
A Magyar Geológiai Szolgálat 
Középdunántúli Területi 
Hivatal szakhatósági tevé
kenységének bemutatása

Területi Hivatalunk a Középdunántúlon - Magyar- 
ország egyik legváltozatosabb földtani felépítésű ré
giójában - tevékenykedik három megyére kiterjedően. A 
Veszprém-, Fejér- és Komárom-Esztergom megyékben 
az államigazgatási eljárás keretében végzett szakmai te
vékenységünk során számos érdekes esettel találkoz
tunk, melyek bizonyára felkeltik a földtani kutatással fo
glalkozók és az érdeklődők figyelmét. Az esetek többsé
gében az észlelt jelenség, objektum megfigyelésére és a 
tények rögzítésére van csak módunk, a megoldásban, az 
esetleges további kutatásban már más intézmények, 
társaságok részvételére van szükség. Sokrétű szakmai 
munkánk során-az ásványi nyersanyagkutatás, bányá
szat, rekultiváció területén, a területrendezési tervek vé
leményezése, illetve az építési hatósági eljárás során, va
lamint a vonalas létesítmények tervezését megelőző és a 
környezetvédelmi engedélyezést megalapozó vélemé
nyezés alkalmával is találkozunk olyan érdekes témák
kal, melyekből néhány közlésre érdemes.

B alaton felvid ék  fö ld g ázellá tásán ak  te rv e z e tt

A  külterületi nyomvonalas létesítményeket (út, kábel, 
termékvezeték stb.) három szempontból véleményez
zük:

- ásványvagyon-védelem szempontjából, vagyis, 
érint-e nyilvántartott nyersanyagkészletet;

- mérnökgeológiai szempontból: csúszásveszé
lyes, magas talajvízállású, szerves tőzeges réte
gekkel, valamint sziklás, nehezen fejthető kép
ződményekkel jellemezhető szakaszok kijelö
lése;

- védett vagy védelemre érdemes geológiai érté
kek találhatók-e a nyomvonal mentén.

A Balatonfelvidék tervezett gázellátását szolgáló cső
vezeték nyomvonala a Tihanyi félszigettől a Keszthelyi
hegységig igen sok települést érint a legváltozatosabb 
földtani felépítés mellett.

Az említett három szempont figyelembevétele ennél 
a tervnél kézzelfoghatóvá válik, mert a nyomvonal meg
kutatott ásványvagyon telepeket érint (öntödei homok, 
dolomit, mészkő) és több útmenti triász alapszelvényt 
keresztez (pl. Aszófői Dolomit).

A Tapolcai medencében térfogatváltozásra és gyul
ladásra is hajlamos tőzegterületen halad át a nyomvo
nal. A tervező számára csak "nehezen fejthető szakasz"- 
nak minősített részek a geológia számára fontos infor
mációt szolgáltatnak, ugyanis ritkán adódik olyan le
hetőség, hogy egy több tíz km hosszúságú folyamatos 
feltárást végig szelvényezzünk. Éppen ezért állásfogla
lásunkban a javasolt nyomvonal-módosítások és egyez
tetések mellett kikötöttük, hogy a földmunkák pontos 
időütemezéséről értesítik a Területi Hivatalt. így remél
hetően hozzá tudunk járulni a Balatonfelvidék földta
nának jobb megismeréséhez.
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Csehbánya községben új telekosztást terveztek. A fel
mérés során a belterülethez csatlakozó legelő területen 
egy 3m mélységű lefelé kiszélesedő üreget észleltek. 
Szakhatósági állásfoglalásunk kiadása előtt helyszíni 
szemlét tartottunk. Megállapításra került, hogy a felszí
nen 60 cm átmérőjű kör alakú nyílás keletkezett. Az üreg 
alja mintegy 3-4 m2 nagyságú, egy ember szabadon tud 
mozogni benne. Az üreg kialakulása nem egyedi eset, ha
sonló földtani felépítésű területen több üreget is észlel
tek már. Az ún. löszkút kialakulása valamilyen termé-sze- 
tes vagy mesterséges járathoz kötődik. Az eleinte csak 
néhány cm átmérőjű lyukba a domborzati adottságok 
miatt befolyik a csapadékvíz. A nagy pórustérfogattal 
rendelkező lösz szerkezete megváltozik a víz hatására. 
Jelentős tömörödés következik be, így a képződött üreg 
egyre nagyobb lesz. A felső 50-60 cm-es rétegben a növé
nyzet gyökere összetartja a talajt, ezért a felszíni nyílás 
kicsi marad, és az üreg lefelé kiöblösödik.

Javaslatunkban rögzítettük a pontos geodéziai felmé
rés fontosságát, hiszen nem mindegy, hogy a leendő 
telken belül hova esik az üreg. Területfelhasználás előtt 
célszerű eltömedékelni az üreget, lehetőleg lösz-szerű 
talajjal.

