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A Területi (megyei) Földtani Szolgálatok szerepe
és időszerű feladatai

Irta: Dr. Konda József

A Területi (megyei) Földtani Szolgálatok 
létrehozásának alapvető indoka a megyei szintű 
földtani hatósági feladatok, — az erősen decent
ralizált helyi jellegű, de gyakran nem csak helyi 
jelentőségű építésföldtani, agrogeológiai, víz
földtani, környezet- és term észetvédelm i földtani 
tevékenység irányításának m egoldatlansága 
volt. A Területi (megyei) Földtani Szolgálatok 
felállításának indokoltságát a Központi Földtani 
Hivatal elnökének tanácsadó testü letéként m ű
ködő Földtani Tanács 1969-ben v ita tta  meg, ill. 
fogadta el. Ez időponttól kezdődött meg a Ma
gyar Állami Földtani Intézet keretében a Terü
leti (megyei) Földtani Szolgálatok egész ország 
területét lefedő rendszerének létrehozása. A 
Szolgálatok alapvető feladatait a Központi Föld
tani H ivatal Elnökének utasítása a következők
ben szabta meg:

1. Felmérő, nyilvántartó , informáló feladatkör.
1.1. Ipari, geológiai szervezetek által nyilván 

nem  ta r to tt hasznosítható ásványos 
anyagok lelőhelyeinek, m űrevaló és föld
tan i készleteinek, prognózisainak és a 
velük kapcsolatos földtani kutatások 
nyilvántartása.

1.2. A felszínalatti vízkészletek felm érése és 
és nyilvántartása. Vízföldtani kutatások 
nyilvántartása.

1.3. M érnökgeológiai helyzetképek szerkesz
tése, fejlesztési tervek  és m érnökgeoló
giai vizsgálatok nyilvántartása.

1.4. Agrogeológiai helyzetképek szerkesztése, 
fejlesztési tervek és agrogeológiai vizsgá
latok nyilvántartása.

2. Javaslattevő és véleményező feladatkör.
A terü leti fejlesztési tervek, beruházási te r
vek, vízfeltárási tervek, területrendezési te r
vek, csatornázási tervek, ú t-  és vasútépítési 
tervek stb. véleményezése, illetve a fennálló 
problém ák és szükségletek megoldására ja 
vaslatok kidolgozása.

3. Operatív feladatok.
Felettes szervek, p á rt- és tanácsi szervek, 
intézm ények és vállalatok felkérésére, ill. 
megbízása alapján:
3.1. szakvélem ények készítése,
3.2. koordinációs tevékenység ellátása,
3.3. földtani jellegű m unkálatok irányítása 

és ellenőrzése.
4. A B ányatörvény végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok átruházott hatáskörben:
4.1. m egkutatottsági nyilatkozatok kiadása,
4.2. bányanyitások és -felhagyások engedé

lyezésével kapcsolatos állásfoglalás,
4.3. ásványvagyon-védelem m el kapcsolatos 

feladatok ellátása,

4.4. földtani term észetvédelm i feladatok el
látása,

4.5. term észeti katasztrófák megelőzésének, 
károk elhárításának szervezése.

1973. január 1-ig a következő Szolgálatok 
kezdték m eg m űködésüket:

—  Észak-magyarországi Területi (megyei) Föld
tani Szolgálat. Működési területe: Nógrád, 
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék.

—  Közép-dunántúli Területi (megyei) Földtani
Szolgálat. Működési területe: Komárom,
Veszprém, Fejér megyék.

— D él-dunántúli Területi (megyei) Földtani 
Szolgálat. Működési területe: Baranya, Tol
na, Somogy megyék.

— Dél-alföldi Területi (megyei) Földtani Szol
gálat. Működési területe: Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés megyék.

— Kelet-m agyarországi Területi (megyei) Föld
tani Szolgálat. Működési területe: Szolnok, 
Hajdú-B ihar, Szabolcs-Szatmár megyék.

A Szolgálatok m űködtetése nagyobbrészt 
költségvetési hitelkeretből történik, tevékeny
ségük kisebbrészt kutatási alapból kapott meg
rendelésekből finanszírozódik. Az egyéb forrá
sokból származó m egrendelésekre végzett tevé
kenység jelenleg m unkájuk elenyésző töredékét 
képezi.

Az alapítólevélben megszabott részfelada
tok végrehajtása iránti igény az egyes Szolgála
tok terü letén  eltérő módon jelentkezett.

A D él-dunántúli Területi (megyei) Földtani 
Szolgálat terü lete in  a  domb- és hegyvidéki ag
rogeológiai m unka szükségessége a talaj javítási, 
fejlesztési tervek és vizsgálatok nyilvántartásá
nak megszervezésére, helyzetképek szerkeszté
sére ösztönzött elsősorban. Pécs város vízellá
tási, mérnökgeológiai, hulladékelhelyezési-táro- 
lási problém áinak m egoldatlansága vízföldtani, 
mérnökgeológiai, környezetvédelm i helyzetké
pek, javaslatok kidolgozására ösztönöztek. A 
Szolgálat a problém ák feloldására irányuló 
m unkában is részt vállalt (operatív tevékeny
ség).

Az Észak-magyarországi Területi (megyei) 
Földtani Szolgálat terü letén  elsősorban a taná
csi és term előszövetkezeti építőanyagipari bá
nyák gazdaságos m űködtetéséhez szükséges 
földtani feladatok ellátása jelentkezett fő 
igényként. Jelentős tevékenységet fe jte tt ki a 
Szolgálat a  földtani term észetvédelem  és kör
nyezetvédelem  területén. 1973. év végére elké
szíti az országos jelentőségű term észetvédelm i 
objektum ként szám ontartott „Ipolytam óci te r
mészetvédelmi te rü le t” 10 000-es részletességű 
földtani térképét. Részt vesz a  Miskolc környé-
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ki vízfolyások, források környezet- és tájvédel
mi szem pontokat is figyelembe vevő hasznosí
tási terveinek kidolgozásában, bírálatában. Köz
rem űködött Eger város mérnökgeológiai té r- 
képsorozatának elkészítésében. E llátja Eger 
város pincekataszterének nyilvántartási m unká
lata it és a  pincék állapotváltozási figyelőszol
gálatát. Feladata Salgótarján mérnökgeológiai 
térképének elkészítése.

A Közép-dunántúli Területi (megyei) Föld
tani Szolgálat ellátta  Veszprém vízellátásával 
kapcsolatos kutatótevékenység földtani felada
tainak összefogását, irányítását, részt vett a 
Veszprém megyei házgyár alapanyagkérdései
nek megoldásában. Fontos feladata a Balaton- 
felvidék, ill. Balaton északi part vízföldtani 
kérdéseinek megoldása.

A Dél-alföldi és a legfiatalabb K elet-m a
gyarországi Területi (megyei) Földtani Szolgála
tok terü letén  az agrogeológiai és városaink m ér
nökgeológiai problém ái jelentkeznek speciális 
feladatként.

Valam ennyi működő Területi (megyei) 
Földtani Szolgálat terü letén  kibontakozott a 
tanácsi és term előszövetkezeti kezelésben levő 
bányák m egkutatottsági, készletmegbízhatósági, 
készletellátottsági helyzetének felm érésére irá 
nyuló tevékenység és a megbízható készletek
kel megalapozott bányászathoz szükséges ku
tatótevékenység szákirányítása. A Területi (me
gyei) Földtani Szolgálatok M. Áll. Földtani 
intézet osztályvezetőiként működő vezetői az 
évi 5000 tonna, vagy 10 000 köbm éter term e
lést el nem érő bányák esetében átruházott ha
táskörben ásványvagyon-védelmi feladatokat is 
ellátnak. M inden működő Területi (megyei) 
Földtani Szolgálat jelentős m unkát fe jte tt ki a 
területfejlesztési, városfejlesztési, -rendezési 
tervek földtani bírálatával.

A Területi (megyei) Földtani Szolgálatok 
részt vesznek az ország felszínmozgásos terü le
teinek kataszteri felmérésében.

A Területi (megyei) Földtani Szolgálatok 
eddigi tevékenysége, a m unkájuk irán t m eg
nyilvánuló országos érdeklődés, a megyei, vá
rosi s egyéb közigazgatási szervek részéről je
lentkező elismerés és segítőkészség a Területi 
(megyei) Földtani Szolgálatok m unkájának 
szükségességét igazolják. A m ár kibontakozott, 
vagy m egkezdett tevékenység folytatása m ellett 
legfontosabb időszerű feladataik a következők:

A földtani ism eretek sokoldalú helyi hasz
nosításának hatékony előmozdítása, a földtani 
információ napjainkban kialakuló rendszeré
ben, m unkájában történő ak tív  részvétel, s en
nek kapcsán a megyei közigazgatási rend által 
megkívánt földtani információs tevékenység 
ellátása.

A környezetvédelem  időszerű földtani fel
adatainak felmérése, jelzése, a  feladatok meg
oldásában. történő részvétel.

A földtani term észetvédelm i feladatok ellá
tásának megszervezése, kibontakoztatása, ma
radéktalan megoldása.

Д-р Й. Конда

О ФУНКЦИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(ОБЛАСТНЫХ) ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ И ОБ ИХ АКТУАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЯХ

Резюме

В водной части работы освещаются причины и об
стоятельства создания Региональных геологиче
ских служб, образующих систему, которая в своей 
совокупности должна охватить всю территорию 
ВНР. Излагаются их основные функции, одобрен
ные Геологическим Советом в 1969 г. и оформлен
ные приказом председателя Центрального геоло
гического управления ВНР. Это — задачи, пред
усматривающие обширную гамму весьма разно
образных работ начиная с прогнозов и учета не 
регистрируемых отраслевыми промышленными 
организациями запасов полезных ископаемых и 
соответствующей охраны недр; включая работы 
по оценке местных гидрогеологических, инженерно
геологических и агрогеологических условий, а 
также задачи, предназначенные для покрытия мест
ных запросов; и кончая кругом заданий, состоя
щих в разработке предложений по поводу местных 
проектов и составлении соответствующих экспер
тиз на заказ.
В дальнейшем подводятся иготи работ пяти Регио
нальных геологических служб (Северно-Венгерской, 
охватывающей комитаты Ноград, Хевеш, Боршод- 
Абауй-Земплен; Средне-Задунайской — Комаром, 
Веспрем, Фейер; Южно-Задунайской — Баранья, 
Толна, Шомодь; Южно-Алфёльдекой — Бач-Киш- 
кун, Чонград, Бекеш; Восточно-Венгерской — Сол- 
нок, Хайду-Бихар, Саболч-Сатмар), начавших свою 
деятельность до 1 января 1973 г. При этом автор 
указывает на то, что расхождения в важнейших за
даниях отдельных региональных геологических 
служб обусловлены различиями их по геологиче
скому строению, а также по географическим и эко
номическим условиям соответствующих террито
рий.
В заключение приводятся важнейшие актуальные 
задачи, стоящие перед Региональными геологиче
скими службами. При этом подчеркивается необ
ходимость удовлетворения потребностями отдель
ных административных областей (комитатов) в от
ношении геологической информации; формулиров
ки заданий в области охраны природной среды и 
участие в решении таких задач; а также и необхо
димость организации охраны местных геологиче
ских памятников и заповедников.



Építőkövek kutatásának problémái és tapasztalatai 
a kis és közepes bányatelepítésekkel kapcsolatban 

Észak-Magyarországon *
írta: Kéri János

Az építőipari alapanyagokkal az utóbbi 
időben egyre több előadás, ankét, cikk foglal
kozik.

1972-ben Miskolcon egy 1 hetes ankét, a 
Földtani kutatásban több cikk jelent meg dr. 
Benkő Ferenc, dr. Karácsonyi Sándor és mások 
tollából.

1973. első felében a Társulat Mérnökgeoló
giai Építésföldtani Gazdaságföldtani és a SzTE 
Kavics Szakosztályának közös rendezésű ankét
sorozata, amelynek III. része a kőbányászattal 
foglalkozott.

Ezek a tények nyilván az ügy aktualitását 
m utatják. A sok közismert tény érintése és fel
elevenítése m ellett olyan terü lete t szeretnénk 
érinteni, ami kiegészítése az eddig ism ert prob
lémáknak. Ez a kis és közepes bányák a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek, helyiipari szö
vetkezetek, tanácsi üzemek, erdészet stb. által 
üzem eltetett több száz bánya, vagy term elő
hely, amely nagyrészt helyi igényeket elégít ki, 
de hatékonyan beleszól az országos ellátás ki
elégítésébe is.

Az építőkövek kőzettani-teleptani kifejlő
dés szerint és felhasználás szerint is csoporto
síthatók.

Mik tartoznak az építőkövekhez kőzettani 
szempontból Észak-Magyarországon?
Magmás kőzetek:

intruzív kőzetek: gabbró 
effuzív kőzetek: riolit, dácit, andezit, dia- 

báz, bazalt.
Vulkáni tufák: riolit, andezit és bazalttufák. 
Üledékes kőzetek: mészkő, dolomit. 
Településük lehet: tömzs, réteg, telér, kürtő, 

lakkolit, külön em lítést érdem el kutatás és 
term elés szempontjából a sztrátó vulkáni 
település.

Felhasználás jellege szerint:
Természetes építőkövek magasépítési célra, 
Természetes építőkövek útépítési, vasútépítési 
célra,
Természetes építőkövek vízépítési célra.

Az építőipari alapanyagok kutatása és te r
melése területén  a fő szem pontokat 1972-ben 
a miskolci ankéton dr. Farkas Ödön az ÉVM 
Műszaki Fejlesztési Főosztályának helyettes ve
zetője röviden az alábbiak szerint határozta 
meg:

♦Elhangzott: a M agyarhoni Földtani T ársulat Észak
magyarországi Szakosztálya 1973. április 11. ülésén, 
Miskolcon.

1. A rendezetlenségek csökkentése, a meglevő 
nyersanyagbányák nyersanyagai ism ereté
nek jobb megteremtése, a bányászati helyze
tek jogi rendezése.

2. А IV—V. ötéves tervben előírtak fejlesztésé
nek, megvalósításának elősegítése a nyers
anyagok biztosításával.
Perspektivikus nyersanyagkutatások. 
Továbbá az egységes kondíciók kidolgozása 
a minél nagyobb választék megteremtése, a 
zúzottkőtermelés növelése, bizonyos fokú 
decentralizálásnak megterem tése a szállí
tási költségek csökkentése érdekében.
Az 1971. évi adatok alapján az átlagos szál
lítási távolság az építőköveknél 147 km.
A szállítási költség országos átlaga 55,— 
Ft/tonna.
Az átlagos építőkő ár a  helyszínen 80,— 
Ft/tonna.
Az elm ondottakból kiderül, hogy igen nagy 
jelentősége van a kis és közepes bányáknak, 
term előhelyeknek.
A rendezetlenség ezen a  területen a legna
gyobb, a nyersanyagism eret itt a legmini
málisabb és a jogi rendezés nagyon sok 
problém át okoz.
Egy helyi igényeket kielégitő kis kőbánya, 
ha annak ism ert a minősége, mennyisége, 
egy közeli nagyberuházásnál (út, vasút, ipa
ri üzem, víztározó) nagy bányává fejleszt
hető, így a szállítási távolságok minimálisra 
csökkenthetők.
Az 1970-től folyam atosan létrejövő Területi 
Földtani Szolgálatok ezt az eddig eléggé 
elhanyagolt terü lete t kell, hogy a kezükbe 
vegyék.
Sok a  tennivaló az állami kőbányászat te 
rén is, a központi intézkedéseknek tudható 
be, hogy itt m ár létezik és fejlődik az ipari 
geológiai szolgálat.
Ismeretes, hogy ezeket a kis termelőszövet
kezeti, tanácsi és egyéb bányákat m ár sokan 
felm érték, kataszterezték valam ilyen szem
pont szerint. Ez belekerült valamilyen 
nyom tatott cikk, tanulm ány, vagy valam e
lyik íróasztal, adattári szekrény mélyére. 
Nem elég a darabszámot a  bemondott évi 
term elést összegyűjteni. Jogilag rendbe kell 
tenni és meg kell kutatni, állandóan ellen
őrizni kell ezeket a bányaterületeket.
A Területi Szolgálatok kettős feladatot 

kell, hogy ellássanak:
1. Hatósági jogkörrel kapcsolatos bányatörv. 

ásványvagyon-védelem stb., a KFH által 
szabályozott keretek között.
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2. Szakmai tanácsadás, am i csak a helyszínen 
történhet leghatékonyabban.

6/1972. sz. KFH Elnöki utasítás rögzíti a 
földtani szolgálatok tevékenységi körét a szak
értők működési terü letét. Egy tájékoztató ösz- 
szeállításával és közreadásával igyekeztünk se
gítséget adni a megyei, járási, tanácsi szervek
nek, termelőszövetkezeteknek, egyéb üzemel
tetőknek az ide vonatkozó rendeletek végrehaj
tásában.

M unkánk meggyorsítása és a term előhe
lyek rendszerezése érdekében egy úgynevezett 
„Földtani kutatási és értékelési javaslat” nyom 
tatványt szerkesztettünk. Ezeket a helyszíni 
szemle alapján tö ltjük  ki.

A nyom tatvány rögzíti:
I. a bánya alapadatait (hely- közigazgatási 

hovatartozás, helyszínrajzi szám, üzemel
tető, a haszonanyag fajtája, tervezett vagy 
tényleges termelése, bányahatóság vélem é
nye, m egtörtént kutatások).

II. Földrajzi viszonyokat (domborzat, útviszo
nyok stb.).

III. Földtani viszonyokat (földtani felépítés, 
haszonanyag települése, kora, vízföldtani 
helyzete stb.).

IV. K utatási javaslat (milyen gazdaságos ku
tatási mód javasolható, kik lehetnek a ku 
tatás kivitelezői, m ilyen anyagvizsgálat, 
térkép stb. szükséges, m ikorra kell a ku 
ta tást elvégezni).
Magyarországon 900 kőbánya működik, az 

országos zúzottkőtermelésének 80% -át 9 nagy 
kőbánya szolgáltatja.

A z I. sz. táblázat az országos ásványva- 
gyon-mérlegben Eszak-Magyarországon Borsod 
—Heves— Nógrád m egyékben nyilvántartott bá
nyaterületeket foglalja össze az 1973. január 1-i 
állapot szerint.

I. sz. táblázat

N yilvántarto tt bányaterületek

bányák szám a nyilv. készl. 1972;. évi term .

Ossz. kőbánya Ш 1941 mill. t 6 mill. t
100% 100%

Áll. kőbányák 38 92% 83%
Egyéb üzemelt. 73 8% 17%

M egkutatott bányaterületek

B ányaterület M egkutatott készl. K utatási klts.

összesen 17 115 mill. tonna 23 mill. F t
Áll. kőbánya 12 107 m ill. tonna 20 mill. F t
Egyéb üz. 5 8 m ill. tonna 3 mill. F t

Szembetűnő, hogy az összes nyilvántarto tt 
készletből 5—6%  a  m egkutatott készlet.

A jelenleg m egkutatott készletet és az 1972. 
évi 6 mill. tonna term elést véve alapul, 19—20 
éves ellátottság adódik. Nem számítva, hogy a

m egkutatott területek  nagyrésze csak felderítő 
és előzetes fázis.

Ezek a számok is felhívják a figyelmet, 
hogy van tennivaló ezen a téren.
A  111 kőbánya kőzetfajtánkénti megoszlása 
a következő:

Magmás kőzetek (út, vasútalap,
nemeszúzalék stb.) 44

Vulkáni tufák 22
Mészkő, dolomit 43
Homokkő (hárshegyi h.k.) 2
A mellék és kiegészítő tevékenységgel üze-

m ehetett kis és közepes kőbányák száma na
gyobb, m int az állami kőbányák száma, nyil
ván tarto tt készlete az összkészletnek csak a 
8%-a.

Hogyan kerültek  ezek a készletek az or
szágos mérlegbe? Az OÁB titkársága 4— 5 évvel 
ezelőtt adatgyűjtő lapok segítségével m érte fel 
ezeket a készleteket.

Az adatgyűjtő lapokat nem  szakemberek 
töltik ki.

A készletek eléggé pontatlanok.
Ennek a  kezdeményező m unkának kétség

telenül, az ilyen hiányosságok ellenére is, nagy 
jelentősége van. Ezek alapján kezdték el a 
terü leti szolgálatok a m unkájukat.

Az elm últ évben és ebben az évben ezek 
az adatgyűjtő lapok a  terü leti szolgálatokhoz 
futnak be és bizonyos átértékelés, javítás után 
kerülnek az OÁB-titkárságra.

Legtöbbet a  helyszíni szemlékkel tudunk 
segíteni. A helyszín tájékoztatja a szakembere
ket sok mindenről.
Többek között a  bánya kőzettani viszonyairól,

a  kőzet hozzávetőleges minőségéről,
a termelésről,
a kutatási lehetőségekről.

A termelőszövetkezeti és tanácsi bányák 
term elési kapacitása eléggé nagy határok között 
mozog. Van olyan nyilvántarto tt bánya, ahol 
egy ember dolgozik, felszerelése csákány, fe
szítővas, kapa és talicska. (1. sz. ábra.)

De van olyan nem nyilvántarto tt term elő
szövetkezeti bánya, am ely évente 150 e. t. osz
tályozott zúzottkövet term el. Ezek helyzetét 
csak a helyszínen nagyon sokszor visszatérve 
lehet tisztázni.

A területi szolgálat a módszeres felm érést 
Északmagyarországon 1970-ben kezdte el me
gyénként és járásonként. Bevonjuk ebbe a 
m unkába a közvetlen felügyeleti szervet, a  já
rási hivatalokat és a K erületi Bányaműszaki 
Felügyelőségeket. A módszeres felméréssel 
együtt bizonyos rangsorolást is kell, hogy vé
gezzünk.

Vannak hólyagos, vagy bontott andezitet, 
bazaltot term elő kisbányák 2—300 m 3, vagy 
tonna évi termeléssel. Ezeket megkutatni, m i
nősíteni nem  volna érdemes és gazdaságos. A 
községek ellátására kerítés és családiház-alap- 
hoz, mezőgazdasági útjavításokhoz term elnek 
követ ezek a kőbányák. Megszűntetni megint 
csak nem  volna érdemes. Hasonló a  helyzet a 
különböző tufabányákkal is.
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1. sz. ábra: Zagyvaróna hólyagos bazaltbánya fényképe

A gond az, hogyan nevezzük el ezeket az 
építkezésekre használt kőzeteket. Ásványi 
nyersanyag — nem  ásványi nyersanyag, vagy 
szabványos minőségű — nem szabványos m inő
ségű haszonanyag.

Tovább folytatva a problém át: szerepelje
nek-e ezek az ásványvagyon-mérlegben, vagy 
nem? Ugyanis az adatgyűjtőlapok segítségével 
sok esetben több millió t-val В, C kategóriában 
szerepelnek az országos mérlegben.

Ésszerűnek látszana az a megoldás, ha 
egyértelm űen akár makroszkóposán, vagy vala
milyen vizsgálattal m egállapítást nyert, hogy 
nem szabványos minőségű, vagy nem  ásványi 
nyersanyag, ne szerepeljen az országos ásvánv- 
vagyon-mérlegben.

A terü leti szolgálatok tartsák  nyilván és 
kísérjék figyelemmel ezeket a szabványon k í
vüli minőséggel rendelkező haszonanyagok te r
melését. Ezeket a term előhelyeket ne javasol
ják kutatásra  sem. Ne javasolják kutatásra 
továbbá azokat az andezit-, mészkő-, dolomit- 
bányákat sem, ahol az évi term elés nem  ha
ladja meg az egyezer tonnát.

Ezek azok a helyi jellegű term előhelyek, 
ahol rendszerint a  termelőszövetkezetek, vagy 
a községi tanács daraboskövet term el, rendsze
rin t saját és a község építőkő-igényének a  ki
elégítésére.

Abban az esetben, ha az évi term elés egy 
ezer tonna fölé emelkedik, az üzemeltető fe j
leszteni kívánja a  bányát, akkor a bánya to
vábbi működéséhez csak kutatás u tán  járuljon 
hozzá a  földtani hatóság.

Ezeknél a kis bányáknál a term észetvéde
lem re és a környezetvédelem re kell elsősorban 
figyelni. Ásványvagyon-védelem  szem pontjá
ból itt nincs különösebb probléma.

A nem szabványos minőségű term előhe
lyeknél a kutatási és értékelési javaslatra, ami 
egyben ebben az esetben a földtani hatósági 
hozzájárulást is jelenti, feltétlen  fel kell tü n 
tetni, hogy útépítésre, vízm űtárgyak építésére 
nem alkalmas. Ugyanis ú tja ink  jó állapotára 
m ár itt kell vigyázni.

Sajnos sok olyan tapasztalat van, hogy 
útépítő vállalatok, vízügyi szervek m inden rossz 
minőségű követ megvesznek. A beépítés után 
1— 2 éven belül a kőzet málik, fagykárok ke
letkeznek a m űtárgyban.

Köztudott, hogy az állami kőbányák ku ta
tása központi keretből történik, túlnyom ó részt 
nem  a vállalatok finanszírozzák. Ebből a köz
ponti keretből termelőszövetkezeti, tanácsi vagy 
erdészeti bányák elenyészően keveset kapnak. 
Egy út van: a lehetőségekhez m érten saját 
erőből kutatn i, ha bányászati tevékenységet 
akar végezni egy mezőgazdasági termelőszö
vetkezet, vagy tanácsi szerv. Egy termelőszö
vetkezet, tanácsi szerv pedig azért akar bányá
szati tevékenységet folytatni, m ert anyagilag 
gyenge, és a  bányászati tevékenység révén 
akar m inél előbb pénzhez jutni.

Ezeket összeegyeztetni nem  könnyű fel
adat. Sok esetben ez kényszeríti a ku tatást 
ilyen, vagy olyan irányban, de m indenképpen a 
legolcsóbb kutatási mód irányában.

Ha egy term előszövetkezet kutató vállalat
hoz fordul, a legkisebb téte l 50 e. F t fele tt van. 
így ezt kevés üzemeltető veszi igénybe.

Mi a  megoldás: ha lehet saját kivitelezés
ben árkolás, aknázás, kézifúrás stb. földtani 
szakértő m űvezetése m ellett.

A földtani szakértő a terep  alapos bejárá
sával is sokat tehet. A m intavétel m indenkép
pen földtani szakem bernek kell végezni. A m i
nőségi vizsgálat költsége sajnos a kutatásnál 
nem  csökkenthető. Ezt hivatalos intézménynek 
kell végezni. Az összefoglaló jelen tést szintén 
szakértő készítheti el.

így elérhető, hogy a  term előszövetkezetek 
elkezdjék a  k u ta tás t és eljusson a kutatási te 
vékenység valam ilyen fázisig. Ha erre mód van, 
akkor a részletes fázisig. Egy dologra nagyon 
kell vigyázni, hogy az összefoglaló jelentés 
tényleges adatokra épüljön, ne kerüljön fiktív 
adat a jelentésbe. Ha egy te rü le t földtani fel
építése olyan, hogy árkolással, földtani bejá
rással nem  tisztázható az ásványi nyersanyag 
minősége és m ennyisége csak a felderítő szint
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ig, akkor ne próbáljuk azt részletes fázisba be
tenni. Oda telepíteni kell olyan kutató létesít
m ényt (geofizika, fúrás stb.), amivel a problé
ma megoldható. Az előbb elm ondott bányanyi
tási problém ából adódott az a gyakorlat is, 
hogy javasoljuk a bányaüzem eltetőknek ún. 
term elő jellegű kutatást. Ez rendszerint m ár 
folyik is, hiszen több esetben felújítandó, vagy 
régebben működő bányáról van szó. Ez abból 
áll, hogy a  helyszíni szemle alapján a legopti
málisabb helyen javasoljuk a  fejtés, letakarí- 
tás elkezdését, és egy 40— 50 m széles 10— 15 
m magas bányafal kialakítását. Ez m indenkor 
többet jelent egy vagy két fúrásnál. A kikerült

teni. Ez az alapja többek között a földtani 
szakértő, vagy kutató vállalat és az üzemeltető 
között lé tre jö tt szerződésnek.

A kutatási tervet egyszerűbb esetben a 
terü leti szolgálatok hagyják jóvá. Nagyobb vo
lum enű kutatásnál jóváhagyásra felterjesztik 
a KFH-hoz.

Az e lm últ 3 év a la tt Észak-Magyarországon 
a kis és közepes bányák terü letén  elkészült 13 
kőbánya kutatási terve. Ezek közül 6 bánya 
kutatása megvalósult.

A 6 bánya m egkutatott
kővagyona 8 mill. tonna.
K utatási költség 3 mill. Ft.

2. sz. ábra: Felsőtárkány Várhegy dolomitbánya  
kutatási vázlata

kőm ennyiséget az üzem eltető felhasználhatja és 
jövedelem re tehet szert, amiből a ku tatásra  is 
fordíthat.

Az első lépés m indig a jól használható 
szintvonalas térkép elkészítése. Enélkül a leg
jobb földtani szakértő sem boldogul. Ez nem 
csak földtani probléma, hanem  m űvelési prob
lém a is és így kettős érdeke az üzemeltetőnek.

A következő lépés a  ku tatási te rü le t na
gyon alapos földtani bejárása. Ezt követi a  terv - 
készítés. A kutatási te rv  terjedelm e a  terve
zendő bánya nagyságától függ. De terve t bár
m ilyen egyszerű kutatás esetében is kell készí-

M egkutatott bányák:

M átrai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, Felső- 
tárkányi dolomitbánya. Útépítési és kohászati 
adalékanyagot term el.

Sátoraljaújhelyi EVIZIG andezit 
Nagybarcai Mgtsz. mészkő
Kisgyőri Mgtsz. mészkő
Kisgyőri Mgtsz. riolittufa
Szécsényi TÖVÁL andezit bányája.
A felsőtárkányi dolomitbányánál alkalm a

zott ku tatási mód a kutatójeliegű term elés és 
az árkolásos kutatás volt. A bányát a  Várhegy
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éles gerincként kiemelkedő nyúlványára telepí
tették. A term őtalaj a dolomiton minimális 
volt, nem  haladja meg átlagosan az 1 m -t. A 
rétegdőlés iránya a hegygerinc irányával egye
zik közelítőleg. Tehát egy-egy dolom itréteget a 
gerinc két lejtőjén m eglehetett ké t helyen m in
tázni. A kutatóárkok közelítőleg 50 x 50 m háló
ban voltak telepítve.

csényi TÖVÁL kisgéci andezitbányája. A bá
nya egy közel 10 km  hosszú, átlagosan 8— 10 
m  széles andezittelérbe (lóci telér) települt. 
Ezen a  távolságon belül legalább 8— 10 bánya
hely van. Ugyanis a te lé rt 8— 10 m  mélységig 
eléggé könnyű kiterm elni ott, ahol a telér éles 
gerincként em elkedett ki a  terep  szintje fölé.

Ebben az esetben egy eléggé m eredek

E Z 3  DOLOMITOS TALAJ 1°  °  °\ П01ПМП GÖRGETEG Е 7ЕЕЗ SŐTfrSZÜRKE DOLOMIT AMINTAVETEU HELY

3. sz. ábra: Felsőtárkány Várhegy dolom itbánya-terület jellem ző csapásirányú föld tani szelvénye

A kutatási költség 90 e. Ft.
M egkutatott készlet 1742 e. t.
A  kutatási vázlatot és egy jellem ző ke

resztszelvényt a 2., 3. ábra m utatja  be.
Egy másik tipikus kutatási terü let a Szé-

dom boldalban bújik  ki szálban álló kőzetként 
az andezit a  domb gerincén egy vele párhuza
mos másik te lér húzódik.

A ku tatás itt is kutatójellegű term eléssel 
kezdődött. A terü let ku tatási vázlatát a  4. ábra

4. ábra: A ndezittelérben nyito tt kőbánya kutatási 
vázlata  (Kisgéci telér)
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szem lélteti. Az ábrán látható  módon k é t ku ta- 
tójellegű term előhely közé 30 m -enként ku tató 
árkokat telep íte ttünk  a  telér szélességének meg
állapítása céljából.

Minőségi vizsgálatra m intavételt a  két 
bányászati feltárásból tervezett a földtani 
szakértő.

M egkutatott készlet 350 e. t.
K utatási költség: 80 e. Ft.
Gazdaságosan a  te lé rt 15—20 m  mélységig 

lehet kiterm elni. A m ellékkőzet az egyik olda
lon biztonságosan megáll. Ellenkező oldalon 
ki kell alakítani a  bányahatóság által előírt 
rézsűt.

Nagy üzemű bányászkodás ilyen körülm é
nyek között nem  jöhet szóba. A te lé r kőzet
anyaga jóminőségű, a m egkutatott 350 e. t  kő- 
vagyon évi 50 e. t  term eléssel 6— 7 évig fedezi 
szükségletét am it a környéken saját kivitele
zésben gazdaságosan tud  felhasználni.

B em utatunk néhány olyan terü letet, ahol 
nem sikerült ilyen olcsón megoldani a prob
lémát.

Szurdokpüspöki Mgtsz, jobbágyi andezit-

A következő kutatási fázisban a  javasolt 
fúrások lem élyítése.
Ehhez hasonló kutatási te rü le t a 

karancsberényi andezit, 
pásztói andezit, 
gyöngyöspatai andezit 

bányák területe.
A term előszövetkezetek a  kutatási tervet 

elkészítették, de a továbbjutás nehéz.
A pásztói ku tatási tervnél nagy segítséget 

nyú jto tt a  legújabb földtani térképezési ered
m ények felhasználása. A földtani térkép segít
ségével a külszínközeiben megfelelő andezit
réteget lehe te tt kijelölni kőbányatelepítés cél
jára.

A több éves m unka eredm ényeképpen az 
Észak-M agyarországi Területi Földtani Szolgálat 
az építőipari alapanyag-bányászat terén  az 
alábbi főbb irányelveket ta r tja  szem előtt.
1. A felm érésből a terü letek  m egkutatásából 

egy jól használható katasztert kell készíteni 
együ tt az állami kőbányászattal.

2. Az összeállított katasztert évről évre tovább 
kell fejleszteni, ki kell egészíteni.

—• (Л/

5. ábra: Jobbágyi andeztibánya kutatási vázlata

bányája a  M átra nyugati oldalán működik. A 
terü let egy sztrátóvulkáni része a  M átrának. 
Több évtizeden át, több helyen kísérleteztek, 
de a vastagodó meddő m iatt felhagyták a bá
nyászkodást. A földtani szakértő a  térképvázla
ton látható ku tatást javasolta.

A tervezett ku tatási költség 600 e. Ft.

A ku tatást fázisokra kell bontani. Első fá
zisban földtani bejárás, térképezés a  kezdő lé
pés, m ajd a  bányafalak szelvényezése és m in
tavételek, a m inták megvizsgálása, ez megfelel 
az előzetes fázisnak.

3. A katasztert közkinccsé kell tenni. A te r
vező-kivitelező vállalatok, intézm ények ke
zébe kell adni.

4. A katasztert olyan prognózis-térképekkel 
kell kiegészíteni, ami tám aszkodik a leg
újabb földtani térképekre, az elvégzett ku
tatásokra.

5. Szállítási távolságok elemzése, gazdaságos 
bányatelepítési javaslatok.

IRODALOM
1. Benkő F.: Az építőanyagok földtani kuta tásának

főbb kérdései. Földtani k u ta tás  1972. 4. sz.
2. Farkas ö .:  Az építő  és építő ipar földtani nyers

anyagellátása és fejlesztési célkitűzések.
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Й. Кери

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ПОИСКОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАМНЕЙ В СВЯЗИ 
С ВЫБОРОМ МЕСТ ДЛЯ МЕЛКИХ 
И СРЕДНИХ ПО РАЗРЕЗАМ 
КАРЬЕРОВ

Резюме

Наряду с мощной горнодобывающей промышлен
ностью государственного сектора все больше и 
больше возрастает число мало- и среднемощных 
карьеров, управляемых сельскохозяйственными ко
оперативами, а также и местными советами и дру
гими организациями в Северной Венгрии. Их зна
чение состоит в первую очередь в удовлетворении 
местных запросов, но они вносят значительный 
вклад и в дело обеспечения страны щебнем и бу
товыми камнями.
Соответственно интересам народного хозяйства и 
охраны недр, эти карьеры должны быть созданы 
на базе достаточно изученных месторождений кам
ней хорошего качества.
На протяжении последних трех лет Северно-Вен
герская региональная геологическая служба Вен
герского геологического научно-исследовательско
го института занималась именно этими пробле
мами, в первую очередь, на территории Северной 
Венгрии.
В свете некоторых конкретных примеров автор на
стоящей статьи старается показать опыт поисково- 
разведочных работ и возникшие проблемы.
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A kis és közepes kavics és homokbányák kutatási problémái
Észak-Magyar országon"

írta: Józsa Gábor

1. Bevezetés

Ismeretes, hogy századunk a  betonépítészet 
százada. A világ cem entterm elése roham osab
ban fejlődött, m int a világ acéltermelése, és 
napjainkban m ár el is hagyta azt. Az építőipar 
rohamos fejlődése egyre nagyobb mennyiségű 
és egyre jobb minőségű építőanyag-felhaszná
lást kíván. Ebből kiindulva vett új irányt az 
építőanyagok kutatása  az utóbbi 15 évben. A 
masabb m ennyiségi és minőségi követelm énye
ket csak más ásványi nyersanyagok kutatásához 
hasonló, tervszerű, céltudatos kutatásokkal le
het kielégíteni.

Az építőanyagok kutatásának elvi és gya
korlati problém ái sokrétűek és igen hosszú le
m aradást kell és kelle tt rövid idő a la tt pótolni. 
A tapasztalatok, hagyományok hiánya is sok 
tekintetben érezteti hatását.

Sajátos a problém a abból a szempontból is, 
hogy különböző m inisztérium ok által ellenőr
zött tevékenységekről van szó és következés
képpen hiányzik az egységes irányítás. Kavics
term elés szempontjából a  term előszervezetek 
szerinti megoszlást 1970. évi adatok alapján 
(Serédi Béla ÉVM: A kavics term elése, a minő
ségi kavics eloszlása című, Miskolcon ta rto tt 
előadása nyomán) az 1. táblázat szemlélteti.

