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1969-ben folytatódott a Balaton vidéki építésföldtani térképezés F o d o r  
Т.-né, G e l e i G., Sz é k e l y  F. és a szerző részvételével. A tárgyévi feladat a 
„Balatonfűzfő”  jelű 10 000-es lapsorozat megszerkesztése és az ÉK-i part
vidékre eső lapok kiadásának előkészítése volt (1. ábra). 1968-ban befejeződött 
a Dörgicse—Balatonakarattya közötti terület 10 000-es Gauss—Krüger- 
lapokon való térképezése, ami lehetővé tette a kiadás megindítását, a nyílt 
10 000-es („A /l-es” ) tojDográfiára való rádolgozást, esetleges kiegészítő vizs
gálatok megejtését.

1969-ben megjelent a „Tihany” jelű, már ebben a keretben megszerkesz
tett lapsorozat is, amelyet a szakközönség elég széles körben megismert. A vele

1. ábra. A  Balaton környékének részletes építésföldtani térképezése (a kinyomtatás
helyzete)

1 .  Megjelent (kinyomtatott) lap, 2 .  1969-ben nyomdakész lap, 3 . előkészületben levő lap

Рис. 1. Детальное инженерно-геологическое картирование областей около оз. Балатон (на
ходится в печати)

1. Лист, вышедший из печати, 2. напечатанныйв 1969 г., 3. лист, находящийся в работе
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kapcsolatos észrevételek hasznosítása — az eredeti elgondolások érintetlenül 
hagyása mellett — az újabb lapok kiadásánál megtörténik. Emellett saját 
tapasztalataink is bővültek, lehetőség nyílt a problémák behatóbb tanulmá
nyozására, abból a célból, hogy a kiadott lapok rendeltetésüknek minél jobban 
megfeleljenek.

A „Balatonfűzfő” jelű lap 4 db Gauss—Krüger-lap részleteiből áll. Terü
lete, változatosságánál fogva, igen alkalmas építésföldtani kérdések további 
vizsgálatára. Ny-i részét a Balaton-felvidék kiemelkedő permi—mezozóos 
vonulata alkotja, közepén az alacsony felszínű Eűzfői-öböl, K-i részén pannon 
magvú dombok sora helyezkedik el, amelyek a Balaton felé meredek parttal 
határolódnak el. Az öböl mentén található Balatonfűzfő község.

Ezen a területen az 1967 évi térképezés adatait kiegészítendő további 
67 db 15 m-es fúrást készítettünk, főleg a község körzetében, abból a célból, 
hogy a földtani képet részletekbe menően tisztázhassuk és elegendő adat álljon 
rendelkezésre az egyes talajmechanikai jellemzők statisztikus számításához.

A fúrások ilyen nagy összpontosítását a telej)ülésfejlesztési kérdések elő
térbe helyeződése indokolja. Ez egyes helyeken a községfejlesztési térképek 
5000-es méretarányához igazodó részletességű térképek kidolgozását kívánta 
meg, az általánosabb ismereteket szolgáltató 10 000-es lapok megszerkesztése 
mellett. (Ezen 5000-es térképek a magyarázó füzet mellékletei lesznek.) Nem 
egyszerűen részletesebb ábrázolást jelentenek a 10 000-es méretarányban is 
megszerkesztett terület egy részéről, hanem településfejlesztési szempontból 
fontos, újabb változatokat. Ilyen változatok pl. az 1, 5, 3, 6, 12 méter mélységű 
szintek biológiai térképei, amelyek a statisztikusan számított talaj fizikai 
jellemzőkkel és a hidrogeológiai adatokkal együtt távlatilag beható terve
zési elemzésre alkalmasak. Ügy tervezzük, hogy a jövőben a fontosabb te
lepülések, üdülőhelyek területéről 5000-es feldolgozást is adunk.

A fúrások nagyobb összpontosítása a fontosabb területeken egyben a föld
tani feldolgozás és a felhasználás közötti kapcsolat elmélyítését is célozza, álta
lános módszertani szempontból is.

Ebben ösztönzött bennünket a ,,Tihany” lapsorozatról és magyarázója 
kéziratáról adott lektori vélemények egyik legtanulságosabb megállapítása is. 
E bírálat lényege az, hogy a sorozat nem fejezi ki eléggé az építkezések szem
pontjából fontos jelenségek földtani alapjait s hogy a műszaki és földtani vonat
kozás a munkában még csak egymás mellé van téve, a köztük levő összefüggés 
bemutatása nélkül. A bírálat sürgette az adatsűrűség fokozását és részlete
sebb szelvények szerkesztését is, valamint rámutatott egyéb olyan szempon
tokra, amelyek a tervezés, a talajfizika és a földtan jó együttműködésének 
területére vezetnek el. Ezek a kérdések menet közben váltak időszerűvé, a 
geológia szempontjából sem céltalan kérdések még élesebb megfogalmazásával. 
A „kérdések kérdése” az, hogy az „építés” -földtant a szűk határok közt mozgó 
prakticizmus műveletei közé lehet-e sorolni?

