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A konferencia házigazdája: FÉLEGYHÁZI ANDRÁS polgármester
Visegrád Város
A konferencia védnökei:
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Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság
JÁSZAI SÁNDOR elnök
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Szeretettel látjuk a IX. Földtani Veszélyforrások Konferencián!
2013 elsı három hónapjában rekord mennyiségő csapadék hullott az ország sok területén. A
dombsági, hegységperemi területeken – ahogy ez már csak lenni szokott – villámárvizeket,
jelentıs mennyiségő pincebeszakadást, földcsuszamlást okozva. Megmutatva azt is, hogy a
korábbi években leginkább az alulfinanszírozottság, szakaszolási kényszer miatt nem teljes
mértékben elkészült védımővek mennyire sérülékenyek.
A Regionális Fejlesztési Ügynökségek Operatív Programjai által finanszírozott elsısorban a
Duna menti településeken folyó nagy programok sikerrel zárulnak. Sajnos a többi település
számára változatlanul csak a vis maior program ad lehetıséget a földtani veszélyforrások
okozta gondok megoldására.
A konferencia keretében lehetıséget kívánunk biztosítani az együttgondolkodásra a földtan, a
földrajz, a geotechnika tudományok képviselıinek, az e tárgykörökben dolgozó tervezıknek
és kivitelezıknek, a katasztrófavédelem szakembereinek, illetve az önkormányzatoknak.
Az elıadásokban beszámolunk az elmúlt két év eseményeirıl, a bekövetkezett katasztrófákról, a helyzetek kezelésérıl és a megvalósítás alatti, vagy megvalósított kárelhárításokról,
mőszaki megoldásokról.
A konferencia témakörei: együtt élés
• a természetes partfalakkal,
• a földcsuszamlásokkal,
• a térfogatváltozó agyagtalajokkal,
• az alábányászott, alápincézett területek okozta veszélyekkel,
• a klímaváltozással.
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PROGRAM
2013. június 6. (csütörtök)
08.30 – 09.30
Regisztráció
09.30 – 09.45
megnyitó, üdvözlések
FÉLEGYHÁZI ANDRÁS Visegrád
JACKOVICS PÉTER Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
CSERNY TIBOR Magyarhoni Földtani Társulat
Levezetı elnök:
09.45 – 10.10
10.10 – 10.35

10.35 – 11.00

Cserny Tibor
MADARAS ATTILA (BM): Felszínmozgások veszélyelhárítása 2011-2012.
JACKOVICS PÉTER (BM-OKF): A katasztrófavédelem szerepe a
földrengések következményeinek felszámolásában - a városi kutatómentı csapatok alkalmazása.
OSZVALD TAMÁS (MBFH): Az elmúlt két évben történt…

11.00 – 11.20

Kávészünet

Levezetı elnök:
11.20 – 11.40

Madaras Attila
FÜSI BALÁZS, DEÁK ZSUZSA VILLİ (MFGI): Modern távérzékelési és
in-situ módszerek komplex alkalmazása a felszínmozgások detektálására,
megfigyelésére és térképezésére
PRAKFALVI PÉTER (MBFH): Lehetnek-e hatással a 100 évesnél idısebb
mélymőveletek a felszínre? Esettanulmányok Salgótarján környékérıl
VATAI JÓZSEF, ZSÁMBOK ISTVÁN, SÍKHEGYI FERENC (MFGI):
Földmozgások kutatása a Visegrádi-hegységben

11.40 – 12.00
12.00 – 12.20

12.20 – 13.45

Ebéd

13.45 – 14.00

Poszterbemutató: DEÁK ZSUZSA VILLİ (MFGI): Mőholdas
radarinterferometriás (C, L és X sávú SPN) mozgásvizsgálat eredményei
Kulcs-Dunaújváros térségében

Levezetı elnök: Oszvald Tamás
14.00 – 14.20
SZEMESY ISTVÁN, BARTA ORSOLYA (Sycons Kft.): Mozgó
földtömegek stabilizálása a csúszólap felszámolásával
MENTES GYULA (MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet):
14.20 – 14.40
A dunaszekcsıi magaspart 2007 és 2012 közötti mozgásfolyamatai
14.40 – 15.00
NAGY TAMÁS, GÖRÖG PÉTER, TÖRÖK ÁKOS (BME Építıanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék): Üregállékonyság vizsgálata felszíni beépítés
hatására Budafokon, durva mészkı kızetkörnyezetben
KENESI JÓZSEF (GeoTeszt Kft.): A telkibányai felszínmozgás
15.00 – 15.20
stabilizációja
15.30 – 17.00

Terepbejárás: Visegrád, Magas-köz rézsőcsúszás-pincebeszakadás
megtekintése. (A helyszín 400 m távolságban van a szállodától. Mivel
aktív rézsőcsúszás területe, kérek mindenkit a fokozott óvatosságra.)