1. sz. táblázat

Termelőszervezetek Term elés Termelés
e. m:1 %

ÉVM K avicsbánya Váll. 4 818 34,1
ÉVM Beton- és V asbetonipari M. 357 2,5
FÖKA, Folyam i Kavicskotró V. 3 449 24,4
Mezőgazdasági üzemek 5160 36,5
Egyéb term elők 340 2,5

14124 ‘ 100,0

Míg azonban az ÉVM Kavicsbánya Válla
lat néhány korszerű nagyüzem et jelen t és a 
FÓKA term elése is a D una néhány helyére 
korlátozódik, addig a  MÉM alá tartozó 36,5% 
term elés nagyszámú term előhelyről k erü lt ki.

Ezek azonban nem csak „faluvégi homok
kavicsgödrök”. Számos 50 e. m3 évi term elés 
feletti bánya létezik még Észak-M agyarorszá- 
gon is, sőt 200 e m3 évi term elésű is van. Ho
mokoknál más a  helyzet. Az ország homok
szükségletének 96% -a a  mezőgazdasági term elő- 
szövetkezetek bányáiból kerü l ki, és ez még 
több kis bányát jelent, m int kavics esetében.

A M agyarhoni Földtani T ársu la t Észak-magyarországi 
Szakosztálya 1973. ápr. 11-i ülésén Miskolcon elhang
zott előadás.

A felhasználó vállalatok általában megeléged
nek egyszeri m inta szabványos megvizsgálásá
val, teh á t a  Központi Földtani H ivatal által 
előírt kutatások következetes kivitelezése, vég
rehajtása hiányzik.

Ezideig igen kevés figyelm et fordítottak az 
apróbb bányák működésére. Egy működési en
gedéllyel (ha az is volt) m ár az ötödik, hatodik 
helyen m űvelték a  bányát.

A járási hivatalok illetékes előadói is leg
többször csak a K erületi Bányaműszaki Fel
ügyelőség és a Földhivatal hozzájárulását ta r
to tták  szükségesnek beszerezni.

Egyéb szakhatósági hozzájárulás (Központi 
Földtani Hivatal, Országos Vízügyi Hivatal, 
Országos Természetvédelmi H ivatal stb.) rend
szerint hiányzott és ez a  hiány számos későbbi 
problém a hordozójává vált. Ezek közül vázla
tosan az alábbiakat em eljük ki:

2. Szakhatósági hozzájárulással nem  rendelkező 
bányák népgazdasági érdeksértő tevékeny
sége

2.1. V ízvédelem m el kapcsolatos problémák

Tudott dolog, hogy a  kavicsterraszok a leg
jobb ivóvíztároló-rétegek, ahonnan igen olcsón, 
igen nagym ennyiségű ivóvizet lehet költséges 
víztisztítás nélkül beszerezni.

A számos kavicstermelőhely, számos víz
szennyezési lehetőséget is jelent, nem  beszélve 
arról, am ikor az egész víztároló kőzetet k iter
melik.

Kellő m ennyiségű ivóvíz beszerzése Észak- 
Magyarországon különösen komoly probléma.

Például: Balassagyarm attól К -re  van a 
Balassagyarm ati Vízmű, az Ipoly kavicsterra- 
szában, az Ipollyal párhuzamosan működő 
szűrőkutak rendszere. A vízigény növekedésé
vel újabb és újabb kutak fúrása vált szüksé
gessé egyre távolodva a  várostól. Az utolsó 
kúttó l 1000 m távolságra azonban közvetlenül 
a vízmű folytatásában, az őrhalmi termelőszö
vetkezet kavicsbányája m űködött, eleve határt 
szabva a vízmű terjeszkedésének. (A tényre 
felhívtuk a KÖVÍZIG és a megyei tanács fi
gyelmét, a bányát bezáratták.)

2.2. Ásványvagyon-védelm i érdekek megsértése
A mezőgazdasági üzemek beruházásai kis

volumenűek, egy úszókotró berendezése szá
m ukra m egoldhatatlan feladat. Így aztán a leg
jobb szándék esetén sem tudják m inden eset
ben a rendelkezésre álló teljes kavicsvastagsá
got kiterm elni. így aztán a  rendelkezésükre álló 
géppel a kavicsréteg felső 5—10 m-es szakaszát 
kiterm elik, a  m eddőt visszatöltik a bányatóba,
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s ezzel a visszamaradó sokszor igen tekintélyes 
mennyiségű kavicsot teljes egészében tönkre
teszik.

2.3. Nagyüzem  telepítésére alkalmas kavics
m ezők védelme

Dr. Karácsonyi Sándor h ívta fel a  figyel
met, m ennyire nehéz a kavics-készletterületek 
megszerzése, mezőgazdasági művelési ág alóli 
kivonása, de a  m ár m egkutatott kavicsmezők 
védelme is.

Általános az az eset, hogy a korszerű nagy
üzemi term elésre alkalmas kavicsterraszokban 
m ár szám talan kis vagy nagy, MÉM alá tartozó 
bánya üzemel, m int a te rü let tulajdonosa. Ezek 
ha megtudják, hogy itt kavicsbányanyitás cél
jából az ÉVM Földtani Szolgálat ku tatást akar 
végezni, m ár ekkor igyekeznek akadályokat 
gördíteni az elé.

Míg egy kutatás e lju t a m egkutatottsági 
nyilatkozat, építési korlátozás kiadásáig, addig 
viszonylag hosszú idő telik el és a  kisüzemek 
háborítatlanul term elnek tovább és a bánya
nyitás még továbbra is igen távlati cél marad. 
Á bányanyitást közben szám talan módon nehe
zítik, és az addig haszontalan rét, legelő, eset
leg földieper term esztésére is alkalm assá válik.

2.4. A z  Országos Term észetvédelm i Hivatal
érdekeit sértő tevékenységek
A  természetvédelem, a környezetvédelem  

jelentős fejlődése előtt állunk. Felism erve a 
problém a jelentőségét a sajtóban, a rádióban 
és a  televízióban egyre többet foglalkoznak 
ezekkel a kérdésekkel. Ezen a  téren is utói kell 
érnünk a fejletteb országokat, ügyelni kell a r
ra, hogy a bányászati tevékenység a  népgazda
sági érdeknek megfelelően, ne veszélyeztesse 
természetvédelm ileg értékes területeket.

A kellő összhang biztosítása elkerü lhetet
lenné teszi, hogy az 1. fokú engedélyező ható
ság a működési engedély kiadása előtt egyez
tessen az Országos Természetvédelmi H ivatal
lal is.

Sajnos, a  közvetlen irányító szervek: me
gyei tanácsok, járási hivatalok is hajlamosak, 
hogy a népgazdasági érdeket háttérbe szorítsák, 
mondván, hogy a kedvezőtlen mezőgazdasági 
m utatókat célszerű ellensúlyozni a  bányászati 
melléktevékenység elősegítésével.

Nem a  létjogosultságukat akarom  ezeknek 
a bányáknak vitatni, hiszen az országos term e
lésből k ivett részarányuk is bizonyítja, hogy 
léteznek és szükségesek, csak a  tevékenységü
ket a  népgazdaság egyéb érdekeivel is össz
hangba kell hozni.

Tevékenységünket összehangoljuk az ÉVM 
Földtani Szolgálatával, a K erületi Bányam ű
szaki Felügyelőségekkel, a  vízügyi szervekkel, 
az Országos Természetvédelmi H ivatallal és az 
engedélyező hatóságokkal: megyei tanácsokkal, 
járási hivatalokkal.

M indent megteszünk továbbá annak érde
kében, hogy a  kisüzemi kavics- és homokbá
nyák az a  népgazdasági és helyi érdekek meg

felelő összehangolásával végezzék tevékenysé
güket.

3. Kis és közepes kavics-, ill. homokbányák 
kutatási problémái Észak-Magyarországon

3.1. Általános kutatási tapasztalatok

Észak-Magyarországon tudom ásunk szerint 
jelenleg a MÉM felügyelete alatt 65 kavics
bánya és 70 hom okbánya üzemel. Termelés 
szempontjából igen változatos megoszlásúak, 
ezt érzékelteti а II. sz. táblázat:

II. sz. táblázat

Kavics Ossz. term . e/m3

Term. interv.
e/m3

0—5 5— 10 10—50 50—100 100 1500

Bányák szám a 32 7 18 4 4

Homok össz. term . e/'m3

Term. in  terv. 
e/m3

0—3 3—5 5—10 10—15 15 220

Bányák szám a 46 9 7 6 2

Látható, hogy igen sok a kis volumenű
bánya. Ezek azok a bányák, ahol az egyes te-
lepülések sa já t szükségletükre term elnek, kis
lakás-építkezésekre, tsz-ek saját építkezésükre 
stb. A nyersanyagot kis m ennyiségben szelektíve 
term elik, a  minőségi követelm ény sem tú l ma
gas, és m ert a szállítási távolságok igen kicsik, 
a magas term elési költségek m iatt is gazdasá
gosak, ugyanakkor teherm entesítik  a nagyobb 
term előhelyeket, így m indenképpen hasznos 
szerepet töltenek be.

A nagyobb term elésű bányák m ár nagyobb 
körzetek kavics-, homokigényét elégítik ki, a 
felhasználók köre kiszélesedik, építőipari válla
latok, építőipari szövetkezetek főleg a felhasz
nálók, így term észetes, hogy a minőségi köve
telm ények is nagyobbak, ezért kutatásuk elen
gedhetetlenül szükséges.

Hároméves tevékenységünk során helyszíni 
szem lét tarto ttunk  45 kavics- és 34 homok
bányánál.

Minden esetben kutatási és értékelési ja
vaslatokat vetünk fel és helyszíni szemle alap
ján döntöttük el a  kutatás szükségességét. Ja 
vaslatot te ttünk  a kutatás levezetőjére, kivite
lezőjére. Sok kutatás elvégzésében közrem ű
ködtek szakértők, mivel rendezett keretek kö
zött, ellenőrzés m ellett végzik tevékenységüket, 
m indenképpen pozitív szerepet töltenek be. 
Tevékenységünk eredm ényeképpen eddig 19 
kavicsbányának és 17 homokbányának készült 
el az összefoglaló földtani jelentése.

Kavicsból ez 12 600 000 m3 magas kategó
riájú (A, B), 11 700 000 m3 alacsony kategóriájú 
(Ci, C2) készletet jelentett, míg homokból 
700 000 m3 magas és 670 000 m3 alacsony kate
góriájú készletet jelentett. Figyelembe véve, 
hogy ebből minimális ku tatást finanszírozott a 
Központi Földtani Hivatal, ez m indenképpen jó 
eredmény.
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3.2 A  földtani nyersanyagkutatás általános el
veinek megvalósulása

A kutatás általános alapelvei adottak vol
tak, és ezeket kelle tt a  megfelelő kavics-, ill. 
hom okelőfordulásokra alkalmazni. Természete
sen a sajátosságokból adódóan nem  m inden 
alapelvet lehetett realizálni. A következőkben 
ezeket szeretném  megvizsgálni.

3.2.1. A  földtani kutatás teljességének elve 
szerint szükséges az előfordulás teljes egészét 
megismerni. Sajnos ez sok esetben igen nagy 
csorbát szenved, ugyanis ennek h a tá rt szabnak:
a) a közigazgatási h a tá r (mivel saját terü leten  

történő bányászkodásról van szó),
b) nem  főtevékenység a bányászat, az előfor

dulás teljes m egkutatása esetleg több száz 
éves készletet jelentene, am inek kutatási 
költségeit a term előszövetkezet nem  tudná 
vállalni.

3.2.2. A  kutatás fokozatosságának elve az isme
retek állandó bővülését, megbízhatóságának 
növekedését jelenti. Mivel a kutatások kis 
volumenűek és általában m ár működő bányák
hoz kapcsolódnak (ami egyben a felderítő fázist 
feleslegessé teszi) az előzetes és részletes fázis 
összekapcsolásával végzett kutatásokról van szó.

Ezen belül m ár az irányító szakem ber fel
adata a  feltárások fokozatosságelvének megfe
lelő telepítése. (Egy 50 X  50 m -es hálóban tö r
ténő kutatás esetén előbb a 100 X  100 m-es 
távolságra levő fúrások lem élyítése és kutatás 
alatti kiértékelése is m egtörténjen.)

3.2.3. A  kutatás egyenletessségének elve  a fel
tárások, ill. m intavételi pontok egyenletes meg
oszlását, azonos m ódszerrel történő végrehajtá

sát m ondja ki. Ez m ár egy kutatási területen 
(és nem  előforduláson) belül általában meg
valósul.

3.2.4. A  kutatás gazdaságosságának elve a leg
kisebb idő, m unka- és költségráfordítást köve
teli meg. Ennek az elvnek a megvalósulását 
elősegíti a szakértők működése és a feltárások
nak (különösen a  kutatóaknáknak), de még sok 
esetben a fúrásoknak is az üzemelő saját kivi
telezésében történő megvalósulása.

3.3. A  földtani — teleptani kifejlődés

Észak-M agyarországon a kavics- és homok
bányák igen változatos földtani-teleptani k ifej
lődéshez tartoznak.

Kavicsterm elés elsősorban a pleisztocén— 
ó-holocén terraszkavicsokból, törm elékkúpok
ból történik. Ilyenek az Ipoly-kavicsterrasz, a 
Zagyva terrasza, a Sajó—H ernád törm elékkúp, 
de van bánya a  Tam a, a Bódva hordalékában 
is. Termelnek még lattorfi partszegélyi kavi
csot pl. Noszvaj, Romhány; Középső-miocén 
partszegélyi kavicsot pl. Becske. Homokok ese
tében m ár sokkal változatosabb a helyzet, 
eocéntől fiatalabb korok szinte valam ennyi ho
mokos képződménye m egtalálható a bányák 
anyaga között.

A telepek alakja kavicsoknál általában ré
tegszerű, előfordul lencsés kifejlődés, míg a 
homokok nagyrészt lencsés kifejlődésűek, de 
van rétegszerű előfordulás is.

Néhány szelvényt bem utatva is érzékelhe
tő, m ennyire változatos előfordulásokkal talá l
kozhatunk kavics-, homokelőfordulások ku ta
tása során. (1., 2., 3. ábra.)
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latos föld tani szelvénye
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3. ábra: A  berceli kavics-hom okbánya dőlés m enti 
vázlatos földtani szelvénye

3.4. A  kutatási módszerek

Á ltalában megfelelőek voltak, alkalm az
kodtak a földtani, teleptani kifejlődéshez. A 
módszerek: geofizikai mérések, fúrások, ku tató 
árkok és bányafal-szelvényezések.
3.4.1. A  fúrások  teljes egészében m agfúrások 
voltak, m elynek előnyei közism ertek. A leglé
nyegesebb, hogy viszonylag nagy mélységig is 
vizsgálatra alkalmas m intaanyagot szolgáltat
nak. H átrányuk, költségességük.
3.4.2. A  geofizikai módszerek közül különösen 
a kavicskutatásban igen jó inform ációt szolgál
tatnak  a felszíni geoelektromos módszerek. Al
kalmazásuk széles körben elterjedt. Alkalm a
sak a  kavics fedőjének, feküjének, meddőköz- 
betelepüléseinek nyomozására.

Előnyük, hogy gyorsak, há trányuk a  még 
meglevő pontatlanságuk, kis terü letekre  drágák 
és minőségi vizsgálatokhoz szükséges m inta
anyagot nfem szolgáltatnak.

3.4.3. A  kutatóárok  szerepe a fedővastagság 
m egállapításában jelentős, ugyanakkor helyi 
m intavételt tesznek lehetővé. Kis vastagságú, 
kevéssé fedett település esetén a fúrásokat tel
jes egészében helyettesíthetik , sőt morfológiai
lag pozitív településű haszonanyagok esetén is 
kiküszöbölhetik a fúrásokat.

3.4.4. A  m egnyito tt bányafal, m int ku tató léte
sítm ény a leghasznosabb. A z  egyes földtani 
képződmények szelvény m entén folyam atosan 
nyomozhatok. A meddő közbetelepülések, dő-
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lésviszonyok sík m entén való feltárulását, 
semmilyen más kutatólétesítm ény nem  pótol
hatja.

Ezen módszerek megfelelő kombinációban 
alkalmazva, hozzásegítenek a kutatások leggaz
daságosabb elvégzéséhez. Az eddigi kutatási 
gyakorlat szerint alkalm azásra is kerü ltek  mind 
homok-, mind kavicsbányák esetében. Néhány 
példát az itt látható térképvázlatokon be is 
m utatok. (4., 5., 6., 7. ábra.)

Bárm ennyire is az a  törekvés, hogy egye
sítsük a  kutatási távolságok m egállapítását és 
egyre objektívabbá tegyük, ez továbbra is csak 
törekvés m arad. Ugyanis m inden előfordulás 
más és m ás földtani, teleptani problém át jelent, 
tehát m inden esetben a  te rü le te t ismerő szak
em ber döntheti el, hogy a megfelelő megbízha
tóságú ism eretességet m ilyen kutató létesít
m ény-távolsággal tud ja  elérni.

El kell oda ju tn i, hogy a rendelkezésre

M int látható, kavicskutatásoknál a fúrás— 
geofizika kombináció a használatos, de kiegé
szülnek kutatóaknákkal is. Hom okbányáknál a 
fúrások—kutatóaknák kombináció a használato
sabb.

Mind kavics, m ind homok esetében a bá- 
nyafalat is felhasználják a  kutatások során.

3.5. A  kutatási rendszer

Legtöbb esetben hálózatos kutatás történt, 
tehát az előforduló földtani, teleptani kifejlő
désnek, dom borzatnak megfelelő. Ez látható a 
4., 5., 6., 7. ábra térképvázlataiból is. A kis 
bányák sajátosságából és a bányafal igen fon
tos szerepéből adódóan szám talan esetben elő
fordul a hálózatos kutatás olyan alkalmazása, 
ami a bányafalhoz igazodik.

Sok esetben ugyanis a  bányafal és 3—4 
fúrás kellő m ennyiségű kategorizált készletet 
szolgáltat (pl. 6. ábra). A kutatási sűrűség egy 
igen sarkalatos kérdése az egész kutatásnak, a 
kutatás gazdaságosságát nagy m értékben befo
lyásolja.

álló kutatási költségkeret ne  befolyásolja a 
hálótávolságot.

Nem szabad részletes fázisban elfogadni a 
8. ábrán látható fúrástávolságokat.

Ha i t t  a  fúrások legalább 200 m-es távol
ságra lennének egymástól a készítők esetleg 
egy iszapos szintet is kaphattak  volna, vagy 
ténylegesen bizonyították volna az iszaplencsék 
létezését.

Törekvéseink végig arra  irányultak, hogy 
az előfordulások m egkutatott részeiről az is
m eret megfelelő m egbízhatóságú legyen.

Mivel m inden esetben a cél bányanyitás, 
vagy a  meglevő bánya továbbfejlesztése, így 
részletes fázisú kutatások voltak szükségesek. 
Összegezve a  gyakorlati távolságokat a követ
kező eredm ények adódtak:

Kavics esetében

Állandó kifejlődésű  viszonylag nyugodt 
településű kavicsterrasz kutatása  során, geofizi
kával kom binált fúrásos kutatás esetén a  háló
távolság:
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szelvénye

fúrások: 2—300 m
geoelektromos
szondázási pontok: 50— 100 m.
Természetesen ha a fedő megismerésére 

még kutatóaknák is m élyülnek, a kutatás meg
bízhatósága csak nő. Csak fúrásos kutatás ese
tén  100— 200 m-es hálótávolság volt haszná
latos.

Változatos kifejlődésű  előfordulás esetén 100 
—200 m-es fúrásponttávolságok, 50—100 m-ps 
szondázási ponttávolságokkal fordultak  elő, 
míg geofizika nélkül 50— 100 m-es fúráspont
távolságok az elfogadhatók.

Homok esetében

Általános az 50 X  50 m -es hálóban történő 
feltárási sűrűség, m ivel általában igen válto
zatos kifejlődésű képződm ények fordulnak elő, 
de nyugodt, vízszintes település esetén a 
100 X  100 m-es hálótávolság is megengedhető.

Természetesen kisköltségű kutatóárok mé
lyítése a  hálótávolság növelésének irányába 
hat.

Minden esetben az adott előfordulás föld
tani viszonyai meghatározók.

3.6. A  nyersanyag megmintázása

A m intavétel elm életi problém áival itt 
nem  foglalkozunk, néhány gyakorlati kérdést 
az alábbiakban érintünk.

A bányafalak résm intázásának módja ál
talánosan ism ert, nagyságát alakítani lehet a 
tényleges szemcsemérethez, így viszonylag 
pontos laborvizsgálatot lehetővé tevő anyag- 
m ennyiséget tudnak  szolgáltatni.

Kutatógödrök is viszonylag nagym ennyi
ségű m intavételi lehetőséget adnak, de csak 
pontszerű m intavételt tesznek lehetővé, habár 
kis fedővastagság esetén a kutatógödör a nyers
anyag-előfordulás felső részének résm intázását 
is lehetővé teszi.

Más a  helyzet a fúrásokkal. A nagyobb 
frakciók növekedésével, a fúrásátm érő állandó
sága m ellett egyre irreálisabb szemcseösszeté
teli görbéket kapunk. Sajnos a  fúrási átm érő

növelésének technológiai és gazdasági akadá
lyok ha tá rt szabnak. Cél, m indenesetre a  lehető 
legnagyobb fúrási átmérő. Homokfúrásoknál 
kisebb átm érő is megfelelő mennyiségű m inta
anyagot szolgáltathat.

Esetünkben a fúrások kivitelezése szám ta
lan kivitelezővel történik, ami sajnos a fúrási 
módok, átm érők sokaságát is jelenti és a ku ta
tások többszöri ellenőrzésének kérdése még a 
jövő feladatai közé tartozik, m a még az irá
nyító szakem ber lelkiismeretessége döntő.

3.7. A  nyersanyag vizsgálata és minősítése

A  ku tatás vezetőjének kell eldönteni, m i
lyen közönként vesz m intát laboratórium i vizs
gálatra. Általános, hogy rétegváltozásonként 
m intát vesznek, de a  szemmel el nem különít
hető, homogénnek tekinthető részeket is 1—3 
m -enként meg kell mintázni.

Fontos a későbbi term elésnek megfelelő 
átlagm inták képzése és azok laboratórium i 
vizsgálata. A szükséges vizsgálatok körét szab
ványok és műszaki előírások szabályozzák. Ka
vics és homok esetében általában térfogatsúly
meghatározás, szemeloszlási vizsgálatok, ás
vány-kőzettani vizsgálatok, szemalakra és -fe
lületre vonatkozó vizsgálatok és szilárdsági, 
fagyállósági vizsgálatok történnek. Az ásvány
kőzettani vizsgálatok szerepét szeretném  még 
hangsúlyozni, az általánosabb szemeloszlási 
vizsgálatok m ellett.

Szükség volna egy sokkal alaposabb szab
vány kidolgozására, am ely a megfelelő részle
tességgel előírná az egyes minőségi követelmé
nyek határát, a  felhasználhatósági, osztályozási 
csoportok egyértelm ű meghatározásával.

A leírtakból jó kitűnik, m ennyire sok prob
lém a van még az építőanyagok kutatásában, 
különösen a  kisüzemi bányák területén.

A rendezetlenségek felszámolása nem megy 
egyik napról a  másikra, bár az eddigi eredm é
nyek azt m utatják, hogy a Központi Földtani 
Hivatal a Területi Földtani Szolgálatok lé tre 
hozásával jelentős lépést te tt ezen az úton.
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ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КАРЬЕРОВ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ ГАЛЕК И ПОИСКОВ, 
ПОДЧИНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Резюме

Вследствие бурного развития строительной про
мышленности и, соответственно этому, и росту 
добывающей промышленности сельскохозяйствен
ных кооперативов и госхозов стала необходимой 
постановка геологоразведочных работ для этих 
карьеров, особенно в связи с их весьма большим 
удельным весом в общенациональной добыче со
ответствующих видов сырья. Северно-Венгерская 
региональная геологическая служба Венгерского 
геологического научно-исследовательского инсти
тута с 1970 г. занимается координацией, управле
нием этими работами на территории комитатов 
Боршод, Хевеш и Ноград.
В настоящей работе обобщены опыт и проблемы 
поисков и разведки месторождений гальки и песка, 
проведенных данных в последние три года.
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Dél-Dunántúl kőbányászati helyzetképének alapvonásai
írta: Dr. Kassai Miklós

Bevezetés

D él-D unántúl terü lete  tárháza a jobbnál 
jobb építőipari alapanyagoknak, m elyek nagy 
részének jelentősége messze tú lterjed  a régió 
határain. A kőbányászat ezen belül úgyszólván 
egy m egyére korlátozódik, így alapvető jelentő
ségű Baranya term elése Dél-D unántúl és a Dél- 
Alföld egy részének ellátásában, ezért m inden
kori helyzete fokozottan figyelemmel kísérendő.

A M agyar Állami Földtani Intézet Dél
dunántúli Területi Szolgálata — alapító levél
ben m eghatározott egyik fő feladatának megfe
lelően — 1970. évben megkezdte Dunántúl 
építőipari alapanyag-bányászatának részletes 
felm érését és átruházott földtani — hatósági 
jogköre e m unkában kedvező alapot nyú jt a 
hiteles felm érésre és az építőipari alapanyag
term elés terén  mutatkozó földtani eredetű  ne
hézségek leküzdésére.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság Tit
kársága évente összeállítja Magyarország épí
tőanyagipari és ásványbányászati nyersanyag- 
vagyonának mérlegét. A mérleg bányákra le
bontva, különböző szempontok szerinti csopor
tosításban ta r tja  nyilván az ország építőipari 
nyersanyagainak minőségét és mennyiségét, 
melynek jelentősége felbecsülhetetlen a  távlati 
országos-, és bizonyos m értékig a megyei helyi 
tervezés szám ára is. Éppen ezért alapvetően 
fontos, hogy megbízható, —  szakszerű földtani 
kutatással megalapozott adatokat tartalm azzon 
a mérleg. A MÁFI Területi Szolgálatok egyik 
fő feladata a  m érlegben szereplő alapadatok 
pontosítása a 14 1969. Korm. sz. rendelet segít
ségével, m ely elő írja  valam ennyi építőipari 
alapanyagbánya szám ára Földtani Hatósági 
Hozzájárulás megszervezését.

A Területi Földtani Szolgálatok első tény
kedése az újonnan induló bányákhoz a földtani 
kutatás megszervezése, m ajd a  működő bányák 
ellenőrzése volt. A rendelet értelm ében a  m ű
ködő bányák készletének megalapozását föld
tani kutatások kezdeményezésével és megszer
vezésével m a is folyam atosan végzi, így az éves 
készletmérlegek pontossága egyre megbízha
tóbbá válik.

A Területi Földtani Szolgálatok a  külön
böző nyersanyagtípusok lelőhelyeire vonatko
zóan helyzetképeket állítottak össze, melyből 
megalapozottan lehet következtetni egy sor 
földtani, közgazdasági és egyéb tényezőre, va
lam int nehézség nélkül megfelelő módon kije
lölhetők voltak a szolgálatok konkrét feladatai 
az építőipari alapanyag-bányászattal kapcso
latban.

A továbbiakban az építőkő vonatkozásában 
értékeljük Dél-D unántúl építőipari nyersanyag- 
bányászatát.

A  Baranya— Tolna megyei kőbányászat
áttekintése

Földrajzi elhelyezkedés tekintetében Dél- 
Dunántúl építőkő-előfordulásai szinte kizáróla
gosan Baranya megyére korlátozódnak. Tolna 
megye csak Máza—Nagymányok környékén 
(riolittufa, anizuszi mészkő), valam int Mórágy 
környékén (gránit) rendelkezik néhány, jórészt 
jelentéktelen kőfejtővel. Éppen ezért Baranya 
kőbányászata határozza meg a régió kőellátá
sát.

Baranya m egyében a kőbányászatnak olyan 
régi hagyományai vannak, amellyel hazánkban 
csak kevés megye dicsekedhet. Annak ellenére, 
hogy a baranyai kőbányászat fajlagos m ennyi
ségi m utatói jelenleg is kedvezőbbek az orszá
gos átlagnál (az 1000 főre jutó term elt kőmeny- 
nyiség 4,1-szerese, az 1 kmr-re eső kőm ennyi
ség pedig 3,4-szerese az országos átlagnak), az 
iparág term észetadta lehetőségei még távolról 
sincsenek kihasználva. Baranya szigethegysé
geinek rendkívül változatos és sokoldalúan fel
használható kőzetanyaga a legutóbbi időkig or
szágunk m integy 28 000 k n r-ny i területének 
ellátását biztosította.

A  terület hasznosítható kőzetei:

Ö-palezóos m etam orf m észkő , agyagpala,
fillit

Öfalu Goldgrundon és a  Meszes-völgyben 
a mőrágyi hegységi grán ittal érintkezésben ta 
lálható. Az agyagpalát egykor tetőfedés céljára 
fejtették, a kristályos mészkő helyi építőanyag 
volt.

Az újabban lefolytatott fúrásos kutatás 
alapján (Érdősmecske— XX.) a felszíni oxidá
ciós öv alatt a kristályos mészkő egy része fe
hér, rózsaszínű és zöld árnyalatú  m árványnak 
bizonyult, m elynek továbbkutatása feltétlenül 
indokolt.

Gránit a  hegység DK-i előterében fekvő 
kb. 30 km 2 nagyságú Geresdi tönk, valam int az 
attól É -ra elkülönülten fekvő mórágyi dombok 
és a Ny-mecseki Nagyváty környékének alap
kőzete. Több község (Feked, Érdősmecske, Fa- 
zekasboda, Szebény, Nagypall, Véménd, Geresd 
stb.) határában  a felszínen van, vagy csak né
hány m éteres lösztakaró a la tt található. Erősen 
földpátos, nagyszemcsés, biotitos, porfiroblasz- 
tos m ikroklingránitos kőzet, mely általában 
könnyen málik. A feltárható  mecseki gránitnak 
kétharm ada m állott — (Sípos Z. 1957.). Apró- 
szemcsés változatát, teléreit, valam int az erdős- 
mecskei gránitot üde állapotban m érhető vi
szonylag magas nyomószilárdság m iatt (2000— 
2300 kg/cm2) tömbökben való alkalmazásánál
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(pillér, alapkő, vízépítési kő) lehet értékesíteni, 
de forgácsköve és zúzaléka nem vált be útka- 
vicsolásra. Utak perem én szegélykőként sikere
sen alkalmazták egyes fajtáit. Csiszolt, sőt fé
nyezett állapotban nehezebben mállik, töm bjei
ből ezért lépcsőt, lépcsőpihenőlapot, erkély
lemezt, nyíláskeretet, könyökölőt, padló-, vala
m int lábazatburkolatot és még sokfajta egyéb 
épületelem et form áltak a betonm űkövek elter
jedése előtt. Ezek szinte kizárólagosan Erdős- 
mecskéről származnak.

Diabáz. A K-i Mecsekben, M agyaregregy 
közelében (M áré-vári völgy, Singödör völgy, 
Hidasi völgy Kárász és Jánosi puszta térségé
ben) tekintélyes terü lete t öntött e l lávája, az 
alsó K réta korban egyebütt (Hosszúhetény, a 
Viganvártól H etvehelyre vezető völgy m entén 
essexites változatban, Pécs és Komló környé
kén stb.) csak teléreket alkot. Kőzettani érte
lemben alkáli diabáznak minősül, régebbi 
„trachidolerit” elnevezésének használata azon
ban még ma is általános.

Nehezen megm unkálható, kizárólag helyi 
építkezésnél felhasznált aprószemű, vagy egé
szen tömör kőzet. Nagy hibája, hogy nem  el
lenálló ásványai és m ikroszerkezete m iatt leve
gőn nem időálló. Ütkavicsolásra több helyen 
(Pécs—Deniol völgy, Hosszúhetény stb.) hasz
nálták, de gyors mállása m iatt m ár felhagyták 
bányászatát. Legfeljebb falusi házak építésére 
volna érdemes fejteni, de így csak bevakolás
sal lehet megóvni a légkör hatásaitól. Az 1950- 
es évek elején Kárász határában nyito ttak  meg 
egy m egbízhatatlan anyagot adó kisebb bányát.

Fonolit. Nem hasítható, nehezen m egm un
kálható (ezért kockakő nem készíthető belőle), 
de elsőrangú útkavicskő. Finomszemcsés szer
kezete m iatt zúzaléka jól tű ri a járm űvek tipró 
igénybevételét. Betonkavicsként való alkalm a
zásáról is jók a tapasztalatok. Üveggyártás cél
jára  magas (8—9%-os) NasO-tartalma m iatt 
előnyös. Hazánkban kizárólag a  Mecsekben 
fordul elő alsó-kréta korú képződm ényként a 
hosszúhetényi Köves tetőn, valam int a Szász
vártól D-re levő Szamárhegyen (Somlótető) és 
a Dobogón. A kövestetői fonolitbányában vilá- 
gos-kékesszürke, a felszínen világosszürkévé 
fakuló szemcsés szövetű és töm ött változata ál
talános. Fajsúlya 2,69-—2,79. Nyomószilárdsága 
igen magas, 3100— 3400 kg/cm2 között ingadozik. 
Jelenleg nem  term elik, bár fizikai tulajdonsá
gai m iatt megfelelő útépítő zúzalékkő.

Am jibolandezit. Felszínen kizárólag a 
komlói Bányavölgy felső szakaszán található 
nagyobb m ennyiségben, valam int Zobák-puszta 
közelében alkot néhány kisebb kúpot. A miocén 
korú kőzettömeg Komló és Budafa között ÉNy 
—DK irányban 2,8 km hosszú max. 0,8 km 
széles kiterjedésben feszik. A felszínen leveles 
elválású. Az üde állapotban szürke, igen tömör 
felzites külsejű kőzet kitűnő zúzalékot ad, sze
gélykőként is sikerrel hasznosítható. Magas
építésben nem használják, bár beton-adalék

anyagnak is megfelelő. Ez alkotja Dél-M agyar- 
ország útépítőprogram jának alapját, feladatához 
m érten gépesített, nagyteljesítm ényű, modern 
fejtőből.

2500—3100 kg/cm2 közötti nyomószilárd
sága, kedvező földrajzi fekvése és 41 387 000 
tonna kiterm elhető készlete indokolja, hogy ezt 
a bányát fejlesztették fel nagyipari kiterm elés 
céljából.

Riolittufa. A helvéti és tortonai üledékek
ben felszínen az Északi P ikkely területén, Hosz- 
szúhetény, Komló, Abaliget környékén talál
ható. A vastagpados, világosszürke színű V ár
alja. Máza környéki kem énytufa jól fejthető és 
faragható. A környék házépítő anyaga volt, 
trassz tulajdonságai különleges ásványos össze
tétele (magas zeolittartalom ) sokrétű építőipari 
és vegyipari felhasználhatóságot sejtet. A Ny- 
mecseki és dél-mecseki riolittufák eddigi isme
reteink szerint m állottak, kiskeménységűek, 
építőkőnek alig használhatók.

A Szászvár—Máza—V áralja környéki rio- 
littufánknak kísérletek szerint várhatóan igen 
lényeges szerepe lesz a könnyűbetonos, paneles 
építkezéseknél kis fajsúlya, megfelelő nyomó
szilárdsága és kedvező trassz-tuiajdonságai 
miatt.

Bazalt. Bár község m ellett felszínre bukkan 
a lösz alól, igen szívós, hólyagos bazalt, nagy 
keménységű, az időjárással szemben ellenálló 
kőzet. Felderítő kutatási eredm ények szerint, 
— bár fizikai tulajdonságai, készlete m iatt al
kalmas lenne term elésre — nem nyitható bá
nya az igen kedvezőtlen fedővastagság és hid
rogeológiai helyzet m iatt.

Alsó-tiász jakabhelyi homokkő. Tömör, 
finomszemű szerkezetéből adódó, előnyös 
m echanikai adottságai m ellett főként hús
piros és még sötétebb színéből adódó deko
ratív  használhatósága m iatt a Mecsek legrégeb
ben fe jte tt építőkövei közé tartozik. K étségte
len, hogy egyes rétegeinek fagy- és kopásálló
sága nem kielégítő, de nem  felel meg a való
ságnak a kőzetről általánosan elmarasztaló, ma 
is fennálló vélemény. Fakóvörös, kovás homok
kőszintje igen jóminőségű építőkő, útalapozó 
kő, sőt vízépítésre is megfelelő. K im eríthetet
len tartalékkal rendelkezik, feltétlenül érdemes 
lenne nagyüzemi m éretekben foglalkozni k iter
melésével. Indokolja ezt Pécshez közeli fek
vése is.

Bányászatának sok évszázados m últja  van. 
Emlékművek, kapu oszlopok, járdalapok és 
egyéb építőipari idomkövek készültek belőle. 
Manapság csak lábazatkőnek fejtik  kis m ennyi
ségben, kezdetleges módszerekkel.

Felső-kampili lemezes mészkő. Pécs város 
terü letén  és a kővágószöllősi antiklinális északi 
szárnyán található. Főleg helyi pince- és ház
építőanyagként használták. Vékonypadossága és 
gyüredezettségéből eredő töredezettsége m iatt 
nagyobb kőtömbök, vagy nagy lapok nem  fejt- 
hetők belőle, így bányászati jelentősége csekély.
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Alsó-anizuszi m észkő és dolomit a kővágó- 
szöllősi boltozat északi szárnyán Gorica környé
kén és a Tubes—Misina vonulat középső terep
szintjében Szentkút—Deindol, Bálics területén  
található. Vastaglapos, színárnyalatokban gaz
dag, a sötétszürke m ellett lilás-vöröses színű 
változatai is gyakoriak. Jelenleg sehol sem fej
tik, holott igen jó minőségű építőkő fejthető 
belőle. Elsősorban Gorica környéke jöhet szá
m ításba bányanyitáshoz. Díszítőkőként is meg
felel a goricai mészkő. (A Parlam ent egyes 
termei.)