I  (arlang felfedezése mészkőbányászat során

Az Északi Bakonyban Eplény és Gyulafirátót határán 
évtizedek óta folyik a dachsteini mészkő bányászata. Ez 
év elején egy robbantás során egy eddig ismeretlen bar
lang nyílása vált láthatóvá. A viszonylag nagyméretű fo
lyosókkal, kürtőkkel és aknákkal jellemezhető barlang 
cseppkőképződményekben viszonylag szegény. Né
hány szép kalcit kristály látható. Problémát okozott, 
hogy a felfedezett barlang megkutatott és nyilvántartott 
mészkővagyonban található, bányatelken belül. A rob
bantások során meglazult kőtömbök eleinte veszélyez
tették a biztonságos bejárást. Miután a barlangok vé
dettséget élveznek, a továbbiakban a Balatonfelvidéki 
Nemzeti Park hatáskörébe tartozik a felfedezett barlang 
felmérésének, védelmének biztosítása. Szakhatósági ál
lásfoglalásunkban nyilatkozni kell, hogy a nyilvántartott 
ásványvagyon - a barlang kiterjedésének ismeretében - 
mennyivel csökken. A Bányahatóság nyilván tekintélyes 
ásványvagyon védőpillérben való lekötését fogja előírni 
a barlang megóvása érdekében.

í  H asad ék  fe lfed ezése  T ih a n y  D iós te tő n

Tihanyban a Diós tetőn víztározó medence építése 
folyik. A földmunkák során a felső mintegy 1,5 m-es tör
melékes réteg letakarítása után 15-20 cm széles rés vált 
láthatóvá a bazalttufában, amely a réteg csapását követi. 
Problémát okoz, hogy az észlelt repedés keresztül halad 
a tervezett medence területén. A kivitelező értesítésére 
a helyszínt megtekintettük, és a következőket állapítot
tuk meg: a repedés 3-4 m mélységig biztosan követhető. 
Az elválás mindkét oldalát 4-5 mm vastag mészkiválás 
borítja. Láthatóan nem friss törés következményeként 
alakult ki a repedés. Feltételezhetően egy korábbi törés 
mentén kibillent kőzettömegről van szó. Miután a fel
színre nem ért ki a nyílás, a csapadékvíz nem mosta bele 
a törmeléket. A két szétvált kőzettest valószínűleg nem 
együtt mozog. A létesítendő ivóvíz-tározó medence a 
legkisebb mozgásokra is érzékeny, ezért javasoltuk, 
hogy a kivitelezési munka folytatása előtt mérnökgeo
lógiai szempontból vizsgálják meg a területet. A vizs-
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gálatnak ki kell térnie a bazalttufában fellelhető törések, 
repedések pontos felmérésére, a földrengés-veszélyez
tetettségre. Az esetleges kőzetmechanikai vizsgálatok 
alapján pedig a műtárgy méretezésére kell javaslatot 
adni. A repedések, üregek felmérésére megfelelő (geo
fizikai szeizmikus, földradar) módszerek ismertek, me
lyek a geotechnikai vizsgálatoknál is jól alkalmazhatók.

i BMatonkenese, magaspatt

A  Balaton északkeleti magaspartjának mérnök- 
geológiai kérdései évtizedek óta napirenden vannak, de 
a végleges és biztonságos megoldás még igen messzinek 
tűnik. Minden év tavaszán tudomásunkra jut néhány 
kisebb-nagyobb omlás, lejtőcsúszás, súvadás, melyeket 
lehetőség szerint rövid időn belül megtekintünk. A hely
színi szemle során fénykép és adatlap készül, amely be
kerül a megyei felszínmozgásos kataszterbe.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) megje
lenése óta az érintett Önkormányzatok építési hatósága 
minden építési engedélyezési (elvi engedélyezési) el
járásba bevonja a Magyar Geológiai Szolgálatot. így 
munkánk ilyen vonatkozásban is felértékelődött, fele
lősségünk nőtt.

Néhány érdekesebb eset a közelmúltból:
Közismert az elmúlt év májusában a Klub Aliga te

rületén történt földmozgás, amely csak a véletlennek 
köszönhetően nem okozott katasztrófát.

Balatonkenese felé haladva az Aligai út immár klasszi
kusnak számító felszínmozgásos területe következik. Itt 
egy többszáz m3-es elmozdult földtömeg (a lépcsőlejáró 
közelében) egy új épület tetőszerkezetét rongálta meg. 
Az Akarattyai Sirály útról a partra levezető gyalogút 
mentén több tíz m -es földtömeg fákkal együtt elmoz
dult, megrongálva a lépcsőt és a korlátot. A földtömeg 
az ivóvíz-vezetéktől 1 m-re állt meg!

Ugyancsak Akarattyán a Bercsényi Strand fölött egy 
1991-ben felszínmozgás miatt tönkrement és lebontott 
épület és összetöredezett támfal helyén kívánnak most 
egy új épületet létesíteni. Területi Hivatalunknak az elvi 
engedélyezési eljárásban részt kell venni, és felelősség
gel nyilatkozni. Miután a közigazgatási határozatok a 
Bíróság előtt megtámadhatók, az azt alátámasztó szak- 
hatósági állásfoglalásoknak is minden részletében meg
alapozottnak kell lennie.