18.00

Fogadás
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2013. június 7. (péntek)
08.00 – 08.40
Regisztráció
Levezetı elnök: Oszvald Tamás
08.40 – 09.00
NÉMETH CSABA, JÓZSA ATTILA (Terranet Kft, Geoteam Kft): A
Tardi támfalkárosodás okai, tanulságai
09.00 – 09.20
UDVARDI BEATRIX, KOVÁCS ISTVÁN, FÜRI JUDIT, KÓNYA PÉTER,
FÖLDVÁRI MÁRIA (MFGI): Csuszamlások ásványtani, geokémiai
megközelítésben: I. Módszertan
09.20 – 09.40
UDVARDI BEATRIX, KOVÁCS ISTVÁN, FÜRI JUDIT, KÓNYA PÉTER,
FÖLDVÁRI MÁRIA (MFGI): Csuszamlások ásványtani,
geokémiai
megközelítésben: II. Eredmények
09.40 – 10.00
HORVÁTH CSABA (AliscaBau ZRt.): Dunaszekcsı Várhegy partfal
stabilizáció
10.00 – 10.20

Kávészünet

Levezetı elnök:
10.20 – 10.40

11.40 – 12.00

Madaras Attila
KNEIFEL FERENC: A 2013 tavaszi rendkívüli csapadék hatása a
felszínmozgások kialakulására a Közép-Dunántúlon
HIDASI JÁNOS (Envicom 2000 Kft.): Problémák a partfal-stabilizáció
problémakörébıl 2013 környékén
ANDAHÁZY LÓRÁND (Maccaferri Kft.): A Maccaferri Magyarország
Kft. bemutatása
MADARAS ATTILA, OSZVALD TAMÁS: Hozzászólások – Zárszó

12.00 – 13.30

Ebéd

10.40 – 11.00
11.20 – 11.40

Oszvald Tamás s.k.
Fıosztályvezetı h. (MBFH)
a konferencia elnöke

Krivánné Horváth Ágnes s.k.
ügyvezetı (MFT)
a konferencia szervezıje
06 20 4948449
mft@mft.t-online.hu,

tamas.oszvald@mbfh.hu
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FELSZÍNMOZGÁSOK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA 2011-2012
Madaras Attila
Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Fıosztály
attila.madaras@bm.gov.hu

A konferencia elıadásai általában a földtani veszélyhelyzeteket, illetve ezek
kutatását mutatják be. Jelen elıadás arra vállalkozik, hogy felvázolja, milyen
intézkedések történtek az elmúlt két évben, a veszélyhelyzetek elhárítására.
Két év alatt a támogatási formák jelentısen leszőkültek. Önálló, pince-, partfalföldcsuszamlásveszély-elhárításra az egész országban felhasználható elıirányzat már
évek óta hiányzik, de azóta megszőnt a”CÉDE” támogatás és a decentralizált vis maior
keret is. Egyetlen támogatási formának a központi vis maior tartalék maradt – az is
csak már bekövetkezett káresemények felszámolására.
Statisztikai adatokkal bemutatásra kerülnek a két év alatt beérkezett igénylések, a
támogatási igények és a tényleges támogatások. Néhány adat erejéig a Pince-, Partfalés Földcsuszamlásveszély-elhárítási Szakértıi Bizottság tevékenysége is felvillan.
Az elıadás részét képezik a regionális operatív programok keretében, a Balaton
és a Duna mente magaspartjainak stabilizálása érdekében tett intézkedések adatai is.
Az elıadó felvázolja a vonatkozó jogi környezet hiányosságait, majd bemutat
néhány – az elmúlt két évet jellemzı – káreseményt.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZEREPE A FÖLDRENGÉSEK
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELSZÁMOLÁSÁBAN – A
VÁROSI KUTATÓ-MENTİ CSAPATOK ALKALMAZÁSA
Jackovics Péter
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság
Országos Polgári Védelmi Fıfelügyelıség, Mőveletirányítási Fıosztály
peter.jackovics@katved.gov.hu
2012 az átalakulás éve volt az országos katasztrófavédelem számára és az önkormányzati tőzoltóságok integrálásával létrejött egy egységes katasztrófavédelmi szervezet. A
BM OKF országos irányító szervvé vált, a megyei igazgatóságok pedig önállóan gazdálkodó,
irányító központokká alakultak. Mindezen változások a vezetés folyamatosságának megtartása mellett mentek végbe.
A különbözı mentési szakterületeken (városi kutatás-mentés, búvár tevékenység,
kötéltechnikai mentési tevékenység, kutyás keresés, árvízi védekezés, árvízi-vízimentés) civil
szakértık bevonásával kidolgozásra kerültek az önkéntes szervezetektıl elvárt minimális
követelmények, melyek alapján létrejött a világon egyedülálló Nemzeti Minısítı Rendszer.
2012 októbere óta kárhelyszíneken csak minısítı oklevéllel rendelkezı önkéntes mentıcsapatok tevékenykedhetnek. A különleges kiképzéső speciális technikai eszközökkel
felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, polgári
védelmi feladat ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil
szervezıdések olyan képességekkel rendelkeznek, melyek a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek kiegészítését biztosítják.
Magyarország hivatalos mentıcsapata a HUNOR országos rendeltetéső mentıszervezet
több fázisból álló felkészítési folyamat után sikeres minısítı vizsgát tett az ENSZ
szakemberei elıtt, a „Nehéz” városi kutató-mentı kategóriában. Az önkéntesekbıl álló,
megyei mentıcsapatok tagjaiból verbuválódott és hivatásos tisztek által vezetett HUSZÁR
Mentıszervezet „Közepes” városi kutató-mentı kategóriában tett sikeres vizsgát.
A HUNOR egyaránt képes helyi, területi és országos szintő beavatkozásra, valamint
mind több megyét érintı katasztrófák mind külföldön bekövetkezett veszélyhelyzetek esetén.
Magyarországon a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön Magyarország
hivatalos katasztrófavédelmi mentıcsapata. A mentıszervezet bevetésre és gyakorlatra
történı riasztása, mozgósítása, valamint hazai és nemzetközi szintő bevetése a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetıjének döntése alapján történik. Alkalmazható
speciális mentési feladatok ellátására, beavatkozó erık megerısítésére, váratlan és súlyos
veszélyhelyzetekben történı beavatkozásra, védekezések vezetés-irányítási és technikai
támogatására az ország teljes területén, illetve igény szerint külföldön. A szervezet belföldön
a kárfelszámolást irányító területi (helyi) szervnek kerül át-alárendelésre a készenlét elérését
követıen Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán belül. Külföldi alkalmazás során az ENSZ
INSARAG Irányelvek és Módszertannak OSOCC és a LEMA) iránymutatásainak
megfelelıen látja el feladatát. Ekkor a felkészülési idı 24 óra, azt követıen a szállítás
módjától, a távolságtól, a határon történı átlépések számának függvényében változó.
Szakfeladata a romok (például összedılt épületek, balesetet szenvedett közlekedési
eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Szükség szerint
elsısegélynyújtás a további ellátás céljából történı elszállításig. Továbbá, földrengés sújtotta
területen a mőszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása.
Tagjai lehetnek a hivatásos katasztrófavédelmi szakemberek, tőzoltók etc. Tagjai a BM OKF
központi, területi és helyi szervébıl, valamint a társszervek hivatásos, fıállású szakértıibıl
(mentıorvos, mentıtiszt, mentı szakápoló, pszichológus, statikus mérnök) kerülnek ki.
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AZ ELMÚLT ÉVBEN TÖRTÉNT
Oszvald Tamás
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
tamas.oszvald@mbfh.hu