Középső-anizuszi m észkő  általában közép
szürke, Pécs városban azonban sötétszürke szí
nű (Báránytető) vastag és közepesen vastagpa
dos, jól fejthető mészkő. Nyomószilárdsága: 
1800—2000 kg/cm2 kagylósán törő, tömör, fagy
álló kőzet. Nagy tömegekben fordul elő a  Ny-i 
Mecsekben (Misina—Tubes gerince Pécs felett, 
Orfű—Abaliget karsztterületén, foltokban a 
Bükkösd patak völgyében, a goricai m ellék
völgyben. Az É-Mecsekben V áralja és Nagy- 
mányok környékén kisebb pikkelyekben buk
kan a felszínre.

Termelése a Ny-Mecsekre, — Bükkösd — 
Hetvehely környékére korlátozódik, m ert egyéb 
helyeken, a nagy kiterjedés és készlet ellenére 
természetvédelmi, városképi, tájképi szempon
tok m iatt bányászatát vissza kellett fejleszteni. 
Potenciális fejlesztési lehetőség Gorica kör
nyéke.

A  felső-anizuszi mészkő-dolomit. A Holló- 
fészek-—Bános, és Árpádtető környékén talá l
ható felszínen, azonban csak Kozár—Á rpád
tető környékén bányásszák. Tulajdonságai, ha 
tektonikusán nincs igénybevéve, az előbbi 
mészkővel azonosak. Igen nagy készletekkel 
rendelkezik m ind Gorica környékén, mind pe
dig a Villányi hegységben. Egy része kiváló 
díszítőkő (Siklós, Zuhánya bánya).

Ladini mészkő. Fekete színű, ütésre köny- 
nyen pattogzó, kagylós törésű kőzet, m ely Kan
tavár—Büdöskút környékén található. Magas 
b itum entartalm a okozza sötét színét, m elyet az 
időjárás hatására hamarosan elveszt, „kiszür- 
kül” . Fakószürke színű lesz, m ely jelenség erő
sen csökkenti az egyébként igen dekoratív kő
zet értékét. Nemeszúzalékként, mozaiklap gyár
tásánál viszont jól felhasználható és elsősorban 
ezért bányásszák.

Réti homokkő: fő tömege a M isinától É-ra 
és ÉK-re a Lámpás patak  völgyének felső sza
kaszán a  K isrét közeli H idegkúttól Kantaváron 
át ÉK-felé fordulva a Kozári vadászház kör
nyékéig, sőt K-en G yörgy-aknától N y-ra fél 
km -re fekvő vetőig található.

Ezen kívül a Büdös kúttól É-ra pásztásan 
az Árpádtető és a Vasasi Petőfi-akna között 
foltokban fordul elő. Szürke vagy rozsdabarna 
színű, kova-kötőanyagú kvarchomokkő. Nagyon 
kemény, de a nehéz m egm unkálásra fordított 
többletm unkaidőt bőségesen kárpótolja szilárd
ságából és légköri hatásokkal szembeni ellen

állóképességéből származó haszon. Az összlet 
kb. 50% -a ilyen jó tulajdonságú homokkő, a 
többi része lazább, limonitosodott, vagy agya
gos struktúrájú , kevésbé használható kőzet. 
Bányászata jelenleg szünetel, a jakabhegyi ho
mokkőhöz hasonló előítéletek m iatt.

A  júra-korú hom okkövek  közül főként a 
mecseki liász fekete kőszenet kísérő világos 
szürke változatát ism erik a bányavidék lakói a 
Lámpás-völgyi és gyükési fejtőkből, valam int a 
kőszénbányák m elletti meddőhányókból. P irit- 
tartalm a és szerves-anyagtartalm a m iatt köny- 
nyen mállik, ezért fejtése semmiféleképpen 
nem célszerű. A meddőhányók egyes kovás kö
tőanyagú töm bjeit válogatva a környék lakos
sága épületalapozásra felhasználja. Hasonló a 
helyzet a kőszénösszlet fedőjében levő iotha- 
ringiai homokkővel is.

A  liász foltosmárga pliensbachi márga és 
meszes homokkő közepes szilárdságú, de álta
lában töredezett kőzeteit Vasas—Hosszúhetény 
—Pécsvárad környékén helyi építőanyagként 
egykor fejtették. Ma m ár semmi építőipari je
lentősége nincs.

A középső-liász alsó dogger — alsó maim 
krinoideás m észkövek  Ófalu, Szászvár és Pusz- 
takisfalu környékén igen jó minőségű építőkö
vek, melyek mészégetésre is jól felhasználha
tók, bár földrajzi helyzetük m iatt csak kis m ér
tékben fejte tt helyi jelentőségű építőanyagok. 
Változatos megjelenésük, nagyfokú kristályos- 
ságuk (krinoidea nyéltagok) m iatt bizonyára 
díszítőkőnek is felhasználhatók.

A m últ században igen nagy jelentőségűek 
voltak a M áriakém énd—Székelyszabar környé
ki aaléni tüzköves m észkőfejtők, melyek kőzet
anyaga a szeszélyesen változó kovatartalom  
m iatt csak helyi jelentőségű alapozókőnek vol
tak felhasználhatók, de a Székelyszabar—Mo
hács környéki fej tők kövét víziépítésre, part- 
védelemre is nagy m ennyiségben használták.

Ma csak kisebb volumenű term elés folyik 
Babarc környékén, a m áriakém éndi és a Szé
kelyszabar—mohácsi fejtők term elése áll, illet
ve nagy részük kim erült.

Felső-jura m észkövek  elsősorban a Villá
nyi hegységben nagy jelentőségűek elsősorban 
építőipari szempontból. A nagyharsányi állami 
mészkőbánya nagyobb részben ezt a mészkövet 
fejti, de ebből a szintből nyerik a  Siklós kör
nyéki ritka, dekoratív értékű „félm árványok” 
egy részét is (Rózsabánya). Mind az egyedi 
mészkőbányák tekintetében, mind pedig regio
nálisan a  legjobban m egkutatott m észkőterület
nek tekinthető a Villányi hegység déli oldala, 
mely az ipari mészkövek (kohókő, cukorkő, ége
tési mészkő, cementkő) egyik legrangosabb ha
zai lelőhelye. Készletei a szakszerű és nagy
volumenű földtani kutatás következtében meg
alapozottak.

A Mecsek-hegységi maim mészkövek tö
mörségben és m echanikai tulajdonságaikban 
sok hasonlóságot m utatnak a triász mészkövek
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kel. Fehér, szürke és szennyes sárga színű tö
m ött , gumós, pados kőzetek, m elyek közül kü
lönösen kiemelkedik magas CaCO.i-tartalmával, 
tetszetőségével és szilárdságával a leggyakrab
ban piszkosfehér színű titon  mészkő, amely Ma- 
gyaregregy és Kárász között, azonkívül a Máré 
vári völgyben is megtalálható, de a  legnagyobb 
területet a  K isújbánya és a Zobák—magyareg- 
regyi országút közötti szinklinálisban foglal el 
gyűrű alakban. Sajnos vékonypados, így első
sorban zúzalékként jöhet számításba. A malm- 
mészkövek magas kovatartalm uk m iatt kevésbé 
alkalmasak mészégetésre. Jelenleg csak alka
lomszerűen fejtik, rendszeres bányászata nincs.

A  kréta időszaki m észköveknek  a Villányi
hegységben igen nagy ipari jelentősége van 
(Beremendi Cement- és Mészrnű). Nagy volu
menű elvégzett földtani kutatások biztosítják 
a nagyharsányi és berem endi óriás kőfejtők 
több évtizedes megalapozott készletét.

H elvéti ún. „budafai homokkő”'. Fakósárga 
színű, karbonátos kötésű, durva kvarchomok- 
alapanyagban mészkőkavics, kvarcit és kvarc- 
porfir zárványokat tartalm azó kőzet. A nagy 
tömbökben fejthető, könnyen faragható fagy
álló kőzet felhasználásának közepes nyomószi
lárdsága nem akadálya. Kvaderkő, kapu- és: ab
lakkoszorú, obeliszk és díszpillér készítésére 
alkalmas voltát m űem lékeink sora tanúsítja, 
mindössze a kipergő kavicsok helyén vissza
maradó mélyedések m iatt a kőlapok egyenet
lenné válása okoz esztétikai hibát. Előfordulási 
területe Komlótól D-ге Budafa térsége, és a 
Mélyvölgy Vágot-puszta felől nyíló oldalvölgye. 
Jelenleg nem fejtik, b á f : a pécsi műemlékek 
restaurálásához szükség lenne művelésére.

Miocén m észkövek. Pécs város belterüle
tén szarm ata durvamészkő, Pécsvárad, Fazekas- 
boda, Hidas, K isbattyán, Kisvaszar, Pécsbudafa, 
Komló, Mecsekjánosi, Pölöske, Magyarszék, Or- 
fű, Rákos, Bodolyabér, Kovácsszénája térségé
ben főként a tortonai lithotam nium os mészkö
vek fordulnak elő. Nagyon heterogén szerkeze
tű  és tulajdonságú képződmények. Bányászatu
kat megnehezíti ez a körülm ény, ugyanis k i
váló minőségű porózus, de fagyálló fehér mész
kőrétegek csiga- és kagylóhéj breccsával, vala
m int homokos, kavicsos betelepülésekkel h irte- 
lenül váltakoznak horizontálisan, ill. vertikáli
san egyaránt. A tömörebb szarm ata mészkövek 
fagyállósága, könnyű hasíthatósága, faragható
sága, sőt egyes fajtáinak fűrészelhetősége és 
faj súlya alkalmassá teszi felmenő falazatok 
építésére is. Szívesen használták lábazati bur
kolókőnek is. Jelenleg nem  bányásszák.

Édesvízi mészkő. Csak helyenként (a Tetty.e 
fennsíkján, valam int a Melegmány és Mély
völgy patakm edreiben). lelhető a Mecsekben. A 
piszkos szürke, rendszerint erősen likacsos-po- 
rózusos, könnyű, de alacsony nyomószilárdságú 
fiatal kőzet. Mecsek-hegységi forrásmészkő- 
előfordulásait kedvezőtlen, .földrajzi helyzetük 
m iatt nem fejtik.

Baranya és Tolna megyében összesen 52 
db mészkő-, 3 db gránit- 9 db homokkő- és egy 
andezitbánya nyilvántartásba vétele tö rtén t 
meg. Ezek közül jelenleg 34 db működik.

Tulajdonjog szerinti megoszlás a kőbányák 
terén a következő:

— ÉVM D él-dunántúli Kőbánya Vállalat 3 db
— Baranya megyei Építőanyagipari Váll. 6 db
— Beremendi Cement- és Mészművek 1 db
— D él-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 3 db
— Tanácsi kezelésű 5 db
— Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 16 db

Megvizsgáltuk, hogy e bányák készlete 
milyen földtani kutatáson alapul és az elvégzett 
minősítő vizsgálatok m enyire jellemzik a kész
letet.

Háromféle típusú ku tatást különböztethe
tünk  m-eg:

1. M eghatározott term ék érdekében folytatott 
nagyobb kiterjedésű kom plex földtani ku ta
tás, központi kutatási keretből, melynek 
alapján tudom ányosan megalapozottan lehet 
új bányákat nyitni. Ilyen pl. M agyar Állami 
Földtani Intézet D él-dunántúli Osztálya 
m unkájaként folyó villányi-hegységi díszítő
kő kutatás.

2. A bányászatról szóló 1969. III. törvény vég
rehajtása  tárgyában kiadott 9/1961. Korm. 
sz'. rendeletet módosító 14/1969. 1. Korm. sz. 
rendelet 1. § (1) pontja  alapján a bányanyi
táshoz szükséges Földtani Hatósági Hozzá
járulás megszerzése érdekében folyó föld
tan i kutatások 1970. év második felétől 
kezdődően. Ezek m eghatározott területen, 
rendszerint az üzemeltető saját kivitelezésé
ben folyó kutatások a M agyar Állami Föld
tan i Intézet D él-dunántúli Területi Szolgálata 
szervezésében új bányanyitások esetén.

A vállalatok, tanácsi vállalatok tulajdoná
ban levő kőbányák nyitásához igen részletes 
vizsgálatok készültek, rendszerint külső intéz
m ények kivitelezésében. Á ltalában a következő 
típusú vizsgálatokat végezték el,, m elyeket ösz- 
szefoglaló jelentésben és készletszámításban 
gyűjtö ttek  össze.

a) Általános tanulm ány készítése egy-egy ré
gióról. Szakirodalmi, adattári adatok és te 
repbejárás során szerzett tapasztalatok öt
vözéséből készülő tanulm ány a rra  a kérdésre 
ad feleletet, hogy m ilyen terü leten  érdemes 
részletes ku tatást folytatni kőbányanyitás 
céljából.
— K őzetanyagra vonatkozó adatok és gaz
daságossági számítások (főként a lefedés, a 
kiterm elés és szállítás rezsijének függvényé
ben) u tán  alternatívákban fogalmazzák meg 
a szám ításba jöhető he lyek . előnyeit és hát
rányait. Néha m ár az előzetes tanulm ányban 

; sor ..került a  term észeti adottságokat figye- 
. lembe ,véve a fejtési technológia és ennek
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az üzemköltségre való kihatásának m eghatá
rozására.
Kivitelező általában: a Bányászati Tervező 
Intézet.

b) Készletbecslés a m egkutatandó terü le t fel
fúrásával és a  bányakutatási fúrási anyag
ban végzett kőzetfizikai vizsgálatokkal 
együtt.

c) Összefoglaló földtani jelentés és készletszá
m ítás a KFH  Elnökének 1/1967. sz. utasítása 
szerint. Az utóbbi évek új állami kőbánya
nyitásai m ár mind ezen az alapon történtek. 
El kell érni, hogy valam ennyi nem  előírás 
szerint m egkutatott bánya ú jrakutatása  be
látható időn belül m egtörténjen. Ez, nem 
csak az egyes vállalatok, hanem  az egész 
iparág érdeke is.

Községi tanácsi kezelésű bányák közös 
vállalkozások, TÖVÁLLOK bányái m egkuta- 
tottság tekintetében a  leggyengébbek. Elfogad
ható földtani kutatás igen ritkán tö rtén t és mi
nőségi vizsgálataik is hasonló módon megbíz
hatatlanok. E bányák nyersanyagaival szemben 
nincs is különösebb minőségi igény, általában 
a lakosság közvetlen kiszolgálására rendezked
tek be. R itkán vannak olyan anyagi helyzetben, 
hogy előírásszerű földtani ku tatást elvégezze
nek.

A mezőgazdasági term előszövetkezetek bá
nyái a tsz-ek önállósága következtében jobban 
kézbentarthatók. A piac követelm ényeinek en
gedelmeskedve nagy részük tájékozódott nyers
anyagának m ennyiségéről és fizikai tu lajdon
ságairól. Csak hiteles m inősítésű nyersanyaggal 
kereskedhetnek a piacon. Ma m ár a nagyobb 
tsz-bányák rendelkeznek előírásszerű összefog
laló földtani jelentéssel és készletszámítással, 
vagy kutatásaik folyam atban vannak. A csak 
saját célokra időszakosan term elő tsz-bánvákkal 
van egyedül probléma.

DK -D unántúl 34 db működő-, ill. idősza
kosan működő bányája közül 11 rendelkezik 
korszerű összefoglaló jelentéssel és készletszá
mítással, 11 db kutatása folyam atban van.

Teljesen külön kategóriát képez á  központi 
kutatási hitelkeretből történő villányi-hegységi 
díszítőkő prognosztikus kutatás, valam int a kö
zelm últban m egindult Nyugat-m ecseki építőkő 
prognosztikus kutatás. M indkettő a tudom ányo
san megalapozott bányanyitás lehetőségét biz
tosítja.

Megvizsgáltuk a bányák nyersanyagáról 
készült kőzetfizikai vizsgálatokat Önmagukbán 
is, amelyek meglehetősen vegyes benyomást 
keltenek. A DK -D unántúlon található építőkö
vek nyomószilárdsági adatait összegyűjtöttük. 
Igen helytelen dolog, hogy a  m éréseredmények 
tú lnyom ó; részénél felderíthetetlen  a m érést 
végző szakember, vagy in tézm ény neve és a 
mérés ideje. Így fenntartással fogadható az 
eredm ények nagy része.

Hasonló tapasztalataink vannak az egyéb 
kőzetfizikai vizsgálatokkal ■, kapcsolatban. A

m egyében található két nagy kőbánya (Komló, 
Nagyharsány) term ékanyagának kőzetfizikai 
vizsgálatai, valam int a MÁFI villányi-hegységi 
díszítőkő-kutatás keretében készülő széles körű 
vizsgálatai teljesen komplettek, azonban a többi 
kőfejtőké meglehetősen hiányosak. Jellemző 
módon a -piac pillanatnyi kívánalmait kielégítő 
részvizsgálatokat készíte tték  csak el, komplex 
vizsgálat eredm ényével nem  találkoztunk. A 
legigényesebb kisüzemekben (pl. a siklósi tsz 
bányái) a kőzetanyag fizikai jellemzőinek 
(kp/cm2) nyomószilárdság szárazon, nedvesen, 
fagyasztva, fajsúly, fagyállóság megvizsgálta- 
tásáig m ár eljutottak. Ugyanis az útépítő- és 
vízépítő m unkát végző cégek kővásárláskor bi
zonyos minimális fizikai értékek teljesítését 
tárgyalási alapnak tartják .

Az eredm ények egy része nem  reprezen
tá lja  a vizsgált kőzettömeget, ellentmondásos 
adatokat tartalm az. Ennek oka m inden esetben 
a szakszerűtlen m intavétel. A mintavételezők 
nem kellő kőzettani, rétegtani, települési isme
rete többek közt a vizsgálati eredm ényekben 
tükröződik és esetenként hátrányos helyzetbe 
hozta az üzem eltetőket a nyersanyag értékesí
tésénél. Ez a jelenség a kőbányák igen gyenge 
szakem ber-ellátottságának törvényszerű követ
kezménye. Ez csak szakszerűen lefolytatott új 
kutatással helyesbíthető.

D élkelet-Dunántúl kőbányászatának
közgazdasági— értékesítési problémái

Az MTA D unántúli Tudományos Intézete 
évek óta figyelem mel kíséri a régió kőbányá
szatának alakulását és igen értékes közgazda- 
sági jellegű elem zést végez. M egállapításaikat 
számos szakcikkben, tudományos jelentésben 
közzétették hathatós segítséget nyújtva a piac 
számára.

Erdősi Ferenc m unkái szerint

rendkívül kedvező, hogy a két nagyüzem, 
amelynek term ékei m inden igényesebb kőfel
használási m unkálat alap ját képezi, olyan sze
rencsésen települt, hogy egyik a  Mecsek köze
péről, a  m ásik pedig a Villányi-hegység D-i 
perem éről lá tha tja  el igen sokfajta célra hasz
nosítható kitűnő minőségű kőterm ékkel terü le
tünket. Földtani adottságaink figyelembevétele 
m ellett (régiónkban csak Baranyában és Tolna 
D-i szegélyén van kő) feltétlenül előnyös, hogy 
a két nagyüzem  közé 21 km -es távolságban 
húzható körök csak egy pontban érintkeznek, a 
baranyai dombvidéken.

A  bükkösdi kőbánya viszonylagos jelentő
ségét annak köszönheti, hogy a régió legnyuga
tabbra eső üzeme. Mivel vizsgálati területünk 
követ nem  term elő legnagyobb megyéjéhez (So- 
mogyhoz) ez a  legközelebb eső üzem, term elé
sének felfu ttatására  indokolt lenne, Zselic kő
ellátásában tehergépkocsis szállítás m ellett is 
nagy szerepe lehetne. Somogy távolabbi részére 
viszont az- elsőosztályú vasúti pályák (Pécs—bu-
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A  D K - D U N Á N T Ú L  И А S Z N O S I T N A ТО K Ő Z E T E !

I -I Másodosztályú (ernéskő 
I áa Ál faragásra, díszítésre és mozaik Készítésére 
\скм\ /р0Г, mészkó/cukor-, kohó-és mészkő'/ 

Lemezes mészkő szegélykőnek
PUHA MESZKO VBK/iajtQ' szarmata m.kő/  
Falazékő

cik lo p n a k
Г -  " i  Rhaeh kvarchomokkő cik/apnok 

E R U P T ÍV  k ő z e t e k

I - Vqlkanilok/andezif fpaolillelsgosglőlgu 
zúzaléknak és vízépítési terméskőnek
Gránit /utalapkq, vi/ep/tési term.ko/ 

HELYI JELENTŐSÉGŰ EP/TOVEK
Trach/dderit tiaszтогда es homokko 

dolomit

dapesti, Dombóvár—Kaposvár—gyékényesi,
Szentlőrinc—nagykanizsai) biztosítják az olcsó 
és tömeges szállítás lehetőségét.

K özépüzem einknek elsősorban a nagyüze
m ek term ékterítését kiegészítő feladatuk van 
és elsősorban Pécs építőkő-ellátása feladatuk, 
ezért működik 2/:i-ad részük éppen Pécsett.

K isüzem eink túlnyom ó része helyi és kör
nyékbeli szükségleteket elégít ki a Mecsek és 
a Villányi-hegység falvaiban.

Földrazi meggondolások alapján m inden

olyan kőbánya fejlesztése megfontolás tárgyát 
képezheti, amely a felhasználható kőzetvagyon 
perem én fekszik, mivel ezeknek a kővel nem 
rendelkező homok- és agyagterületek felé ko
moly centrifugális szállítási perspektívájuk van.

Kőbányáink értékesítési körzetének kiter
jedését kialakító tényezők  közül a legfontosabb 
az adott te rü let tényleges kőszükséglete. Mivel 
a kőszükséglet kielégítésére, m int piaclehetőség 
kihasználására, több kőbánya is szállításokat 
folytathat, lényegesen beleszól az értékesítési 
körzet alakjának kirajzolódásába a term ékkon-
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kurrencia m értéke, am elynek alakulását nem 
csak a különböző helyeken beszerezhető kő 
mennyisége, hanem  elsősorban annak szállítási 
költségei befolyásolják. M agyarország kőbá
nyáinak terü leti elhelyezkedései egyenetlenek. 
Ennek következménye, hogy az összes vasúti 
teherszállítás több m int 10% -át a kő és kavics 
teszi ki.

Hazánk legnagyobb kőpiaca az A lföld, ter
jedelm énél fogva asszimetrikussá alakította Ba
ranya fő  piacát, m ivel a baranyai szigethegy
ségek és a  Dunántúli-Középhegység közötti 
(lösz, homok, agyag) te rü let távolságának fele 
(40— 50 km) kisebb, m int a Délkelet-Alföld 
(150—170 km), am ely egyform a messze van az 
Északi-Középhegységtől és Baranyától. Igaz, 
hogy Baranya kőszállítása tovább terjed  a Du
nántúli Középhegység és a Mecsek közötti tá 
volság felezővonalától ÉNy-ra, a  Balaton DK- 
felé jelenleg is inkább szállítási reteszként vi
selkedik.

Az iparág értékesítési körzetének D-i ha
tára  a felszabadulástól napjainkig az ország
határ volt, am ely kőbányáinkhoz való viszony
lagos közelsége m iatt a baranyai kőpiac alak
jában kifejezett D-i asszim etriát okozott. Ezért 
a közeli Jugoszláviába irányuló gazdaságos kő
szállításhoz kedvező adottságaink vannak, an
nál is inkább, m ert a Jugoszlávia vajdasági és 
Dráva-m enti terü lete  a kiskőszegi bazalt és ke
vés mészkő kivételével nem  bővelkedik kövek
ben.

Kőbányáink értékesítési körzetei kőzet- és 
term ékfajtánként is eltérnek egymástól. Minél 
inkább ritkábban előforduló jó minőségű követ 
term el egy üzem és m inél több term ékfajtát 
tud szállítani, annál kiterjedtebb piacot képes 
teremteni. Nagyharsány átlag 13— 14 fnegyébe 
szállít, ugyanis mészkövével csak kevés hazai 
kőzet veszi fel a versenyt, ráadásul a kőterm é
kek széles skáláját szállítja, a mészliszttől a 
terméskövekig.

Az egyes kőfajták piacra való terítésének 
sűrűsége és az előállított kőterm ék abszolút 
m ennyisége között konkrét összefüggés tapasz
talható. M ennél inkább egy speciális igénynek  
megfelelő kőfajta eladásának ú tjá t követjük, 
annál inkább tapasztalható a ritka terítés és a 
nagy szállítási távolság. Pl. az útépítési és ú t
fenntartási zúzottkő és a leggyakoribb term ék 
és a területileg legegyenletesebben te r íte tt áru, 
de a kőbányától legtávolabbra és legkevesebb 
helyre a csak viszonylag kis m ennyiségben 
term elt cukorgyári mészkövet szállítják (Sar
kad, Petőháza).

1968. elő tt az ún. „közös fuvarkassza” le
hetővé te tte  a D K -dunántúli term ékek akár or
szágos m éretű terítését is. 1968. I. 1-vel m eg
szűnt a közös fuvarkassza, a tényleges fuvar- 
költség azóta már a vásárló céget terheli. Ismét 
előtérbe kerü lt a kőterm ékek — tömegénél 
fogva amúgyis magas — fuvarköltségének 
csökkentése a szállítási ú t hosszával való ta 
karékoskodás által. Építőiparunk optim um -vizs
gálata során (figyelembe véve a kínálkozó be
szerzési lehetőségnél a kőterm ék minőségét, el

adási á rá t és a szállítási költségeket) az ország
ban sokfelé revideálta a beszerzőhelyeket. A 
Dél-alföldi útépítő és ú tfenn tartó  vállalatok az 
1968. jan. 1. u tán  kőbeszerzésük túlnyom ó ré
szét m ár nem Baranya, hanem  az Északi-közép
hegységi kőbányákkal kötött szállítási szerző
déssel biztosítják.

M indhárom nagyüzem ünk lényegesen csök
kentette  a D élkelet-A lföldre diszponált szállítá
sát (Békés, Csongrád), lefűződött Szolnok me
gye is Nagyharsány piacterületéről. Lényege
sen m egnövekedett a term ékfelvételből a Bara
nyával szomszédos Somogy, Tolna és Bács m e
gyék részesedése. Különösen feltűnő a  bajai 
hídhoz legközelebb fekvő Erdősmecske K-i irá
nyú  szállításainak hirtelen aránynövekedése 
(1968-ban m ár term ékeinek m ajdnem  felét 
Bács-Kiskun m egyében használják fel.)

Az új gazdaságirányítási rendszerben a 
tanácsi vállalat (Baranya megyei Építőanyag
ipari Vállalat) a  term ékértékesítés terén  hatá
rozottan hátrányos helyzetbe került, m ivel mind 
a MÁV, m int a TEFU a nagyobb fuvartételek 
m egrendelőinek ad fuvardíj-kedvezm ényt. Te
hát nagyobb távolságon a kisebb kőtömegeket 
eladó vállalat kerül hátrányos helyzetbe, m ert 
vevői nem  részesülnek az ÉVM vállalatok gyak
ran 100 000 tonnás fuvartételekkel jelentkező 
vevőit főként a tavaszi idényben megillető 15— 
20%-os kedvezményben. Fokozottan alkalmaz
kodni kényszerül tehát tulajdonképpeni eredeti 
feladatának ellátásához, nevezetesen teljes m ér
tékben átállni a megye, ill. Pécs város igényei
nek ellátására.

Sajátos szerepet tö lt be a Duna a kőpiac 
alakulásában. M int ismeretes, az útépítő válla
latok m ellett a Vízügyi Igazgatóságok a legna
gyobb kőfelhasználók. A Duna-zugban a folyam 
m ellett fekvő, sa já t kezelésben levő dunabog- 
dányi andezitbányából szerzi be olcsón a bajai 
Alsó-D unavölgyi V ízügyi Igazgatóság a part
védő követ, évente 280— 300 ezer tonnát. Tehát 
a jelenlegi dunai kőszállításnak a baranyai kő 
piacára nézve inkább hátráltató szerepe van, 
m ivel a  dunabogdányi kőbánya igen kedvező 
folyam m enti fekvése által beszállít a helyi bá
nyák értékesítési körzetébe és évente 280— 
3Ó0 000 tonnával csökkenti kőpiacuk felvevő
képeségét. Természetesen ez a szállítási szituá
ció népgazdasági szinten gazdaságos.

Dél-Dunántúl kőbányászati helyzetképéből
levonható fő tanulság

A z  új gazdaságirányítási rendszerben ki
alakult kom plex pénzügyi-gazdasági szabály
zók, valam int a jó összefoglaló földtani jelenté
sek és készletszámítások elkészítésére felhívó 
utasítások, rendeletek azonos irányba hatnak. A 
kialakult piacviszonyok közepette csak az az 
üzem, vagy vállalat lehet versenyképes, mely 
pontosan tudatában  van nyersanyaga minősé
gével, mennyiségével, földrajzi helyzetéből kö
vetkező előnyökkel, hátrányokkal. Az igazi jó 
nyersanyagnak éppen a szakszerű kutatás és
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minősítés adhatja meg a  legnagyobb piaci tám o
gatást. Dél-Dunántúlon ma m ár számos cég és 
szövetkezet ism erte fel ennek jelentőségét, és 
ez vélem ényünk szerint belátható közelségbe 
hozza a  régió készletm érlegbeli teljes megala
pozottságát.

IRODALOM

1. Erdősi F.— Szederkényi T. (1971): D unántúl kőbá
nyászati helyzetképe MÁFI A dattár.

2. Erdősi F. (1971): B aranya jelenlegi kőbányászatának
közgazdasági, értékesítési problém ái. Dunántúli 
Tudományos Intézet. A dattár.

Д-р M. Кашшаи

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
КАРЬЕРОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ЗАДУНАЙСКОГО КРАЯ

Резюме

В отношении каменодобывающей промышлен
ности территория южной части Задунайского края

и в том числе комитата Баранья занимает видное 
место в Южной Венгрии и даже в сопредельных 
областях Югославии.
Благодаря разнообразию видов сырья каменодо
бывающей промышленности (нижнепалеозоиские 
метаморфизованные известняки, граниты, фоно
литы, андезиты; нижнетриасовые якабхедьские 
кварцевые песчаники; разные типы известняков, 
туфы и т. п.), в рассматриваемом районе можно 
удовлетворить любые региональные потребности. 
Более того, есть некоторые проявления сырьевых 
ресурсов (нацр. «полу-мрамор» у с. Дюд), которые 
имеют значение для всей страны.
В прошлые годы были приняты решительные меры 
отчасти для подсчета запасов и разностороннего 
анализа характеристик камней разрабатываемых 
месторождений, отчасти для оценки прогнозов 
выявления новых месторождений в пределах рас
сматриваемой территории. Только всеобъемлю
щее изучение геологических условий развития ка
менодобывающей промышленности сможет обес
печить оптимальную хозяйственную деятельность 
предприятий, так как экономические принципы 
эксплуатации карьеров стимулируют к развитию 
массовой добычи и к соблюдению требования 
сокращения до минимума расстояний перевозки 
сырья.
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Baranya megyei példa
a földtan ismeretanyagának felhasználására a mezőgazdaságban

Irta : Dr. Szederkényi Tibor

Bevezetés

A földtan és mezőgazdasági kapcsolata a 
talajtanon ■— m int az alkalm azott földtan egyik 
speciális ágán — keresztül régóta ism ert tény. 
A terü let földtani jellege határozza meg az 
egyéb term észeti adottságokkal együtt az ott 
kialakult talaj jellemzőit. Más jellegű talaj ala
kul ki mészkövön, m int homokkövön, vagy 
magmás eredetű kőzeten. Törvényszerű volt 
tehát, hogy a talajjal — m int a földkéreg leg
felső rétegével nálunk és külföldön egyaránt 
geológiai szakemberek foglalkoztak először 
m élyrehatóan. K ivétel talán  csak Linné — és 
Tessedik Sámuel volt, aki a m agyar talajtani 
vizsgálatok m egindítása előtt egy évszázaddal 
m ár eredm ényesen foglalkozott az alföldi szike
sek javításával. Szabó József végezte az első 
igazi tala jtan i k u ta tá s t. és talajtérképezést Ma
gyarországon. A m últ század végén a  Földtani 
Intézet agrogeológiai osztályának m egalaku
lásával vette  kezdetét hazánk talajtakarójának 
rendszeres vizsgálata és térképezése, m ely a 
század első évtizedeiben terebélyesedett ki 
Timkó Imre, Treitz Péter, Balleneger Róbert, 
Rétly Antal m ajd később Sümeghy József m un
kásságának következtében.

Külön fejezetet jelen tett Kreibig Lajos 
munkássága, aki a tala jtan i térképezést agro
kémiai vonalra terelte. Ennek következtében 
a Földtani Intézet több, m int 50 éves agrogeoló- 
giai működése befejeződött, az intézet tala jtan i 
osztálya 1948. évben kivált az intézetből és ön
álló Talajtani Intézetté alakult. Ez a kiválás a 
talajtani, m int önálló tudom ány fejlődésének 
tág lehetőséget nyhott. A mezőgazdaság szocia
lista átalakításával a tala jtan  és agrokémia köz
vetlenül bevonult a  mezőgazdaságba. A Talaj
javító Vállalatok, az OMMI és a nagyobb álla
mi gazdaságok önálló tala jtan i vizsgálatokat 
kezdtek és végeznek m a is.

Kérdés, hogy ez a fejlődés egyértelm űen 
pozitívnak tekinthető-e? Már a Földtani In té
zetből való kiválás idején m egnyilvánult a föld
tan i alap elhagyása m iatti aggodalom, m elynek 
m egalapozottságát abban az időben a  gyakorlat 
terén  még nem  lehetett bizonyítani. Ehhez a 
talaj művelési, talaj javítási módszerek, és az 
agronómia ugrásszerű fejlődésének kelle tt el
következnie.

A m agyar mezőgazdaság a  kisüzemi gaz
dálkodás megszűntetésével ju to tt el a rra  a fok
ra, hogy modern növényterm esztési módszerek 
bevezetésével, — mely az agrotechnika, agro
kémia és agronómia h azai: ugrásszerű fejlődé
sének eredm énye — a: term elékenységet magas 
szintre emelje. Kb 10 év az az idő, am ely a 
valóban intenzív' növényterm esztési fejlődést 
hozta., Ez a  fejlődés,; erőteljes polarizálódást,

eredm ényezett az ún. „jó term észeti adottságú” 
és „rossz term észeti adottságú” gazdaságok közt. 
Az előbbiek term elési eredm ényei ugrásszerűen 
fejlődtek, míg az utóbbiak esetében csak inten
zív talajjavítással, talajvédelem m el vagy víz
rendezéssel volt elérhető bizonyos hozamnö
vekedés.

Talajvédelem, talajjavítás

A M agyar Állam a  szocialista szektor lét
rejöttétől kezdve fokozott gondot fordít a  ked
vezőtlen term észeti adottságokkal rendelkező 
gazdaságokra. E tám ogatás nagy része arra for
dítódik, hogy a  kedvezőtlen term észeti feltéte
lek hatását a  lehetőségen belül legnagyobb 
m értékben kiküszöböljék. Ezt talajvédelemén, 
talajjavításon, talajmelioráción keresztül lehet 
elérni. D élkelet-D unántúl meglehetősen tagolt 
domborzatán az adott földtani felépítés és hid
rogeológiai helyzet m iatt k iterjed t területek 
igényelnek rendszeres talajvédelm et, ill. ta la j- 
javítási m unkálatokat. E m űveletek rendszerint 
igen költségigényesek. A költségeket korábban 
teljes egészében az állam vállalta, 1969. január
1. u tán  azonban — a kiem elt területektől elte
kintve —  a term előszövetkezeteknek is részt 
kell vállalniok e m unkálatok költségeiből. Az 
állam most m ár csak a  költségek 70% -át 
fedezi, a hiányzó 30% -ot a termelőszövetkeze
tek biztosítják. Ez utóbbit kölcsönként előte
rem thetik, amit az állam bizonyos feltételek 
m ellett esetleg el is engedhet. Egy-egy üzem 
költségigénye a millió F t-tó l több tízmilló 
Ft-ig terjed  és a m unkálatok időtartam a néhány 
év is lehet.

M int m inden tevékenységnél, a  talajvédel
mi és talajm eliorációs m unkák sikere a bizto
sított pénzügyi, műszaki feltételeken kívül első
sorban a megfelelően^ elkészített, jól megalapo
zott, gazdaságosan kivitelezhető terveken nyug
szik. E terveket legnagyobb részben az OMMI, 
kisebb részben az OTTV, a VfZITERV, MEZŐ- 
BER, A grártudom ányi Egyetemek készítették. 
Kivitelezők is általában ebből az együttesből 
kerülnek ki, de a vízügyi igazgatóságok és ál
lam i gazdaságok is vállalnak talajjavítási m un
kálatokat.

A talajjavítási m unkálatoknak két szakasza 
van: az első szakaszban elkészül az ún. „agro
nómiái te rv ”, am ely többek között táblásítási, 
művelési ági és vetésforgó módosításokra te r
jed ki. Ezt követi a  m űszaki talajvédelm i terv, 
am ely , konkrét utasításokat ad ,a kivitelezésre.

Dél-Dunántúlon a talajvédelm i m unkálatok 
túlnyom ó részét a tagolt domborzat és laza ta 
lajtakaró m iatti erózió elleni védekezés  alkotja. 
Az erózió ■ m értéke Baranya és Somogy megyék 
területén  félelm etesen nagy. Az ország erodált
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területének 11,6%-a Somogybán van. Baranya 
megye összes mezőgazdasági területének 38% -a 
eróziós hatás alatt áll, de Tolna megyében is 
eléri a 20%-ot.