Az ilyen eltájolódás veszélye talán a kissé sántító fogalomkapcsolásra is visszavezet
hető, könnyen arra gondolhatunk ugyanis, hogy a „jelzett” földtan, azaz az „építés” - 
földtan már nem „tiszta” földtan, elegyedik és beszűkül, mihelyt az ilyenfajta gyakorlati 
célok szolgálatába szegődik. Megjegyezzük, hogy ez a veszély az építésföldtan különle
gessége, talán éppen az építésföldtani térképezés hagyománytalansága miatt. A  munkát 
a nyersanyagok feltárását szolgáló földtani kutatáshoz hasonlítjuk, amely éppen annyira
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„alkalmazott” , mint az építéstervezést szolgáló földtani kutatás. Az egyik esetben az 
anyagot kibányásszák, a másik esetben „helyben maradva” szolgálja céljainkat. Véle
ményünk az, hogy annál intenzívebb a földtan és a műszaki tervezés egymásrahatása, 
minél kevésbé fogadjuk el a műszakiaskodó „egybeötvöződés” fikcióját, amely óhatatlanul 
a földtani kutatás „limitálódásához” vezet. A  talajmechanika adatai nálunk úgy képesek 
hatni, ha a földtanon belül maradó szintézis részévé tesszük őket. Nem változtat ezen 
a követelményen az sem, ha a munka végtermékei, pl. egyes térképváltozatok, bizonyos 
szűkebb szempontokra specializált ismeretekben csúcsosodnak ki.

Az 1969 évi terv megvalósítása amellett, hogy a beható földtani tanul
mányozás megvalósítását szorgalmazta, a valódi alkalmazás (bizonyos gazda
ságossági számítások) irányában is tett lépéseket, noha ezt a munkát távolról 
sem tekintjük földtani feladatnak. Ismeretes azonban, hogy hazánkban az 
építésföldtani térképezésnek nincsenek nagy hagyományai, tehát a haszno
sítás problémaköre is kiműveletlen, kivált azért, mert ezek a térképek nem 
egyedi építkezéseket, hanem általános fejlesztési célokat szolgálnak. Erre való 
tekintettel szerződést kötöttünk a Városépítési Tudományos és Tervező Inté
zettel, hogy az elkészült térképek alapján beépítésgazdaságossági kutatást vé
gezzen és olyan költségmutatókat dolgozzon ki, amelyek a beépítési módok 
gazdaságosságának közvetlen összehasonlítására alkalmasak. (A kiszámított 
jellemzőket a VATI 5000-es térképeken ábrázolja, amelyek szintén a Magya
rázó- ba kerülnek.)

Az egyes képződményeket az 1,5—12 m-es szinttérképeken a RÓNAi-féle 
litológiai jelkulcs decimális számaival ábrázoltuk. Természetesen ehhez iga
zodott a makroszkópos meghatározás is. A szerkesztést a község területén 17 
db, hálózatosán felfektetett részletes földtani szelvény készítése előzte meg, 
amely a nívófelületekre vetítve, pontos litológiai határok megvonását tette 
lehetőVé. A sorozat vizsgálat ok alapján a képződmények talajfizikai jellemzőit 
G e l e i G . összeállításában az 1. táblázaton mutatjuk be.

A területen egyszeri alkalommal 249 ásott kút és 54 fúrás vízszintjének 
bemérése történt nieg; 65 helyről vízkémiai elemzést készítettünk.

A helyi erózióbázissal (Balatonnal) összefüggő talajvíznek a terepszinthez 
viszonyított mélysége 0,5—10 m. Abszolút magassága a 104 m-es legalacsonyabb 
szintről mintegy 130 m magasságig terjed, ill. eddig, sok adat alapján, követ
hető. A magasabb helyzetű víz a felsőpannon összlet homokrétegeiből szár
mazik és a rétegeket metsző, gyengén lejtő felszín alatt egyesül a Balaton 
szintjében levő talajvízzel. A területhez csatlakozó kenesei magaspart lénye
gesen meredekebb oldalában a pannonból származó víz rétegforrásként is kilép. 
A felsőpannon összletben 155 m magasságban is van még egy, vizet tartalmazó 
homokszint, amelynek szintén a talajtakaró alatt lehet áramlási kapcsolata 
a tó felé, mivel ebben a magasságban felszíni szivárgás nincsen.

Ahol a dombok alig lejtő oldalát erózió és derázió vájta ki, kisebb kiter
jedésű homokos proluviumkúpok képződtek. Az egyik ilyen kúpban magasabb 
a relatív vízszint, mint a környezet azonos magasságban megjelenő agyagos 
felsőpannon rétegeiben, mert a proluvium egy mélyebben fekvő, vizet nyo
más alatt tároló pannon homokréteget csapol meg. Az uralkodó víztípus 
kalcium-magnézium-hidrokarbonátos és magnézium-hidrokarbonátos. A szul
fáttartalom főleg a 0—400 és 400—1000 mg/1 (építési szabvány) kategóriába 
sorolható, de elég nagy területen az 1000-es érték fölé emelkedik (a legnagyobb 
szám: 1453 mg/1). A szulfáttartalom főleg a felsőpannon rétegekbe ásott kutak-
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