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Az Émo-i Területi Földtani Szolgálat Eógrád, Heves és B.A. Z. 
megye területén működik és elsősorban az épitőenyagkutatá- 
sok koordinálásával, szervezésével, ellenőrzésével, átte
kintő mérnökgeológiai munkákkal, környezetföldtani, föld
tani-természetvédelmi feladat okkal, általános rendezési 
tervek földtani megalapozásával foglalkozik. Ezek közül a 
Salgótarjáni Épitésföldtani térképezést Dr. Kéri János is
mertette, a felszinmozgásos kataszterező munkát Dr. Fodor 
Tamásné előadása érintette.
Jelen előadásunkban egy másik, több éves program: Eógrád, 
Heves és B.A.Z. megye Ы=1:loo.ooo-es méretarányú felszíni 
szennyeződésérzékenységi térképezés Uógrád és Heves megyei 
lapját és ennek néhány' gyakorlati felhasználását ismertet
jük a rendelkezésre álló rövid idő alatt. -*•
A két megye igen változatos földtani felépitésü, melyet tö
mören, összefoglaló szerűen ismertetünk, mesterségesen ki
alakított földtani egységek vázlatos bemutatásával.
Ezek:
1./ A HY-Kógrádi oligocén glaukonitos homokkő és slirössz- 

let a Homhány-Hézsa környéki triász rögökkel, oligocén 
kiscelli agyaggal és hárshegyi homokkő rétegekkel.

Magyer Állami Földtani Intézet Északmagyarországi Területi 
Szolgálata, Salgótarján
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2. / A C3erhát andezittömegai és taláréi az 3-i részén
aiocén slirrel, a Ш -i részén miocén eggenburgien 
tengeri rétegekkel, a 3>-DK-i részén pedig bádenien 
molluszkás mészkővel, agyaggal, agyagnárgával és szá
razföldi összlettel.

3 . / Legváltozatosabb felépítésű a salgótarjáni barnakőszén-
medence a miocén ottnangien barnakőszéntelepes össz
lettel, oligocén glaukonitos homokkővel és slirrel, 
miocén kárpátién slirrel, a Xarancs andezittömegével, 
alsó-riolittufával, miocén eggenburgien tengeri és 
szárazföldi rétegekkel, és a Hedves bazaltfennsikjával, 
igen bonyolult tektonikával.

4. / K-ről a nógrádi barnakőszénmedencéhez csatlakozik a
Zabar-Pétervására környéki oligocén homokkő és slir- 
öaszlet, helyenként miocén eggenburgien tengeri és 
szárazföldi képződmények foltjaival.

5. / Ezt a tájegységet határolja D-ről a Mátra andezittömege,
változatos vulkáni képződményeivel, É-i részén kárpáti
én slirrel, alsó-riolittufával, miocén eggenburgien 
tengeri rétegekkel, Recsk-Bükkszék környéki kiscelli 
agyaggal, chlamyszos homokkővel, Sirok környékén közép
ső riollttufával, Verpelét környékén miocén bádenien, 
nolluszkás mészkővel, agyaggal, agyagmárgával és szarma
ta szárazföldi összlettel.

6. / K-ről a Bükk mészkő- és pala-tömege és az ezt körülvevő
miocén barnakőszéntelepes összlet, kárpátién slir, 
chlamyszos homok, homokkő, kiscelli rétegek, diabáz- 
összlet, alsó- és felső riolittufa határolja Heves me
gyét.

7. / D-ről a Cserhát a Mátra és a Bükk előterének pannon
lignittelepes összlete húzódik a felső pleisztocén, ho- 
locén üledékekkel.
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A felszíni szennyeződésérzékenységi térkép szerkesztéséhez 
a kiinduló alap a földtani térkép fedett és fedetlen vál
tozatának vízföldtani értelmezése, a különböző célú kuta
tófúrások felső 3o m-ének áteresztőképességi viszonyainak 
értékelése, különböző vízföldtani térképek, hidrológiai 
térképek értékelése volt.
Szakirodalmi adatok alapján megbecsültük az egyes összletek, 
képződmények áteresztőképességi viszonyait és elvégeztük 
szennyeződésérzékenységi minősítését.
Négy kategóriába soroltuk a képződményeket és a közlekedési 
lámpa színeit alkalmazvaábrázoltuk az érzékenységet.