A M agyar Állami Földtani Intézet Dél-du
nántú li Földtani Szolgálata a D unántúli Tudo
mányos Intézettel karöltve m egvizsgálta B ara
nya—Tolna—Somogy m egyék terü letérő l ké
szült 115 db talajvédelm i, mezőgazdasági célú 
vízrendezési és talaj meliorációs tervet a term é
szeti tényezők felhasznált alapadatainak tek in 
tetében. M egállapíthattuk, hogy a tervezett m ű
veleteket csak a  nyilvánvalóan ism ert tényezők 
valam elyikére alapozzák. E tényező szinte kizá
rólagosan a  talajvíz. Éppen ezért a meliorációs 
m unkálatok oroszlánrészét a vízrendezés képezi 
Délkelet-Dunántúlon. Ez a  tény  az alacsony 
fekvésű, vagy síkvidéki magas talajvízű terü le
teken valóban a  legfontosabb szempont, azon
ban ez a „hidrocentrikus” szemlélet ma m ár 
odáig vezetett, hogy nyilvánvalóan rossz te r
mészeti adottságú — de nem talaj vízveszélyes 
— területek  kim aradtak a talajjavításból. E 
szemlélet m iatt a mecseki hegyvidéki term elő- 
szövetkezetek legnagyobb része elesik a  talaj- 
javítás lehetőségétől, holott ilyen igény m utat
kozik.

A  hosszúhetényi „talajállapot”-felmérés

A  fen t em lített helyzeten próbált változ
tatn i a hosszúhetényi „Zengő Gyöngye” Mgtsz. 
1971-ben azzal, hogy területéről „talajállapot
felm érést” készített a D unántúli Tudományos 
Intézet és a MÁFI D él-dunántúli Földtani Szol
gálatának szakem bereivel az utóbbi intézmény 
terveivel és művezetésével. E kényszerű meg
oldással bizonyította, hogy talajvízproblém ák 
nélkül is éppen eléggé indokolt igénye az állami 
támogatásra.

A „talajállapot-felm érést” az em lített ta 
lajvédelm i és talajm eliórációs tervek tömegéből 
leszűrt tapasztalatok alapján terveztük meg. 
Első lépésként bizonyos elveket láttunk 
szükségesnek előtérbe helyezni, m elyek tu la j
donképpen alapjaiban határozták meg a későbbi 
m unka sikerét.

Egy terület talajviszonyai aként alakulnak, 
ahogy a tájra jellem ző term észeti tényezők azt 
meghatározzák. Tehát egy terü leten  éppen azért 
alakult k i a mezőgazdasági művelés szám ára 
nem  megfelelő talaj, m ert az ado tt term észeti 
viszonyok közt csak így alakulhatott.

Ahhoz, hogy megfelelő hatékonyságú talaj- 
javítást, talajvédelm et végezzünk, a maguk 
dialektikus egységében részletesen ismerni 
kell a term észeti tényezőket, hatásukat, m eg
változtathatóságukat. Enélkül megfelelő haté
konyságú talajjavító, talajvédő m unka el sem 
képzelhető.

A  területre vonatkozó valam ennyi olyan 
kutatási adatot fe l kell deríteni és felhasználni, 
amely információt adhat a term észeti ténye
zőkre vonatkozóan.

Láthatóan nem  új felfedezés e három  alap
elv, hanem  a  term észet dialektikájában gyöke
rező régi felismerés, m elyek egy részének alkal

m azását rendelet is előírja (a kutatási eredm é
nyek kom plex hasznosítása).

Megelőző kutatási eredm ények

T alajtani vonatkozásban Stefanovics által 
készített tala jtan i térkép (1950) 6 db m inta
vételi hely feltüntetésével, a  vízvezetőképesség 
és m észtartalom  adataival volt az egyik fel
használható talajtérkép. Ennél többet mondott 
a  Géczy-féle, ugyancsak 1:25 000 m éretarányú 
talaj genetikus térkép (1960), bár szintén csak 
6 m intavételi hely adatai alapján jellemzi az 
1100 kát. h. te rü letű  gazdaságot. E két térkép, 
valam int a term előszövetkezet táblatérképének 
összedolgozásából talajism eret-térképet állítot
tunk  össze, m elynek alapján kijelölhettük a 
„talajállapot” felm éréséhez szükséges új m inta
vételi helyeket.

Nem tala jtan i célú kutatásokból az adott 
te rü le tre  rendelkezésünkre állt a MÁFI Dél
dunántúli Osztálya által készített korszerű 
1:10 000 m éretarányú észlelési és fedetlen föld
tan i térkép, 107 db kőszénkutató m élyfúrás, 47 
db földtani térképező sekélyfúrás, 75 db föld
tan i térképezési és egyéb célú kutatóárok és 15 
db kutatóakna dokumentációja, 11 db geoelek- 
tromos szelvény és 7 db szeizmikus refrakciós 
szelvény. Ezek a növényzet szám ára hasznos, 
laza üledéktakaró -j- talajtakaró  vastagságviszo- 
nyainak m egállapítására, bizonyos átértékelés
sel igén értékes adattöm eget szolgáltattak.

Terepi m intavételezés, laboratóriumi vizsgálatok

A  talajism eretességi térkép alapján 85 m in
tavételi helyet jelöltünk ki, m elyek elhelyezke
dése és eloszlása a m űvelt táblákban mindig az 
optimális információra való törekvést tükrözi. 
Maga a  m intavételezés a tala jtanban  szokásos 
eszközökkel és módon m ent végbe. Egy-egy 
m intavételi helyről két m intát vettünk: egyet a 
feltalajból (30 cm mélység), egyet az altalajból 
(140—160 cm mélység). A talajm intákat a ta la j
tani vizsgálatok gyakorlatában bevált módon és 
eszközökkel talajfizikai és talajkém iai vizsgála
toknak vetettük  alá. Mindezek szokásos ru tin - 
vizsgálatok voltak, melyekhez földtani közrem ű
ködés nem  szükséges.
Az alábbi talaj fizikai vizsgálatok készültek:

— 5 órás kapilláris vízemelés
— talajkötöttségi vizsgálatok (Arany-féle) 

Talajkém iai vizsgálatok az alábbiak voltak:
— CaCO.-tartalom
— P н
— Vízben oldható összes sótartalom
— NCb-nitrogén tartalom
— R>0-kálium tartalom
— P20r>-foszfortartalom

E vizsgálatok egyaránt elkészültek az alta
lajból és feltalajból gyűjtö tt mintákból.

A  laboratóriumi vizsgálati eredm ények  
kiértékelése és értelmezése

A  term előszövetkezet kívánságának megfe
lelően a kapott eredm ényeket művelési táblák
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szerint értékeltük. Ez a nehézségnélküli, hibale
hetőségmentes gyakorlati felhasználás érdeké
ben volt szükséges. (A tsz, ugyanis nem  rendel
kezett elegendő, kellően felkészült agronómus 
szakemberrel.) A táblák szerinti kiértékelést 
m egtoldottuk még azzal, hogy feltün tettük  a 
szükséges tennivalókat, m elyekkel az adott te 
rü let optimális m értékben válik term ővé. Tehát 
az adattömeg gyakorlati alkalmazása szám ára 
szükséges szintézist is elvégeztük, mivel a  tsz-ek 
nagy részénél idegenkedés tapasztalható a leg
szemléletesebben tá la lt vizsgálati eredm ények
kel szemben is, ha azokat saját m aguknak kell a 
gyakorlatba átültetni.

A táblák szerinti kiértékeléstől és a szak
tanácsoktól függetlenül 1:10 000 m éretarányban 
m ellékeltük a vizsgálati eredm ényeket izohip- 
szás térképes ábrázolásban. A térképanyagot ki
bővítettük a következőkben tárgyalt talajeró
zió-, geológiai és talajtakaró-vastagsági térké
pekkel.
Végeredményben az alábbi térképeket m ellékel
tük:

— A talaj 5 órás kapilláris
vízemelése 2 db

— A talaj kém hatása (P«) 2 db
— A talaj CaCO3 — m észtartalm a 2 db
— A talaj vízben oldható

összes sótartalm a 2 db
—  A talaj NO.i — nitrogéntartalm a 2 db
— A talaj K 2O —  kálium tartalm a 2 db
— A talaj P2O5 —  foszfortartalm a 2 db
— Gyakorlati talaj ism ereti térkép 

(Géczy és Stefanovits után)
— Eróziós prognózistérkép
— Lejtőkategória-térkép
— A növényzet szám ára hasznos laza üle

déktakaró -f- talajtakaró vastagságának 
térképe

— Fedetlen földtani térkép a felsőpanno- 
niai alem elet végére vonatkozóan a víz
áteresztő-képesség feltüntetésével.

A 19 db-ból álló térképsorozat utolsó négy 
tagja speciálisan agrogeológiai térkép, melyek 
nélkül a  talajfizikai-talajkém iai térképek is 
csökkent értékűek lennének a  gyakorlat szá
mára. Ezek segítségével adható meg, hogy a 
jelenlegi talajfizikai, talajkém iai állapot meg
változtatása időben m ennyire lehet tartós. Se
gítséget adnak a területek  osztályozásához trá - 
gyázási szükségesség és hatékonyság tek in teté
ben. Alapvető tám pontokat nyújtanak  az opti
mális művelési tábla kijelöléséhez, sőt még a 
term eszthető növényi ku ltú rák  kiválasztásában 
is lényeges szerepük van. Az erózió elleni küz
delem módszereinek megválasztásában a talaj- 
védelem hatékonyságának növelésében, gazda
ságosságának megítélésében e  térképek nem 
nélkülözhetők.

A térképsorozat legnagyobb része láthatóan 
talajfizikai, talajkém iai, geomorfológiai ru tin 
m unkák eredm ényeképpen született, melyeknek

kialakult módszerei vannak. Viszont a sorozat 
két utolsó térképlapja m ár ízig-vérig geológus 
m unkát igényelt. A fedetlen földtani térkép, — 
m elyet vízáteresztő-képesség jellemzőkkel bőví
tetünk, — adva volt a M agyar Állami Föld
tani Intézet korszerű 1:10 000 m éretarányú 
földtani térképsorozatának részeként. A ta la j
takaró +  laza üledéktakaró vastagsági térkép 
viszont úttörő jellegű munka, m elyet szüksé
gesnek ítélünk részletesen is elemezni.

A  talajtakaró -f- laza üledéktakaró vastagságá
nak térképe

Az adott terü let talajtakarójának, ill. az 
a la tta  fekvő — növényzet szám ára hasznos — 
laza üledéktakaró vastagságának viszonyait a 
terü let földtani felépítése, kőzettani, hidro
geológiai, klimatológiai, és ezekből következő 
geokémiai viszonyai szabják meg adott dombor
zat m ellett.

M edenceüledékekkel k itöltött alföldi, vagy 
egyéb síkvidéki terü leten  e kérdések áltálában 
másodlagos jelentőségűek. Az olyan területeken 
azonban, ahol a kéregmozgások következtében 
a növényterm esztés számára nem kedvező fi
zikai tulajdonságú kőzetek felszínre kerülnek, 
ill. közvetlenül felszín a la tt helyezkednek el, 
az em líte tt term észeti tényezők fokozott m ér
tékben fejtik  k i hatásukat. Így a talajtakaró 
teljesen, vagy részben lepusztulhat, vagy eset
leg egyáltalán k i sem alakulhat.

Hosszűhetény környéke felépítéséből kö
vetkezően iskolapéldája az olyan mezőgazdasági 
területeknek, ahol a növényterm esztés lehető
ségeinek szűkreszábottságában a megszokott 
tényezőkön (csapadék, napfény, talajfizika, ta
lajkémia) felü l meghatározó jelentősége van a 
geológiai viszonyoknak. Az egyébként nagyobb 
mélységben elhelyezkedő kőzetek itt gyakran 
felszínre kerülnek, vagy kis mélységben he
lyezkednek el, így törm elékük alapvetően be
folyásolja a talaj szerkezetét, kém hatását, ké
miai összetételét. Különösen jól látható ez az 
altalaj kémiai vizsgálatai eredményeiben, ame
lyek alig különböznek a  szálbanálló kőzetek 
jellemző értékeitől.

Nagyvonalú megfigyeléseink alapján meg
állapítható volt, hogy m ár 1,5— 2 m talajtakaró 
és az ala tta  levő laza üledéktakaró (lejtőtör
melék, helyben m aradt kőzetmálladék, vagy 
pleisztocén lösztakaró) esetén is az alapkőzet 
ta la jra  gyakorolt hatása általánosan fennáll. 
Ez fokozottan megköveteli a trágyázási szabá
lyok betartását és a növénytermesztés számára 
kedvezőtlen alapkőzet (vízzáró márga, homok
kő, vagy eruptív  kőzetek) esetén a gazdaságosan 
kivihető tartósabb talajfeljavítási lehetőségeket 
kizárja. Az ilyen helyzetű talaj termőképessége 
sajátos összetétele m ellett a klimatológiai té 
nyezők m indenkori állapotától sokkal erősebben 
függ, m int az olyan talaj, amely megfelelő vas
tagságú, nedvességet jól tároló és leadó fekvő
kőzetekkel rendelkezik.
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A talajtakaró hiányzik
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A térkép szerkesztéséhez az alábbi geoló
giai és geofizikai kutatólétesítm ények ú jraér
tékelését kellett elvégezni:

— Hosszúhetény D-i 1:10 000 m éretarányú 
földtani térképlap összes felszíni kőzet
kibúvásait, törm elékfeltárásait.

— 107 db kőszénkutató m élyfúrás
— 47 db földtani térképező sekélyfúrás
— 75 db kutatóárok
— 15 db kutatóakna
— 81 db talajm intavevő sekélyfúrás
— 1 1  db geoelektromos szelvény
— 7 db szeizmikus refrakciós szelvény.

A térképet 1:10 000 m éretarányban szer
kesztettük, m elynek 1:25 000 m éretarányú k i
csinyített részletét bem utatjuk. Úgy véljük, 
hogy újszerű a maga nemében. Tudomásunk 
szerint mezőgazdaság céljára ilyen térkép ha
zánkban még nem készült. Pontossága az 
l : lo  0 0 0  m éretarányt igen jól kielégíti, m ert a 
legkorszerűbb földtani térképek és a területen  
levő összes kutatólétesítm ények együttes fel- 
használásából alakult. Nagyszerű példája an
nak a szerencsés helyzetnek, hogy hegyvidé
keink legnagyobb részén végzett óriási tömegű  
geológiai kutatási m unka még a mezőgazdaság 
számára is n y ú jt értékes információkat éppen 
ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A talajtakaró  -f- laza üledéktakaró vastag
ságának térképe megdöbbentő eredm ényt pro
dukált a vizsgált terü letre  vonatkozóan; — ne
vezetesen azt, hogy a tsz mezőgazdaságilag 
m űvelt összes területének csak 26{%-án fo ly ta t
ható magasabbrendű növénykultúrák  term esz
tése (azaz a növényzet szám ára hasznos talaj -j- 
+  laza üledéktakaró vastagsága a 2  m -t meg
haladja), azonban a közvetlen fekvő (júra fe- 
dőmárga) legnagyobb része vízrekesztő. To
vábbi szomorú tény, hogy a  terü let 18%-án 
a talajréteg  teljesen hiányzik, az alaphegység, 
vagy néhány cm vastagságú törm eléke talál
ható a felszínen, és 41% -án a vastagság 0,5—2 
m közt ingadozik.

Ezek olyan súlyú érvek, hogy a term elő- 
szövetkezet eddigi term elési profiljának átala
kítását követelik. E térkép bizonyította elsősor
ban; hogy a  vizsgált te rü le t valóban rossz te r
mészeti adottságokkal rendelkezik és ezeken az 
adottságokon csak helyenként lehet eredm énye
sen változtatni. Ez az a háttér, am elyen a  ta 
lajerőállapot jellemzői kialakultak és gazdasá
gos m egváltoztathatóságukról csak e  térkép 
alapján lehet megfelelően nyilatkozni.

Ism ereteink alapján nyilvánvalónak ta r t
juk, hogy am ennyiben hegyvidéki mezőgazda- 
sági terü leteinket hasonló vizsgálatnak vetnénk 
alá, hasonló kedvezőtlen képet kapnánk. A 
hegyvidéki és dombvidéki mezőgazdasági te r 
melés racionális átalakítása érdekében ezt m i
előbb meg kellene tenni.

A  hosszúhetényi talajállapot-felmérés hasznos
sága

A  felm érés tú l a közvetlen célon, számos 
tanulsággal járt, melyek egyaránt hasznosak

voltak a  termelőszövetkezetnek, a tanácsi irá
nyításnak, de általában a  tala jtan  és földtan 
számára is

A term előszövetkezet szám ára közvetlen 
haszon volt, hogy aprólékosan kidolgozott, 
részletes utasítást kapott földjeire táblánként a 
trágyázás, a vetésforgó, a talajm űvelési mód, 
valam int a művelésből való kivonás terén. Köz
vetett haszon abban nyilvánult meg, hogy a 
hivatalos irányítószervek előtt dokum entumok
kal tud ta  igazolni annak szükségességét, hogy a 
hagyományos növényterm esztésről a  gazdasá
gosság érdekében át kell térn i állattartásra. 
Ehhez korszerű legelőgazdálkodás adná a meg
felelő alapot.

A Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya, 
— m int a  term előszövetkezetek legmagasabb 
megyei irányítószerve —  e  kutatás eredm ényei 
alapján teljesíteni tud ta  a termelőszövetkezet 
vissza nem  térítendő hitelkérelm ét a legelőgaz
dálkodásra való áttérés pénzügyi tám ogatására. 
A hegy- és dombvidéki gazdaságok ugyanis 
nagy részben hasonló nehézségekkel küzdenek, 
és fennm aradásukhoz állami dotáció szükséges, 
mely igény megalapozottsága, rangsorolhatósá- 
ga ezideig term észeti oldalról nehezen volt 
dokum entálható. Á ltalában a kérelem m el folya
modó gazdaságok pénzügyi mérlege alapján 
döntöttek a  ju ttatás m értékéről egyéb adott
ságok figyelem bevételével (szakmai színvonal, 
m űszaki színvonal, a  gazdaságosságra törekvés 
m értéke stb.). K ivételt képeznek a talajvédelm i, 
talajm eliorációs kérelmek, m elyeket részletes 
tervek alapján rangsorol és teljesít a megyei 
tanács mezőgazdasági osztálya.

Talajtani téren  igazolódott az a  régi meg
figyelés, hogy a hegy- és dombvidékeken meg
különböztetett figyelem mel kell eljárni, ha a 
valóságnak megfelelően akarunk tájékozódni. 
Nem elegendő a szokásos talaj térképezési ru 
tinm unka, hanem  ki kell azt bővíteni a csak e 
területekre jellemző jelenségek vizsgálatával, 
melyhez célszerű igénybe venni a földtan ese
tenként nagy részletességű ismeretanyagát. K ü
lönösen vonatkozik ez a  talajvédelm i és ta la j
meliorációs tervek összeállítására, ahol a  haté
kony megvalósíthatóság érdekében a vidék ta 
lajá t form áló term észeti tényezőket (klimatoló
gia, hidrogeológia, geomorfológia, geokémia, 
földtani felépítés stb.), m int egyik fő tervezési 
alapot pontosan fel kell tárni. Ezek ism ereté
ben megfelelően rangsorolni lehet az egyes te 
rü leteket feljavíthatóságuk szerint. (Természe
tesen ezt igen lényegesen befolyásolja a fel
építm ény, — maga a gazdaság műszaki, pénz
ügyi jellemzőivel, földrajzi, szociológiai stb. 
adottságaival.)

A földtan számára e  kutatás azt a  tanulsá
got hozta, hogy adott terü leten  és a  tala jja l 
kapcsolatos m űveletek bizonyos fázisában, szol
gáltatn ia kellene speciálisan átértékelt ism eret- 
anyagát (pl. talaj takaró-vastagsági térképek, 
vízáteresztőképesség-térképek stb.), m ely által 
csekély költséggel jelentős adattömeggel növe
kedne a ta la jtan  ism erettára és hatékonysága 
még nagyobb m értékűvé válna.
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Meggyőződésünk, hogy a m agyar földtan
nak a mezőgazdasági termeléssel szoros kap
csolatban álló agrogeológiai törekvései kedvező 
visszhangra találnak és e törekvések magasabb 
színvonalú, nagyobb hatékonyságú, korszerűbb 
növénytermesztés kialakulásában realizálódnak.
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Д-р T. Седеркени

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА; ЗАДАЧИ 
АГРОГЕОЛОГИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ЗАДУНАЙСКОГО КРАЯ

Резюме

В результате развития социалистического коллек
тивного сельского хозяйства распространение со
временных методов выращивания культур привело 
к широкой поляризации среди коллективных хо
зяйств, что было обусловлено различиями их при
родных условий. Хозяйства, обладающие хороши
ми природными условиями, характеризуются скач
кообразным развитием, в то время как большин
ство хозяйств, характеризующихся неблагоприят

ными природными условиями, развиваются весьма 
трудно и требуют чаще всего государственной суб
венции. Для изменения этих последних условий 
государство тратит ежегодно много сотен мил
лионов форинтов, расходуемых на охрану почв, на 
их мелиорацию. Эффективность таких мероприя
тий коренным образом зависит от хорошей орга
низации. Одним из существенных условий хоро
ших планов является точная оценка природных 
факторов, которым обязаны неблагоприятные усло
вия того или другого коллективного хозяйства. 
В этом отношении геология со своим разнообраз
ным фактическим материалом может оказать эф
фективную помощь проектантам.
В изложенном ниже примере один из сельскохозяй
ственных кооперативов, работающих в очень не
благоприятных природных условиях в гористом 
районе, предпринял меры для оценки «состояния 
почв». В результате проведенной оценки была убе
дительно доказана справедливость стремлений 
кооператива к тому, чтобы с традиционного вы
ращивания сельскохозяйственных культур перейти 
на пастбищную форму хозяйничания. На основе 
оценки кооператив получил государственную фи
нансовую поддержку для реализации своих пла
нов.
Оценка состояния почв и земель была, кроме тра
диционных исследований физических и химических 
параметров почв, дополнена картой прогнозов по
тенциальной эрозии почв, картой водопроницае
мости «коренной породы», а также картой мощнос
тей рыхлого осадочного чехла. Для составления 
этих последних карт использовывались многочис
ленные данные геологических, геофизических и 
геоморфологических исследований, проведенных 
на протяжении длительного периода на рассматри
ваемой территории, с соответствующей их пере
оценкой применительно к современным требова
ниям. На основании полученных результатов ка
жется обоснованным сделать такой вывод, что со
ставлению проектам по охране и мелиорации почв 
в каждом отдельном случае должна предшество
вать такого рода оценка состояния почв.
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A földtani szolgálatok munkája 
az alföldi talajjavítási munkák előtervezésénél

í r t á k :  Kállai András és Zentay Tibor

1. BEVEZETÉS
Mezőgazdasági term őterületünk több m int 

felét olyan talajok alkotják, am elyek természe
tes termőképessége gyenge. Az ilyen talajokon 
term esztett gazdasági növények hozamai ala
csonyak, a  term elés költségei magasak.

A rossz talajtulajdonságok megváltoztatása 
beavatkozást kíván — talajjavítást — a term e
lékenység jelentős fokozását, eredményes és 
gazdaságos hasznosítást. A talajjavítás céljára 
nagy mennyiségben használnak ásványi nyers
anyagokat; olyan kémiai hatóanyagokat, ame
lyek nagy tömegben fordulnak elő és viszony
lag olcsó a  kitermelésük.

Hazai vonatkozásban elsősorban a szikes 
talajok, a homoktalajok és a savanyútalajok 
javításához szükséges az ásványi nyersanyagok 
tömeges m éretű felhasználása.

А IV. ötéves tervidőszakban az élelmiszer- 
gazdaság számára döntően fontos, lehetőségeink 
minél jobb kihasználása, a  rendelkezésre álló 
termőföld hatékonyságának növelése.

A mezőgazdasági termelőkapacitáson belül 
a  talajok rekonstrukcióját, a term őterületek
nek a nagyüzemi termelés igénye szerinti kor
szerűsítését a technikai kapacitások rekon
strukciójával és korszerűsítésével összhangban 
célszerű elvégezni.

Népgazdaságunk a jelenlegi tervidőszakban 
15—16%-os bruttó term elési értéknövekedést 
irányoz elő a  mezőgazdaság részére.

Jelenleg a kenyérgabona, takarm ánygabona 
és a kukorica term ésátlaga kétszerese a felsza
badulás előtti időszaknak. A termésátlagok 
azonban nem  m indenütt emelkedtek egyenle
tesen az ország területén.

Ahol a talajviszonyok nem  kedvezőek, nagy 
erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a nö
vénytermesztés biztonságos legyen. Ilyen ked
vezőtlen term őhelyi adottságú területek  vannak 
az Alföld területén több helyen.

Hazánkban a Kárpát-medence sajátos föld
tani, hidrológiai, hidrogeológiai viszonyai, an
nak gátmedence jellege m iatt, a  szikes talajok 
elterjedése nagyobb, m int más hasonló éghaj
lattal rendelkező országokban. Hazánk szántó- 
területének több m int 1 0 % -át alkotják a szikes 
talajok különböző változatai, altípusai.

A szikes talajok megoszlása az Alföld terü 
letén m egyénként a következő képet m utatja:

Megye 1 0 0 0  ha
Bács-Kiskun 92,7
Békés 114,3
Csongrád 43,3
Hajdú-Bihar 198,6
Szabolcs-Szatmár 4,5
Szolnok 152,9
összesen: 606,3

Nagy területek  szikesek a Duna-Tisza-közi 
Hátság és a  Bácskai Hátság területén, valamint 
a Berettyó—Körös vidékén.

A szikes talajok olyan földtani képződmé
nyek, melyekben kialakulásuk során nagy 
mennyiségű nátrium só halmozódott fel. A Na+- 
ionok kedvezőtlen irányban befolyásolják a ta 
laj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait, 
akadályozzák a növényzet fejlődését, csökkentik 
a talaj termelékenységét. A talaj szerkezete le
romlik, nedvesen kenődik, képlékeny, duzzadó, 
károsan repedezett, cserepesedik. Rossz a talaj 
vízkészlete, vízáteresztő-képessége. Ezeknek 
következtében az egészséges, morzsás talajszer
kezet nem alakulhat ki. Nehezíti a művelést, 
növeli a belvíz-, ill. aszályveszélyt. A szikes 
talajokat javítjuk, a szikjavítás lényege, hogy a 
talaj által abszorbeált Na-ot valamilyen Ca-ve- 
gyülettel helyettesítjük, ami által a szikesekre, 
az ún. N a-talajokra jellemző kedvezőtlen ké
miai-fizikai tulajdonság megváltozik, s a jó
minőségű Ca-talajok tulajdonságát veszi fel.

A szikes területeken kívül az Alföld másik 
jelentős talajtípusát a  homoktalajok képviselik. 
Ezek területi megoszlása az Alföldön, megyén
kénti bontásban az alábbi:

Megye 1 0 0 0  ha
Bács-Kiskun 179,4
Csongrád 9,8
H ajdú-Bihar 67,1
Szabolcs-Szatmár 64,8
Szolnok 2 , 8

Összesen: 323,9
Az Alföld területén, a Duna—Tisza közén

és a  Nyírségben a folyóvizek nagy mennyiségű 
törm elékanyagot szállítottak és raktak le, me
lyet a szél tovább hordott, így hatalmas homok
hátak, homokbuckás területek alakultak ki. A 
homok sok helyen lösszel keveredett. A homok
területek nagy része javításra szorul, növény- 
term esztés szempontjából kedvezőtlen tulajdon
ságai miatt.

A homoktalajok genetikája rendkívül vál
tozatos, így igen sok altípus fordul elő. Alap
vető kémiai tulajdonság szerint azonban két fő 
csoportot különíthetünk el: savanyú homokok 
és meszes homokok.

A következőkben röviden ism ertetjük a 
szikes és homoktalajok agrogeológiai tulajdon
ságait, majd rátérünk a Földtani Szolgálatok 
szerepére a  talaj javítási m unkák előtervezésé- 
ben.

2. AZ ALFÖLDI SZIKES TALAJO K  
ÉS JA V ÍTÁ SU K

Hazánkban nagy kiterjedésben fordulnák 
elő gyenge termőképességű, ill. term éketlen, 
különféle típusú szikes talajok.
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Közös tulajdonságuk, hogy talaj szelvényük 
több-kevesebb Na-sót tartalm az, s am ellett a 
talaj agyagos részében (adszorbciós komplexum) 
az Na-ionok jelentős arányban (10—30%) meg
kötődtek.

E kedvezőtlen kémiai tulajdonságuk foly
tán, fizikai tulajdonságuk is kedvezőtlenné 
változott meg. A szikesek minőségét, értékét 
a talaj szelvényben előforduló nátrium sók minő
sége, mennyisége, szintek szerinti eloszlása, va
lam int a talajkolloidok N a-telítettségi foka 
szabja meg.

A kisebb m értékben szikes, valam int a k i
sebb arányban szikfoltos területek, általában 
szántóföldként, a  nagyobb szikesedett területek, 
továbbá a  szódás szikesek, valam int a talajszel
vényben erősebben szikesek, gyepként hasz
nosulnak.

A szikes szántóterületek közös tulajdonsá
ga, hogy nehezen művelhetők. Száraz időben 
kőkemények, nedves időben pedig pépesen szét- 
folyósak. Nagyon rövid az az idő, amikor a ta 
laj megművelhető. Így, kedvezőtlen fizikai tu 
lajdonságuk folytán rossz a vízgazdálkodásuk. 
Tűrhető term ést csak szakszerű műveléssel és 
kedvező csapadékos évjáratban adnak. Átlag
term ésük búzában szám ítva 8 — 1 0  q/ha.

Még rosszabb a helyzet a szikes gyepterü
leteknél, amelyek kedvezőtlenebb kém iai-fizi
kai tulajdonságuk m iatt, gyenge fűterm ést ad
nak. Legtöbbször nem kaszálhatok, főként 
birkalegelőül hasznosulnak, s alig adnak 7—9 
q/ha, — bár jó minőségű — szénaterm ést.

A szikeseket a  legrégibb osztályozás mész- 
télén  és meszes-szódás szikesekre  osztja. Ez 
képezi alapját ma is a szikesek talajjavítási 
csoportosításának.

Szikeseink összes terü leté t a Földtani In té
zet által a 30-as években és a 40-es évek elején 
K REYBIG  L. irányításával végzett talajism ereti 
térképek adatai alapján, 550 ezer ha-ban hatá
rozták meg. Ebből a legnagyobb terü let — 
zömmel m észtelen szikesek, —  a Tiszántúlra 
esik, a Duna—Tisza közi szódás szikesek, m int
egy 140 ezer ha-ra  tehetők.

2.1. M észtelen szikesek. A m észtelen szike
sek, a sztyeppesedé réti szolonyecek jellem 
vonása, hogy a  talajszelvényük felső rétegei 
kisebb-nagyobb mélységig, szénsavas meszet 
nem  tartalm aznak, a vízben oldható Na-sók 
mennyisége elenyésző. A talajszelvény alsóbb 
rétegében (sóakkumulációs szint) viszont a sók 
mennyisége rendszerint erősen megnő. Ezen 
tömött, rendszerint oszlopos szerkezetű szintbe 
a gyökerek alig tudnak lehatolni. Éppen ezért 
e szikesek használhatóságát a felső kilúgozott 
mésztelen réteg vastagsága szabja meg. Ebből 
nemcsak a term őképeségükre, hanem  javítási 
eljárásukra is tám pontot kapunk. A kilúgozás 
m értékétől függően lehet: gyengén savanyú, 
semleges körüli, vagy gyengén lúgos. Am ennyi
ben a talajban a  szénsavas mész megjelenik, 
lúgos, szódás.

2.1.1 A  gyenge, savanyú és semleges kö
rüli szikesek feltalajának kém hatása foly

tán, a szénsavas mész kielégítően oldódik, s 
így a  javítás CaCCb-tartalmú anyagokkal, mind 
meszezéssel, mind meszes altalaj terítéssel (di- 
gózás) eredményes. M indkét mód a mésztelen 
szikesek nagyüzem i javítási eljárása. A mesze- 
zéshez a szikesség m értéke szerint 180—250 
q/ha CaCO.i hatóanyag szükséges. A javításhoz 
őrölt mészkőport, cukorgyári mésziszapot és 
egyéb gyári m ellékterm ékeket használnak. A 
meszes altalajterítés, vagy más néven digózás 
abban áll, hogy a szikes terü lete t 6 — 8  cm vas
tagon (500— 550 m 3/ha) CaCCh-ban gazdag, nem 
szikes, és nem tú l kötött meszes altalajjal meg
terítik , s azt talajm űveléssel a szántott rétegbe 
belekeverik. A meszes altalaj kiterm elése a köz
vetlen közeli, rendszerint ré ti csernozjom tala
jú, előzetesen m egkutatott és a vizsgálatokkal 
alkalmasnak ta lá lt területen  nyito tt bányahely
ről történik. A m unka keresztülvitele szkrépe- 
rekkel gépesíthető. M indkét javítási eljárás to
vábbfejlesztése, alkalmazási helyének talajvizs
gálatokkal történő megállapítása, a m unka gé
pesítése és a  nagybani javítás megvalósulása a 
Szegedi Talajtani K ísérleti Intézet munkájához 
fűződik.

2.1.2. A  mésztelen, gyengén lúgos szikesek, 
feltalajának kém hatása a nagyobb N a-telítettség 
folytán gyengén lúgos. így a CaCCb oldódása 
nem  kielégítő, ennek következtében megfelelő 
javulás nem  áll elő. A talaj szelvény általában 
Na-sókban gazdag, sőt a  szelvény gyakran szó
dás.

E gyengén lúgos területrészek, kisebb-na
gyobb foltok alakjában, a m észtelen szikesek 
között fordulnak elő. M indkét nagyüzemi eljá
rás esetére, javítási eljárásukat PRETTEN- 
HOFFER I. dolgozta ki. Ez a  következő:

meszezés esetén: mész -)- gipszes javítás,
meszes altalaj
terítés esetén: a) feketeföld aláterítéssel 

egybekapcsolt meszes altalajterítés,
b) gipszes rétegekkel végzett terítés.

A m ész  -)- gipszes javítás azon alapszik, 
hogy kis m ennyiségű gipsszel a feltalaj kém ha
tását letom pítjuk, annyira, hogy а  СаСОз old
hatósága lehetővé váljon. Á ltalában 7 -t súlyrész 
gipsz, 'V4 súlyrész СаСОз-tartalm ú javítóanyag
arány szükséges. A talaj lúgosságának növeke
désével a gipsz m ennyiségét a  keverékben nö
velni kell, m ajd a feltalajban а СаСОз megjele
nésével a tiszta gipszezésre van szükség (szódás 
szikesek esetében).

A feketeföld-aláterítéssel végzett javítással 
a szikes feltalaj lúgosságának tompítása, a bá
nyahely felső, gyengén savanyú, humuszos ré 
tegével történik, ennek elterítése u tán  az egész 
területen  meszes altalajjal digózást végeznek. 
A kísérletek szerint 300—400 m:l/ha  feketeföld 
aláterítésére van szükség.

Ahol a bányaszelvény egyes rétegei — a 
hum uszréteg a la tt — 1 — 2 %  gipszet tartalm az
nak, ezen gipszes rétegek  elkülönített kiterm elé
sével és a  gyenge lúgos részekre terítésével ja-
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vitásuk mész +  gipszes javításként helybeni 
anyaggal elvégezhető.

A gipszes javításhoz a perkupái gipsz-an- 
h idrit m ellett gyári gipszmelléktermékeket 
(trisógyári, tim földgyári gipsziszap) használnak 
fel.

M indkét javítási eljárás hatására az eddig 
rendkívül kedvezőtlen tulajdonságú mésztelen 
szikes morzsalékossá, könnyen művelhetővé, jó 
vízáteresztő és kedvező vízgazdálkodású tala jjá  
válik, amely szinte m inden gazdasági növény 
term esztésére alkalmas lesz.

A Szegedi Talajtani K ísérleti Intézet ta r 
tam  szikjavítási kísérletei, valam int a nagy
üzemi javítások eredm ényei szerint, a javítás 
hatására gabonaegységben 7— 8  q/ha többter
més számítható. Tehát a javítási költségek 
2,5—5 év alatt m egtérülnek. Ami a szikjavítás 
tartamhatását illeti, annak igazolására a kele
menzugi kísérleti telepen a  mésztelen szikese
ken jelenleg is folyam atban levő számos, több, 
m int 2 0  éves tartam  kísérlet eredm ényei állnak 
rendelkezésre.

A szikjavítási kísérletek és a talajszelvény
ben végzett beható kémiai vizsgálatok azt m u
tatják, hogy a javulás folyam ata fokozatosan 
a mélyebb rétegek felé halad, és így e szik javí
tási eljárások gyakorlatilag végleges eredmé
nyeknek tekinthetők. Hangsúlyozni kell, hogy 
alapfeladat a javítás elő tt a vízrendezés, hogy 
a  talajvíz szintjének felemelkedése folytán ú j
bóli elszikesedés ne álljon elő. A vizsgálatok 
szerint éghajlatunk alatt fokozatos, bár lassú 
lemosódás van folyamatban, s ha a talajvíz 
szintje a kritikus szint a la tt van, a javítás hatá
sára nemcsak a szikes szántott réteg javul meg, 
hanem a javulás folyam ata fokozatosan á tte r
jed az alsó rétegekre is.

Ennek elősegítésére szolgál a m ély (50— 
60 cm) altalajlazítás, amelynek hatására, a te r
més további 10— 30% -kal nő, és am ellett a  só 
akkumulációs szint lejj eb mosódása következik 
be.

A mésztelen szikesek javítása a  gyakorlat
ban, a m ár tárgyalt eljárásokkal, nagyüzemi 
méretekben, folyam atban van. A javítási m un
kák megindítását, kis gazdaságokban, a 2 0 -as 
évek végén a Földtani Intézet által, az egész 
ország tala jtan i és botanikai szakembereinek 
bevonásával végzett, a „szikesek országos jele
ne” tárgyú m unka előzte meg. Majd utána 
Treitz P. és Sigmond E. javaslatára, kezdetben 
meszezéssel, m ajd a  30-as évek végén, a Sze
gedi Talajtani Kísérleti Intézet szorgalmazására, 
a  m eszes-altalajterítéssel is m egindult az állami 
szikjavítási akció. A javítási m unkák nagyará
nyú kifejlődése azonban csak a felszabadulás 
után, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és 
állami gazdaságok megalakulásával vált lehető
vé, s azóta is folyam atosan tart.

