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Bányaföldtani tapasztalatok

a balatonrendesi homokkõbányában

Klespitz János

Az alábbiakban leírtak a kõbányaiparban és a bányaüzem-
ben végzett három évtizedes gyakorlati bányaföldtani
tevékenységem tapasztalatai.

A balatonredesi homokkõbánya a Balaton-felvidék
délnyugati részén, a Balaton és a Káli-medence között
húzódó Rendesi-hegyen, Balatonrendes községtõl mint-
egy 400 m távolságra található (1. ábra). A bányaüzem a
Rendesi-hegy északkeleti végén tárja fel a permi vörös
homokkövet. A kitermelt homokkõ fõleg vízügyi termés-
kõként hasznosul, valamint a térség kedvelt tájjellegû
építõ- és díszítõköve.

A Rendesi-hegy gerince északkelet-délnyugat irány-
ban húzódik a Balaton és a Káli-medence között. Maxi-
mális tengerszint feletti magassága 237 m Balti felett, kb.
130 méterrel emelkedve a Balaton szintje fölé. A mintegy
1500 méter gerinchosszúságú Rendesi-hegy délkelet fe-
lõl meredekebb lejtõvel, északnyugatról, a Káli-meden-
ce irányából lankásabban emelkedik a környezõ felszín
fölé. Délnyugatról a hegyet a Burnót-patak völgye, észak-
kelet felé a mintegy 160 méteres szinten kialakult hegy-
nyereg zárja le. A hegynyeregtõl tovább északkeletre a
felszíni morfológia ismét emelkedõ tendenciát mutat. A
bányamûveléssel feltárt hegy jelenlegi morfológiája a
hegyet alkotó földtani képzõdmények erózióval szem-

beni különbözõ mértékû ellenálló képességének követ-
kezményeként alakult ki.

A Rendesi-hegy földtani felépítésében uralkodó kõzet
a felsõ permi vörös homokkõ (Balaton-felvidéki Homok-
kõ Formáció). Az északnyugati és délkeleti lankás oldalak
kõzetanyaga a pleisztocén lösz. A délkeleti lejtõn pleiszto-
cén törmelékkúp is elõfordul. Az alacsony reliefenergiájú,
laposabb felszínen holocén alluvium, berekföld és mocsá-
ri föld található (2. ábra).

A bányaterület és közvetlen környékének földtani fel-
építését a Magyar Állami Földtani Intézet 1:25 000-es föld-
tani térképe, a Rendesi-hegy délnyugati részén mélyített
kutató magfúrás, a felszíni kibúvások és a bányászati feltá-
rások alapján ismerjük. A legbõvebb ismereteket a mint-

    1. ábra. A balatonrendesi homokkõbánya és környéke,
vázlatos helyszínrajz

1 - szintvonal (mBf.); 2 - meddõhányó; 3 - település

2. ábra. A balatonrendesi homokkõbánya környékének földtani
térképe (a MÁFI egységesített földtani térképe alapján)

1- a balatonrendesi homokkõbánya; 2 - a permi vörös homokkõ
dõlésiránya és dõlésszöge; 3 - kutatófúrás; 4 - a földtani szelvény

nyomvonala; 5 - település; H.a. - holocén alluvium; H.b.m. -
holocén berekföld, mocsári föld; Pl.l. - pleisztocén lösz; Pl.t. -

pleisztocén törmelékkúp; Pli.kh. - pliocén kvarchomok; Pli.h.a.am.
- pliocén homok, agyag, agyagmárga; Ap.h. – alsó pannóniai

homok; Pe.hk. - felsõ permi homokkõ
(Balaton-felvidéki Homokkõ Formáció)
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egy 1300 méter összhosszúságú bányafalak nyújtják, me-
lyek szeletenkénti fejtésénél minden kutatási módszernél
részletesebb ismereteket kapunk a feltáruló földtani kép-
zõdmények anyagáról és települési módjáról.

A felsõ permben képzõdött homokkõ (Balaton-felvi-
déki Homokkõ Formáció) feküjét alkotó devon idõszaki
fillit a bánya közvetlen környezetében nem figyelhetõ
meg. Arra a Révfülöp és Balatonrendes közötti kõzetki-
búvás és a Rendesi-hegy délnyugati részén lemélyített
kutató magfúrás alapján következtethetünk (3. ábra).

A felsõ permi homokkõösszlet az egykori kristályos kör-
nyezet feldolgozott kõzetanyagát (világosszürke és fekete
kvarcit, ritkán fillit és kvarcporfír) tartalmazó durva breccsával
kezdõdik, ami közvetlenül a fillitre települ, feljebb finomabb
szemcséjû, majd palás közbetelepülésû, végül vékony kõ-
szénzsinórokat is tartalmazó tarka, palás agyagos rétegekkel
zárul. A kovásodott ullmannites törzsdarabokat is tartalmazó
homokkõösszlet anyaga fizikai mállásból származó, felhal-
mozódott, változó mértékben koptatott törmelék, mely min-
den bizonnyal édesvízben ülepedett le.