Ahogy az elızı konferenciákon, most is az elmúlt két év érdekesebb eseményeibıl fogok tallózni. 2010-ben sok évszázados rekord dılt meg a csapadék mennyiségét
illetıen, többek között akkor mérték az egy évben lehullott legtöbb csapadékot. A
Bükk-hegységben Jávorkúton 1540 mm esett, míg a legkevesebb Kapuvár környékén
644 mm, az országos átlag 938 mm volt. Ennek megfelelıen a földtani környezetben
bekövetkezett kisebb-nagyobb katasztrófák száma is jelentısen megnıtt, az évi
átlagosan 100-120 helyett 640 helyszínrıl kellett szakvéleményt készíteni.
A 2011. és 2012. évek „nyugodtan” teltek, hozták az átlagot. Bár a földtani adottságok miatt Kulcson 2011. tél végén következett be egyszerre három területen
nagyobb földcsuszamlás, melyek miatt sokak kényszerültek elhagyni az állandó
lakásnak használt üdülıingatlanaikat. De azt is el kell mondani, hogy jelen állás szerint
nincs is bíztató jövıkép az üdülıterület biztonságát illetıen.
A 2013. év elsı három hónapja ismét rekordokat döntött a lehullott csapadék
mennyiségét tekintve. Ez jól tükrözıdik a május 31-ig bejelentett 131 vis maior
esemény számában is.
Az új események mellett, nem meglepı, hogy a korábbi években leginkább az
alulfinanszírozottság, a szakaszolási kényszer miatt nem teljes mértékben elkészült
védımővek mennyire sérülékenyek. Sokszor kellett olyan helyszíneket véleményezni,
ahol megsérült, vagy éppen teljesen tönkrement a támfal.
Sajnálatos, hogy a preventív veszélyelhárítás újbóli bevezetése változatlanul
nincs napirenden, így település számára változatlanul csak a vis maior program ad
lehetıséget a földtani veszélyforrások okozta gondok megoldására.

A földtani veszélyforrások „kezelése” ma
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MODERN TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS IN-SITU MÓDSZEREK
KOMPLEX ALKALMAZÁSA A FELSZÍNMOZGÁSOK
DETEKTÁLÁSÁRA, MEGFIGYELÉSÉRE ÉS
TÉRKÉPEZÉSÉRE
Füsi Balázs, Deák Zsuzsa Villı
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
fusi.balazs@mfgi.hu

A felszínmozgásokat Magyarországon kiemelt fontosságú földtani veszélyforrásnak tekinthetjük. Az érintett területek feltárása, a veszélyeztetett területrészek
lehatárolása, nyilvántartása, a veszélyt jelentı mechanizmusok és feltételek
megismerése közcélú feladat.
Ezt az összetett jelenséget kíséreltük meg hagyományos és innovatív,
távérzékelési és in-situ módszerek komplex alkalmazásával az eddigieknél nagyobb
idıbeli és térbeli felbontással vizsgálni nemzetközi együttmőködés keretében (DORIS
EU FP7 projekt). A projekt célja pontosabbá tenni a felszínmozgások detektálását,
térképezését, megfigyelését és elırejelzését.
Az elıadás során bemutatásra kerülnek a hazai mintaterületeken tesztelt
módszerek (mőholdas radarinterferometria (InSAR), földi radarinterferometria
(GPRI), LIDAR, geoelektromos anizotrópia vizsgálatok, stb.) és azok
alkalmazhatósági köre, valamint az eddig elért eredmények.
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LEHETNEK-E HATÁSSAL A 100 ÉVESNÉL IDİSEBB
MÉLYMŐVELETEK A JELENLEGI FELSZÍNRE?
ESETTANULMÁNYOK SALGÓTARJÁN KÖRNYÉKÉRİL
Prakfalvi Péter
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
peter.prakfalvi@mbfh.hu