2.1.3. Újabb agrogeológiai kutatások. A me
szezéssel végzett javítások továbbnövelése ér
dekében szükségessé vált új területek  megku
tatása, felm érni a mésztelen szikesek pontos te
rü le tét és lehatárolni a  javításra alkalmas anya
gok előfordulási helyét, H ajdú-B ihar megye déli

részén, Berettyószentmárton, Bakonszeg, Mező- 
peterd, Fúrta, Zsáka, Darvas, Vekerd és Csök- 
mő térségeiben, m integy 30 000 ha-t kitevő 
területen.

Ennek a feladatát képezte az agrogeológiai 
kutató- és feltárófúrások, illetve azok m intái
nak értékelése u tán  megállapítani, a digózással 
történő talajjavítások lehetőségét. Ami az itteni 
különféle talajtípusok kialakulását, előfordulá
sát illeti, e területen  a m últbani vízrendezések 
után, m int a Tiszántúl egyéb m élyfekvésű mo
csaras területein, erősen kötött, m észtelen réti 
talajok alakultak ki. A szigetszerűen kiemelke
dő területeken, réti csernozjomok találhatók, 
továbbá azok különféle változatai, ugyanakkor 
az időszakosan víz járta  területeket a szikes ta
lajok fedik.

Az erősen kötött m észtelen réti talajok ja 
vítása e területen  sem meszezéssel, sem meszes 
altalaj t erítéssel ezideig nem tö rtén t meg, noha 
javításuk, nehéz m egmunkálhatóságuk meg
szűntetése és term ékenységük növelése érdeké
ben ez nagyon kívánatos le tt volna. Meszes al
talajterítés lehetősége, m int általában a talajok
nál a  mészben szegény és erősen kötött anyagú 
javítóanyagok m iatt, — igen korlátozott.

A folyók gyakori kiöntése, és az erekben 
magasan álló vízszint a viszonylag kiemelkedő 
területeken felszínhez közeli talajvízállást oko
zott. A talajból kioldott Na-sókat a víz felszín
re hozta, és ott koncentrálódtak, a mikromélye- 
désekben pedig, amelyekben a pangó víz állott, 
felülről lefelé irányuló kilúgozási folyam at in
dult meg. E kétirányú vízmozgás, a talajszel
vényben káros sófelhalmozódást, és ezáltal a 
szolonyec típusú szikesek  különféle változatai
nak kialakulását eredményezte.

Azon szikesekben, ahol a kilúgzási folya
m at nem tudott érvényesülni, réti szolonyec 
talajok alakultak ki, ugyanakkor ott, ahol a 
folyam at végbement, sztyeppesedő réti szolo- 
nyecek  képződtek.

Ami a  réti csernozjomokat illeti, ezek ja 
vítása is — tek in tette l a feltalaj gyengén sa
vanyú kém hatására — a szükséges m észtarta- 
lom biztosítása meszezéssel lenne kívánatos. 
Javításukat ott, ahol közöttük sztyeppesedő réti 
szolonyecek fordulnak elő, általában meszes a l
talaj terítéssel végzik. Egyedi előfordulás esetén, 
kis mészigényük folytán, a szkréperekkel vég
zett meszes altalajterítés nem lehetséges, he
lyette a  meszezés az alkalmasabb eljárás.

A fenti kutatás során vett m intákon az 
alábbi laboratórium i vizsgálatokat végezték el:

a) PH vízben,
b) összes vízben oldható só %,
c) СаСОл %  Scheibler-módszerrel,
d) Fenolftalein lúgosságból szám ított szó

da %,
e) Arany-féle kötöttségi szám,
f) 5 órás kapilláris vízemelés.
A vizsgálat alapján bányanyitásra alkalmas 

a terü let ugyanis akkor, ha:
a) az összes vízben oldható só 0 ,1 %  alatt 

van,
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b) a  szódatartalom  0,08% a la tt van,
c) a СаСОз-tartalom  5% -ot a  m inták átla

gában eléri, v. m eghaladja,
d) az A rany-féle kötöttségi szám 70-nél 

kisebb,
e) a  kapilláris vízemelkedés 5 óra alatt 

50-nél magasabb.
A vizsgált terü leten  a feltárás és a labo

ratórium i vizsgálatok kim utatták, hogy a 
30 000 ha-t kitevő területből 5000 ha m észtelen  
szikes szántó túlnyom ó részének, m integy 93 
°/o~nak, javításához jó minőségű meszes altalaj, 
a javítandó szikesekhez közeljekvően rendelke
zésre áll.

Az alkalmas bányahelyek hasznos rétegé
nek átlagvastagsága 40 cm, az átlagos szállítási 
távolság is minimális, átlagosan 507 m.

A terü leten  a vízrendezés annyira megol
dott, hogy a tala jjav ítás elvégezhető. A meszes 
altalajterítéssel végzett javításnál, m ajd az az
zal karöltve végzett mélylazítással, a szikes 
talaj rossz vízvezetőképessége és rossz vízgaz
dálkodása előnyösen változik a  javítás hatása, 
m ind a  szikjavítási tartam kísérletek, mind az 
üzemi javítások adatai szerint, ha-ként számít
va 6 — 18 q többterm és várható amelyhez járu l 
még a rendszerint igen töm ött, sőt gyakran 
szódás altalajon, szikeseken az altalaj lazítás ha
tása, amely további 2 0 %  körüli többterm elést 
jelent. De ebbe még nincs beleszám ítva az a té 
nyező, hogy a javítás u tán  nemcsak kalászo
sok, hanem  szinte m inden gazdasági növény 
eredm ényesen term eszthető.

Összefoglalásul m egállapítható, hogy a 
vizsgált terü let helyszínén fellelhető tala jjav í
tásra  alkalmas altalajnak — a digóföldnek — 
a feltárása volt. Célja a mezőgazdasági term e
lésfejlesztés egyik alapvető feltételét képező 
talaj term elékenység növelésének a helyi anya
gok felhasználásával való olcsóbbá, tehát gaz
daságosabbá tétele. Ez a gépesítés jelenlegi 
gyors ütem ű fejlődés időszakában is elsődleges 
feladat. Akár üzemi, akár népgazdasági szinten 
vizsgálva ugyanis a tala jjav ítás lehetőségét 
végsősoron a gazdaságosság határozza meg al
kalm azásának m ódját és m értékét.

A feltáró m unka és vizsgálati anyag alap
ján m egállapítható, hogy a  kutatással érin tett 
30 000 ha 49,5%-a (15 000 ha) javítható digózás- 
sal, tehát helyszínen található anyag felhaszná
lásával (szántó- és gyepterület. Ez tartalm azza 
a  jelenleg is szántóként használt területeket, 
valam int azokat a gyepterületeket, melyek első
sorban a  korszerű táblásítás kialakítása érdeké
ben, digózás esetén szántóvá trhetők  fel.

A javítás eredm énye 7 q/ha GE átlag te r
m ésnövekedést véve figyelembe, 290 Ft/GE- 
értékkel számítva, 2030 F t/ha term elési érték- 
növekedést jelent.

A javítás konkrét eredm ényén kívül a ja 
vítás számszerű eredm ényéhez járu l még, hogy 
a  talaj tulajdonságai előnyösen megváltoznak, 
melynek konkrét értékelése nem  lehetséges 
ugyan, de a  gazdálkodás szempontjából rend
kívüli jelentőségű.

Ilyenek többek közt:
a) a term eszthető növényi változatok bő

vülése,
b) a  talaj m űvelhetőségi időszak széthúzó- 

dása,
c) tábla term őfelületének kiegyenlítettsége,
d) a belvízveszély csökkenése az emelke

dett felszín következtében,
e) m űtrágya-érvényesülés fokozódása,
f) öntözési lehetőség javítása,
g) a térség vasúti és közúti hálózata foly

tán  a javítás kivitelezése, meszes a lta
lajterítéssel kisebb költséggel végezhető 
el, m int a meszezéssel.

Tekintettel arra, hogy az élelmiszergazda
ság szám ára döntően fontos a term elés intenzi
tásának folyam atos fokozása, a rendelkezésre 
álló föld hatékonyságának növeléséhez, jelen 
kutatás igen értékes és a term elésfejlesztés so
rán  feltétlen  m egvalósítandó alapot biztosít.

2.2. Meszes, szódás szikesek

Ezen szikesek jellemvonása, hogy szelvé
nyük nemcsak az alsóbb rétegekben, hanem  
m ár a feltalajokban is szódás, többé kevésbé 
szénsavas meszes. Tiszántúlon, előforduló szó
dás szolonyecek, a mésztelen szikesekhez ha
sonló sófelhalmozási szinttel rendelkeznek, 
azonban felső rétegük is kissé szódás. A meszes 
csernozjom talajú terü letek  között fordulnak 
elő, m int term éketlen foltok, területrészek, 
amelyek a jó csernozjom tala jú  táblák egyidő- 
beni m egm űvelését rendkívül akadályozzák. 
Javításuk gipszezéssel és egyéb savanyú hatású 
anyagokkal m ár a m últban megoldást nyert. 
(Herke—Prettenhoffer). A feltalaj m egjavítása 
u tán  azonban az altalaj szódás marad, és így 
a te rü le t sekély term őrétegű marad.

Ezen hiányosságon segít Prettenhoffer  el
járása, am ely a  feltalaj gipszezésén kívül vég
zett, mély alatalajlazítással, és a szódás-szikes 
foltokra szkréperekkel rá te ríte tt 15—20 cm fe- 
keteföld-terítéssel m ély term őréteget alakít ki, 
amely javítás u tán  a  volt szikes foltokon m ég a 
kukorica is eredm ényesen term eszthető.

A  Duna— Tisza közötti szódás szikesek — 
szoloncsák-szolonyecek — egész szelvénye szó
dás, és erősen meszes. Szántóföldi term esztésre, 
csak a kedvezőtlen kémiai, fizikai tulajdonsá
guk alapvető m egjavítása u tán  alkalmasak. 
Ennek Herke— Harmati k ísérletei szerint itt is 
feltétele: a  te rü le t vízrendezése és a  m agasra 
emelkedő sós talajvíz süllyesztése, mély bevá- 
gású csatornák segítségével.

A szakszerűen végzett gipszezés megfelelő 
agrotechnika alkalm azásával fokozatosan, vég
leges javulást eredm ényez és a talaj term elé
kenysége évről évre  nő. M élylazítással i tt  is 
elősegíthető mélyebb term őréteg kialakulása. 
Az öntözés a term esztés biztonságának és ered
m ényességének növelésén kívül jelentősen elő
segíti és fokozza a talaj minőségének javulását.
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2.3. A  szikes talajok javításának rövid tör
téneti összefoglalása. Az előzőkben vázlatosan 
ism ertettük a szikes talajtípusokat, és az ezek 
függvényében alkalm azható javítási módozato
kat. A szikes talajokról és javításokról vázolt 
kép teljessé tétele érdekében, az alábbiakban 
röviden ism ertetjük a  hazai szik javítás tö rténe
tét.

A hazai szikes talajok term észete és javí
tása kutatásának első kiemelkedő képviselője 
Tessedik Sámuel (1782—1820), szarvasi lelkész 
volt. A szikes talajok m ibenlétének tanulm á
nyozása m ellett foglalkozott a meszes altalaj 
szikjavító hatásával és eredm ényesen alkal
m azta a  környéken előforduló szikesek jav ítá
ra. Innen te rjed t el az eljárás a Tiszántúlon a 
szarvasival azonos talaj adottságú m észtelen 
szikesek javítására. Közel ez időben foglalkozott 
a kérdéssel N agyváthy János (1755—1819), aki 
mészkőport, égetett meszet és gipszet javasolt 
a  szikesek javítására. Hasonló m egállapításokat 
te tt Kitaibel Pál (1757—1817). Közel ez időben 
foglalkozott e kérdéssel Irinyi János (1819— 
1895), aki szódás szikesek javítására gipsz al
kalm azását javasolta. Sajnos kortársai nem  ér
tettek  vele egyet. így nálunk csak 1 0 0  évvel 
Nagyváthy és 50 évvel Irinyi u tán  Hilgard ka
liforniai kísérletei fordíto tták  a figyelm et a 
szódás szikesek gipsszel végzett javítására.

Cserháti Sándor (1852—1909) Kvassay Je
nővel (1850— 1919) együtt, az öntözéssel végzett 
javítást és hasznosítást tám ogatta. Kvassay szi
kes talajon számos öntözőtelepet és halastavat 
létesített. Az ő tevékenységének eredm énye a 
szikes talajok öntözéssel történő hasznosításá
nak gondolata. Gyárfás József (1875— 1965) is 
felhívta a figyelmet a mészkőpor és cukorgyári 
mésziszap talajjavító  hatására, de fenntarto tta  
azon vélem ényét, hogy erősebben szikes talajo
kon csak öntözéssel lehet eredm ényt elérni. 
Inkey Béla  (1847— 1921) és Treitz Péter (1866—- 
1935) gipszezéssel a szódás szikesek javításánál 
kedvező eredm ényt értek  el.

A szikjavítási kutatás terén  а XX. század 
első felének nemzetközileg is legkiemelkedőbb 
képviselője Sigmond Elek (1873— 1939) volt. 
Sokoldalú kutatóm unkája k iterjed t a szikesek 
kémiai és fizikai tulajdonságainak, genetikájá
nak és osztályozásának tanulm ányozására, de 
éppenúgy foglalkozott javításuk elm életi és 
gyakorlati kérdéseivel is.

A szikjavítási eljárásokat először ő a szi
kesek kémiai és fizikai tulajdonságai szerint 
csoportosította. M egkülönböztetett fizikai, hid
rológiai és kémiai javítást. Az öntözést elsősor
ban a  szikes tala jú  gyepekre javasolta. Az ál
tala javasolt eljárások tanulm ányozására sokol
dalú kutatóm unka indult meg a század elején. 
Ezen m unkában nagy szerepe volt Szentannay  
Sám uelnek, aki a mésztelen szikesek javításá
ban agrotechnikai eszközöket alkalmazott. 
Eredményes kísérleteket végzett a mésztelen 
szikesek meszezéssel (cukorgyári mésziszappal 
és mésztufaporral) végzett javítására.

A szikjavítás gyakorlati bevezetésében 
Sigmondnak  és Treitznek  van a legnagyobb ér

deme. Javaslatukra 1928-ban m egindult a mész
telen szikesek javítására az első állami talaj ja 
vítási akció. Ezen időtől eredm ényekben gaz
dag, főleg elm életi kutatóm unkát végzett 
Arany Sándor és Di’Glera János.

Közel félévszázados szikjavítási kutató
m unkájával m aradandót alkotott Herke Sándor 
(1882— 1971), m ind a  szikjavítás elm életi, mind 
gyakorlati kérdéseinek megoldásában. így a 
Duna— Tisza közi szikesek genetikájának és a 
a szódás szikesek javításának továbbfejlesztése, 
a szikesek hasznosítása rizstermesztéssel, a szik
javítás gépesítésének m egindítása voltak kuta
tóm unkája fő állomásai. Értékes kutatási ered
m ényeket ért el szikes tala jú  gyepek javítása 
és hasznosítása terén  is.

A tiszántúli mésztelen szikesek javítása te
rén a javítási eljárások talaj változatok szerinti 
alkalmazási lehetőségét a biztos szakvéleménye
zés érdekében Prettenhoffer Imre állapította 
meg. A z  egész Tiszántúlra kiterjedő szikjaví
tási tartam  kísérletei alapján, a nagyüzemi szik
javítási eljárásokat továbbfejlesztette, a  rosz- 
szabb változatok javítására új eljárásokat dol
gozott ki. A szikjavítás gépesítésében, a nagy
üzemi szikjavítás m egindításában, kifejleszté
sében tevékeny része volt. K utatási eredm ényei 
alapján indult meg a mésztelen szikesek és ré
ti talajok javításának továbbfejlesztése és a 
javítás eredm ényeinek további növelése mély
lazítással. K utatóm unkája eredm ényeit a nagy
üzemi szikjavítás eredm ényesen alkalmazza.

3. AZ ALFÖLDI HO M OKTALAJOK  
ÉS JA V ÍT Á SU K

3.1. A .főbb homoktalaj-alaptípusok ismer
tetése. A  hom oktalajok ásványi jellegű, laza 
szerkezetű képződmények. A leiszapolható rész 
csekély m ennyiségű, sajátságosán szemcsézett, 
a nedvességet rosszul tartja . Száraz állapotban 
a homokszemcsék rendkívül mozgékonyak, 
szervesanyag-tartalm uk szintén kicsiny, éppen 
ezért a víz- és tápanyag-m egkötőképességük 
nem megfelelő, a  baktérium ok működése a ta 
laj lazasága m iatt nem  kielégítő.

Agrogeológiai szempontból az alábbi altí
pusokat különíthetjük el:

3.1.1. Futóhomok és jellegtelen homokta
lajok. Szelvényében nem láthatók a  talajkép
ződés jelei. Nincs bennük humuszos réteg- és 
tápanyagfelhalmozódás. Nincs állandó növény- 
takarójuk, a  keletkező hum usz gyorsan el
bomlik.

A leiszapolható rész mennyisége 10% alatt 
van. H um usztartalm a 1%. A 3 Beaufort foknál 
erősebb szél könnyen mozgatja, buckákba hord
ja. A vizet gyorsan nyeli, de nem tud ja  vissza
tartani, így ham ar kiszárad. Rossz a tápanyag
szolgáltató képessége.

Az idetartozó képződményeknél két válto
zatot különböztethetünk meg: A meszes kép
ződmények a Duna—Tisza közén találhatók, 
míg a m észtelen  homokok a Nyírségben fejlőd
tek  ki.
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A homok főleg a felszín kiemelkedő részein 
helyezkedik el, a buckák közeit humuszos ho
mok, réti és lápos, helyenként szikes talajok 
foglalják el. A Duna—Tisza köze déli részén, a 
semlyékeken jellemző a  mésziszapos altalaj, 
am ely lehet finom eloszlású mésziszap, vagy 
összecementált réti mészkő. A löszrétegek fe
lett gyakran lepelhomok  fordul elő.

3.1.2. Gyengén humuszos homoktalajok. 
Szelvényükben 30 cm-ig a humuszos szintet 
m ár meg lehet figyelni, de a hum usztartalom  
még 1% alatt m arad. Lehet meszes (Duna— 
Tisza köze) és m észtelen  (Nyírség). Termőké
pességük az előző csoportnál jobb, de a víztar
tó- és tápanyagszolgáltató-képességük még 
m indig nem kielégítő.

3.1.3. Kovárványos barna erdőtalajok, 
olyan homokrétegek, am elyekben ismétlődő, 
zegzugos lefutású, 0,5—2,0 cm vastag, vasas, tö 
m ött szerkezetű, ún. „kovárvány-csíkok” talá l
hatók. H um usztartalm uk  1—2%  közötti, kém 

hatásuk gyengén savanyú (pH =  4,5—6,5). 
Mésztelenek, A leiszapolható rész 6— 15%. A 
Nyírségben fordulnak elő.

3.1.4 Réti csernozjom és csernozjom jel
legű homoktalajok. H um usztartalm uk  2—5% 
közötti. Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk az elő
zőknél lényegesen jobb. Jav ításra  nem szorul
nak.

3.1.5. Lápos réti talajok. Gyakran előfor
dul a hom okterületek m élyfekvésű, időnként 
vízállásos területén. Kolloidtartalm a 40— 70% 
lehet. Eezeket a talajokat, kedvező összetételük  
következtében közeli homoktalajok javítására 
eredm ényesen használják.

Stefanovits, 1961-ben a javításra szoruló 
hom oktalajok terü leté t 1 170 000 ha-ra becsülte. 
A hom okterületek genetikai típusok szerinti 
megoszlását az I. számú táblázatban tün te ttük  
fel:

A lfö ld i hom okterületek genetikai típusok szerinti megoszlása.
I. táblázat

Megye F utó
homok

Csernozjom
homok

H om okterületek megoszlása 
Agyag- 

bemosásos 
barna 

erdőtalaj 
1000 hektárban

K ovárvá
nyos barna 
erdőtalaj

Barnaföld Ö ntéstalaj Réti ta laj

Bács-Kiskun 179 103 _ _ 2 23
Csongrád 10 39 — — — —

H ajdú 67 7 17 — — — 17
Szabolcs-Szatmár 64 — 180 — — — 17
Szolnok 3 6 1 — — — —

Összesen: 323 155 198 — 2 — 57

Az alföldi összes hom okterület 735 000 
hektár, amelyből 323 000 hektár a  futóhomok 
és jellegtelen homoktalaj területe.

A különböző homoktalajok term ékenysége 
eltérő. Sokfajta kedvezőtlen tulajdonságuk kö
vetkeztében kicsi a hum usztartalm uk, rossz a 
víz- és tápanyag-gazdálkodásuk.

A szél által mozgatott homokszemek meg- 
sebzik a növényeket. A szél és homokvándorlás 
súlyos károkat okoz.

A  jutóhom ok és jellegtelen homoktalajok 
csoportjába tartozó területek, mezőgazdasági 
term elésre nem, vagy csak igen korlátozottan 
használhatók. Ezeket feltétlenül javítani kell, 
de az egyéb hom okterületek egy része is javí
tást igényel.

Javításra egyébként —  kedvező CaCCh- 
tartalom  m ellett is — azok a  homoktalajok 
szorulnak, am elyekben a leiszapolható rész 1 0  

%  alatt van. Ugyanis a  talaj szelvényen gyor
san átfutó esővíz a hasznosítható szerves- és 
szervetlen anyagokat az altalajba mossa le, így 
azok a növények szám ára elvesznek.

3.2. A  homoktalajok javításának történeti 
összefoglalása. A  magyarországi homoktalajok

javításának lehetősége régóta felkeltette a 
mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek fi
gyelmét.

Már а XVII. század végén, M itterpacher 
Lajos, Nagyváti János, Pethe Ferenc és W itsch  
Rudolf foglalkoztak a futóhom ok fásítással tö r
ténő megkötésének lehetőségével. Gregori Já
nos, Bács-Bodrog megyei főorvos 1786-ban az 
uralkodóhoz fordul, a homokos, kopár terü letek  
fásítása ügyében.

I. József 1788-ban a  „folyó homokok ülte
tését, a  megyékhez adott parantsolattal sürgeté” .

Az 1807-es országgyűlés, törvényt hozott 
a „homokos puszták haszonrafordítására”.

1825-ben Vedres István, a gyümölcsfákkal 
és szőlővel való betelepítését javasolta. 1835- 
ben Hubay J. a homok fásításához akác, nyárfa, 
erdei és feketefenyő telepítését ajánlja.

1842-ben B áthy Károly, a futóhomok terü 
leteknek „a föld nélkül szűkölködő szegény 
pórnépek” részére való felosztását javasolja 
úgy, hogy csak a kapott föld javítását végezzék 
el. E rre a  célra a te rü le t elegyengetését, agya
gos rétegekkel való m egtérítését, trágyázását és 
fűzfaágakból történő szélfogó készítését java
solta.
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1846-ban Hauser János szalm atrágyázást 
és kiegészítő m űtrágyázást javasol.

Kreybig Lajos 1944-ben m egállapítja, hogy 
a  nyírségi homokbuckák és dűnék homok
anyaga gyengén savanyú. A völgyek homok
anyaga iszapos, ezek meszesebbek, humuszosab- 
bak. Termékenységük nagyobb, m int a  savanyú 
területeké. Fontos feladatnak ta r tja  a zöldtrá
gyázással és m űtrágyázással való hom okgyara
pítást.

Somorjai Ferenc 1956-ban a Duna—Tisza 
közi meszes homokok zöldtrágyázással történő 
javítását ajánlja. Ezen célra a szöszös bükkönyt 
és az áttelelő, fehérvirágú somkórót javasolja.

W estsik Vilmos, a nyírségi hom oktalajokra 
vetésforgós eljárást dolgozott ki. Tartós homok
javítási módszert az ún. aljtrágyázást Egerszegi 
Sándor dolgozta ki. Eszerint, mélyforgató ún. 
rigoleke segítségével, istállótrágyát kell te rí
teni, úgy, hogy a felszín a la tt 60 cm mélyen 
ny ito tt m inden barázda fenekén legalább 1  cm- 
es összefüggő réteget alkosson. Ezt egyszer, 
esetleg kétszer csökkenő m élységben megismét
lik, 1—2 éves intervallum okban. A módszer jó, 
m ert a kialakuló nyersanyag-tartalom m al ren
delkező rétegek a  talaj tápanyagszolgáltató
képességén kívül a vízgazdálkodást is javítják.

Egerszegi vizsgálatait az MTA Talajtani és 
Agrokémiai K utató Intézet hom okkutatási osz
tályán végzett kísérletekkel továbbfejlesztették. 
M egállapították, hogy az istállótrágya más 
szerves anyaggal, tőzeggel, komposzttal, vagy 
ásványi kolloidokat szolgáltató anyaggal (pl. 
bentonittal, lápfölddel) helyettesíthető, és a ja
vítandó anyagot nem  kell feltétlenül sző- 
nyegszerűen elteríteni, elég ha — m űtrágyával 
együtt — 45—60 cm-es m élyszántással a ta la j
ba keverik.

3.3. A  homoktalaj-javítás kivitelezése. A 
homoktalajok javítása a savanyú kémhatás 
megváltoztatása, a szerves- és tápanyaghiány, 
továbbá a  vízgazdálkodás m egjavítása érdeké
ben történik.

A savanyú kém hatás m egszűntetése mesze- 
zéssel, a szervesanyag és a hum usz hiányának 
pótlása istálló- és m űtrágya m ellett lápföld, 
bentonit és ún. lápos ré ti talaj bemunkálásával 
történik.

, A  savanyú kémhatású, mészszegény ho
moktalajok m észhiányának pótlásához szüksé
ges CaCCh-tartalmú anyagból nem szükséges 
nagy mennyiség. H ektáronként általában 40— 
70 q CaCCh-t használnak fel. Tekintve, hogy 
ezeknek a talajoknak igen alacsony a tápanyag- 
tartalm a, a javításhoz ún. „meszes lápföldet” 
célszerű alkalmazni, am elynek CaCO.i- és szer- 
vesanyag-tartalm ának —  m inimálisan 16% — 
16%-os, illetve 30%-os és 6 % -os értéket kell 
elérnie. Ebből m ár term észetesen lényegesen  
nagyobb m ennyiség  szükséges, m int a  tiszta 
mészanyagból.

A lúgos kémhatású  — meszes — homok
talajok javítása során, a fő feladat, a  talaj szer- 
vesanyag-tartalm ának növelése, így istálló- és 
m űtrágya m ellett szervesanyagként lápföld 
szükséges a talaj term őképességének emeléséhez.

M indkét típusú hom okrétegnél igen fontos

az agyagterítéssel, lápi rétita la jja l történő ho
mokjavítás is. Ezt az ún, „homokdigózást” 
akkor lehet alkalmazni, ha a közelben megfe
lelő nyersanyag található. Ilyen helyeken az 
agyagot kiterm elik, s a homok felszínén, 5— 8  .
cm vastagon elterítik. Hektáronként, kereken 
450—500 m 3 anyag szükséges. Mind a  Nyírség
ben, mind a Duna—Tisza közén, a buckák kö
zötti m élyfekvésű részekben mészben és ásvá
nyi kolloidokban gazdag, „réti talajok” vannak.

Ezek alkalmasak arra, hogy a  homokba 
keverve m egjavítsák annak tápanyag-szolgálta
tását, vízgazdálkodását, a kolloidok alkotóré
szeinek pedig adszorpciós tulajdonságát teszik 
kedvezőbbé.

A homoktalajok javításához nagy anyag- 
mennyiség szükséges. Am ellett éppen ezeken a 
területeken kevés az istállótrágya is, így rend
kívül nagy jelentőségű a közelben található 
lápföldek és réti agyagterületek felkutatása, és 
okszerű felhasználása.

Külön kérdés az erősen buckás homokte
rületek mezőgazdasági hasznosítása. Ezeknek 
a szélárnyék felöli oldala rendszerint annyira 
meredek, hogy ez a különböző talajm űvelő 
eszközök alkalm azását nem  teszi lehetővé. Eze
ket csak — topográfiai felvételezések segítsé
gével készített — tereprendezési tervek alap
ján történő rónázással lehet javítani. A kiala
kíto tt „m űterep” felszínén teljesen szerves
anyag nélküli, m ajdnem  steril homok marad 
vissza. Prettenhojjer  javasolta, hogy a mélye
désekben levő humuszos ta la jt először term el
jék le, s a  m élyedéseket u tána töltsék fel a  le- 
rónázott homokkal, m ajd a rónázás befejezése 
után a deponált anyagot terítsék  a kialakított 
új hom oktalaj felszínére. így mind a homok-, 
terület, m ind a  bányahely, szántóföldi műve
lésre alkalmas lesz. A javító anyag kiterm elé
sét, a homokrónázást végző szkréperekkel el 
lehet végeztetni. Ehhez pontosan tisztázni kell 
a javítandó hom okterületek és a javító anyagok 
felszíni elterjedését, meg kell állapítani, hogy 
a szelvény m ennyire szikes, kellő humusz- és 
agyagtartalm ú-e, milyen mélységig használható 
fel, és a rendelkezésre álló bányahelyből mek
kora terü let teríthető  meg.

Ezen m unkáknál még számos kísérleti 
probléma vár megoldásra. E célból, előzetesen 
feltérképezett, különböző talajadottságú terüle
tekre vonatkozóan, üzem i kísérleteket kell vé
gezni a talajjavítás eredményességének és tar
tósságának és gazdaságosságának felmérése 
céljából.

E kísérletek során meg kell állapítani a 
különböző anyag- és humusztartalom m ellett 
— figyelem be véve a  homok leiszapolható 
anyagtartalm át — a szükséges terítési vastag
ságot, s a felhasználandó humuszos anyag szi- 
kességi határát.

A  fentiekben elm ondottak illusztrálására a 
Stefanovits Pál és Szűcs László összeállításában 
készült genetikus talaj térképből, a Dél- és 
Kelet-Alföldre eső részt, és a Központi Földtani 
H ivatal által finanszírozott kutatóm unkáról ké
szült térképvázlatot m utatjuk  be.

39



DEL É S  KEL ET - AL F ÖL D GENETIKUS TALAJTERKEPE

5TEFANQVITS PÁL ÉS SZLICS LÁSZLÓ NYOMÁN

S Ю 15 20 km

Szi'nkulce és je lm o g y a rá to t

Г 1 | WiUm.lt 
щ Н  Rendű na iaUj

[ll l Wyenutts
fccn •ícfvu'jyu, nem podtcéos 
barna erdolaio{

c n  fbxdolos barna erJíкМц

t B J  Agyojb<moioéaKn barna erdőid  a j

Н2 Я Lecsapolt ér íelkubeti tiirlophky

L'/ffivJ Mocsári erdők Lolái а
ЕТгЛ*—■■-  ■ * Kovdrvdnfti barna eiájktiaj
[',! Vó'i'il CSemoyom torna vdotalqj

Ы /; :1  Cíemcojom jelkyú  поток 

i l l e n i  Típaeos mínlepgjMtto cierMxjom 

Alföldi tnesiMpedéktt слстзгуогя 

Mélybén sói alf öldi maxü. слот.

MÜÍ CHtnOcjOir,

Melyben sof Ril csemozjom 
Stoloncsá к 

R tii Sxoloimec 

% ~ m  Sxoioncoolt- uoloiyac 

[ 2-f "j Sztyeppest*)!* réli moIo y e c  

( 2i t Réti l<Ájj
Rt-H öir1*o tawj 

[ lapos reii ialaj 

| Slklapiolaj
$=22Wj djcolesífoces ró tt *яЫ /

4. AGROGEOLÖGIAI FELADATOK  
A  TA L A J JA V ÍT Á S I M U N K ÁK  
TERVEZÉSÉVEL  
ÉS KIVITELEZÉSÉVEL  
K A PC SO LATBAN

Amint az előzőkben leírtakból jól látható, 
az alföldi mezőgazdasági területeken hatalmas 
földterületek várnak javításra. Ez országosan 
roppant horderejű munka, am it tudományos 
megalapozottsággal, szervezetten, és lehetőleg 
minél előbb el kell végezni. A talajjavítás fon
tosságát még jobban előtérbe helyezi a  „Racio
nális földhasználat” tárgyú, közeljövőben kia
dásra kerülő M ÉM -rendelet, am ely a  20% -nál 
m eredekebb lejtőkön a mezőgazdasági term elés 
felhagyását írja  elő. Ez term észetesen nem 
eredm ényezhet term eléscsökkenést a mezőgaz
daságban, tehát a  többi területeken a fajlagos 
hozamokat növelni kell. Ennek pedig egyik igen

jelentős m ódja a rossz term őképességű talajok 
javítása.

Az agrogeológiai kutatásnak nemcsak a  ta 
laj legfelső, hanem  annak mélyebb rétegeire 
kell irányulnia, m ajd ezen kutatóm unka adatait 
felhasználva, célszerűbben lehetne a későbbi 
felső 0,30—0,50 m-es vastagságra vonatkozó 
talajjavítási m unkálatokat elvégezni.

Fenti kutatótevékenységet az alábbi négy 
fő csoportba oszthatjuk:

a) a  ku tatás előkészítése,
b) a laboratórium i vizsgálatok megtervezése 

és elvégzése,
c) a kutatás kivitelezése,
d) a kutatások kiértékelése.
Ennek m etodikai kidolgozása folyam atban 

van, amellyel a  későbbiek során egy külön cikk 
keretében foglalkozunk.
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А. Каллаи и T. Зентаи

РАБОТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 
НА БОЛЬШОЙ ВЕНГЕРСКОЙ 
НИЗМЕННОСТИ

Резюме

Повышение продуктивности сельского хозяйства 
является важным звеном в развитии пищевой про
мышленности и улучшении благосостояния насе
ления.
Одной из предпосылок для повышения продуктив
ности в сельском хозяйстве является мелиорация 
сельскохозяйственных земель, характеризующихся 
плохими природными условиями.
В настоящей работе рассматриваются возможности 
для мелиорации почв в комитатах Бач-Кишкун, 
Чонград, Бекеш, Сольнок, Хайду-Бихар и Саболч- 
Сатмар, а также их обусловленность геологиче
ским строением района. Кроме того, дается крат
кая характеристика почвенных условий Большой 
Венгерской низменности, в том числе подлежащих 
мелиорации основных типов почв.
Авторы останавливаются на исследованиях, пред
шествующих мелиоративным мероприятиям и 
обобщают результаты проведенных до сих пор 
исследований. Рассматриваются задачи исследо
вательских работ, предшествующих мелиорации 
почв и возможности улучшения качества земель, 
а также дается сводка возможностей применения 
геологических наук и освещается роль Геологиче
ских Служб как координаторов таких работ.
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Az építőipari nyersanyagkutatás és bányászat, 
valamint a földtani természet- és környezetvédelem 

időszerű kérdései Veszprém megyében
írta: Pálfy József

BEVEZETÉS

A Központi Földtani H ivatal Elnökének 
határozata alapján 1971. október 1-én kezdte 
meg m űködését a  Közép-dunántúli Területi 
Földtani Szolgálat Balatonfüreden, VESZPRÉM, 
KOMÁROM ÉS FEJÉR (ideiglenesen GYÖR- 
SOPRON és VAS) m egyékre k iterjedő hatás
körrel. Feladatkörünknek megfelelően elsődle
ges célunknak tek in te ttük  a m inisztérium i ipar
hoz nem  tartozó, tanácsi irányítású és engedé- 
lyezésű (termelőszövetkezetek, tanácsi vállala
tok) kis bányák ásványvagyon-készleteinek 
szám bavételét és ásványvagyon-védelm ét. 
M unkánk végzését jelentősen segítette a  KFH 
Elnökének 6/1972. sz. u tasítása ásvány vagyon
gazdálkodással és -védelem m el kapcsolatos 
feladatainkról, m elyben bizonyos kapacitásokig 
a szolgálatok vezetőjét felruházta földtani ha
tósági jogkörrel. A hatásköri öt m egye 400 kis 
bányájából m integy 130 Veszprém megye te rü 
letén van. Az ország védett term észeti értéké
nek több m int egyharm ada a felsorolt 5 m egyé
ben van és 12% -a Veszprém megyében.

Lényeges környezetvédelm i problém ák 
adódnak abból is, hogy m egyénk terü letének  
nagy része a leszálló karszt övében fekszik, 
melyből naponta több tízezer m3-nyi ivóvizet 
nyerünk. Az ország egyik legfontosabb üdülő- 
és kiránduló-központjának, a Balatonnak a fele 
m egyénkhez tartozik.

A B alaton-part védelméhez és fejlesztésé
hez sok esetben van szükség földtani meg
alapozásra.

1. ÉPÍTŐ IPARI N Y E R SA N YA G O K  
K U T A T Á SA  ÉS B Á N Y Á S Z A T A

1.1. Veszprém i házgyár adalékanyag-ellátása

Jelentős összegű kutatási eszközfelhaszná
lással folyt a  házgyár számára végzett közép
dunántúli kavicskutatás a Földm érő- és Talaj- 
vizsgáló Vállalat kivitelezésében. A kutatást 
azzal a  végkövetkeztetéssel zárták le, hogy mo
sás nélkül felhasználható kavics még Veszprém 
távolabbi körzetében sincs.