1 kategória - lila szin
Pelszini szennyeződésre erősen érzékeny képződmények, első
sorban karsztosodott mészkövek. Az ilyen összletekbe a szeny- 
nyezés bejutása és tovaterjedése nagyon gyors. Szennyezés e- 
setén a mélységi vizek is veszélyeztetve vannak.
A két megyében ide tartoznak a Romhány-Nézsa környéki triász 
rögök, a Bükk-fennsiki mészkövek és a Bervai-tipusu mészkő.

m-
2 kategória - piros szin

Pelszini szennyeződésre érzékeny porózus képződmények, a vi
zet jól vezetik és tárolják. Ide soroltuk a kavicsos, homo
kos vizvezető rétegeket. A két megyében a leggyakrabban elő
forduló szennyezésre érzékeny üledékek a folyóvízi durva* 
törmelékes teraszok, kitöltések, futóhomokok igy a Zagyva, 
az Ipoly, a Lókos, a Tárná és a kisebb patakok völgyei.
Az idősebb képződmények közül pedig a hárshegyi homokkőössz- 
let, a széntelepes rétegsor homokosabb részei, a chlamyszos 
homok, homokkő és a lignittelepes rétegcsoport homokosabb 
összetételű részei.

3 kategória - sárga szin
Pelszini szennyezésre kevésbé érzékeny, félig áteresztő, vagy 
áteresztő és vizzáró képződmények váltakozásából álló rétegso
rok tartoznak ebbe a kategóriába. Ide soroltuk azokat az össz- 
leteket is amelyeknél - adatok hiányában - nem eldönthető,
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hogy áteresztő vagy vizzárő-e.
A leggyakrabban előfordulók közül ide soroltuk a glaukoni- 
toa homokkövet, a magmás kiömlési kőzeteket, amelyeknek 
nagymértékben függ a vizvezető képességük a repedezettségük- 
tól és az elbontottságuktól, a barnakőszéntelepes réteg
csoport kevésbé homokos részeit, a pannon lignittelepes 
összletet, a fiatal üledékek kőzetlisztes, iszapos részeit, 
homok-agyag váltakozó rétegeit.