A címben feltett kérdésre a válasz egyértelmően az, hogy lehetnek hatásai.
Általában hajlamosak vagyunk egyrészrıl arra, hogy a nem látható dolgokról nem
veszünk tudomást, másrészrıl a régen történt események hatásait az idıvel arányosan
egyre inkább hatástalannak tekintünk. „Hiszékenységünk” mindkét fajtája adott
esetben épületkárokhoz vezethet. A tervezések során általában semmilyen jelét nem
látjuk a felszínen annak, hogy a területen mélymőveléső bányászat folyt, így nem
számolunk vele. A szakhatósági egyeztetések során derülhet fény a mélymőveletekre,
de akkor már nehézkes az áttervezés stb. Ugyanakkor ne higgyünk annak az
„érzéseinknek”, hogy régi - akár 100 évet is meghaladó - mélymőveletek már nem
hathatnak a felszínre. Az elıadás során példákon keresztül mutatom be, hogy igen is
vegyük komolyan a mélymővelésbıl származó építésföldtani korlátozó tényezıt, mert
meglepetéseket okozhatnak. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak a
mélységben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a legváratlanabb idıben és helyen
történnek meg a felszakadások. Az a jól ismert ökölszabály, hogy a mélymőveletek
felett kialakuló mozgások 90-95 %-a bányászatot követı egy évben lezajlanak
megtévesztı is lehet. Gondoljunk csak arra, hogy a vissza nem „rabolt” (a bányászok
így nevezik a felhagyandó bányarészben a biztosítások – anyagtakarékosság okán –
való kiszedését) ácsolatok, mikor korhadnak el olyan mértékben, hogy nem tudják már
betölteni a megtámasztó szerepüket és ennek következtében összeomlanak. A
visszahagyott ácsolatokról nincsenek térképeink, így gyakorlatilag mindenütt fennáll
annak a veszélye, hogy felszakadás következzen be, vagyis alábányászott területeken a
tervezésnél számolni kell a felszínmozgás lehetıségével. Természetesen nagyon fontos
annak az ismerete is, hogy milyen mélységben történt a bányászati tevékenység.
Egyáltalán lehetnek-e felszínre kiható hatásai? És nem utolsó sorban a földtani
felépítésnek is szerepe van a várható veszélyek megítélésében.
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FÖLDMOZGÁSOK KUTATÁSA A VISEGRÁDIHEGYSÉGBEN
Vatai József, Zsámbok István, Síkhegyi Ferenc
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
ferenc.sikhegyi@mbfh.hu

Az elmúlt három év folyamán az Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)
munkatársai földtani veszélyforrások számbavételét végzik a Visegrádi-hegység
Leányfalu és Visegrád közötti szakaszán, ahol a Duna jobbparti településeinek
intenzív beépítése miatt a lehetséges veszélyforrások jelentıs károkat okozhatnak.
A munka kereteit az MBFH „Az országos és regionális, valamint helyi
területrendezési tervek földtani veszélyforrás övezeteinek kijelölésében, illetve az
adatok elıírt (internetes) közzétételében való közremőködés, M4” projekt szabja meg.
A korábban kialakított módszertanhoz viszonyítva jelentıs elırelépést jelentett a
vizsgált területek sztereo légifelvételeinek elızetes kiértékelése, ami számos
földmozgást mutatott ki a lakatlan vidékeken is. Eloszlásuk és jellegzetességeik
összehasonlítása a morfológiával és a földtani felépítéssel a korábbiaknál lényegesen
komplexebb és teljesebb térkép összeállítását teszi lehetıvé, mint a kataszterek
elıfordulásaiból kijelölhetı zónák esetében. A légifényképek elızetes kiértékelésével
elıkészített terepi bejárások részben a már ismert károk reambulálását, részben a
kataszterben ugyan nem szereplı, de az elızetes kiértékelések szerint meglévı vagy
potenciálisan veszélyes helyek felkeresését, dokumentálását szolgálják.
Az eddigi eredmények szerint a legnagyobb veszélyforrást kétségtelenül a
különféle gravitációs tömegmozgások jelentik; kisebb jelentıségőek a háttér terület
intenzív lepusztulásából eredı idıszakos üledék felhalmozódások a hegységperemen,
amik a már meglévı hordalékkúpok jelenleg is folyamatos épülésére vezethetık
vissza. Alárendelt jelentıségő az intenzív vonalas erózió, ami néhány település
szegélyén fellépı aktív völgybevágódáson kívül a hegység belsı, a lakott területeket
nem veszélyeztetı részeire szorítkozik.
A földmozgások általános keletkezési viszonyait a hegység jelentıs mértékő,
negyedidıszaki kiemelkedése, és az emiatt nagymértékő völgy hátravágódások
okozzák, mert a támasztékukat vesztett kızettömegek, különösen a fellazult,
nedvességgel átitatott felsı részük állékonysága lecsökken. További jelentıs,
állékonyságot csökkentı tényezı a vulkáni kızettömeg fekőjét alkotó oligocén
üledékes összlet, ami különösen a hegység peremein, de a hegybelsı tektonikus vagy
eróziós ablakain kibukkanó foltokban is kedvezı litológiai és hidrogeológiai
feltételeket teremt a tömegmozgások kialakulására.
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MŐHOLDAS RADARINTERFEROMETRIÁS (C, L ÉS X SÁVÚ
SPN) MOZGÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI KULCSDUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉBEN
Deák Zsuzsa Villı, Füsi Balázs
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
deak.villo@mfgi.hu

A DORIS felszínmozgásokkal foglalkozó EU FP7 projekt keretében feldolgozott
mőholdas radarinerferometriás adatok 1992-2012 közötti, csaknem folyamatos
mérések eredményei. A projekt egyik mintaterülete Dunaújváros-Rácalmás-Kulcs
térsége, melyen a poszter a C, L és X sávú felvételek feldolgozását mutatja be. Egyegy területen szinte folytonosan visszakövethetı az egyes területek mozgása,
viselkedése, s összevethetı a tényleges, ismert eseményekkel. Így nyer igazolást a
módszer alkalmazhatósága felszínmozgások detektálásában, vizsgálatában,
elırejelzésében. További lehetıségeket jelent az egyes objektumokhoz kötött
szórópontok, vagy akár együtt mozgó szórópont-csoportok vizsgálata is. Utóbbiak jól
informálnak az eltérıen mozgó területekrıl, s plusz információt nyújtanak a
veszélyeztetett részek lehatárolásához.
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MOZGÓ FÖLDTÖMEGEK STABILIZÁLÁSA A CSÚSZÓLAP
FELSZÁMOLÁSÁVAL
Szemesy István, Barta Orsolya
Sycons Kft.
istvan.szemesy@sycons.hu