A Szilikátipari Központi K utató és Tervező 
Intézet több betontechnológiái vizsgálatot vég
le t t  Veszprém -környéki (Bánd, Márkó, Vesz
prém —Cser és —Seredomb, Kádárta) dolomit
m urvával. K utatási eredm ényeik biztatóak vol
tak. Ösztönöztük a  veszprémi dolom itbányákat 
üzem eltető Tanácsi Építőkőfejtő V állalat (Bala
tonalmádi) illetékeseit a bányafejlesztés elhatá
rozására, Veszprém város tanácsának illetéke

seit a  bányafejlesztéshez szükséges terü letfel
használás engedélyezésére, a  házgyár leendő 
üzem eltetőjét a  Veszprém megyei Állami Épí
tőipari Vállalatot pedig a technológiai ku tatá
sok folytatására. 1973 júniusában készült el az 
Építőipari Minőségvizsgáló Intézet első rész- 
jelentése a  veszprémi dolom itm urva betonada- 
lék-anyagként való alkalmasságáról. A jelentés 
főbb m egállapításai a következők:
— A m urva betongyári és házgyári felhaszná

lása műszakilag lehetséges, vállalati és nép- 
gazdasági érdek. A gazdaságossági szám ítá
sokat csak a felhasználási technológia ki
dolgozása u tán  lehet elvégezni.

— Osztályozatlan m urva betongyári felhasz
nálására csak alárendelten, legfeljebb В 100- 
as betonokhoz ajánlható; kellő válogatás, 
állandó irányítás és ellenőrzés m ellett vál
toztato tt keverési aránnyal esetleg В 200-as 
beton előállításához is alkalm as lehet.

— Osztályozott m urvával — különösen folyami 
homok adagolása esetén — valam ennyi elő- 
regyártási és házgyári betonszilárdsági 
igény kielégíthető.

— A m urva hom okfrakciójának felhasználása 
— az eddig elvégzett kísérletek szerint — 
nagyobb vízigénye, nehezebb töm öríthető- 
sége és az osztályozás körülm ényessége 
m iatt nem  célszerű.

— Fagyveszélynek k ite tt szerkezetekhez való 
felhasználhatóságáról csak a fagyállósági 
vizsgálatok lezárása u tán  lehet dönteni.

— Javasolják a  gőzöléses technológia félüzemi 
kipróbálását zsugorodásvizsgálatokkal és ki
fú rt testek szilárdsági vizsgálatával egybe
kötve.

— Feltétlenül folytatandónak ta rtják  a  labora
tórium i kockaszilárdsági vizsgálatokat a ké
sőbbi szilárdság vizsgálatával, valam int gő- 
zöletlen és gőzölt habarcsokra a  vaskorró
ziós, vízfelvételi és tömörségi vizsgálatok 
elvégzését.

— Az eddigi vizsgálatok eredm énye alapján 
még a  házgyár beindulása előtt javasolják 
megkezdeni a félüzem i gyártást az előre
gyártó üzemben.

A Veszprém—seredombi dolomitbánya 
m egkutatott készlete csupán 3—4 évre fedezné 
a  házgyári igényeket, ezért földtani kutatási 
céljavaslatunkban a csatlakozó terü lete t 1 0 0  X 
X 1 0 0  m -es hálóban javasoltuk felfúrni 2 0  m 
m élységű magfúrásokkal. A kutatás eredm é
nyenként! készletnövekedés 20—25 évre bizto
sítaná a házgyár adalékanyag-ellátását. A kuta
tási költség csupán a folyami kavics többlet-
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szállítási költségének elm aradásával néhány év 
alatt m egtérülne.

A házgyári panelek külső felületének szó
rásához a Tanácsi Építőkőfejtő V. eplényi 
dachsteini m észkőbányája szolgáltatná az 
anyagot. A bánya m egkutatását javasoltuk az 
üzemeltetőnek.

1.2. A  sümegi Tanácsi M észmű bányái

lilás, húsvörös színű tűzköves mészkő. A kova- 
sav-tartalom  a kemencében robbanásokat oko
zott, ami jelentős üzemállást és költséges kar
bantartási m unkákat idézett elő. (1 . sz. ábra.)

Jelentésünk legfőbb megállapítása, hogy a 
csaknem 5 millió tonnás mészkővagyon három 
negyed része mészégetésre nem  m űrevaló tűz
köves mészkő. Viszont a  teljes kővagyon zúzott
kőként, vagy betonadalékként felhasználható.

A mészmű Süm eg— Gerinci m észkőbányá
jának  előterében fo ly tato tt 1968. évi kutatások 
alapján csaknem 50 millió t  Ca-kategóriájú kész
letet hagyott jóvá az Országos Ásványvagyon 
Bizottság. A kutatási eredm ények alapján nem 
volt kiadható a m egkutatottsági nyilatkozat, 
amely az Országos Bányaműszaki Főfelügyelő
ség által előírt bányatelekfektetés alapadata.

Szolgálatunk szerződéses m unkájaként fo
lyam atosan ellátjuk a bányák földtani szolgála
tát. A gerinci bányában — m ely kréta  szenon 
emeletbeli hippuriteszes mészkövet fe jt — ki
egészítő kutatások történ tek  irányításunkkal a 
tervezett bányatelken belül, árkolással, résm in
tázással és minősítő vizsgálatokkal. Jelentésünk 
alapján az OÁB 2,2 millió t  földtani és 1,8 m il
lió t  В-kategóriájú m űrevaló készletet hagyott 
jóvá.

A távlati elképzelések szerint a mészművet 
a  tim földgyári és építőanyagipari igények ki
elégítésére olyan kapacitásra kell felfejleszteni, 
hogy jelenlegi kategorizált készlete csupán 
6 —7 évre lesz elegendő. Ezért a  továbbkutatás- 
ra céljavaslatot nyújto ttunk  be és készítjük a 
kutatási tervet.

A Szentgál— Tűzköveshegyi mészkőbányát 
m ár száz évvel ezelőtt m űvelték községi bánya
ként. Az alsó liász hettangi em eletének alsó ré
szébe tartozó dachsteini típusú fehér, világos- 
szürke és sárgásfehér színű mészkövét építő
kőnek, s mészégetési célra fejtették. A bánya- 
m űvelést a mészmű 1970-ben szűntette meg, 
az ásványvagyon-elszámolás előírt m unkáit 
szolgálatunk végezte. A felhagyást földtani vi
szonyok okozta gazdaságtalanság indokolta. A 
mészégetésre alkalmas dachsteini típusú mész
kő fedőjében helyenként 40 m -re vastagodott 
ki a mészégetésre nem megfelelő felső hettangi,

1.3. A  Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság bányái

A Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdasággal 1972. év végén kötöttünk szerző
dést az erdészeti utak építési alapanyagát szol
gáltató mészkő- és dolomitbányák földtani kuta
tásának elvégzéséről, valam int földtani kutatási 
jelentések és készletszámítások készítéséről és 
elsőként i tt  vezettük be azt is, hogy elkészítjük 
az egyes bányák m űszaki üzemi tervét a K erü-

4  Ugooí Л/áotocjtóárok
5 Ih a rk ú t Cs a lemos árok
6  Z esxprem varsany Cuhavölgy

DNY ЕИ

JEL MAGYARÁZAT,
ЕЁЭ Meda'ő

I T a la j, tú zko -é s  mészkő  
I törm elékei lösz

r a  K a v ic s , hom ok, a g y a g

Pleisztocén Tektonikai bréccso.
H olocen  ■ 1  Tűzkö ve i, 1

Ё5 5 3  rh ijn ch o n e llá o  mészkő I

Miocén Dachsteini típusú mészkő^

Jura 
a.liász

1. sz. ábra: A  Szentgál— Tűzköveshegyi m észkőbánya  
föld tani m etszete. (Balogh K álm án nyomán)

2. sz. ábra: Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság m észkő- és dolomitbányái

leti Bányaműszaki Felügyelőség által történő 
jóváhagyásra.

A gazdaság bányáiról áttekintő térképváz
lato t (2 . sz. ábra) csatolunk, am elyen feltün tet
tük azokat a  bányákat, am elyekről az em lített 
jelentéseket készítettük, vagy a jövőben készít
jük. Ezek a bányák a Bakonyszűcs, Veszprém- 
varsány, Zirc és Iharkú t községek által határolt 
térségben helyezkednek el. A gazdaság útépí
tési kőigényét 1972. év végéig a Bakonyszűcs— 
H atárároki dolom itbánya elégítette ki, ahol 
évente átlagosan 6000 m 3 dolomitot term eltek 
ki. A bánya a Zirc—Pápa közút Bakonybél—
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Bakonykoppány közötti szakaszán, Bakonybél- 
től É-ra 1 km -re helyezkedik e l és ezt a  bányát 
elsősorban biztonsági okok m iatt meg kellett 
szüntetni. Robbantások esetén a közutat le kel
le tt zárni, ami ebben a fontos kiránduló térség
ben akadályozta a közúti és a kirándulási for
galmat. A bánya földtani m etszetét a 3. számú 
ábrán m utatjuk  be. A bányafal alsó része vas

célszerű sövényfonatot elhelyezni a  ráhelye
zett talajtakaró  megfogására. A telepítendő nö
vényzet fő célja a bányafal takarása, erdősítése, 
ahol elsősorban a  kezdő periódusban a talaj 
atm oszferíliák elleni védelmi céljából takaró- 
és cserjenövények telepítése indokolt. Ezeket 
olyan fajokból kell összeállítani, amelyek ked
velik a viszonylag kevés napsugárzást, de jól

3. sz. ábra: Bakonyszűcs— Határároki dolom itbánya  
föld tani m etszete. (Andó János felvétele szerint)

tagpados, a felső-triász nóri emeletébe tartozó 
dolomitot tá r t  fel, e fölött m integy 5 m vastag
ságban réteges, vékonypados meszes dolomit 
települ. Ennek fedőjében iszapos-agyagös köté
sű vegyes kavics anyagú fedőképződményt ta 
lálunk. A kavicsok között a  perm i időszak kép
ződményeitől a pliocén bazaltvulkanizm usig 
csaknem m indenféle kőzetanyag kavicsa m egta
lálható. A rétegek dőlése Ny-i irányú, átlago
san 16°-os.

A bánya m egszüntetésének műszaki üzemi 
tervében 60°-os rézsűszögek kialakítását irá
nyoztuk elő; így fúró-robbantó m unkával az 
ennél m eredekebb falrészleteket el kell tü n te t
ni. A bánya É-i és D-i oldalfalának tetejéről 
célszerű letakarítan i a  kavicsos fedőképződmé
nyeket, s a fal m agasabb részén két sziklapa
dot kell kialakítani úgy, hogy azok legalább 1 

m szélességűek legyenek és azokra a  telepítendő 
növényzethez szükséges talaj elhelyezhető le
gyen. A K-i főfalon m integy 4— 5 ilyen szikia
pad kialakítására lesz szükség, a  sziklapadokat 
célszerűen felülről lefelé haladva lehet ki
alakítani. A bányafal m ögött 4—5 m -rel öv
árkot kell kiépíteni a hirtelen  és nagy vízhoza
m ú felhőszakadások alkalm ával lezúduló víz
mosás káros talajlevéső hatásának m egakadá
lyozására. A kialakíto tt sziklapadokon — ami 
a 16°-os rétegdőlésből és a laza talaj m integy 
40°-os rézsűszögéből adódik — egyszerű rászó- 
rással is elegendő vastagságú talajtakaró  alak ít
ható ki. A keskenyebb sziklapadokon a perem en

átszövik gyökereikkel és jól megfogják a talajt. 
A cserjék telepítésének szerepe az első 10 év
ben lesz jelentős, amíg a  telepítésre kerülő fák 
növekedése, takarása  kis m értékű. A telepítendő 
fák  közül a legalkalm asabbnak a  fekete fenyő 
tűnik, de erdei fenyő és molyhos tölgy is jó 
eredm ényt hozhat.

A bánya m érleg szerinti ásványvagyon- 
készlete 89 ezer tonna földtani és m űrevaló 
készlet, am ely teljes egészében pillérben m arad 
a bánya felhagyása után. Természetesen a távo
labbi körzetben m illiárd tonnás nagyságrendű 
készletek vannak, itt csupán a bánya néhány 
m -es körzetének készletével számoltunk.

A határároki dolomitbánya kieső term elé
sének pótlását a gazdaság elsősorban a kisszép- 
alm ai mészkőbányából kívánja megoldani. A 
bánya Fenyőfő község közigazgatási területén  
fekszik, megközelítése Bakonybéltől a  száraz 
Gerence-völgyében, Porva és Vinyesándor-ma- 
jor felől ugyancsak erdőgazdasági utakon tör
ténhet. A terü let dom borzata tagolt; bányánk
tól ÉN y-ra magasodik a Kék-hegy tömege 650 
m fölé emelkedő csúcsával, DNy-ra pedig a 
Bakony legmagasabb csúcsa a  Kőris-hegy fek
szik 704 m-es magasságával. Az em lített csú
csoktól a  domborzat bányánk felé lejt, melynek 
talpszintje 475 m-es tengerszint feletti magas
ságon van. K-i irányban m integy 100—200 m 
távolságban tovább csökken a terepszint, ahol 
m eredekfalú vízmosások szabdalják a viszony
lag kislejtésű dom bhátakat.
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A bánya távolabbi körzetének földtani kép
ződményei változatosak. Bányánk K -i oldalán 
fu t le egy ÉÉK—DDNy-irányú törés, melynek 
Ny-i oldalán viszonylag egyöntetű nyugodtabb 
a  település, K-i oldalán változatos korú kőzetek 
m utatkoznak a jórészt lösszel fedett területen 
belül apró foltokban. A Ny-i oldalon levő Kő
ris-hegy—Kék-hegy vonulat kiem elt helyzetű 
tömb, melynek alap ját triász, magasabb részeit 
pedig főleg jú ra  időszaki képződmények építik 
fel. A mezozóos kőzeteket csak vékony, lepel- 
szerű lösztakaró borítja. A vonulat kőzetei 
csaknem teljes egészükben karbonátosak, a vo
nu lat Ny-i Gerence-patakm enti terü lete it nagy
részt dolomit, K-i területeit pedig mészkő építi 
fel. A bányától К -re levő fentebb em lített tö 
résvonal K-i oldalán egy többszörösen összetört, 
szétszabdalt, kiem elt m ajd ú jra  lezökkent ré 
szekből álló terü let fekszik, a „porvai medence” , 
Ez a  terü let nagyrészt lösszel fedett és a  külön
böző korú kőzettömbök ez alól bukkannak elő a 
kiem eltebb helyeken. Ezek triász dachsteini 
mészkő; jú ra  mészkő; kréta  mészkő; eocén korú 
perforátás márga; homok és homokkő, alveolinás 
mészkő; szarm ata emeletbeli kavics; pliocén 
folyami homok és agyag, valam int pleisztocén 
lösz, holocén öntésföld és patakhordalék.

A bánya földtani és m űrevaló készlete ke
reken 1 millió tonna, ennek kisebb része B, 
nagyobb része Ci ismeretességű. A bánya fel
hagyásakor kialakítandó 60°-os rézsűknél p il
lérben m arad m integy 375 ezer tonnás készlet, 
a kiterm elhető 600 ezer tonnás mennyiség az 
előirányzott 27 500 t/év term elési szinten kere
ken 25 évre fedezi a term elési szükségletet. Az 
Ugod község külterületén  levő Nádajtó-ároki 
m urvabányában triász-korú, erősen m urvásodott 
fődolomitot fejtenek az erdészeti u tak  burkolá
sának felső részéhez. I tt 5200 t/év  term elési 
szinten csaknem 1 0 0  évre elegendő készletet 
m utattunk  ki kutatásaink során; a  m integy 600 
ezer tonnás földtani és műrevaló készletből a 
felhagyáskor rézsűben m aradó m integy 1 1 0  

ezer tonna levonása után, csaknem 500 ezer 
tonna kiterm elhető készletet m utattunk ki.

Az Iharkút község külterü letére eső Csalá- 
nos-árokban ugyancsak felső-triász nóri eme
letbeli fődolomit van feltárva, ennek nagyobb 
része vastagpados, tömbös; kisebb része m urvá
sodott. A kutatási és készletszámítási m unkák 
most vannak folyamatban.

Veszprémvarsány községtől D-re, a Cuha- 
patak jobb oldalán, annak D-i oldalán fekvő 
mészkőbánya kőzetének fő tömege triász-korú 
dachsteini mészkő, ennek fedőjében eocén per
forátás mészkő, efölött pedig nummuliteszes 
porlódó mészkő települ. A kutatási m unkák itt 
is folyam atban vannak.

1974. évre húzódik á t az Ugod község kül
területén  levő Somberek—Sédi mészkőelőfor
dulás m egkutatása és jelentéssel való lezárása.

1.4. Egyéb bányák

Amint az előbbiekben m ár k ifejtettük, elő
ször a nagyobb kapacitású bányáknál kezdtük

meg a földtani hatósági hozzájárulás hiányának 
megszüntetését. A megye területén  ugyanis a 
m inisztériumi iparhoz nem tartozó 129 helyi 
nyersanyagot term elő bánya működik term elő- 
szövetkezetek, illetve tanácsi vállalatok kezelé
sében. Gyakorlatilag csupán néhány előfordu
lás rendelkezett m egkutatottsági nyilatkozattal 
a  szolgálat működésének megkezdési időpontjá
ban. Rövid áttekintésként közigazgatási egy
ségenkénti megoszlásban felsorolom a bányák 
he lyé t:

Városok 
Ajkai járás 
Keszthelyi járás 
Pápai járás 
Tapolcai járás 
Veszprémi járás

15 bánya 
1 0  bánya 
24 bánya 
15 bánya 
2 0  bánya 
45 bánya

Összesen 129 bánya

Fő nyersanyagfajtánként részle tezye az 
alábbi .nyersanyagmennyiséget term elték ezek a 
bányák 1972-ben:

homok ■
kavics
homokkő
mészkő
dolomit
bazalt
budai föld

126,3 1000 m3

234.0 1000 m 3

78,4 1000 t
3.287.0 1000 t
1.227.0 1000 t

170.0 1000 t
1,3 1000 t

agyag 10,5 1000 m3

Az előzőekben felsoroltakon kívül szolgá
latunk működésének megkezdése óta az alábbi 
nyersanyag-előfordulások kutatásának lezárása 
történ t meg, illetve van folyam atban:
— Alsópáhoki Petőfi Tsz pannóniai homokkő

bányája,
— Tanácsi Talajerőgazdálkodási V. 

Vindornyaszöllős—Beregi és 
Pölöskei tőzegbányája,

— Rezi Zöld Mező Mgtsz Rezi csatfai va
kolóhomok és Rezi—Dölönke-dűlői nem 
szabv. kavicsbányája,

— Kővágóőrsi Béke Mgtsz Nyugati- és Keleti- 
Kőháti öntödei, illetve vakolóhomok-bányá- 
3a>

— Bándi Űj Élet Mgtsz Forrás-dűlői dolomit
bányája,

— Balatonudvari II. Rákóczi Ferenc Mgtsz 
K ádártai dolomitbányája,

— Bakonykoppányi Bakonyalja Mgtsz Bakony- 
szűcs—Bécsi-ároki dolomitbányája.

2. FÖLDTANI TERMÉSZETVÉDELEM

Veszprém megye területén  37 védett ter
mészeti érték van, m integy 4600 hektár k iter
jedésű területen. Közülük 12 országos, 25 pe
dig helyi jelentőségű. A 37 védett term észeti 
értékből 13 földtani jellegű, kiterjedésük m int
egy 2500 hektár, valamivel több m int fele a 
teljes területnek.

A megye védett term észeti értékeit térkép- 
vázlaton (4. sz. ábra) tün te ttük  fel, ezen ábrá-
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4. sz. áb ra : Veszprém m egye védett term észeti értékei

zoltuk a  tájvédelm i okokból megszüntetendő 
bányák helyét is. I tt csupán néhány olyan föld
tani jellegű védett értékkel kívánunk foglal
kozni, amelyekkel kapcsolatban szolgálatunk 
bárm ilyen form ában közreműködött.

2.1. Darvastó VI.

A Sümegtől DK-re m integy 2 km  távolság
ban a  Sümeg—nyírádi közút É-i oldalán elhe
lyezkedő felhagyott bauxitos külfejtést 1971.

július 20-án nyilváníto tta  védetté Veszprém 
megye Tanácsa. A régi bauxitos külfejtés hosz- 
szúsága 500 m, szélessége 80—100 m között 
változik; a védetté nyilváníto tt terü let k iter
jedése m integy 34,5 hektár.

Szolgálatunk konzultatív módon közrem ű
ködött a Bakonyi B auxitbánya és a  Bakonyi 
Intéző Bizottság által koordinált védett terü let 
kiépítésénél. Résztvettünk az Állami Erdőren-

5. sz. ábra: A  Darvastó VI. bauxitlencse m egyei hatás
körű term észetvédelm i terület kiépítésének vázlata
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6. sz. ábra: A  Darvastó VI. term észetvédelm i területen  
elhelyezendő ősm aradványokat utánzó vasbeton-héj- 

szerkezetű épületek vázlata

dezőségek Műszaki Irodája által készített melio
rációs terv  egyeztető tárgyalásán is.

A lencsében bem utatásra kerü lt a bauxit- 
összlet feküjét képező felső-triász korú fődo
lom it karsztosodott felszíne, a lencse nyugati 
részében az alaphegység szerkezetét kialakító 
tektonikai mozgások m aradványai, m ajd feltá
rásban a  bauxitösszlet, a  fölötte elhelyezkedő 
eocén-korú szürke agyag, a  kőszénösszlet, a 
miliolinás, illetve a  num m uliteszes mészkő. A 
bánya vázlatát az 5. sz. ábrán m utatjuk  be a 
látogatás útvonalán és a  m ár k iép íte tt bem u
tató útvonallal.

A lencsén belül vasbeton-héjszerkezetű ki
állítóhelyiségben kerülnének bem utatásra a 
Bakony-hegység és Balaton-f el vidék jellegze
tes kőzetei és hasznosítható ásványi nyersanya
gai, valam int a bakonyi bauxitbányászat tö r
ténete, a bányászat által végzett aktív  vízszint- 
süllyesztés és a  teljes bauxitvertikum  a vég
term ékig bezárólag. Egy pavilonban ősmarad
vány kiállítás kerülne elhelyezésre a terü let 
jellegzetes ősmaradványaival. A héjszerkezetű 
vasbetonépítm ények a bem utatott vázlat (6 . sz. 
ábra) szerint jellegzetes bakonyi ősmaradvá
nyok alakjában kerülnének kivitelezésre Katz- 
ler István bányam érnök tervei szerint.

2 .2 . Ű rkút— csárdahegyi őskarszt

Dr. VADÁSZ ELEMER akadém ikus javas
latára  1951-ben nyilváníto tták  védetté a régi 
bányam űveletekkel fe ltárt jellegzetesen karszto
sodott dachsteini alsó-liász mészkőfelszínt. A 
terü lete t az elm últ években körülkerítették, a 
7. számú ábrán folyamatos vonallal jelöltük a 
védetté nyilváníto tt terü let határait, ezen belül 
helyezkedik e l a kerítés jellel jelölt és körü l

keríte tt terü let, amely m ellett házhelyeket 
osztottak ki a védett terü leten  belül és a  házak 
felépítése is nagyrészt m egtörtént. A bekerített, 
terü let bővítésére csupán a D-i oldalon levő 
m eddőhányó terü letén  van lehetőség, ezt szag
gatott kerítésvonallal jelöltük, m ert itt lenne 
célszerű, ezen a  térszínileg magasabb helyen 
egy bem utató helyiség és magyarázó tábla el
helyezése, ahonnan az egész terü let jól belát
ható. Feltétlenül szükséges a  lekerítés óta le
telepedett növényzet kiirtása, melyek gyöke
reikkel az őskarszt állagát veszélyeztetik, vala
m int a bem utató-m agyarázó táb la  elhelyezése.

2.3. Tihanyi Tájvédelm i körzet (8 . sz. ábra)

Itt a  term észetvédelem  egyik fő szem pont
ja  a földtani értékek védelme, ezért célszerű 
lenne m inden ism ertető térképet és útjelző 
táb lát a földtani érdekesség és látnivaló szak
szerű hangsúlyozásával szövegezni. A sétautak 
jelzőtáblái és a tájékoztató térképvázlatok vagy 
nagyon rossz állapotvan vannak, vagy pedig 
hiányoznak. Célszerű lenne továbbá az elha
gyott bányagödrök tájrendezése, m ert néhány, 
pl. a Belső-tó m elletti régi agyagfejtőt szem ét- 
lerakóként használják.

Meg kellene fontolni egy régi bazalttufa
bánya újranyitását, ugyanis a tihanyi területen  
tájképi okokból elrendelték, hogy csak bazalt
tufából lehet építkezni. Ilyen bánya jelenleg 
nem  m űködik a  félszigeten, ezért az ilyen, vagy 
ehhez hasonló kifejlődésű kőzetet meglehetősen 
távolról, a Vas megyei kissomlyói bazalttufa
bányából hozzák a tihanyi építkezésekhez.

Ilyen bánya a régi bányák közül a  leven- 
dulási kőfejtő körzetében lehetne. Az Apáti
tető K-i oldalán felhagyott fejtő viszonylag 
magas falú, bányam űszakilag kedvezőtlen; 
ezenkívül nagy és messziről látható sebhelyet 
ü tne a hegyoldalban. Célszerű lenne a  Külső-tó 
vízzel történő feltöltése egy zsilip beépítésével 
a keskeny levezetőárokba. Megoldandónak lá t
szik a C iprián-forrás foglalása, m ert környéke 
beázik és egyébként is csúszásveszélyes.

A Barátlakások közül kettő  életveszélyes. 
I tt  lehetne legjobban bem utatni a  bazaltvulka- 
nizmus által m élyről felhozott alaphegységi 
kőzettömböket, perm i vörös homokkövet, va
lam int ópaleozóos fillitet.

A gejzírkúpok látványosabbá téte lére  is 
gondot kellene fordítani. Célszerű lenne kitisz
títan i a Forrás-barlangot, valam int az A rany- 
ház-kürtő jét és ism ertető táb lákat kellene fel
állítani. M egérdemelne a F ehér-part klasszikus 
pannóniai szelvénye is egy helyszíni ism ertető 
táblát.

A Központi Földtani H ivatal kutatási alap
ja  terhére  nem rég fejeződött be a félsziget 
DNy-i részén a révtől m integy 1,2 km -re ÉNy- 
ra  egy szerkezetkutató-fúrás mélyítése. A fúrás 
jelentős új földtani eredm ényeket szolgáltatott 
egyrészt a bazalt-vulkanizm us korára, hiszen a  
bazalttufák között faunás felő-pannoniai üle
dékes képződmények települtek több rétegben, 
m ásrészt a  félsziget aljzatából eddig csak perm i 
vagy ennél idősebb képződm ényeket ism ertünk.
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7. sa. aljra: ,Az Ü rkútrr^sárdahegyi őskarszt országos 
jelentőségű term észetvédelm i terület földtani térkép- 

vázlata  (Szabó Zoltán nyomán)

A fúrás befejező képződménye a triász szeizi 
emeletébe tartozott.

Figyelemre méltóak a fúrás áltál szolgál
ta to tt hidrogeológiai vizsgálatok adatai is. A 
kivizsgált miocén korú durva mészkőből álló 
vízadö rétegek 70 és 90 m között m aximálisan 
1 m:Vperc vízmennyiséget szolgáltattak. Ha ta r 
tósan kivehető vízm ennyiségként ennék csak 
60%-á't szám ítjuk, akkor is 870 m:! nap az a 
vízmennyiség, ami itt  naponta kivehető, s ez 
több m int a félsziget K-i oldalán levő jelenlegi 
4 vízm űkút együttes hozama.

2.4. Kővágóőrsi kőtenger

A kővágóőrsi Béke Mgtsz Keleti-K őháti 
homokbánya nyitásával kapcsolatban konzul
táltunk a megyei tanács illetékeseivel a  véde
lemben részesítendő kőtengerről és javaslatunk
ra  a  K erületi Bányaműszaki Felügyelőség. bá
nyatelek fektetését írja  elő a homokbánya le
határolására és a kőtenger védelmére.

3. KÖRNYEZETVÉDELM I KÉRDÉSEK

3.1. Tájképet rontó bányák\

A Balatoni Központi Fejlesztési Program  
1969. évi elfogadásakor a Keszthelyi-hegység 
D-i perem én a. 71. számú főközlekedési ú t m en
tén levő bányákról m ár azt jelentették, hogy itt 
csupán tájrendezési; okokból rézsűkiképzési 
m unkák folynak a  leendő erdőtelepítéshez. En
nek ellenére még a  mai napig is jelentős tömegű 
dolomitm urvát fe jt itt a Zalavári Űj Idők Mg 
Tsz, a  gyenesdiási és vonyarcvashegyi, az alsó- 
páhoki Petőfi Mgtsz, a  gyenesdiási és a Bala- 
tongyöröki Balatongyöngyé Mgtsz a  balaton- 
györöki m urvabányában.

Szolgálatunk javaslatot adott a  megyei ta
nács illetékesei részére ezen bányák felszámo
lására azzal, hogy felkérés esetén szakvéle
m ényt tudunk adni a  .hegység belsejében új 
term előhelyek kijelölésére. Javaslatunkat öröm
mel fogad ták ,, mivel az üdülőhelyi körzetben
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A  Tihanyi tá jvédelm i körzet vázlata8. sz. ábra:

levő bányák az üdülőhely nyugalm át is zavar
ják a tájképrontáson kívül. A megyei tanács 
elnöke nem rég u tasíto tta  a Keszthelyi Járási 
H ivatal elnökét, hogy ezen bányákra 1973. de
cember 31. u tán  működési engedélyt ne adjon 
ki, illetve korábbi engedélyét vonja vissza.

Hasonló tájképrontó bánya a Cseszneki Tsz 
dachsteini mészkőfejtése a Veszprém—győri 
82. számú fő közlekedési ú t mentén, a cseszneki 
várat övező szerpentin úton. A tájképrontáson 
kívül biztonsági okokból is célszerű a  bányát 
megszűntetni, hiszen robbantásoknál az u ta t 
le kell zárni és a term el vényt elszállító gépjár
művek az egyébként is kanyargós, veszélyes 
szerpentinen jelentős m ennyiségű követ szórnak 
szét.

A bányák sorában m ár em lítettük a Bala- 
tonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Bakonyszűcs—H atárár oki dolomitbán yá j át
amelynek m egszüntetési és tájrendezési tervét 
szolgálatunk készítette.
3.2. Felszín alatti v izek  védelme

A leszálló karszt övében levő felszín alatti 
vizek m egyénkben jelentős területen  védelemre 
szorulnak. Erre javaslatot számos esetben adtunk

az illetékes tanácsi és vízügyi szerveknek. Né
hány példát ezek közül:
— A gyulafirátóti Jóbarátság Mgtsz a Vesz

prém  város közigazgatási területén  levő Ká- 
dárta községtől D-re új dolom itm urva-bá- 
nyát kíván nyitni, a  város vízellátásának je
lentős részét biztosító kádártai források kör
zetében. A bánya engedélyezési m unkáiba 
bevontuk a területileg illetékes Közép-du
nántúli Vízügyi Igazgatóságot.
Ugyanez a tsz új szakosított tehenészeti te 
lepének trágyaelhelyezését ugyancsak a ká
dártai források beszivárgási övezetében, a 
8 . számú főúttól D-re levő mezőgazdasági 
területein  kívánja megoldani. Szolgálatunk 
a tsz megbízásából most készíti trágyaelhe
lyezési földtani szakvélem ényét az AGRO- 
TERV és az Országos Mezőgazdasági Minő
ségvizsgáló Intézet Talajtani Osztályának 
közreműködésével.

— A városi tanács elnökének felkérésre szak- 
vélem ényt készítettünk a balatonfüredi 
szénsavas savanyúvizekről és ebben kidol
goztuk a  vizek védelm ére szükségesnek ta r
to tt javaslatainkat is.
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Ugyancsak Balatonfüreden szakvéleményt 
adtunk a  leszálló karsztövben levő közte
mető bővítéséhez. Itt a  sírok mélységére, a 
boncolóhelyiség szennyvizének elvezetésére 
tértünk  ki javaslatunkban.

— Jelentős probléma a megye fedetlen, karsztos 
területén a  háztartási szemét elhelyezése. 
Ebben a kérdésben Veszprém és Balaton- 
fiired városok tanácsának álltunk rendel
kezésére. Az Országos Építésügyi Szabályzat 
is kiegészítésre szorul, m ert kötelező előírást 
csak az uralkodó szélirányhoz való helyzet
re tartalm az.

— A Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház igazga
tójának dr. Strecker Ottó főorvosnak felké
résére most készítjük a Gyógy tó védterületi 
javaslatát. A vonatkozó 43209/1930. X. sz. 
FM határozat ugyanis részben elavult, rész
ben, nincs róla az illetékes szerveknek, tudo
mása, m ert az annak idején Zala vármegye 
alispánjához került. Időközben Hévízt 
Veszprém megyéhez csatolták, vízügyi ille
tékesség szempontjából pedig a  N yugat-du
nántúli Vízügyi Igazgatósághoz,

BEFEJEZÉS

Ism ertetőnkben röviden néhány szempontot 
villantottuk fel a  Közép-dunántúli Földtani 
Szolgálat Veszprém megyei működéséről, 
amelynek során a különböző tanácsi és szak- 
hatósági szervekkel együttm űködve jelentős 
erőfeszítéseket te ttünk  az ásványvagyon-, a 
földtani term észeti értékek és a felszín alatti 
vizek védelme vonatkozásában. Ügy érezzük, 
hogy szolgálatunk rövid idejű működése alatt 
m egterem tettük annak előfeltételeit, hogy a te 
rü let földtani „gazdája” legyen.

Й. Палфи

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОИСКОВ 
И РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Резюме

Среднезадунайская Региональная геологическая 
служба работает с осени 1971 г. в районе, располо
женном севернее оз. Балатон. Одна из ее основных 
задач заключается в охране и координировании 
экономики запасов полезных ископаемых неболь
ших горнодобывающих предприятий строитель
ных материалов, управляемых местными советами 
и сельскохозяйственными кооперативами. В коми
тате Веспрем есть 130 таких небольших предприя
тий. Об их значении свидетельствует факт, что в 
1972 г. было отработано примерно 4,5 млн т из
вестняка и доломита. Среднезадунайская Регио
нальная геологическая служба вначале уточнила 
подсчет запасов минерального сырья карьеров от
носительно большей мощности, но вместе с тем 
она начала также и управлять геологоразведочны
ми работами, предназначенными для ряда неболь
ших предприятий.
В качестве сырья для производства бетона для за
вода сборных жилищных железобетонных элемен
тов г. Веспрем, который будет введен в эксплуата
цию в 1974 г., следовало бы приводить речные 
гальки и щебень с больших расстояний. Результа
ты проведенных исследований большей частью 
оправдали предположение о том, что имеющийся 
на территории самого города Веспрем щебень 
верхнетриасовых главных доломитов является 
подходящим для применения в качестве примеси 
к материалу железобетонных элементов этого за
вода.
На территории комитата Веспрем существуют и 
многочисленные геологические объекты — запо
ведники. Из 37 заповедников или памятников, на
ходящихся под охраной, 13 являются геологиче
скими по характеру. В настоящее время ведутся 
работы на заповеднике Дарвашто VI, экспонирую
щем висячий и лежачий бок бокситовой залежи, 
на территории Уркут-Чардахедьского палеокарста, 
вскрытого в процессе разработки марганцевой 
руды и на площади паннонского каменного моря 
в с. Кёвагоёрш. В работе даются предложения и 
по способу демонстрации ценных геологических 
объектов ландшафтного заповедника Тихань.
Из числа мероприятий по охране природы следует 
упомянуть мероприятия по ликвидации шахт, пор
тящих красоту природы на южном краю Кестхей- 
ской горы, в долине Геренце и около крепости Чес- 
нек. По поводу охраны подземных вод были раз
работаны предложения для городов Веспрем и Ба- 
латонфюред в связи с расширением кладбищей и 
хранением мусора и навоза.
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A balatonfüredi szénsavas savanyúvizek 
hidrogeológiai viszonyai

írták: Pálfy József—Horváth Vera

BEVEZETÉS

Az 1971 októberében m egalakult Közép-du
nántúli Területi Földtani Szolgálat egyik első 
m unkája volt a balatonfüredi szénsavas sava
nyúvizek vizsgálata. A m unka elvégzését több 
tényező indokolta:
— Balatonfüred város tanácsa akkor adott 

megbízást az új általános rendezési terv  
program jának elkészítésére.

— Célszerű volt vizsgálni a  szénsavas kutak 
vízhozam- és szabad széndioxid-tartalom  
csökkenést kiváltó okokat.

— Több, korábban létesített kú t tönkrem ent, 
javaslatot kellett adni ezek felújítására.

— Felm erült annak a  lehetősége is, hogy a 
szűrt és kezelt Balaton-vízzel ellátandó p a rt
közeli településrészen szénsavas vízre új 
ivókutakat létesítenek.

1. TÖRTÉNETI V ISSZ A P IL L A N T Á S

Feljegyzésekből tudjuk, hogy m ár az ókor
ban a  róm aiak ism erték és felhasználták a fü 
redi savanyú források vizét. А XVII. században 
a tó partjához közeleső három  forrást „ tihanyi” 
savanyúvízként említik. 1743-ban LÉCS tih a 
nyi apát, az egyik forrást ún. faköpübe foglal
ta tta  és föléje faházat em eltetett. А XIX. szá
zadban a balatonfüredi fürdőélet fellendülésé
ben a savanyúvízes források döntő szerepet já t
szottak. 1855-ben H aller Flórián a források vizé
ről részletes kémiai elemzést készített. A szá
zadfordulón id. LÖCZY L. (14) a  Szívkórház 
körzetéből az alábbi három  forrást em líti:
— Ferencz József, (jelenleg Kossuth Lajos), 

m elynek vizét — akárcsak napjainkban — 
kizárólag ivásra használták.

— Fürdőforrás (jelenlegi neve Őskút) vizét 
medencébe vezették gyógyfürdés céljából.

— Savósforrás nevét onnan kapta, hogy vizét 
a tihanyi apátság a források területének ak
kori tulajdonosa juh te jje l (ún. „savó”) ke
verte  a Fürdőtelepen.

A növekvő fürdőélet vízigényét a  három  
forrás nem  elégítette ki, ezért id. LÓCZY L. (14) 
javaslatára további négy ku ta t m élyítettek, a 
m ostani szívkórház közelében.