4 kategória - zöld szin
iblszini szennyezésre legkevésbé érzékeny, túlnyomóan viz- 
záró, vizrekesztő képződmények, amelyeknek az elterjedési 
területén a legkevésbé valószinü a szennyezések mélybeszivár
gása és tovaterjedése.
Ebbe a kategóriába soroltuk a triász agyagpalát, az oligocén 
kiscelli rétegeket, az oligocén és miocén slirt, a vulkáni 
tufákat, amelyeknél figyelembe vettük a kation- és anion 
megkötő szerepet is, a tengeri és szárazföldi agyagokat, a- 
gyagmárgákat és a fiatal üledékek agyagos részeit, 
így állt elő a bemutatott két felszini szennyeződésérzékeny- 
ségi térkép.
Szerkesztése során jöttünk rá mennyire kevés áteresztőképes
ség! vizsgálat készült az egyes rétegekből, azok is általá
ban konkrét vízkutatási területen. így munkánk egyik legna
gyobb fogyatékosságának azt tartjuk, hogy a kategóriahatárok 
kevésbé számszerűek, inkább tapasztalatiak, szakirodalmiak.
Ez egyben a továbbfejlesztés irányát is kijelöli: regionális 
vizvezetóképességi vizsgálatok szükségesek a képződmények 
besorolásának további finomítására. Erre jó példát szolgál
tatnak a francia BRGM ilyen irányú térképezési munkái. 
Szükséges elkülöníteni a vertikális áteresztőképességet 
/beszivárgás/ és horizontális áteresztőképességet /tovater
jedés/. A hulladékok környezetkimélő, vízszennyezést megaka
dályozó elhelyezése iránti igény nagyon fontossá és szüksé
gessé teszi az' ilyen irányú vizsgálatokat.
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A számszerű vizsgálatok hiánya nem akadályozott meg bennün
ket abban, hogy különböző célú hulladékelhelyezési munkák
hoz ne használjuk fel a szennyeződésérzékenységi térképet. 
Természetesen a térkép méretaránya csak regionális tervezés
hez használható, a konkrét területek további részletesebb 
vizsgálatokat igényelnek, /sekélyfurások, áteresztőképességi 
vizsgálatok/
Héhány gyakorlati példát és annak tapasztalatait szeretnénk 
bemutatni.
Az OKTH megrendelésére, Budapest loo km-es körzetében 
/Hógrád megyére eső területen/ két veszélyes hulladéklerakó
hely javaslatát tettük IJézsa és Hagymező környékén. Ezeket 
az ELGI felszini geofizikai mérésekkel és kontroll paraméter 
fúrásokkal megkutatta, amelyek pozitiv eredeményekkel zárul
tak. Sajnos ezeknek a területeknek a felhasználását leginkább 
szubjektiv okok akadályozták meg.
Szolgálatunk készítette el az OKTH megrendelésére Hógrád és 
Heves megye veszélyes hulladékai elhelyezésének földtani meg
alapozását.
A területek kijelölésénél a meghatározó alapelv a megfelelő 
földtani képződmény kiválasztása volt, ami lehetővé teszi 
a biztonságos elhelyezést a legminimálisabb műszaki létesít
mény kiépítésével, felhasználásával.
Természetesen ezen kivül - a lehetőségekhez mérten - szem e- 
lőtt tartottunk vízföldtani, morfológiai szempontokat, mező- 
gazdasági, erdészeti érdekeket és a szállítási távolságokat 
is. Ezek az elemek mind a költségcsökkentő tényezők közé tar
toznak.
Komoly gondot okozott- figyelembevéve a kommunális hulladé
kok elhelyezésének tapasztalatait is - hogy minden érintett 
szerv belátás nélkül ragaszkodik a saját érdekeihez és nin
csen rendező elv, ami alapján az egyeztetés megoldható len
ne. Továbblépést jelentene,ha az érdekelt szervek hasonló
an feldolgoznák és térképen rögzítenék a munkaterületük a- 
datait. Ezen térképek összegzése már sokkal pontosabb és
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használhatóbb információs rendszert biztositana a hulladék
lerakóhelyek kijelöléséhez, ami lerövidítené és kiiktatná 
a hosszadalmas egyeztetéseket.
Ezen kivül nagyon fontos az emberek szemléletét megváltoz
tatni a hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan /alapos tájé
koztatás, anyagi érdekeltség/.
A Uógrád megyei Tanács-tói a VATI-ÉGSZI kapta a megbizást 
a kommunális hulladékok Eógrád megyei elhelyezésének megszer
vezésére. A megye területét körzetekre osztották, amivel a 
szállítási távolságok csökkentését és a körzeten belüli szer
vezett gyűjtés é 3 szállitás gazdaságos megoldását segítették 
elő.
Ezen kivül felmérést végeztek a körzetekben keletkező hulla
dékok mennyiségére és minőségére is.
Ilyen adatok birtokában jelöltük ki földtani alapon a kör
zetekben a lehető legoptimálisabb helyen a hulladéklerakókat. 
Ennél a munkánál már könnyebbséget jelentett az ÉGSZI koor
dináló tevékenysége.
Ihat engedjék meg, hogy néhány szakszerűtlen elhelyezésre 
hívjuk fel a figyelmet, amelyek igen elterjedtek, de meg
vizsgálásuk sok hasznos tapasztalatot nyújthat:
1. / A Salgótarjáni Kohászati Üzemek a gyárban keletkező pác

levet egy salakhányó oldalán teraszosan kialakított me
dencékben helyezik el. Ennek leszivárgását remekül fel
tárta az építésföldtani térképezés során a tárolótértől 
1 km-re a talajvízben kimutatott igen magas SO^ ionok 
mennyisége. Ezen oldatok tovaterjedése a vizek szennye
zése mellett komoly károkat okozhatnak az épületek alap
jaiban is.