A megmozdult partfalak stabilizálásának megtervezésénél véleményünk szerint
alapvetı fontosságú a megmozdult talajtömegek lehatárolása a kialakult csúszási
felületek felszínen megjelenı repedéseinek geodéziai bemérésével, mind a
megmozdult, mind a még mozdulatlan talajösszletben a talajrétegzıdés, a talajrétegek
dılésviszonyainak, az egyes talajrétegek pillanatnyi talajfizikai jellemzıinek, illetve a
nyugalmi talajvízszinteknek a megismerése.
Ezen információk szükségesek ahhoz, hogy a bekövetkezett mozgás(ok) csúszási
felületeire feltételezéseket lehessen felállítani. Ezen feltételezett csúszási felületek
közül természetesen a minimális csúsztató erıvel kialakuló felület közelíti meg
legjobban a ténylegesen kialakult csúszási felületet.
A stabilizálás tervezése a megmozdult tömeg, rétegdılések, a legvalószínőbb
kialakult csúszási felület, a talajfizikai jellemzık, a talajvízviszonyok, az egyéb terhek
és felszínmozgást befolyásoló hatások ismeretében történik.
A legtöbb esetben a lehetséges mozgásokat elıidézı, és azok ellen ható erık
számításánál az addigi ismereteink szerinti víztartalmaknak és tömörségeknek
megfelelı talajfizikai jellemzıkbıl indulunk ki. Sokszor a tervezık azt feltételezik
(nem is teljesen alaptalanul), hogy a mozgás bekövetkeztekor voltak a
legkedvezıtlenebb talajfizikai jellemzık hiszen a mozgás be is következett.
Általában az így legkedvezıtlenebbnek feltételezett állapotnak megfelelıen
történik a mozgást elıidézı egyik legfontosabb ok (a csúszólapok mögött a még meg
nem mozdult talajtömegben jelentısen megnövekedett piezometrikus nyomás)
kiküszöbölésére a felszín alatti háttérvíztelenítés, a csapadékbeszivárgást minimalizáló
felszíni vízelvezetés megtervezése, valamint a csúszás elleni biztonság növelésére
szolgáló mérnöki szerkezetek (leszögezı fúrt vb. cölöpök, fúrt injektált talajszegek,
vagy talajhorgonyok, megtámasztó kıbordák stb.) méretezése.
A már kialakult csúszó felület felszámolása azonban sokszor nem történik meg
(elsısorban a szőkös pénzügyi lehetıségek miatt).
Vajon helyesen tesszük-e azt, hogy nem foglalkozunk a csúszási felületek
felszámolásával?
Ezt a kérdéskört tárgyalja elıadásunk megtörtént esetek elemzésével.
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A DUNASZEKCSİI MAGASPART 2007 ÉS 2012 KÖZÖTTI
MOZGÁSFOLYAMATAI
Mentes Gyula, Bányai László, Újvári Gábor, Bódis Virág Bereniké
MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet
mentes@ggki.hu

Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató intézet (a mai MTA CSFK Geodéziai
és Geofizikai Intézet) Geodéziai Fıosztályának munkatársai 2007 szeptemberében
geodéziai mérıhálózatot építettek ki a dunaszekcsıi magaspart mozgásos területén, a
Vár és Szent János hegyen. A geodéziai ponthálózat a referenciamérésekre szolgáló 4
db mélyalapozású vasbeton pillérbıl és 21 kisebb betonpillérbıl áll, amelyek a mozgás
monitorozására szolgálnak. A pillérek építésével egyidejőleg 2 nagyérzékenységő
fúrólyuk dılésmérı is elhelyezésre került a vizsgálandó területen. Egyik dılésmérı a
stabil, a másik, pedig a mozgó partfalon helyezkedik el. A 2008-as partfalmozgást
követıen, mely jelentıs anyagátrendezıdésekkel járt mind a magasparton, mind pedig
annak elıterében és a Duna medrében a geodéziai eszközökkel mérhetı deformációk
jelentısen lelassultak, viszont kisebb-nagyobb sebességbeli fluktuációkkal
továbbfolytatódtak. Mivel félı volt, hogy a csuszamlás déli irányban is továbbterjed, a
hálózat déli irányban történı kiterjesztésére is sor került 2009 folyamán.
A hálózat déli irányba történı bıvítéséhez egy újabb vasbeton referencia
mérıpillér és 3 betonpillér telepítésére került sor (2009. június). Az elsı mérést (2009.
június 17) követıen, 2009. októberében további négy földfelszíni pont, valamint egy
újabb dılésmérı telepítésére került sor. Ezen felül a vizsgált területhez legközelebbi,
használaton kívül lévı két kútban egy-egy vízszintregisztráló mőszer installálására is
sor került, valamint a Vár-hegy leszakadt részén korábban telepített, majd
használhatatlanná vált dılésmérı helyett 2009. november 17-én egy másik dılésmérı
telepítése is megtörtént.
A mérési adatok kiértékelése során megállapítottuk, hogy a területen a vertikális
mozgások dominálnak. A déli mozgó tömb viselkedése, azt jelzi, hogy a folyamat nem
zárult még le. Mind a geodéziai mérésekbıl számítható elmozdulások, mind pedig a
dılésmérések eredményei azt mutatják, hogy a mozgások összefüggésben vannak a
talajvíz szintjének változásával és igen szoros kapcsolatban vannak a Duna
vízszintjének ingadozásaival.
A nagyérzékenységő dılésmérık lehetıséget adtak arra is, hogy tanulmányozzuk
a partfal kismértékő dıléseinek összefüggését a meteorológiai és hidrológiai
folyamatokkal, valamint a növényzet élettani folyamataival.
Jelen elıadás a kezdeti majd kiegészített és kiterjesztett mérıhálózaton 2007 és
2012 években végzett GPS, szabatos szintezés és dılésmérések eredményeit mutatja
be, továbbá foglalkozik a mozgásokat kiváltó hidrológiai, meteorológiai, stb.
folyamatokkal.
Ez az elıadás az OTKA K 78332 és K 81295 pályázatok támogatásával készült.
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ÜREGÁLLÉKONYSÁG VIZSGÁLATA FELSZÍNI BEÉPÍTÉS
HATÁSÁRA BUDAFOKON, DURVA MÉSZKİ
KİZETKÖRNYEZETBEN
Nagy Tamás*, Görög Péter**, Török Ákos**
*BME, Mérnökgeológia MSc hallgató
** BME, Építıanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
nagytamasf87@gmail.com
Az