1930-ban ifj. LÓCZY L. (14, 16) foglalko
zott a te rü let földtani és vízföldtani viszonyai
val. Vizsgálatai alapján a H ajógyártól É -ra há
rom új ku ta t (Polányi, Felső Polányi és Vörös) 
létesítettek.

A felszabadulás óta számos esetben tö r
tén t vízkutatás a területen , ennek ellenére a 
szénsavas ku tak  száma csökkent és vizük minő
sége is rosszabb, m int az 1930-as években. A

kutak egy része hosszabb ideig gazdátlan volt, 
karbantartásukkal senki sem törődött.

Az utóbbi években hozták rendbe a  szív
kórház kú tja it és gondoskodnak folyamatos 
karbantartásukról Kertész Gáspár kórházi fő
m érnök irányításával.

1962-ben a  M élyépítési Tervező Vállalat 
megbízásából a V ízkutató és Fúró Vállalat 
végzett ku tatást a  szívkórház vízigényének biz
tosítására. Levert szondákkal m értek CCh-tar- 
talm akat és nagyszámú ásott kútban vizsgálták 
a szabad széndioxid mennyiségét. Ezt követték 
a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem  Geo
fizikai Tanszékének sekélybehatolású geoelek- 
tromos szondázásai azonos céllal. Tudomásunk 
szerint az elkészült szakvélem ények alapján 
nem  tö rtén t előrelépés.

Az Országos Balneológiái K utató Intézet 
m unkatársai 1950 óta —  többek közt — a  ba
latonfüredi szénsavas kutak  vizének m éréseit 
is végzik. M egfigyeléseiket 2—3 évenként a 
Hidrológiai Közlönyben (3) közlik, így nyomon 
követhető egyes füred i szénsavas kutak  foko
zatos tönkrem enetele.

1961-ben a  Balaton-környéki szénsavas for
rásokról közzétett ism ertetésükben CZIRÁKY 
J. és SCHIFFNER K. (4) részletesen tárgyalják 
a füredi savanyúvizeket.

2. FÖLDTANI V ISZO N YO K  

2.1. Paleozoikum

A környék legidősebb képződménye Alsó
örs—Lovas térségében megközelítőleg ÉK— 
DNy-i csapás m entén foltokban felszínre buk
kanó anchim etam orf szericitfillit, kloritos ho
mokkőpala, szericitpala és kvarcporfir, fekete 
kovapala és laterálszekréciós kvarcit közbete
lepüléssel. Balatonfüreden felszínen helytálló 
településben nem  található ópaleozóos képződ
mény, csupán feldolgozott állapotban fordul elő 
a perm i összletben.

A fillitre  diszkordánsan települő felső-per
mi sorozat legalsó része durvaszem ű breccsa, 
illetve konglomerátum, m elyben a szemcsenagy
ság fölfelé fokozatosan finomodik. Az alap
konglom erátum  kavicsanyagát az em líte tt ó- 
palezóos képződmények alkotják, a finomodó 
szemcsenagysággal párhuzam osan egyre inkább 
a kvarc kerül túlsúlyba. A homokkövek kvarc
anyaga lekerekített, am i folyóvízi szállításra 
utal. Mind a durvább, m ind a finom abb szem
csenagyságú részekben keresztrétegzettség fi
gyelhető meg, m ely folyóvízi-deltában való ke
letkezéssel m agyarázható. A perm i sorozat fel
ső részén a csökkenő reliefenergiának megfe-

52



1. sz. ábra: Balatonfüredi földtani térképvázlata

lelően a homokkő fokozatosan homokos aleurit- 
ba, lemezesen elváló agyagba megy át.

Balatonfüred környékén a felső-permi kép
ződmények kötőanyaga túlnyom ólag kovás, rit
kábban meszes, dolomitos, színe sárgásbarnától 
—lilásvörösig változik. Egyes homokkövek 
azonban kivételesen szürkésbarna, zöldesszürke 
színűek. A perm i összlet finomszemcsenagyságú, 
aleuritos képződményeinek m álladéka megszí
nezi a termőföldet, m int ez Balatonfüreden 
gyakran megfigyelhető.

Az igen erős tektonikai igénybevétel ha
tására az előbb em lített fokozatos szemcsenagy- 
ság-átm enet ritkán figyelhető meg. A szerkezeti 
mozgások hatására a sorozat különböző tagjai 
kerültek egymás mellé, gyakran az is előfordul, 
hogy a felső-permi vörös homokkő egyes el
szakadt blokkjai triász képződmények közé éke
lődnek.

2.2. M ezozoikum

A Balaton-felvidéken a triász időszak tel
jes, folyamatos üledéksora követhető nyomon a 
szeizi alemelettől a  raeti emeletig.

Legújabb megállapítások szerint az alsó- 
szeizi vörösesbama-zöldesszürke homokkő fo
lyamatos üledékképződéssel települ a  felső
perm i összletre. A szeizi alem elet homokkő köz- 
betelepüléses, m árga és homokos dolomit vál
tozásából áll, m ely rétegek vastagságukhoz ké
pest igen nagy kiterjedésben helyezkednek el 
a felszínen, ezt ifj. LÓCZY L. (15) a rétegek 
lankás településével, valam int váltós törések 
m entén keletkezett rétegismétlődésekkel m a
gyarázta.

Közvetlenül a felső-szeizi m árgák felett, 
nagy kvarctartalm ú, kemény, kampili aleme- 
letbeli szürke krinoideás mészkő következik, 
amely feletti rétegösszlet palás homokkő, m ár
ga váltakozásából áll. Az alsó-kampili képződ
m ények közé eltérő vastagságban és sűrűségben 
rozsdafoltos mészkő, illetve gasztropodás oolit- 
rétegek települnek. A felső-kampili könnyen 
málló, tiroliteszes m árgákat sárga színű mészkő, 
m ajd vékonypados, lyukacsos dolomit fedi le. 
Az alsó-triász záró tagja a bitumenes, sötét
szürke lemezes mészkő, melynek elválási felü
letein féreg járat-szerű hieroglifák tanulm ányoz
hatók. A triász alsó részében megfigyelhető a 
m észtartalom  fölfelé való növekedése. A m ár- 
gás, homokköves rétegeket meszes, dolomitos 
rétegek váltják fel. Ez a folyam at a középső
triászban folytatódik, ahol m ár csak karbonátos 
képződményeket figyelhetünk meg.

Az anizuszi em eletet sárgásszürke, megye
hegyi dolomit és barnásszürke kagylós mészkő 
képviseli, a ladinit pedig a diabáztufa közbete- 
lepüléses, tűzkőgumós, kovás mészkövek. Fel- 
tételezések szerint a triász időszakban ekkor 
volt a  legmélyebb a  tengerrel való borítottság. 
A ladini emelet u tán  m ár fokozatos kiemelkedés 
történt.

Balatonfüred és a környező települések há
zainak jellegzetesen világosszürke, sárgafoltos, 
helyenként kovás lábazati köve a „füredi mész
kő”. Kora vitatott, települési helyzete alapján 
átm eneti tag a középső- és felső-triász között. 
Mindig a ladini tridentinuszos kovás mészkő 
fedőjében helyezkedik el és a  raibli m árga- 
csoport feküjében.

A felső-triász raibli márgacsoportot id. 
LÓCZY L. (14) ősm aradvány-tartalom  alapján
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több részre különítette el. Külön em lítésre 
érdemes egy m árgagumós felületű kem ény 
mészkőszint, m elyet BÖCKH J. — a balaton
füredi kéki-völgybeli jellegzetes előfordulás 
u tán  — „kéki mészkőnek” nevezett el.

A triász felsőbb tagjai a  Sándorhegyi mész
kő és a fődolomit Balatonfüred várostól É~ra a 
Meleg-, Bacsó-, Száka- és György-hegyen ta 
lálhatók.

2.3. Harmad- és negyedkor

A perm —triász időszak képződményeire 
hosszantartó üledékhiány u tán  települnek a  fia
talabb harm ad- és negyedkori üledékek. P an
nóniái homok, agyag ott m aradt meg, ahol a  
pleisztocén, illetve holocén folyóvízi kavics, 
édesvízi mészkő m egvédte az erózió és defláció 
pusztításától. Ifj. LÓCZY L. (17) szerint az al
só-triász—perm  képződmények fele tti édesvízi 
mészkőfoltok egykori szénsavas feltörések bi
zonyítékai. Tény, hogy а  CO2 eltávozásakor 
СаСОз csapódik ki. Ok: a  forrászvízi mészkő 
(régi szerzőknél „travertinó”, illetve mésztufa) 
egyszerű karsztvizekből is lerakodhat, m int ez 
napjainkban a  Koloska-, s Nosztori-forrásoknál 
is megfigyelhető.

Balatonfüred—Csopak vonalában az idő
sebb képződményeket pleisztocén lösztakaró 
borítja be. A terü let legfiatalabb képződménye 
a holocén patakkavics, parti turzás, tőzeges láp 
és a jelenleg is képződő üledék, az alluvium .

Földtani térképvázlatunkat (1. sz. ábra) a 
M agyar Állami Földtani Intézet Víz- és Építés- 
földtani osztálya, valam int a  Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat adatainak felhasználásával 
szerkesztettük.

2.4 Szerkezeti viszonyok

Balatonfüreden — egyben az egész Bala- 
ton-felvidéken — két uralkodó szerkezeti irány 
figyelhető meg: KÉK—NvDNy-i és az erre kö
zel merőleges ÉÉNy—DDK-i. A KÉK—NyDNy-i 
csapású főtörésvonal egyben a Balaton leszaka
dásának iránya is. E szerkezeti vonal m entén 
igen gyakori a Balaton-felvidéken a  folyamatos 
üledékképződésű sorozatok rétegismétlődése, 
felpikkelyeződése.

BÁLÁT ONKÖRNY ÉKI SAVANYlJVIZEK

2. sz. ábra: A  Balaton környéki savanyúvizek és szeiz- 
m otektonikus vonalak vázlata

Az ÉÉNy—DDK-i csapású haránttöréseket 
a Balaton felé futó patakok hangsúlyozzák ki. 
A m egfigyelt tektonikai törésvonalak helyessé
gét a morfológiai és földtani vizsgálatokon kí
vül alátám asztják a földrengések alkalm ával ki
m utato tt szeizmotektonikai vonalak is. Ism ert 
tény újabb szerkezeti mozgások alkalmával a 
régi törésrendszerek kiújulása. 1896. szeptember 
14-én erősebb földrengést észleltek a Balaton 
körzetében.

RÉTHLY A. (22) nyom án vázlatot (2. sz. 
ábra) szerkesztettünk a Balaton-környéki szén
savas vizek és a szeizmotektonikai vonalak 
kapcsolatáról.

3. HIDROGEOLÓGIAI V ISZO N YO K

3.1. A  szénsavas források vízadó rétegei, vize és
vízhozam át befolyásoló tényezők

A -balatonfüredi szénsavas források permi, 
verfeni, esetleg az ezeket a képződményeket 
borító fiatalabb pleisztocén, holocén üledékek
ből fakadnak.

A szívkórház körzetében levő kutak  mé
lyítésénél 5— 6  m vastag holocén törm elékes 
összlet harántolása u tán  érték  el a vízadó kam - 
pili lemezes mészkőösszletet. A Berzsenyi for
rás perm i vörös homokkő és alsó-szeizi homo
kos dolomit határán  fakad.

A Polányi és Vörös ku ta t ifj. LÖCZY L. 
(17) fúrási jelentései szerint perm i vörös ho
mokkőben foglalták. E kutak  közvetlen szom
szédságában (50— 100 m-es távolságban) húzó
dik a perm  és triász réteghatár.

A szénsavas források vize talajvízből és 
tektonikai vonalak m entén átadott karsztvízből 
áll. Ifj. LÓCZY L. (17) végzett m éréseket a ta 
lajvíztükör tengerszint feletti m agasságának 
m egállapítására a savanyúvizes kutak körze
tében. Megfigyelései szerint a szerkezeti moz
gások hatására kibillent, feldarabolódott réteg- 
összletekben, különböző a vízrekesztő rétegso
rok mélységbeli elhelyezkedése. Ezért egységes 
talajvízszint nem  alakulhatott ki. Az eltérő 
magasságban található talajvízrétegek között 
azonban állandó vízcirkuláció figyelhető meg a 
törésvonalak m entén. Balatonfüreden a ta la j
vízben oldott SOí-alkotórészek nagy m ennyisé
ge, az alsó-szeizi és a perm et záró aleuritos ré
tegek p irit ásványainak oldódásával m agyaráz
ható.

A kém iai elemzések szerint a savanyúvi
zekben jelentős m ennyiségű az oldott kalcium, 
m agnézium és hidrogénkarbonát, melyek a 
karsztvizek jellemző oldott alkotórészei. A sa
vanyúvizek karsztvíz-utánpótlása felszíni vizek
ből leszivárgó és felszín alatti szivárgásból tö r
ténhet.

JÁSKÓ S. (8 ) megfigyelése szerint Bala
tonfüred környékén a  bővizű karsztpatakok 
vízhozama perm i összletre érve jelentősen le
csökken. Tehát a  csapadékvizeken kívül karszt
víz is szivárog le a vízzáró rétegig. Ezenkívül 
a felszín a la tt a vízvezető rétegeken át törés
vonalak m entén jelentős karsztvíz szivárog ál
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landóan a Balaton felé a  felső-triász karsztból. 
Ez a tény  igen fontos a  savanyúvizek védőöve
zetének kijelölésénél, mivel a  források felszín
közeli vizének utánpótlását a kutaktól É-ra el
terülő rétegek vize látja  el.

A vízhozamot földtani adottságok, m eteo
rológiai tényezők, a  patakok hozama, felszivár
gó gázok és a közelben létesített vízkivételi 
helyek befolyásolhatják.

A savanyúvizeket tározó perm i homokkő 
kism érvű aktív  hézagtérfogata és a  vízzáró 
márgás közbetelepülések jelentősebb vízkészlet 
tározását nem teszik lehetővé. Alapvető felté
tel ezért a  karsztos kőzetekből szivárgó víz
utánpótlás fenntartása.

A savanyúvizeket mind mennyiségileg, 
mind minőségileg leronthatja a rétegek hely
zetének megbontása, akár a  szénsavas kutaktól 
távolabbi területeken is. Szükségszerű az ás
ványvizek amúgy is csekély vízkészletének tel
jes védelme, az adott földtani viszonyok fenn
tartása.

A csapadék mennyiségének változását kö
vető vízhozamváltozás időbeli eltolódása nagy 
m értékben függ a kőzet vízáteresztő-képességé
től. A verfeni dolomitos, mészköves rétegeken 
keresztül gyorsabb a  vízszivárgás, m int a kisebb 
szabad hézagtérfogatú homokköveken. A ho
mokos, laza rétegre telepített kutaknál fennáll 
az elhomokosodás veszélye. 1967-ben a  szív
kórházi kutak tisztítása, szivattyúzása után 
megháromszorozódott a vízhozam, megszűnt a 
kú t elhomokolódása.

Területünkön szoros korrelációt látunk a 
savanyúvizes kutak hozama és a  lehullott csa
padék között. A szívkórház négy összekapcsolt 
kútjának hozama és a  csapadékadatoknak 1 0  

éves idősorából úgy tűnik, hogy a  hozamada
tok 2—2,5 hónap késéssel követik a csapadék- 
viszonyokat. A grafikonon látható 1967. évi 
kiugró vízhozamokat a kutak tisztítószivattyú
zása eredményezte.

A meleg, száraz időjárás fokozza a párol
gást, így csökken a meglevő vízmennyiség. 
Hosszantartó hideg időben a fagy visszatartja a 
felszíni utánpótlást. Ezek a tényezők vizsgálati 
területünkön jelentéktelen m értékben befolyá
solják a  vízhozamot. A hőm érséklet és pára- 
nyomás változása pedig inkább a szénsav-tar
talommal hozható szorosabb összefüggésbe.

A levegő hőmérséklete és a szénsavas vizek 
hőmérséklete egymástól független. A jól kikép
zett szénsavas kutak — m int a Kossuth Lajos 
forrás — vizének hőmérséklete is egész évben 
állandó. 1970—71. évek részletes mérési soro
zata (3. sz. ábra) m utatja, hogy a Kossuth La
jos forrás vízhőmérséklete m indkét évben 14—
14,5 °C körül ingadozik, függetlenül a külső 
hőmérséklettől. Hasonló mérési sorozattal ren
delkezünk 1970—71. évből a  szívkórház négy 
egymással összekapcsolt kútjáról (4. sz. ábra).

A Savós-, Lobogó-, Falm elletti I. és II.- 
kutak gyűjtőmedencében m ért vízhőmérséklete 
13— 18 °C között erős ingadozást m utat. Ennek 
okát abban látjuk, hogy a  gyűjtőmedencében 
a savanyúvíz hőm érsékletét erősen befolyásoló 
tény a  külső hőmérséklet.

A Hajógyár körzetében levő kutak vizének 
hőmérsékleténél szintén nagym érvű ingadozás 
figyelhető meg. Összefüggés azonban sem a

KOSSUTH LA JO S FORRÁS FŐBB VÍZMINŐSÉGI ADATAI 1970-11-ró !

3. sz. ábra: A  Kossuth Lajos forrás főbb vízminőségi 
adatai 1970—71-ről

levegő hőmérsékletével, sem a vízhozammal 
nem állapítható meg.

KOMLÓSY ZS. (12) a budai Rudas-fürdő 
Juventus és A ttila forrásoknál vizsgálatokkal 
m utatott rá: a légnyomás növekedésével a for
rások vízhozama csökken. Hasonló megállapítá
sokat csak részletes mérési sorozat birtokában 
tehetnénk. Adatok hiányában csupán feltételez
zük, hogy a szénsavas vizek hozama is fordí
tottan arányos a légnyomással.

KESSLER H. (10, 11) m utatott rá a karszt
vizek hozama és a  csapadékmennyiség közötti 
igen szoros kapcsolatra. Vizsgálatai szerint for
ráshozam szempontjából mértékadó csapadék 
az, amely az év első négy hónapjában hullik. 
Ezen kívül még számos tényező befolyásolja a 
mértékadó csapadék kialakulását.

Mivel a balatonfüredi karsztvizek hozama 
is összefüggésben van a  csapadék mennyiségé
vel, hosszantartó száraz időben a savanyúvizek 
hozama fokozottabb m értékben csökken. Egy
részt a leszivárgó csapadék mennyisége keve
sebb, másrészt az alacsonyabb karsztvízszint 
következtében a savanyúvizek felszíni és fel
szín a la tti karsztvíz utánpótlása is kevesebb. 
Ezen kívül meleg, száraz időjáráskor kisebb a 
Balaton vízellátása is, s így csökkken a Balaton 
víztömegének duzzasztó hatása a  talajvizekre.

Az oldott gázokra a vízoszlopban fölfelé 
haladva egyre kisebb nyomás hat. A savanyú
vizek lüktető vízhozamát a CÖ2 gáznyomás- 
csökkenéskor történő robbanásszerű kiszaba
dulása eredményezi.

PA PP F. (26) 1954. június 10-én a Polányi 
kútról 2—4 perces időközökben figyelt meg
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4. sz. ábra: A  Szívkórház négy összekapcsolt kú tjának  
vízm ennyiségi és vízm inőségi adatai, valam int a csa

padék idősora 1961—1970. között

gázelőtöréseket. A leggyakoribb gázbuboréko
kat összekötő vonal ÉNy—DK irányú, amely a 
haránttörések irányával azonos.

A szénsavas kutaknál a  vízben levő CO2 

gáz visszaszorítására, feloldódására kell tö re
kednünk. Minél több CO2 távozik el a vízből, 
annál kevesebb a szénsavtartalom, kevésbé 
savanykás, kellemes a víz íze. A savanyúvizes 
kutak tervezésénél ezt figyelembe kell venni, 
mivel a kút kiképzése, csövezési m érete jelen
tősen befolyásolja a gázos kút működését. CO2 

hirtelen távozásakor CaCCh csapódik ki, mely 
jelentősen csökkenti a vízhozamot, eltöm ítve a 
kutak szűrőzését.

PANTÖ D. (19) 1932-ben a Vörösföldek sa
vanyúvizes kútjainak foglalásánál a vízkivezető 
csövek felső részét lehajlította, ezzel is meg
akadályozva а CO2 eltávozását a víz felett.

A szívkórházi szénsavas kutaknál ezzel 
szemben, a kutak fedőlapját — m elyeknek lég
mentesen kellene záródni — el lehet mozdí
tani, pedig a gázok hatása a fedőréteg záródá
sától is függ: jól elzárt térben fokozódik a nyo
más, növekszik a oldódás, több a szabad szén
savtartalom.

A szénsavas kutak körzetében újabbak lé
tesítését meg kell titani. A hozamcsökkenés 
jelentős volt a Jókai kútnál a kórházparkban 
levő III. kút szivattyúzásakor.

3.2. A  széndioxid-tartalom

А CO2 eredetére számos neves szerző kö
zölt elméleteket. Valószínűnek tartjuk , hogy a 
CO-2 posztvulkáni term ék (kvarcporfir- vagy 
bazaltvulkanizmus), mely törésvonalak mentén 
és csaknem m indenütt a perm —triász határon 
szivárog fel a  mélyből.

A kutak vizének szabad széndioxid-tartal
m át m érési adatsoraink alapján a csapadék, s 
így a  vízhozam, a légnyomás, a hőm érsékleti 
viszonyok, valam int a  kútkiképzés. befolyásolja 
lényegesen.

Már ifj. LÓCZY L. (17) és SCHULHOFF Ö. 
(26) is rám utatott, növekvő vízhozammal a ku
tak vizének szabad szénsavtartalm a is nő.

A Kossuth Lajos, .valam int a szívkórház 
egymással összekapcsolt négy kútjának vizét 
rendszeresen vizsgálják a kórház laboratóriu
mában. Az 1970—71. évi mérési adatsorokat 
grafikusan is ábrázoltuk. Az adatokért és érté-, 
kés tám ogatásért ezúton is köszönetét mondunk 
dr. HORVÁTH A. főorvos úrnak.

A kötött és szabad szénsavtartalom  m eny- 
nyiségi adatai m indkét vízben teljesen azonos 
lefutású görbét adnak. Tendenciájuk januártó l 
decemberig szinusz-görbe jellegű, 1971-ben a 
szénsavmennyiség szűkebb intervallum ban in
gadozik az 1970. évinél. Nagyobb vízhozam 
esetén magasabbak a  kapilláris vízoszlopok a 
talajban és nagyobb a vízállás a medencében. 
Ilyenkor ngyobb a vízoszlop nyomása, keve
sebb СО* tud eltávozni, nő a  szabad szénsav
tartalom . Ism ert tény, hogy szénsavas kutak
nál mélyebbről ve tt vízm intákban kétszeres
háromszoros lehet a szabad szénsav mennyisége.

SÁRIGER J. (23) közleményéből ism erjük 
a Balaton környéki átlagos légnyomásadatokat. 
Hasonló módon szerkesztettük meg az átlagos 
hőm érséklet és páranyom ás idősorát és e három 
tényező kapcsolatát vizsgáltuk a szabad szén
savtartalom m al. A savanyúvizek szénsavtartal
ma nő, ha nő a páranyom ás és a  hőmérséklet. 
A légnyomás változásával viszont ellentétes a 
szénsavtartalom  változása.
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; A vízben levő szabad szénsavtartalm at el
sősorban a mélyből feltörő СОц mennyisége 
szabja meg. A kút foglalásától függ, m ennyi tá
vozik el a vízből a levegőbe. Légm entesen zárt 
kutaknál feltehetően döntő lehet a vízoszlop 
feletti légtér vastagsága is.

A kutak kiképzésénél figyelemrhel kell 
lenni arra, hogy korrózióálló bélelést alkalmaz
zunk. Foglalásukhoz vörösfenyő, azbesztcement, 
vagy műanyagcsövek alkalmasak. A Vörös kút 
1932. évi csövezését PANTÓ D. (19) ifj. LÓCZY 
L. (17) tiltakozása ellenére acélcsővel végeztette, 
a csőkorrózió m iatt a k ú t 40 év a la tt teljesen 
tönkrem ent.

A szabad szénsavtartalm at befolyásoló 
több term észeti tényező hatását kiküszöbölni 
nem tudjuk, de a passzív védekezés bizonyos 
határig lehetséges. Alacsony; víznívó esetén 
célszerű csökkenteni a k iterm elt vízmennyisé-, 
get. Megfelelő kútkiképzéssel, a  kutak állandó 
karbantartásával elérhetjük  á vízhozam és -m i
nőség viszonylag állandó szintjét.

4. A Z  EG YES K U T A K  FŐBB A D A T A I  

4:1, Kossuth Lajos (Ferencz József) ivókút

A városi tanács kezelésében - levő, ivócsar
nokkal e lláto tt k ú t a Gyógy tér északi részén.

szélső értékek közöt ingadozott.' Megbízhatósági 
indexe m érsékelt: 15,8. - . ■

A szabad ССь-tartalom  átlaga 850 mg/1, 
400— 1300 mg/1 közötti szélső értékekkel. Víz
hőm érséklete a levegőtől függetlenül csaknem 
állandóan 14 °C. Kiugró szélső értékek 11,6 
és 16 °C.

4.2. Szívkőrházi összekapcsolt kutak

A  Lobogós-, Savós-, Falm eletti I. és II.- 
kutak (5. sz. ábra) egymással össze vannak köt
ve, vizük közös gyűjtőm edencébe kerül, ahol 
adataikat együttesen regisztrálják. Kiképzésük 
60 crri-es betongyűrűkkel történt, vasbeton fed- 
lappal. Az összekötőcső a kutak  és a  6  rn'-es 
gyűjtőmedence, illetve a  Gyógytér D-i oldalán 
levő 2 x 100 m:-es tárolóm edence között 150 
mm 0 - jű  PVC-cső.

A' kutak főbb hozamai felújítás előtt és 
után az alábbiak:

Előtt Után

M axi összhozaiú, 1/p 146 — 1956. IVÍ 267 — 1967. VII.
Min. iisszhozam, 1 p 27 — 1959. IV. 137,— 1968. VIII.
Megbízhatósági index 5.4 — jó  : 1,9 =  kitűnő

A szabad szénsavtartalom  1200 mg/1 át
laggal 650 mg/1 és. 1700 mg/1 között ingadozik.

HORHAZPARK

6

JE L M A G Y A R Á Z A T
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• 1 ■ Oskút
2 : Falmelletti ~ A
3 : S á r o s
4 : Falmelletti - II.
F -Lobogo
6  ZJÓ kői
7  : K ossu th  L a jos
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5. sz. ábra: A  Szívkórház kú tja inak és a Kossuth Lajos 
ivókú t helyszínvázlata

helyezkedik el. Vízjogi engedélyének száma 
20 929/1971. A 4,95 m mélységű, 80 cm átm é
rőjű betongyűrűkkel foglalt kú t vasbeton fed- 
lappal van lezárva. A terepszint a la tti 1,24 
m -en levő kifolyócsőhöz lépcsők vezetnek.

A közkedvelt ivókútról az utolsó 50 évről 
6 8  hozamadat állt rendelkezésünkre. Ezek alap
ján a közepes vízhozam 13 1/p, m ely 2,4—30 1/p

H őm érsékletük ' átlagosan 16 °C, szélső értékek 
az 1964. januári 9 °C és az 1970. augusztusi 19 
°C. A nem tökéletes fedés m iatt nagy a külső 
hőm érséklet hatása.

4.3. Egyéb kórházi kutak
Az Öskút, vagy régi nevén Fürdő forrás a 

kórház épületének ÉK-i szárnya a la tt van.
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Foglalása téglafalazattal történt, a  vízkivétel 
kövzetlen. A v zhozam 24 m érés átlagában 40 1/p, 
29 1/p minimális és 55 1/p maximális hozammal. 
Szabad CCh-tartalma 721,6 mg/1.

A Jókai, vagy régebbi nevén K erti ku tat 
1953-ban létesítették a kórházkertben téglafa
lazattal. A 3,9 m m ély és 1,3 m átm érőjű aknás 
k ú t vízhozama 16 mérés átlagában 0 , 8  1 /p, sza
bad szénsavtartalm a CZIRÁKY J. (4) szerint 
620—770 mg/1 között ingadozik. A vízhőfok 
szélső értékei 8— 15,4 °C.

Az eddig felsorolt kórházi kutak vízjogi 
engedélyének száma 851/1970. Az országos kút- 
kataszter szerint B. 12., a  kórházi nyilvántartás 
szerint III. sz. ku tat 1965-ben fúrták, ideiglenes 
vízjogi engedélye 1967. végén lejárt, nem  hosz- 
szabadították meg. Ennek oka, hogy a kút szi
vattyúzásakor a  Jókai kú t vizének szabad CCh- 
tartalm a a  felére csökkent, így együttes üzemük 
nem célszerű. A 10 m mély kú t PVC-csővel van 
bélelve, építésekor a kiterm elhető hozam 40 1/p, 
szabad CCh-tartalma 400 mg/1 volt.

4.4. Hajógyár körzetében levő kutak

A Berzsenyi Dániel, régi nevén Tolnai, 
vagy Országúti k ú t tanácsi kezelésben van, víz
jogi engedélyének száma: 11 592/1958. A Hajó
gyár és Camping határvonalától É -ra 170 m-re, 
a szőlők között PANTÖ D. irányításával 1931- 
ben készült a  kú t foglalása. A 4,7 m  m ély kút- 
akna vörösfenyő bélelést kapott. A vörösfenyő 
alapkeret közé alul 2 0  cm vastag durvakavics 
szűrőt, m ajd felette 65 cm hosszban és 15 cm 
vastagságban finomszemű, rostált kavicsszűrőt 
helyeztek el. A 60 X  60 cm-es búvónyílást vas
beton fedlappal légmentesen zárták. A vízkifo
lyás helyét 1958-ban m ódosították a Mezőgaz
dasági Szakiskola Tangazdaságának kérésére. A 
vizet csővezetéken 170 m hosszban lehozták a 
71. sz. közút D-i oldalára 50 mm átm érőjű 
azbesztcement csövön, ahol a  közkifolyó perm i 
vörös homokkőburkolatot kapott. Az utóbbi 20 
évben csak 24 alkalommal volt mérés a kútnál, 
ezek alapján az átlagos vízhozam 6 , 1  1/p, a szél
ső értékek 1—15 1/p között. A szabad szénsav
tartalom  jelentősen nem  változott az utóbbi 2 0  

évben, m ennyisége 1700—1900 mg/1 között in
gadozott. A vízhőfok szélső értékei 8,6—16 °C.

A Hajógyártól É-ra, a  vasúti aluljárótól 
300 m -re Ny-ra, a vasúti töltés alatt, zsombé- 
kos környezetben van a jelenleg gazdátlan Po- 
lányi kút. PANTÖ D. (19) 1931. évi tervei alap
ján  foglalták, kizárták a  felszíni vízszivárgások 
és a vízadó rétegek kapcsolatát. A 6  m m ély
ségű 1  m-es átm érőjű betongyűrűkkel bélelt 
aknában három 15,8 m-es fúrást m élyítettek. 
Ezek béléscsövét 10 mm 0 - jű  mosott durva- 
kaviccsal töltötték fel, melyek szűrőként m ű
ködtek. A cementgyűrűs aknába vörösfenyő 
bélelést helyeztek, a  gyűrűk és a  fenyőbélés 
közötti hézagot híg betonkeverékkel töltötték 
ki. A ku tat vörösfenyő fedővel látták  el, m elyre 
5 cm vastag betonréteget helyeztek.

A szénsavas vizet kivezető vascső a terep
szint alatti 0,4 m-ben végződik, m elynek felső

1 0  cm-es részét lehajlították, hogy a  széndioxid 
a víz felett szabadon ne távozhassák el. Ez a 
cső sajnos ma m ár nem tölti be funkcióját, m ert 
a záró fedlapot összetörték, így esetenként még 
döglött állatok is fertőzhetik a  vizet. A kú t tel
jes tönkrem enetelét az 1,5 m-es körzetben 
bugyborékoló tócsák jelzik, a felújítás szüksé
gességét a jelentős szénsavtartalom  indokolja. 
A túlfolyónál 1932-ben 1,5 1/p hozamot mértek. 
Az 1955—62 közötti 12 mérési adat átlaga csu
pán 1 1/p. Jelenleg csak nagyobb esőzések után 
van túlfolyás. A fedetlen kút vizének hőm ér
séklete a  külső hőm érséklet hatására 6—17 °C 
között ingadozik. A tönkrem ent foglalás elle
nére nagy a szabad szénsavtartalom : 1618 mg/1 .

A Vörös kút (Emszt forrás, Edmond féle 
kút) a vasúti aluljárótól К -re helyezkedett el, 
m integy 50 m -re. Az 1931-ben készült acélcső- 
bélelésű kú t mélysége 32,25 m volt, a korrózió 
tönkretette. A korrodált cső m ellett összegyűlt 
szénsavas víz nyugalm i szintjét 1955-ben még 
m érték, de 1962-ben m ár a  k ú t teljesen eltö- 
mődött.

1971. őszén m ár csak az egykorú térképek 
alapján tud tuk  azonosítani a kú t helyét, m elyet 
a szőlőben egy kis parlagterület jelzett csupán. 
A kút értékét a viszonylag csekély — 1,7 1/p 
— hozam m ellett a  többi kúténál jóval nagyobb, 
2494 m g/l-es szabad szénsavtartalm a adta.

5. A  SZ É N SA V A S VIZEK  VÉDELME

A szívkórház környéki ku tak  1913-ban 
rendkívül szakszerűen előírt vődőterületét az 
1971. évi vízjogi határozat annyira lecsökken
tette, hogy a kórházban és attó l К -re levő ku 
tak m ár a belső védterületen kívül vannak. A 
jelenlegi külső védőterület nagyjából megegye
zik a korábbi belső határaival. Véleményünk 
szerint mind a belső, mind a  külső védterület 
határvonala felülvizsgálatra szorul. A kórházi 
kutak hozama, vízminősége a szakszerű karban
tartás következtében kifogástalan, mégis cél
szerű lenne néhány rendszabályt foganatosítani 
a fokozott védelem érdekében. A gyűjtőm eden
cék és kutak  körzetét úgy kellene lezárni, hogy 
azokba szennyeződés semmiképpen ne ju thas
son be. A biztonságos fedőszerkezet javítaná a 
vizek szénsavháztartását és csökkentené a külső 
hőm érséklet okozta vízhőfok-ingadozást.

A Berzsenyi kút védőövezete egy 200 X  
X 2 0 0  m-es kerítéssel körülvett terület. A ke
rítés rossz állapotban van, felújításra szorul. 
Az ivókút és a hozzávivő vezeték nincs védve. 
Célszerű lenne itt  is hidrogeológiai alapon 
megvonni a védőterület ha tárait és ezen belül 
m egtiltani a trágya és növényvédőszerek al
kalmazását.

A Hajógyár környéki kutatással egyidőben 
ifj. LÓCZY L. (17) elkészítette a Vörösföldek- 
dűlőben levő savanyúvizek védterületének ja 
vaslatát. Ennél korszerűbbet m a sem tudnánk 
javasolni, a  2  X  2  km-es belső és a  földtani vi
szonyok alapján m egvont külső védőterület kel
lően biztosítaná a víznyerőhelyek védelmét.

Célszerű lenne a Polányi ku tat mielőbb fel
újítani és meg kellene fontolni a  vasúttól É-ra
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levő Felső Polányi és Vörös kú t felú jítását is. 
A ku takra  ásványvíz-palackozó üzem et is lehet
ne telepíteni.

A város rendezési tervének program jában a 
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 
előirányozta ezen kérdéseknek a vízügyi szervek 
és szolgálatunk bevonásával történő újravizsgá- 
latát.
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Й. Палфи—В. Хорват

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
УГЛЕКИСЛЫХ ВОД В КУРОРТЕ 
БАЛАТОНФЮРЕД

Резюме

В работе, на основании прежних гидрологических 
исследований и новых серий данных, рассматри
вается изменение дебита и содержания свободной 
углекислоты в функции различных факторов. 
Приводятся детальные данные о геологических и 
технических параметрах некоторых колодцев с 
углекисловой водой. Кроме того, излагаются 
предложения по обновлению колодцев, вышедших 
из строя или находящихся в плохом состоянии, а 
также по поводу площади защиты отдельных ко
лодцев.
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Vízellátási ísmeretességi helyzetkép 
Veszprém megye Balaton-partí részére

í r t á k :  Andó

1. BEVEZETÉS

A Balaton és közvetlen környékének jelen
tősége az üdülés-üdültetés, a  gyógyászat, a bel
földi és külföldi turizm us, a  sport területén  
közismert. Ezenkívül igen fontos a nyugati ide
genforgalom, tudom ásunk szerint az elm últ 
évben a gyógyszeripar u tán  a  második helyen 
volt a Balaton a tőkés devizatermelésben.

A turizmus, az idegenforgalom igen széles 
körű, sokoldalú és magas követelm ényeket tá 
maszt az élet csaknem m inden területén. Az 
„igénylista” tételeinek jelentős része több-keve
sebb kapcsolatban van szakterületünkkel, a 
földtannak Így maga a  tó, m int földtani jelen
ség vízszintalakulásáVal, feltöltődésével; a te 
rületrendezés, településfejlesztés, építés, építő
anyag-bányászat, természetvédelem, erózió el
leni védekezés stb.; de a kom m unális ellátott
ság egyik legfontosabb fokmérője: a  vízellátás.

A Balatoni Központi Fejlesztési Program  
(továbbiakban: BKFP) 25 Veszprém megyei — 
partm enti, partközeli — településsel foglalko
zik, Balatonvilágostól Keszthelyig, Hévízt is 
beleértve. „

Rossz idő esetére azonban szám ításba kell 
venni a tótól távolabbi terü leteket is, pl.: a 
Bakony term észeti szépségeit.

A Balaton-part Veszprém megyei települé
seinek vízellátása összefügg a somogyi partéval, 
hiszen a  regionális vízellátó rendszerek össze
kapcsolják az északi és déli partot.