2. / A szippantott hígtrágyák elhelyezésének egyik legelter
jedtebb módozata a szikkasztás. Ott érik el a legnagyobb 
hatásfokot, ahol kavicsos réteg található. Egyben ez a 
legnagyobb ellentmondás is, mivel vizbeszerzés szempont
jából ezek fontos területek. Megoldásként a teraszos-üle- 
pitómedencés eljárás javasolható.
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3./ Balassagyarmat, Jobbágyi és Pásztó környékén a hulladék 
elhelyezése veszélyezteti az Ipoly és a Zegyva kavics
teraszát, amelyek igen fontos vízbázisok.
A KÖVIZIG Vízföldtani Osztálya felé konkrét javaslatot 
tettünk Jobbágyinál a szennyeződés kavics-teraszban tör
ténő továbbterjedésének vizsgálatára megfigyelőkutak 
segítségével. Ezen információkat fel lehetne használni 
a már meglévő, szakszerűtlen elhelyezés kihatásának meg
ismeréséhez és a szennyeződés továbbterjedését megakadá
lyozó módozatok kialakításához.

4«/ Komoly gondot jelent az a tény is, hogy a felvakban es 
építkezésekhez helyi jellegű homok- és kavicsgödröket 
alakítottak ki, amelyek a későbbiek folyamán kínálták a 
hulladékkal történő feltöltésük lehetőségét. Ugyanez áll 
a nagyobb felhagyott bányagödrökre is.
Sajnos ezek a képződmények általában jó vizv'ezetők és igy 
veszélyeztetik a falvak kutjainak vagy a vízbeszerzési 
területek vizeinek minőségét.

A hulladékelhelyezés országos gondjai bizonyítják, hogy a 
szennyeződésérzékenységi térképek készítésével a líÁFI. Terü
leti Szolgálatai helyes irányba indultak el. Ezek a gondok 
egyre sürgetőbbé teszik további elméleti és gyakorlati kuta
tások szükségességét, alapozva a magyar földtani irodalomban 
évszázadok alatt felhalmozódott ismeretanyagra, mielőtt még 
felszíni és felszínalatti vizeink szennyezettsége kritikus 
érték alá nem süllyednek.
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Опыт картирования геологии окружающей среды 
в западной части Северной Венгрии
Габор ЙОЖА - Петер ПРАК4АЛВИ

Статья описывает карту чувствительности к загрязнению 
областей Ноград и Хевеш, подготовленных в 1981-ом и 1983- 
ем году в Территориальной Геологической Службе, а также 
оценку геологических образований по их чувствительности к 
загрязнению. Описывается опыт реализации предложений для 
сзалок, разработанных к комплексной научной разработке по 
размещению отходов в области Ноград, а также выполненные 
до сих пор целевые геофизические исследования.

Несколькими практическими примерами иллюстрируются 
проблемы неумелого размещения и влияние ожидаемого загряз
нения вод.
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Experiences of the environment geological mapping 
in the western part of liorth Hungary

Gábor Józsa - Péter Prakfalvi

The paper informs about the map of pollution-sensitivity 
of the counties iíógrád and Heves prepared with the 
District Geological Service in 1961 and 19S3 and the 
qualification for pollution sensitivity of the geological 
formations. The experiences of proposals -for deposits 
prepared for the complex waste deposit study of county 
liógrád, as well as the expedient geophysical prospecting 
effected until now will be presented.
The problems and the expectable water polluting effect 
of the unworkmanlike depositing will be illustrated by 
a few practical examples.
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