alábányászott, alápincézett területek okozta veszély megelızése, jelentıs
mőszaki kihívásokat okoz a mérnökök számára. Az üregek helyének felkutatása majd
azok rendszeres megfigyelése és karbantartása nyújt lehetıséget a beszakadásokból,
felszínsüllyedésekbıl keletkezı károk megelızésére. A fenntartási és állagmegırzési
munkák, a pince környezetének alapos helyszíni és a kızetanyag laboratóriumi
vizsgálati
eredményeinek
felhasználásával
készülı
állékonyságszámítások
segítségével végezhetık el eredményesen és gazdaságosan. A pincék, üregek
megjelenése elsısorban azokra a helyekre jellemzı, ahol korában valamilyen
bányászati tevékenység folyt. Budapesten több kıbánya is üzemelt, ezek közül is
kiemelkedıek voltak Budafok kıbányái, melyek már a római korban is építıkıvel
látták el az akkori lakosságot. A bányászat hatására napjainkra egyedülálló 360.000
m2 alapterülető és kb. 120 km hosszú pincerendszer alakult ki a terület alatt.
A kutatási munka során egy budafoki alápincézett telek felszíni beépítésének
lehetıségére kellett megoldást találni. A legnagyobb problémát az üregek fıtéje feletti
vékony kızettakarás jelenti, ami mindössze 1,5-1,7 méter között változik. További
nehézséget jelent, hogy az épület teherhordó falai által leadott terhek nagy része üreg
fölé koncentrálódik. Az alapozási módszer megválasztásánál egy lemezalap készítése
került elıtérbe, ami képes a terhek nagy felületen történı elosztására.
A helyszín kızetviszonyaira a szarmata mészkı jelenléte mellett, a 10-50 cm
közötti vastagságú bentonit rétegek betelepülése is jellemzı. A pincék alaprajzainak,
geometriájának megismerése és a kızet repedezettségének felmérése után nagyszámú
laborvizsgálat készült a pincefal kızetanyagából. A laboratóriumi eredményekbıl a
mészkı nyomó- és húzószilárdságára, rugalmassági modulusára lehetett következtetni.
A durvamészkı rétegek repedezettségének változása a Geológiai Szilárdsági Index
(GSI) változtatásával lett figyelembe véve. A kızetfizikai paraméterek meghatározása
után modellezni lehetett a pincék kızetanyagának viselkedését a leendı felszíni
beépítés hatására. A pinceállékonyságot 2D-s és 3D-s számítógépes modellek együttes
értékelésével lehetett meghatározni.
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CSUSZAMLÁSOK ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN: I. METODOLÓGIA
Kovács István János1, Udvardi Beatrix1,2, Füri Judit1, Kónya Péter1,
Földvári Mária1, Vatai József1, Koloszár László1, Szabó Csaba2
1

2

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.
Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kızettani és Geokémiai Tanszék,
Eötvös Loránd Tudományegyetem
kovacs.istvan.janos@mfgi.hu