2. VÍZIG ÉN YEK

A  BKFP, valam int a K özép-dunántúli Víz
ügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDT—VÍZ
IG) adatai alapján készített 1. sz. táblázatunk
ban településenként összesítettük a BKFP adat- 
felvételi időszakára (1967), 1972-re, 1975-re, 
valam int a távlati telítettségi állapotra az állan
dó lakosság, a nyári „lélekszám” és a  vízmű- 
kapacitások (meglevő, illetve kiépítendő) ada
tait. A nyári „lélekszám” tartalm azza az állandó 
lakosok, az üdülők és kiszolgáló személyzet lét
számát, nincs benne viszont a hétvégét Bala
tonon töltők száma, am i egyes hétvégeken 
megkétszerezi-háromszorozza még a nyári ,,lé- 
lekszámot” is. Az adatfelvételi időszakban a 
„lélekszám” kétszerese az állandó lakosságé
nak, a távlati telítettségi periódusban pedig 
négyszerese lesz. A hétvégeken viszont m ár 
most is előfordulhat 350—400 ezres lélekszám 
is. így jelentős erőfeszítéseket kell tenni a  víz
műkapacitások bővítésére, a jelenlegi kereken 
40 ezer m3/nap kapacitást m integy 60 ezer 
m3/napra szükséges fejleszteni.

János—Pálfy József

3. A  V ÍZE LL Á TÁ S JELENLEGI HELYZETE  

3.1. Általános adatok

A Balaion-környéki települések ivóvízellá
tása felszín alatti és felszíni vízből történik. 
Felszíni v ízkivételi v ízm ű  jelenleg is több m ű
ködik, illetve van tervezés és építés alatt. Ezek
nek nagy előnye, hogy viszonylag gyorsan meg- 
építhetők és a k ivett víz a Balaton vízmérlegé
ben jelentős zavart nem  okoz. H átránya viszont, 
hogy a költséges tisztítás ellenére sem egyen
értékű vízminőségük a  felszín alatti vizekével.

Területünkön a  balatonfüredi 3 X  5000 
m3/nap kapacitású felszíni vízkivételi- és tisz
títóm ű 'részben megépült. Ideiglenes megoldása
kén t, m ár korábban is m űködött portábilis tisz
títóberendezés. . .

A felszín alatti vízkészlet egyes fajtáinak 
megoszlását jól szem lélteti a balatoni, 3. TVK- 
egység (Területi Vízgazdálkodási Keretterv) 
adatai:.
— Partiszűrésű víz — gyakorlatilag nincs
— Talajvíz 0,3 m :i/s =  26 000 m3/nap
— Rétegvíz 1,57 m 3/s — 135 000 m3/nap
— K arsztvíz . 3,77 m 3/s ?== 325 000 n r  nap

A Balaton-körüli települések jelenlegi víz
ellátásában a  talajvíz-felhasználás egyre inkább 
csak kiegészítő jellegű, szükségmegoldás, vagy 
a  vízhálózat nem  kellő fokú kiépítettsége m iatt 
ta rtják  fenn. A helyenként kismélységű, ásott 
kú tra  alapozott vízművek is inkább kevert v i
zet (réteg-, vagy karsztvízzel kevert) szolgáltat
nak.

A rétegvízre alapozott vízművek elsősorban 
a déli parton jelentősek (a felszíni vízművek 
mellett), de az északi oldalon is számos pleisz
tocén—pliocén, illetve miocén rétegekre tele
p íte tt k ú t—vízmű működik.

A karsztvízkészlet felhasználása vízellátási 
célokra jelenleg is igen jelentős, a  fejlődés pedig 
ebben a vonatkozásban lesz a legnagyobb.

Karsztvízre alapozott forrásvízművek m ű
ködnek a Hévíz—Keszthely—Vonyarcvashegy 
térségben és az Aszófőtől Balatonalmádiig te r
jedő szakaszon. A közeljövőben megvalósuló 
létesítm ény a Felsőőrs-Malomvölgyi forrásfog
lalás és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű, 
m elynek bázisa a Bakonyi Bauxitbányák által 
kiem elt karsztvíz.
3.2. A  vízellátás jelenlegi helyzete településen

ként

Balatonvilágos— Balatonaliga
A  vízműhöz 2 kú t tartozik, egy 85,0 és egy

124,5 m mélységű, együttes kapacitásuk 450 
m 3/nap. 100 m 3-es medence és 50 m 3-es hidro-
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glóbusz tartozik a rendszerhez. A viszonylag 
alacsony ellátottsági fokot a Siófok térségi Re
gionális Vízműhöz való kapcsolás fogja javítani.

Balatonkenese— Balatonakarattya

A m agaspart és a v ízpart közötti sávban 
m élyített 4 db 60 m körüli m élységű kú t együt
tes kapacitása m integy 700 m3/'nap. A nyári 
időszakban 4 egységes DEVIG-berendezés ad 
további, m integy 2400 1 p vízmennyiséget.

Balatonalmádi

A település vízmüve 2 fő részből áll víz- 
beszerzés szempontjából. Napi 1440 m 1 karszt
vizet szolgáltat a Ferenc-forrás foglalásával 
kialakított vízmű, galériákkal és 3 kútta l (szi- 
vornyás, illetve búvárszivattyús üzemeltetés).

A vízparti sávban 4 kút kb. 700 nr nap ré
tegvizet szolgáltat.

A Remete-völgy forrásfoglalása igen rossz 
állapotban van, fertőzésveszélyes. Az utóbbi idő
ben csak kritikus vízellátási helyzetben vették 
igénybe.

A vízellátás javítása érdekében új ku tat 
építettek a búdatavai településrészen; a kú t a 
perm i vörös homokkő repedéseiből és a rátele
pülő pannon homokrétegekből adja a vizet. Az 
üdülési szezonban 2-egységes DEVIG szűrőbe
rendezés javít a vízellátási helyzeten, ennek 
bővítését is tervezik.

Káptalanfüred
Közigazgatásilag Balatonalmádihoz ta rto 

zik. Elsősorban üdülőtelepülés, m elynek vízel
látása három m élyfúrású kútból történik. A ré
gi kutak hozama 420 1/p, illetve 800 1/p volt az 
építéskor. Az elm últ évben fú r t  k ú t vízhozama 
kicsi (120 m3/nap), nagy m angán- és vas
tartalm ú.

Alsóörs

A község vízm üvét a Vályús és a Mosó1- 
forrás foglalására alapozták. Az átlagos vízmű
kapacitás 570 m3/nap.

Lovas
Az Aranyos-kút foglalása a vízmű bázisa, 

kb. 500 m 3/nap kapacitással.

Paloznák

vízellátása a Ham pasz-kúti forrás foglalásából 
történik.

Csopak— Balatonfüred
A  két település a  Nosztori-forrás (Csopak) 

foglalása és bevezetése folytán közös vízellátási 
rendszerbe került. A csopaki vízbázis (Nosztori- 
forrás =  1700 m 3, 2 db ásott kú t =  830 m3) 
2530 m :i/nap vízmennyiségű.

A balatonfüredi vízbázist a Siske és Kéki 
források, 2 aknás kút és 2 fú rt karsztkút ké
pezi kb. 3000 m3/nap vízmennyiséggel.

A két település együttes vízműkapacitása 
íg;y kereken 5500 m:: nap.

A körzet fejlődése és látogatottsága több 
nyáron vízhiányt eredményezett. A jelentős 
vízműkapacitáshoz nem  volt elegendő tározótér 
sem. 1971 nyarán  m ár mozgó vízkivé teli-víz
tisztító egységeket üzemeltettek, 1972-ben 
újabb egységeket (4 X  900 m3/nap) kapcsoltak 
be a  csúcsigények kielégítésére, s új víztározót 
is építettek. További karsztvízkutatással, a 
karsztvíz forrásküszöb alóli kitermelésével a 
jelenleginél nagyobb karsztvízmennyiség k iter
melése is rem élhető.

Tihany

A  félsziget településrészeinek és üdülőinek, 
illetve a kirándulók vízellátását jelenleg 6 kút 
biztosítja. A régi vízmű 4 kú tja  (a hajókikötő
től É-ra) 700 m3/nap, (a Motel kútja  ugyancsak 
700 m 3/nap vizet szolgáltat. A gödrösi rész vizét 
a vízműtől északabbra telep íte tt 40 m mély kút 
szolgáltatja, kb. 200 m 3/nap teljesítm énnyel. A 
sajkodi és gödrösi településeket Balatonfüredről 
fogják vezetéken ellátni ivóvízzel.

A Városépítési Tudományos és Tervező In
tézet rendezési terve  szerint 3600 m3/nap a táv
lati vízigény. Ennek fedezésére a Vízügyi Ter
vező Vállalat végzett kutatásokat. A félsziget 
Ny-i oldalán a  Központi Földtani H ivatal finan
szírozásában m élyített szerkezetkutató fúrás új 
adatokat szolgáltatott a bővítés tervezéséhez.

Aszófő

A  községben jelenleg nincs közműves víz
ellátás, illetve még csak a vezetéket építették 
meg.

Örvényes

Vízellátása ásott kutakból, történik, mélysé
gük 6 m, vízhozamuk kb. 100 m3/nap.

Balatonudvari—Kilián-telep

A  vízellátás galériás forrásfoglalással van 
megoldva. 50 m3-es medence és 100 m 3-es hid- 
roglóbusz tartozik a rendszerhez, melynek ka
pacitása 440 m3/nap.

Balatonakali

A  település nyári lélekszáma kb. nyolcszo
rosa az őslakosok számának. A vízellátás rend
szere is ennek megfelelően épült ki. A kem
pingeket külön kú tta l és vezetékrendszerrel 
látták  el, a községi hálózat 2 ásott kútból (10 és 
12 m mély, kb. 350 m3/napi kapacitással) kapja 
vizét.

Zánka— Ü ttör óváros

Az Úttörőváros vizét a miocén képződmé
nyekben szűrőzött ku tak  adják. Közös jellem 
zőjük a jó fajlagos vízhozam, az 5 kút együttes 
kapacitása 3000 m3/nap.

Zánka községnek  2 kú tja  van: egy a víz
parthoz közel, 15,6—25,6 m  között szűrőzve,
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pleisztocén—pliocén és miocén képződmények
ben 670 m:>/nap kapacitással. Egy pedig a maga
sabban fekvő ősközségben miocén durvamész
kőben, kapacitása 790 m 3/nap.

Balatonszepezd

Jelenleg 1 k ú tja  működik, kb. 700 m3/nap 
teljesítm énnyel. A távlatban a  vízigény ennek 
kétszerese lesz.

Révfülöp
A volt Cseredi-dűlői forrásfoglalás m ellett 

fú rt 35 m -es kútból m axim álisan 1200 1/p vizet 
tudnak kiemelni. Így az 1700 m ’-es napi vízm ű
kapacitás nagyjából összhangban van a  távlati 
vízigénnyel.

JELMAGYARÁZAT
---------- Kést é i а IVóléves tervben megvalósuló {övezelék

A  Balaton-part vízellátásának vázlata

Badacsonytomaj— Badacsony őrs

Működő 2 kú tjának  kapacitása 850 m:! nap. 
A távlatban ennek csaknem három szorosára lesz 
szükség.

Szigliget

A vízmű vízbázisa a 2 parti kú t (70, illetve 
120 m:!/nap.) Már 1975-ben is ennek kétszerese 
lesz a vízigény.

Vonyarcvashegy—Gyenesdiás,
K eszthely— Hévíz és Cserszegtomaj

1970 óta közös vízellátási rendszerbe ta r
tozik. A vízmű kapacitása 10 000 m3/nap. Fő 
vízbázisa a  Hévíz—Dobogói, valam int Vonyarc
vashegy, Keszthely és Gyenesdiás vízmüvei.

4. A  V ÍZE LL Á TÁ S FEJESZTÉSÉNEK

T Á V L A T I TERVEI

A  feladatok két nagy részre bonthatók: ve
zeték-, tárolótér-, átem előtelep és elosztóháló
zat építés és fejlesztésre, valam int kútépítésre.

A feladatok első csoportját szem lélteti té r 
képvázlatunk. 1975-ig a  teljes partvonal m int

egy három negyed része valam elyik regionális 
rendszerhez fog tartozni. A végső cél pedig az, 
hogy a teljes Balaton-part összefüggő vízellátási 
rendszerbe tartozzék. A rendszer m űködtetésé
hez átem előtelepek, a csúcsigények kielégíté
sére pedig tározó medencék egész sorát kell a 
jövőben megépíteni.

A m ásik feladatkör a  vízbázis bővítése. A 
meglevő vízművek vízterm elési kapacitása 
várhatólag csökken a kutak öregedése és a re
gionális karsztvíznívó-csökkenés m iatt. A fel
szín alatti és felszíni vizek azonos vezetékben
való keveredését is vizsgálni kell az esetleges 
pelyhesedési jelenségek és lerakódások megelő
zése érdekében.

A regionális rendszerek vízbázisát legjelen
tősebb m értékben a Dunántúli-középhegység 
karsztvize szolgáltatja.

A Nyirád környéki bauxitbányászat a m é
lyebben fekvő bauxitkészletek kiterm elése ér
dekében kiem eli az érin te tt terü let dinamikus 
vízkészletét és a statikus készlet egy részét is, 
míg a  k ívánt vízszintet el nem  éri az ércvagyon 
környezetében. Az évente em elt vízmennyiség 
tény- és tervszám ai a következők:

1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976. 
1977—83.

72,5 X  Ю" m 3
142.0 X  Ю6 m 3
184.0 X  10e m 3 
173,4 X  Ю6 m :! 
171,2 X  10G m 3 
115,6 X  Ю6 m 3

89,9 X  10° m 3 
78,8 X  10° m 3

Az 1977—83. közöttre tervezett vízemelés 
napi 216 000 m3. Ebből 40 000 m3 kerülne a 
N yugat-balatoni Regionális Vízmű vezetékébe, 
89 000 m3 a  bányászat által elvont ivóvíz pótlá
sára szolgál Ajka, Pápa, Sümeg és Tapolca té r
ségében, 87 000 m 3-t pedig a Balaton vízpótlá
sára terveznek felhasználni.

A Dunátúli-középhegység másik jelentős 
karsztvízkiemelő bányaterülete Iszkaszent- 
györgy határában van. Ebből a vízkivételből 
tudom ásunk szerint nem terveznek vizet adni 
a Balaton körül kiépítendő víztávvezetékbe.

A vízbázis bővítésének másik m ódja Ba- 
laton-víz felhasználása felszíni vízkivétel és víz- 
tisztítás után. Ilyen felszíni vízmű m ár működik 
a Siófok-térségi Regionális Vízmű rendszerében. 
M egvalósításra vár még ugyanitt 2 X  12 500 
m3/nap teljesítm ényű felszíni vízmű. Ennek be
ruházása befejezés elő tt áll.

5. ÉSZREVÉTELEK, JA V A SL A T O K  

5.1. A  karsztvízfelhasználás kérdései

A Balaton környék vízellátása, de a  Bala
ton vízháztartása szem pontjából is igen fontos 
a  Déli-Bakony terü letén  működő bányák — el
sősorban a bauxitbányászat — vízkivétele, il
letve aktív  vízvédelme. Ez a  szükségszerű tevé
kenység igen nagy m értékű, sok vonatkozásban 
káros változást idéz elő a  hegység felszíni és 
felszín alatti vízháztartásában. Szivárgások,
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források, vízm űkutak hozamát csökkenti, 
apasztja el, s így a  felszíni vízfolyások egy ré
szét is kiszárítja.

A káros jelenségek ellenértékét, a kiem elt 
nagy mennyiségű, kitűnő m inőségű karsztvizet
— éppen a  károk és a költségek ellensúlyozásá
ra — célszerű lenne a legteljesebb m értékben 
ivóvízként felhasználni. Ennek legfontosabb 
feltétele a megfelelő kapacitású távvezeték és 
elosztórendszer nagyrészt kiépült. Ezek főbb 
létesítm ényeit, illetve terveit a m ellékelt té r
képvázlaton szem léltetjük.

A Balaton vízháztartását célszerű még sok 
vonatkozásban vizsgálni. Ennek során m érle
gelni kellene a karsztvíz nagyobbm érvű felhasz
nálását ivóvízellátási célokra, alábbi szem pont
jaink figyelem bevételével:

— az első 20 000 m ’v'nap kapacitású távvezeték 
építése jelentős szakaszon befejeződött, cél
szerű lenne m érlegelni a második, ugyan
csak 20 000 m3/nap kapacitásra tervezett ve
zeték nagyobb átm érővel való kiépítését. 
Ügy gondoljuk, hogy kétszeres kapacitással 
való kiépítés nem  igényelne kétszeres költ
ségráfordítást.

— a Balatonba jelenleg szabadon befolyó víz 
további részének ivóvízként való felhaszná
lása többek szerint apasztaná a  vízszintet a 
tóban. Véleményünk szerint a  települések 
szennycsatornázása és a szennyvíz-tisztító
telepek bővítése esetén a háztartásokban fel
használt víz nagy része belekerülne a  Bala
tonba, s még hordalékot sem  vinne magával.

— a bányászat által kiem elt karsztvíz fokozot
tabb felhasználását gátolja az a szabályozás, 
hogy a folyam atban levő bányam űveletek 
körzetéből em elt vizet nem  engedik ivóvíz
ként felhasználni. Ez a vízmennyiség jelen
leg m integy 60—70 000 m 3/nap.
A szem lélet önmagában helyes; hiszen ezen 
vizek ellenőrzés nélküli felhasználása ivóvíz
ként veszélyes. Célszerű lenne ezért e  vizek 
és a Balatonból kiem elt vizek összehasonlító 
vízminőségi vizsgálata.
Lehetségesnek tartjuk , hogy e  vizsgálatok a 
bányavíz előnyét m utatnák ki nemcsak a  víz
minőség, hanem  a ráfordítás (tisztítás, fer- 

1 tőtlenítés) vonatkozásában is.
— a  tervezett felszíni vízkivételi és tisztító 

m űvek ugyanúgy a Balaton vízháztartását 
terhelik, de még a  drágább víztisztítás ered
m ényeként sem kapunk a  karsztvizekével 
egyenértékű vízminőséget. Az em lített víz
m űveknek — az északi parton feltétlenül — 
csak viszonylag gyors megvalósulás az elő
nyük és az, hogy víztávvezeték nélkül is 
azonnal üzem eltethetők. A teljes Balatont 
körbefogó vezetékrendszer kiépültével azon
ban a vízellátás fejlesztését a karsztvízre 
célszerű alapozni, és a felszíni vízm űveket 
csak csúcsvízműként kellene m űködtetni.

— a karsztvizet szállító távvezetékek révén a 
vezeték m elletti, parttó l távolabbi községek, 
— m elyek nagyrésze vízellátási problém ával 
küzd — is egészséges ivóvizhez juthatnának.

5.2. A  D éli-Bakony és a Balaton-felvidék v íz
ellátásának néhány szempontja

A  BKFP által kijelölt balatoni üdülőterü
let határain  belül Veszprém m egyében több 
m int 20 település található a tótól távolabb. 
Lélekszámúk csekély, mégis komoly gond a  víz
ellátásuk. Fontosnak tartanánk  a Déli-Bakony 
és Balaton-felvidék bekapcsolását a középhegy
ségi karsztvízmegfigyelő-hálózatba. Az így 
szerzett adatok alapján reális terveket lehetne 
készíteni a  Balaton-felvidéki karsztvizek to 
vábbi igénybevételére.

A Központi Földtani Hivatal á lta l létesített 
és a Vízgazdálkodási Tudományos K utató In té
zet által kezelt vízszintmegfigyelő kutakból 
mindössze 6 db m élyült ezen a  területen. A 
kutak  közül 2 még összefüggést m utat a  Bakony 
karsztvízszintjével; a többi azonban szétszórt
ságuk és a  te rü le t bonyolult földtani felépítése 
m iatt nem  ad elegendő tám pontot egységes kép 
kialakításához.

M egemlítjük, hogy a  M agyar Állami Föld
tan i Intézet balatoni mérnökgeológiai térképe
zési program ja keretében Balatonfüredtől É-ra, 
kb. 2 km  távolságra 1969-ben létesült ku tak  az 
építés óta eltelt három  év a la tt csaknem 10 
m-es nyugalm i nívósüllyedést m utatnak. Ügy 
gondoljuk, hogy a szakirodalomban „Veszprémi 
vető” néven em lített Gyulakeszi—Veszprém 
tektonikai vonaltól délre eső terü let karsztvíz- 
viszonyainak pontosítása esetén a jövőben job
ban igénybe lehetne venni az itteni karsztvize
ket a  partközeli és Balaton-felvidéki területek  
vízellátására.

Hivatkozunk Veszprém Város Vízellátási 
Tanulm ánytervével kapcsolatban készített je
lentésünk azon m egállapítására, hogy a város 
környezetében is van még vízterm elésre igény
be nem  vett karsztterület.

A  hévízi gyógyfürdő kútjainak nívósüllye
dése komoly gondokat okoz, A süllyedés okát 
illetően egyelőre csak találgatásokra vagyunk 
utalva. Az illetékesek m egértéssel fogadták azt 
a javaslatunkat, hogy a tapolcai ku tatófúrást a  
melegvizes karsztvíz nívó viszonyainak észlelé
sére alkalmas kútkiképzéssel kellene ellátni. Ezt 
követőleg a  nyirádi vízemelő helyek és Hévíz 
közötti féltávolságban levő k ú t pontos adatsorai 
választ adhatnak a rra  a  ny ito tt kérdésre, hogy 
a  bauxitbányászat vízemelése kihat-e a hévízi 
gyógyvíz nívóviszonyaira. Hasonló célt szolgál 
a Döbröce község m elletti szerkezetkutató-fú
rással fe ltárt meleg karsztvíz, szolgálatunk ál
ta l végzett nivóm érése is.

Vízbeszerzés szem pontjából fontos földtani 
képződmény a  Balatonszepezd és Balatonudvari 
közötti parti sávban a  felszínen meglevő; a Ti
hanyi-félszigeten és a déli parton pedig fúrás
ban észlelt — a miocén szarm ata emeletébe 
tartozó durvamészkő, kavicsos durvamészkő, 
hydobiás mészkő- és 'homokkőrétegek. Ba
latonszepezden, Zánkán, az Űttörővárosban, Ti
hanyban szűrőztek ebben a  képződménycso
portban kutakat és több forrás is fakad ilyen 
rétegekből.
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VESZPRÉM MEGYE TELEPÜLÉSEINEK L É L E K SZ Á M A  ÉS V ÍZ E L L Á T Á S A
1. sz. táblázat

T e l e p ü l é s

1967. 1972. 1975. Távlatban

állandó
lakosok

ezer

lélek-
szám
fő

vízm ű
kap, 

e m 3/n.

vízm ű
kap, 

e m 3/n.

lélek- 
szám 

ezer fő

vízm ű
kap, 

e nú/n .

állandó lélek- 
lakosok szám 

ezer fő

vízm ű
kap, 

e  m 3/n.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balatonaliga — B.-világos 1,2 3,8 0,3 0,5 4,6 0,9 2,0 10,0 1,7
B.-kenese — B .-akarattya 4,6 11,5 0,5 0,7 13,8 2,1 5,5 26,0 4,8
Fűzfő — Vörösberény 5,6 6,1 --- • — 6,3 0,6 6,1 9,6 1,2
Balatonalm ádi 5,5 14,7 1,6 3,1 17,8 3,2 7,5 28,0 5,2
Alsóörs 1,1 3,2 0,3 0,6 4,0 0,7 1,3 5,7 0,9
Lovas — Paloznak 0,9 1,7 0,6 2,6 1,9 0,6 1,2 5,2 1,0
Csopak 1,5 3,2 0,4 1 3,9 0,6 2,1 7,2 1,2
Balatonfüred 8,7 20,0 3,2 | 23,5 5,0 13,0 36,0 7,0
Tihany 1,4 5,8 1,6 1,6 7,3 2,6 1,8 9,9 3,5
Aszófő 0.4 0,5 — — 0,4 0,2 0,5 1,8 0,2
B.-udvari — örvényes 0,5 2,2 0,5 0,5 2,7 0,5 0,7 5,2 0,6
Balatonakali 0,5 4,3 0,4 0,4 4,8 0,4 0,7 6,3 0,6
Zánka 0,8 2,5 1,5 3,1 0,5 1,2 5,4 0,6
Szepezd 1,0 4,0 0,7 0,7 4,7 0,7 1,4 8Д 1,4
Révfülöp 1,5 3,7 0,5 1,7 4,8 0,6 2,0 0,7 1,8
B.-rendes — Á brahám hegy 1,3 3,7 — 4,2 0,3 1,6 5,9 0,9
Badacsony őrs — B.-torna j 3,1 6,5 0,3 0,9 7,4 1,0 3,6 10,5 2,1
Badacsonytördemic 1,5 2,3 — — 2,5 0,3 1,7 4,1 0,4
Szigliget 1,4 2,9 0,1 0,3 3,1 0,5 1,7 4,3 0,7 •
Balatonederics 1,2 1,4 — — 1,4 0,1 1,4 1.6 0,2
Balatongyörök 0,9 3.5 — — 3,9 0,6 1,3 5,4 2,5
V ony arcvashegy 1,1 2,9 — — 3,3 0,5 1,4 7,9 1,3
Gyenesdiás 1.8 2,8 — 3.2 0,4 2,2 8.8 1,0
Hévíz 3,5 9,3 2Д ) 11,3 2,6 5,4 18,8 3,8
Keszthely 17,3 22,5 7,0 j 25,1 10,0 20,6 30,0 12,0
összesen 68,3 145,0 20,1 30,6 169,0 35,5 87,9 271,4 56,5

DEVIG-szűrők 9,0

Vízutánpótlódása a felszínen levő, parti IRODALOM
sávban részben a saját terü letén  történő leszi- 
várgásból, részben átadott réteg- és karsztvíz
ből, egészen közeli megcsapolás, leszívás esetén 
pedig bizonyos parti szűrés ú tján  a Balatonból 
történik.

A képződmény legfontosabb jellemzője a  
vízellátás szempontjából a  kedvező szemszerke
zet, illetve kőzetfelépítés, m ely jóközpes, vagy 
egészen kiváló fajlagos vízhozamok elérését 
teszi lehetővé. Intézetünk által készített „Ma
gyarország Vízföldtani Atlasza” szerint csak
nem  az egész Balaton víztükre a la tt m egtalál
ható ez a  képződmény. A tó partvonalán belül 
ezideig fúrással még nincs feltárva.

1. Schmidt E. R. (1958): M agyarország Vízföldtani
Atlasza. M agyar Á llam i Földtani Intézet (a 
továbbiakban MÁFI) kiadványa.

2. Schmidt E. R. (1958): Vázlatok és tanulm ányok
M agyarország Vízföldtani Atlaszához.
MÁFI Kiadvány.

3. Deák M. (1969): Explanatios to the Geological Map
of Hungary, Scale 1:200 000, VESZPRÉM.

4 .  — : M agyarország Földtani T érképe 1:2000 000-es
sorozat, Veszprém és Székesfehérvár térképlap. 
M ÁFI K iadvány. Bp. 1969.

5. — : A B alaton környékének 1:10 000-es építésföld
tan i térképsorozata. TIHANY.
M ÁFI K iadvány. Bp. 1969.

Tényleges m egkutatása és feltárása  esetén 
a tó vízhiányának pótlására is lehetőséget adhat 
ez a  képződménycsoport. Példaként em lítjük, 
hogy a  BKFP Tihany vízellátását távlatban az 
aszófői K öbölkút-forrás foglalásával, távveze
téssel tervezi, m ai adataink alapján viszont in
kább a 70— 100 m közötti mélységben levő 
miocén rétegekre a lapíto tt vízműbővítés látszik

6. — : Balatoni Központi Fejlesztési Program . M űsza
ki-gazdasági koncepció.
ÉVM Kiadvány. Bp. 1969. m ájus.

7. — : B alaton Területi Vízgazdálkodási K eretterv.
OVF Kiadvány. Bp. 1965.

8. — : Vízkészletgazdálkodási Évkönyv 1970.
OVH Kiadvány. Bp. 1972.

9. — : A B alaton vízgazdálkodása.
OVH K iadvány. Bp. 1968.

gazdaságosabb és gyorsabb megoldásnak.
Figyelemmel kell lenni azonban a  dinami

kus utánpótlódás esetleges hiányára, és olyan 
kútszerkezeteket kell kialakítani, hogy vízszint- 
süllyedés esetén  a búvárszivattyúval követni 
lehessen a  nívóváltozást.

10. — : A Dunántúli-középhegység karsztvízszint té r
képe az 1972. ja n u á r 1-i állapot szerint.
VITUKI K iadvány.

11. Pál)у  J. (1972): Észrevételek Veszprém város víz-
beszerzési tanulm ánytervéhez. K ézirat.

12. Pálfy J.—Horváth  V. (1972): A balatonfüredi szén
savas kutak . K ézirat.
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Й. Андо и Й. Пал фи

О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕННОСТИ 
ВОПРОСОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПОБЕРЕЖЬЯ 03. БАЛАТОН 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕСПРЕМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Резюме

На основании имеющихся данных и фактического 
материала, полученного от компетентных водо
хозяйственных организаций (Среднезадунайское 
управление водного хозяйства, Предприятие по 
региональному водоснабжению Задунайского края)

а настоящей работе рассматриваются состояние 
водоснабжения береговых курортов и возможности 
водоснабжения в перспективе.
На рассматриваемой территории решительную 
роль играет водоснабжение за счет карстовых вод, 
откачиваемых из горных выработок бокситовой 
горнодобывающей промышленности. Даются пред
ложения по поводу более широкого использова
ния карстовых вод в качестве питьевой воды; об
ращается внимание на необходимость создания 
сети для наблюдений за карстовыми водами на 
территории Южной Бакони и Прибалатонского 
нагорья. Авторы упоминают о своем предложении 
вести наблюдения за термальноводоносным карс
том Тапольца и подчеркивают данную роль мио
ценовых известняков в водоснабжении Тихань- 
ского полуострова.
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Közlemény

Közleviény

A 61971. sz. KFH elnöki u tasítás szabályozza a 
földtani, geofizikai szakértők működését.
Az utasítás egyöntetű alkalm azása szem pontjá
ból az egyes szakértői engedélyek az alábbi 
tevékenységre terjednek  ki.

FÖLDTAN
Az általános földtan tém akörére szerzett 

szakértői jogosultság felhatalm az:

1. üledékföldtani, őslénytani, rétegtani vizsgá
latokra és értékelésekre;

2. ásványtani, kőzettani, geokémiai vizsgála
tokra és értékelésekre;

3. tektonikai felvételekre és értékelésekre;
4. földtani térképezésre és térképszerkesztésre, 

az ezekhez szükséges felszíni feltárások és 
m élyfúrások anyagvizsgálatára, vélem énye
zésére, összefoglaló értékelésére;

5. képződményenként!, előfordulásonként! vagy 
regionális földtani tanulm ányok és jelenté
sek készítésére és véleményezésére;

6. ásványi nyersanyaglelőhelyek (szilárd, szén- 
hidrogén, felszín a la tti vizek) földtani viszo
nyainak elemzésére, szintézisére;

7. agrogeológiai, term észet- és környezetvédel
mi földtani feladatok megoldására.

A „földtan” szakértői megbízás kiadására 
a 6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

GEOFIZIKA

A geofizikai szakértői tevékenység k ite r
jed:

1. egyes geofizikai (felszíni, illetve mélyfúrási) 
m érések tervezésére, a m érések végrehajtá
sára, feldolgozására és földtani-geofizikai 
elemzésére és értékelésére;

2. komplex — több földtani-geofizikai ku ta
tási m ódszert alkalmazó — kutatások te r
vezésére, kutatási tervek b írá latára  és végre
hajtására, földtani-geofizikai elemzésére és 
értékelésére;

3. egyes geofizikai m űszerek kutatási, fejlesz
tési, építési, illetve szerviz kérdéseinek vizs
gálatára, egyes geofizikai m űszerek szerviz 
kérdéseinek megoldására;

4. a  geofizikai feladatok végrehajtásának m ű
szaki ellenőrzésére.

A geofizikai szakértői megbízás kiadására 
a  6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

SZILÁRD  Á S V Á N Y I N Y E R SA N YA G O K  
FÖ LDTANA

A szilárd ásványi nyersanyagok földtana 
keretében folyó szakértői tevékenység kiterjed:
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1. egy-egy ásványi nyersanyag, vagy lelőhely, 
illetve terü leten  az ásványi nyersanyag ku
tatására  vonatkozó földtani adottságok jel
lemzésére, értékelésére és bírálatára;

2. a földtani kutatás koncepciójára vonatkozó 
állásfoglalásokra, földtani kutatási tervek 
készítésére és bírálatára, a kutatás műszaki 
lebonyolítására vonatkozó állásfoglalásokra;

3. a  földtani kutatás során k ife jte tt műszaki 
ellenőri tevékenységre;

4. a földtani kutatási tevékenységnek és az 
eredm ényeknek jelentés form ájában történő 
összeállítására, az ásványvagyon mennyiségi 
és minőségi számbavételére, illetve ezen je
lentések értékelésére és bírálatára;

5. a  bányászat során felm erülő földtani-víz
földtani term észetű problém ák megoldásában 
való közrem űködésre és a  megoldási lehető
ségek földtani elemzésére;

6. az ásványi nyersanyagok és lelőhelyek ku
tatásának, term elésének gazdaságosságával 
kapcsolatos elemző és értékelő tevékenysé
gére, az ásványi nyersanyagok számbavételi 
és m űrevalósági kondícióinak m egállapítá
sára és b írálatára.

„A szilárd ásványi nyersanyagok földtana” 
szakértői megbízás k iadására a 6/1971. sz. KFH 
utasításban foglaltak az irányadók.

ÉPlTÉSFÖ LD TAN ÉS VÍZFÖ LDTAN

Az építésföldtan és vízföldtan szakértői te 
vékenység k iterjed :

1. településtervezés, településfejlesztés, város- 
rendezés alapadataként, beépítési javasla
toknál, új lakótelepek, üzemek, ipari vagy 
egyéb telephelyek földtani szempontból op
tim ális helykijelölésére;

2. út-, vasút- és vízépítési tervezések építés- 
földtani feladataira;

3. a  magas- és m élyépítés körébe eső nagybe
ruházások és felújítások műszaki és nép- 
gazdasági tervezésével kapcsolatos földtani 
helyzetkép kidolgozására;

4. javaslat készítésére a  term észeti környezet
től közvetlenül függő létesítm ények kiviteli 
m ódjára;

5. a  talajm echanika földtani megalapozására;
6. a  felszín a la tti vizek beszerzésével kapcsola

tos földtani és vízföldtani adottságok is
m ertetésére, jellemzésére;

7. a  különböző részletességgel m egkutatott fel
szín a la tti vízkészletek földtani környezeté
nek jellem zésére, a vízkészletek minőségével 
kapcsolatos információkra.

Az építésföldtani szakértői tevékenység ön
álló talajm echanikai szakvéleményezésre nem 
jogosít. E rre az ÉVM ad ki szakértői megbízást.



Ugyancsak nem  jogosít az építésföldtani és 
vízföldtani szakértői megbízás vízbeszerzés te r
vezésére.

Egyéb vonatkozásban „az építésföldtan és 
vízföldtan” szakértői megbízás kiadására a 
6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az irány
adók.

SZÉNHIDROGÉN  
ÉS M ÉLYSÉG I VÍZFÖ LDTAN

A szénhidrogén földtani és mélységi víz
földtani szakértői tevékenység kiterjed:

1. szénhidrogén kutatási tervek készítésére és 
bírálatára;

2. szénhidrogén kutatási földtani jelentések 
készítésére és b írálatára;

3. a szénhidrogén vagyonnal és a  szénhidrogén 
kiterm elésével kapcsolatos vízvagyonra vo
natkozó számítások készítésére és b írálatára;

4. a lem űvelési tervekkel, az alkalm azott és 
javasolható eljárásokkal, továbbá a  másod
lagos m űveléssel kapcsolatos földtani anya
gok készítésére és b írálatára;

5. a szénhidrogén-kutató és -feltáró fúrások 
m űszaki ellenőrzésére;

6. olyan állásfoglalásra, hogy adott terü leten  
mélységi hideg-, term ál- vagy ásványvíz
ku tatásra  és fakasztásra a földtani adottsá
gok megvannak-e?

7. a különböző részletességgel m egkutatott fel
szín alatti vízvagyon földtani környezetének 
jellemzésére, a vízvagyon minőségével kap
csolatos információkra;

8. olyan földtani szakvélem ények és kutatási 
tervek  készítésére és bírálatára, m elyek a 
vízbeszerzési lehetőséget tárgyalják;

9. vízkutató fúrások földtani m űszaki ellenőr
zésére.

A szénhidrogén és mélységi vízföldtani 
szakértői jogosultság ivó-, fürdő-, ipari-, mező- 
gazdasági vízellátásnál a  vízbeszerzés tervezé
sére nem  jogosít.

Egyéb vonatkozásban a  „szénhidrogén és 
mélységi vízföldtan” szakértői megbízás kiadá
sára  a 6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

GAZDASÁG FÖ LD TAN

A  gazdaságföldtan keretében folyó szak
értői tevékenység kiterjed:

1. egyes hazai ásványi nyersanyagok vagy 
nyersanyagcsoport külföldi értékesítési lehe
tőségeinek tanulm ány form ájában történő 
kim utatására;

2. az ásványi nyersanyag-szükséglet jövőbeni 
alakulását elemző tanulm ányok készítésére;

3. hazai ásványi nyersanyag-szükségletek jobb 
kielégítését szolgáló információs tanulm á
nyok készítésére;

4. tájékoztató anyagok összeállítására egyes te
rü letek  ásványi nyersanyag-helyzetéről;

5. külföldi lelőhelyek kutatására és bányásza
tá ra  vonatkozó javaslatok készítésére.

A gazdaságföldtani szakértői megbízás k i
adására a  6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak 
az irányadók.

Budapest, 1973. augusztus 16.

Lukács Jenő  s. k. 
Igazgatási és Közgazdasági 

főosztályvezető
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