— a gravitációs és földmágneses, áttekintő mé
rések az egész ország területén befejeződtek. 
A gravitációs mérés általában 0,5 állomás 
km2-ként, a földmágneses 1,5 km pont sűrű
séggel készült;

— a szeizmikus és geoelektromos módszerekkel 
elsősorban a földgáz és kőolajtároló szerke
zeteket kutatták, de 10—15 éve egyéb ás
ványi nyersanyaglehetőség megállapításánál 
is felhasználták;

— mélyfúrási geofizikai vizsgálatokat az ország 
egész területén mélyült ásványi nyersanyag- 
kutató és vízfeltáró fúrásokban végeznek a 
különböző intézmények (MÁELGI, OKGT, 
OFKFV, MÉV, OVIFUV). Ezek területileg és 
elszórtan jelentkeznek, a mellékelt térkép 
léptékében nem is ábrázolhatok. A lelőhe
lyek fúrásos kutatásánál az összefoglaló 
földtani jelentések mellékletét képezik a 
karottázs vizsgálatok eredményei is.
Az anyag közreadásának célja, hogy szak

területünkön nem publikált hatalmas szellemi 
kincsről tájékoztassuk Önöket, továbbá, hogy a 
földtani kutatásokat végzők dokumentációk idő

rendi és módszer Szerinti sorrendben rendszere
zett jegyzékét kapják kézhez. Ezzel is elő kíván
juk segíteni és megalapozottabbá szeretnénk 
tenni a kutatástervezés munkáját.

Az utóbbi években a geofizikai kutatások 
általánosakká váltak: nagyobbarányú munkák 
folytak a Cserehát, a Kisalföld, Délnyugatdu- 
nántúl, illetve folynak' a Nagyalföld, Északma- 
gyarország, valamint a Dunántúli Középhegy
ség területén. .

A közvetlen és közvetett nyersanyagkuta
tási feladatokon kívül új igényként merült fel 
a mérnöki problémák megoldása. Ezek egyrészt 
lokális — kiterjedésük egyelőre nem jelentős
— (Balatonfelvidék) másrészt regionális, jelle
gűek, mint a nagyalföldi mérnökgeológiai tér
képezés, valamint egyes konkrét feladatok meg
oldására irányulnak (építőipari nyersanyagok 
kutatása, alapozások, stb.)

Az összeállításból egyértelműen megálla
pítható, hogy mely intézmény végezte a méré
seket és állította össze a jelentést. Az egyes in
tézmények adattárában a jelentések ,a szakem
berek rendelkezésére állnak, s kivételes eset
ben — az intézmény vezetőjének engedélyével
— rövidebb időre történő kölcsönzés lehetősége 
is fennáll.

Az egyedi fúrások mélyfúrás geofizikai 
szelvényeit a MÁFI adattára, valamint a mérést 
végző intézmények tárolják.
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