Egy klasszikus csuszamlással érintett hazai területen, Kulcson, részletes
ásványtani és geokémiai vizsgálatokat végeztünk, ugyanis nemzetközileg is viszonylag
kevés tanulmány foglalkozik a csuszamlásos területek hasonló, komplex feldolgozásával. Érdemes vizsgálni, hogy a szedimentológiai (elsısorban szemcseméret) és
hidrológiai adottságok mellett, az ásványtani és geokémiai tényezık mennyire
játszanak szerepet a csuszamlások kialakulásában. Köztudott ugyanis hogy, az agyagásványok dúsulása, azok jelentıs duzzadóképességén és eltérı plaszticitásán keresztül
hozzájárulhatnak a csuszamlások létrejöttéhez, azonban a vizsgált csuszamlással
érintett terület ilyen szempontú részletes feldolgozása eddig nem készült el.
A mintavételezést számos terepi bejárás elızte meg 2012 tavaszán és kora ıszén,
amelyek alapján a kulcsi hajóállomástól délre kb. 200-300 m-re található, már
kármentesített-rézsőzött partoldal elıterét találtuk legalkalmasabbnak a csuszamlások
üledéktani, ásványtani és geokémiai okát vizsgálandó. A területen már mélyültek
megelızıen fúrások és az azokban található üledékek részletes mérnökgeológiai
szemlélető — elsısorban szemcseméret eloszlásra alapozódó — feldolgozása is
megtörtént. Ezek alapján feltételezhetı volt, hogy a csúszótalp a kármentesített terület
Duna felıli elıterében mindössze néhány méteres mélységben lehet.
A fúrások kivitelezését segítette az is, hogy a Duna igen alacsony vízállású volt,
ami szintén lehetıvé tette, hogy megfigyeljünk egy nyelv-szerően kitüremkedı, a
területet északról lehatároló fakadás környékén induló kezdetben DNy felé dılı majd
fokozatosan Ny, majd NyÉNy dılési irányúvá váló márgás, a fekü és fedı kızeteknél
lényegesen keményebb képzıdményt is. Ez a képzıdmény minden bizonnyal a
csuszamlás elıterében kialakult kitüremkedés.
A fúrásokat, e képzıdmény tengelyébe, a Duna partjára merılegesen, illetve
azzal párhuzamosan jelöltük ki egymástól legalább 5 m-re, ahol a fúrások legkisebb
mélysége legalább 3 m volt. A Dunával párhuzamos szelvény egyben hiánypótló is,
hiszen a területrıl eddig csak a Duna medrére merılegesen futó szelvények
ismeretesek. A fúrásokat általában teljes szelvényő magmintavétellel végeztük, néhol
azonban a mintavétel és a fúrás továbbhaladása csak spirálfúróval volt lehetséges.
A vételezett mintákat, a makroszkópos leírást követıen röntgendiffrackiós,
termogravimetriás és infravörös spektrometriai vizsgálatnak vetettük alá. A
vizsgálataink arra irányultak, hogy a csúszótalp környezetében bekövetkezı
ásványtani és geokémiai változásokat nyomon kövessük és azokból fakadóan
következtetni tudjunk arra, hogy ezek a tényezık szerepet játszhatnak-e a
csuszamlások kialakulásában, és ha igen, akkor milyen módon.
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CSUSZAMLÁSOK ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN: II. EREDMÉNYEK
Udvardi Beatrix1,2, Kovács István1, Füri Judit1, Kónya Péter1, Földvári
Mária1, Koloszár László1, Vatai József1, Szabó Csaba2
1

2

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kızettani és Geokémiai Tanszék,
Eötvös Loránd Tudományegyetem
udvbeatrix@gmail.com

Kulcs település egy részlegesen helyreállított, de a terepi megfigyelések alapján
mozgásra utaló jelenségeket mutató, fakadásokkal határolt partszakaszán a Dunával
párhuzamos és arra merıleges szelvény mentén mélyített fúrások anyagában
vizsgáltuk az üledék szövetét, szemcseméretét és ásványos összetételét.
A makroszkopikus bélyegek alapján a fúrások felsı részén szürke kızetliszt,
barna sovány agyag, mészmárga, míg az alsó részén finom-középszemcsés homok,
homokkıpad jelenik meg. A szöveti megfigyelések alapján a szürke egység alatt két
fúrásban, 1,5-2 m mélységben zavart üledékszerkezet azonosítható, amely 40-60 %
agyag mérető frakcióval jellemezhetı, és elkülönül a szemcseméretében kızetlisztes
környezetétıl. A homokos egységek kivételével az üledékek jelentıs részét
kétmaximumos görbe jellemzi és a homok frakció mennyisége 0-20% között változik.
Az ásványtani vizsgálatok alapján az üledékeket fıként kvarc (17-62%), kalcit
(0-43 %), dolomit (0-30 %), és rétegszilikátok (muszkovit, klorit, illit, kaolinit) (17-68
%) alkotják. Az agyagfrakció 90 %-át montmorillonit, illit, ill. muszkovit adja.
Az ásványos összetétel elemzések (XRD, termogravimetria, FTIR) rámutatnak
arra, hogy az üledék felsı része több karbonátot tartalmaz, mint az alsó része, míg a
kettı között anomálisan kicsi a karbonát mennyisége, ellenben nagyobb részarányban
montmorillonit jelenik meg, amelyet az üledék megemelt víztartalma kísér. A két
egység közötti üledék irányában haladva a kalcit termikus vizsgálatai alapján a
bomlási hımérséklet csökken, amely kisebb fokú kristályosságra utal. Ez a zóna a
korábbi feltárásokkal együttesen értelmezve a csuszamlás parti kifutásaként
értelmezhetı, amelynek kimetszıdésénél vonalmenti szivárgások észlelhetıek.
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DUNASZEKCSİ VÁRHEGY
PARTFAL STABILIZÁCIÓ KIVITELEZÉSE
Horváth Csaba
Alisca-Bau Zrt.

Dunaszekcsı Várhegy omlásveszélyes löszpart belsı állagának stabilizálása,
életveszélyes állapot elhárítása, monitoring rendszer üzembe helyezése
Kivitelezés menete:
Megrendelı: Dunaszekcsı Község Önkormányzata,
Kivitelezı: ALISCA BAU Építıipari ZRT.
A kivitelezés komplex mélyépítési feladat, amely négy fı egységbıl áll:
Szennyvízcsatorna hálózat,
Gerinccsatorna
Házi szennyvízbekötések
Vízrendezés, vápás vízelvezetı(út),
Mélyszivárgó rendszer (alvállalkozó: Sycons Kft.),
győjtıakna
ejtıkút
csıkivezetés
Gabion támfal építése,
földrézső rendezése
rézsüvédelem
Az egyes egységeknél részletesen bemutatásra kerülnek az alkalmazott anyagok,
anyagmennyiségek, technológiák, fényképek és ábrák segítségével
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A 2013 ELSİ NEGYEDÉVI RENDKÍVÜLI CSAPADÉK
HATÁSA A FELSZÍNMOZGÁSOK KIALAKULÁSÁRA
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON
Kneifel Ferenc
kneifel.ferenc@chello.hu