A Budapest-Tapolca-i vasútvonal Balatonakarattya és 
Balatonkenese-üdülő megállók közötti szakasza évek 
óta egyik kritikus pontja a vasúti közlekedésnek. Ez év 
tavaszán a MÁV rézsübiztosítási munkákat végzett az 
alagút és Kenese-üdülő vasúti megálló között, amikor a 
vasúti pálya feletti rézsün többszáz m3 föld mozdult el. 
A vasút biztonságát is veszélyeztető mozgás kiváltó oka 
részben a biztosítási munkák során a rézsűben mozgó 
erőgépek és tehergépkocsik terhelő és dinamikus hatá
sa volt. Az elmozdult földtömeg láthatóvá tette a pan
non rétegsort, melyben jól kivehető volt három kisebb 
vízzáró réteg. A vízzáró rétegek feletti finomhomok át
nedvesedett a szivárgó rétegvizektől.

I Környezetvédelmi teljesítmény értékelés 
Pcreinártonban

A  korábbi nagyvállalat telephelyén sok kisebb vegyi
pari vállalkozás létesült. A Környezetvédelmi Felügye
lőség szakhatósági állásfoglalásra megküldte az egyik 
üzem környezetvédelmi teljesítmény-értékelését. Tekin
tettel a karsztos képződmények felszínközeli helyzetére,

Területi Hivatalunk fontosnak tartotta a triász feletti fe
dőréteg szennyezettségének felmérését. Ezt csak az 
érintett vállalkozások közösen tudják elkészíteni. Ennek 
időigényessége miatt - és az üzem működőképességé
nek biztosítása céljából - nem utasítottuk el a teljesít
mény-értékelést, hanem a felmérés elkészítésére 1 év ha
ladékot adtunk. Végleges állásfoglalásunkat ezután ad
juk.

Rövid összeállításunkból is látható, hogy a földtani 
szakhatósági munka milyen komoly felkészültséget kí
ván és az állásfoglalásoknak legtöbbször ügydöntő sze
repe van a különböző engedélyek kiadásánál. Ezért igen 
fontos, hogy a rendelkezésre álló földtani információs 
háttér naprakész állapotban legyen.

K n eifel F eren c
MGSZ K ö zépduná ntúli T erü leti H ivatal, V eszprém

Gánt a magyar Les Baux
(m egjegyzések  Gánt kö zség  nevének  ered etéh ez )

Gánt község nevének eredetéről г Földrajzi nevek eti
m ológiai szótára (Kiss L., 1983) a következőket írja 
(rövidítve) "Gánt helység Fejér megyében (1662: Ká
roly: Fejér vm.4:19)van. A Ságvárhoz tartozó Gámipuszta 
elősődleges Gan (1138/1329): Mny.32:132) névváltoza
ta alapján egy m.R. * *Gán személynévre következtethe
tünk, amely a szláv nyelvekből származtatható, vö. (bol
gár) Gan sz. (...) A Gánt helyiségnév előzménye a kicsi- 
nyítő-becéző funkciójú -t képzővel megtoldott (magyar)
*Gán személynév lehetett. Német eredeztetése (vö. kfn. 
gant szikla-görgeteg, illetőleg német Gante szn.: Gott- 
schald (...) nem meggyőző. (....)"

Gánt század elején még használatos földrajzi nevei pl. 
Lammerbrunnen, Granas (Gránás), a kozmái völgyben 
Sauwinkel (Taeger H., 1909) német volta azonban in
kább a németből való szófejtés lehetőségét erősíti, azaz 
a Gánt helységnév mégis inkább a középfelnémet gant 
= sziklagörgeteg szóval kapcsolatos, semmint szláv ere- 
désű. A szó tehát kb. sziklás helyet jelöl, ami megfelel a 
térség jellegének, hisz' dolomitsziklák emelkednek ki 
még ma is a lankásabb térszínből. A Granas hegy nevét 
adó granas szó eredetére a gran (lat. granum) szó utal 
(ld. Babos K., 1899). A Közhasznú Magyarázó Szótár 
olyan helyet jelöl, ahol valami szemcsés-borsós gömbök 
vannak. A Gránás hegyen valóban voltak bauxiteredésű, 
apró gömbded vaspizolitok.

Tudjuk: Gánt község határábban vált ismertté (a tria
noni) Magyarország első érdemi bauxit lelőhelye a szá
zad huszas éveiben, amely az akkori világ legnagyobb 
bauxittelepeként volt nyilvántartva. A bauxit szó név
adója a délfranciaoszági Les Baux helység. A Baux hely
ségnevet a Pallas Lexikon, 1893 a kései latin balteus = 
sziklás meredekség szóból magyarázza, hozzátéve a pre- 
kelta bal = meredekség jelentést is.

A két helységnév jelentésének hasonlósága, sőt 
mondhatjuk azonossága, mindkét helységnek a bauxit- 
tal való alapvető és meghatározó kapcsolata megenge
di, hogy Gántot a magyar Les Baux-nak nevezzük.

Tóth Álmos 
M agyar G eológiai Szolgálat
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