Ismeretes, hogy 2013 elsı negyedévében rendkívüli csapadékot mértek
országszerte, ezen belül is kiemelkedı a Közép-Dunántúl területe. 1901 óta nem
mértek ilyen csapadékmennyiséget az év elsı három hónapjában. Még emlékszünk a
2010-ben történt katasztrofális esızésekre, melyek szintén felszínmozgásokat okoztak.
Ezekrıl a 2011 évi konferencián számoltam be.
Az elızmények alapján szinte törvényszerő volt, hogy április hónapban
felszínmozgások sora következik. Ezekbıl – a teljesség igénye nélkül – ötöt mutat be
az elıadás. A legkülönbözıbb földtani környezetben, változatos lejtés viszonyok
mellett alakultak ki a mozgások, melyekben egy közös van: a rendkívüli
csapadékmennyiség okozta ıket.
– Balatonfőzfı Kilátó út 30 hrsz. A télvégi-kora tavaszi csapadék miatt – némi
késleltetéssel – alakult ki a mozgás a magaspart perem közelében.
– Balatonakarattya Aligai út 3531/3 hrsz A Balatoni magaspartok jellemzı
mozgásformája alakult ki áprilisban, amikor a meredek , magaspart alatti rézsőn
az átázott lejtıüledék mozdult el.
– Egeralja területén, sík környezetben egy homokbánya meredek rézsője felett az út
padkán repedt meg a felszín, egy kezdıdı mozgást jelezve.
– Fehérvárcsurgón a 8012 sz. út és az Aranyhegy dőlı közötti területen a víztározóra
nézı lejtıs térszínen alakult ki mozgás. Több épület is életveszélyessé vált és a
közmővek is megrongálódtak, illetve veszélyeztetettek.
– Tihany belterületén a parti útról a Kossuth útra felvezetı út feletti meredek rézsün
történtek mozgások, veszélyeztetve a felsı telkek végét és a közutat.
– Kulcs területén is történtek újabb mozgások ebben az évben, azonban ezek
vizsgálata egy külön elıadást érdemelne.
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PROBLÉMÁK A PARTFAL-STABILIZÁCIÓ
PROBLÉMAKÖRÉBİL 2013 KÖRNYÉKÉN
Hidasi János
ENVICOM 2000 Kft.
envicom2000@gmail.com

Az elmúlt hónapokban sokunkban merült fel az a kérdés, hogyan lehetne a
partfalak állékonyságára költött anyagiakat a leggazdaságosabban hasznosítani úgy,
hogy a mőszaki megoldás megfelelı szinten valósuljon meg.
A 2013-as év a korábbiaknál gazdagabb partfal-rongálódást hozott, mint
korábban. Ugyan akkor számos, már anyagi fedezettel rendelkezı helyreállítás,
kármegelızési munkálatok rekedtek meg.
Az elıadás elsı részében, a partfal-tönkremeneteli folyamatok közül, földtani
szempontból három alapvetı típust ismertetésére kerül sor:
1. A Dunamenti eolikus eredető lösz anyagú partfalak (ide tartoznak az északmagyarországi és a Dunántúli dombvidék partfalai is).
2. A Balaton-környéki magas partok káreseményei, amelyek döntıleg nem
eolikus üledékes kızetekbıl épül fel, de jellemzı a „dobostorta” szerkezet, vízben
keletkezett, a vizet eltérı módon vezetı rétegek kifejlıdése.
3. Az Alföldre jellemzı képzıdmények partfalkárai. A pleisztocén felsı része
vegyes eredető, finomabb szemösszetételő. Részben kisebb vízfolyások által lerakott,
részben pedig a Duna és a Tisza völgyébıl (vagy még nagyobb távolságokból) a szél
által ideszállított futóhomokból, iszapból, löszbıl áll. Ilyen anyagokból épülnek fel a
magasabb térszínő területek, elsısorban a Homokhátság dombjai.
Az eltérı rétegtani felépítés más lejtırongálódásokat hozhat létre.
A földtani ismeretek megszerzése során a feltárások mőszaki megfelelıségének
néhány buktatójára is szeretném felhívni a tervezésben résztvevık figyelmét.
A második részben a mőszaki megoldások közül a legmegfelelıbb kiválasztásának problémaköre mellett a megvalósításra szánt beavatkozások nehézségeivel, az
érdekeltségi körök és a jogi buktatók, ellentmondások feloldására szeretnék
javaslatokat tenni.
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A MACCAFERRI MAGYARORSZÁG KFT.
BEMUTATÁSA
Andaházy Loránd
MACCAFERRI MAGYARORSZÁG Kft
lorand.andahazy@maccaferri.hu

A cégcsoport bemutatása
A cég tevékenysége
Dróthálós szerkezetek
– Fonott hálós szerkezetek
– Gabionok
– RENO matracok
– Zsákgabionok
– Fonott hálók
– Hegesztett hálós szerkezetek
– Gabionok
Talajerısítési eljárások, erısített szerkezetek
– Talajvasalásos megoldások
– TerraMesh rendszer
– Macres
– Macwall
– Talajszegezés
Erózió-és sziklavédelem
– Horgonyok
– Erısített hálók
– Steelgrid
– MacRing panel

– HEA panel
– MacMat és MacMat R

Tervezı szoftverek
– MacPanel
– MacBARS
– MacFLOW
– Maqua

– MacSTARS (Gawac)
–MacREAD
–MacRA
– Bios

Geomőanyagok kereskedelme
– Termékkínálat

21