A balatonrendesi homokkõbánya a permi homokkõösszlet
felsõ, felszín közeli részét mûveli mintegy 50 méter vastag-
ságban. Közép- és durva szemcséjû homokkövet tárnak fel.

3. ábra. Balatonrendes, Rendesi-hegy földtani szelvénye

1 - holocén agyag; 2 - pleisztocén lösz; 3 - felsõ permi homokkõ; 4 - devon fillit; 5 - kutatófúrás

4. ábra. A permi homokkõ településének elvi szelvénye
a balatonrendesi homokkõbánya bányászati feltárásai alaján

1 - holocén homokkõ-törmelékes talaj; 2 - felsõ permi homokkõ;
3 - felsõ permi vörös agyag

Az alsó bányamûvelési szintrõl leírt egyik kõzetminta: bar-
násvörös, tömött, kemény, darabos törésû (nem szilánkos, le-
kerekített élû, a földes töréshez közel álló felületû). A kõzet
anyagát képezõ kvarchomok szemcsenagysága dominálóan
0,5 milliméter alatti. A friss törési felületeket, fõleg erõs fény-
ben, a barnásvörös kõzetanyagba beágyazódott 1 milliméter
körüli víztiszta kvarcszemcsék kristálylapjainak becsillaná-
sai teszik változatossá. A homokkõ kötõanyaga agyagos,
meszes, esetenként kovás is lehet.

A kõzet réteges, pados településû. Az átlagos dõlés 21-
22º északnyugati irányban (4. ábra). A kõzetpadok vas-
tagsága optimális esetben a 2 métert is eléri, de a 70-80
centiméteres padvastagság gyakorinak mondható. A ho-
mokkõpadok között szingenetikus vörös agyag mutat-
kozik, melynek vastagsága 5-20 centiméter.

A bányaföldtani megfigyelések alapján a bányaterüle-
ten a fõ törésirány a magyar középhegységre jellemzõ
északkelet-délnyugati. Ezt a Rendesi-hegy morfológiája
és gerincének vonulatiránya is jól jelzi.

A bánya északnyugati és délkeleti bányafalain jelentõs
törések, vetõtükrök mutatkoznak. Az alsó bányamûvelési
szint északnyugati falával párhuzamosan húzódó törés
mentén erõs kõzetelbontódás (agyagosodás) tapasztalha-
tó. A tektonikai erõk hatására az egyes kõzetblokkok nem
azonos mértékû elmozdulással reagáltak, melynek követ-
keztében azok között kisebb dõlésirány- és dõlésszög-el-
térések mutatkoznak (5. ábra). A törések mentén fellépõ
mechanikai hatás és az azok által determinált oldatáramlá-
sok kõzetminõség-rontó elbontódásokat okoztak.

A permi vörös homokkõ kõzetfizikai jellemzõi:
– mértékadó fajsúlya 2,468 g/cm3;
– mértékadó testsûrûsége 2,320 g/cm3;
– átlagos vízfelvétele 2,16 tömeg%;
– mértékadó nyomószilárdsága: légszáraz állapotban

536 kp/cm2; vízzel telített állapotban 289 kp/cm2;
fagyállósági vizsgálat után, vízzel telített állapot-
ban 370 kp/cm2;

– igen fagyálló, a kõzet az 50-szeri fagyasztást káro-
sodás nélkül kiállotta.
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A kõzetviszonyok és a települési mód bánya-

földtani konzekvenciái

A jelenleg is mûvelés alatt álló bányaüzem a Rendesi-
hegyet északkelet irányból két szinttel (164 és 184 m
Balti felett) nyitja meg. Mivel a kõzet kitermelése a dõ-
lésiránnyal szemben történik, a bányafal elõrehaladtával
mindig idõsebb képzõdménybe jut. Ez azt jelenti, hogy
alulról mindig újabb rétegek-padok kerülnek a mûvelt
falba, vagyis a kitermelt kõzet minõsége folyamatosan
változik

Üledékes kõzetek bányászatánál a kõzetdõlés-irányú
fejtés minõségileg a legváltozatosabb mûvelési irány. A
csapásirányú fejtés – mivel ekkor hosszú ideig azonos
kõzetösszletben haladunk – minõségi változékonyság
szempontjából kedvezõbb. Ez irányban egyenletesebb
kõzetminõségû termékjövesztés várható. Dõlésirányú bá-
nyamûveléskor a bányaudvar irányába dõlõ kõzetréte-
gek, padok biztonsági szempontból se kedvezõek.

Külszíni bányatelepítés esetén a kõzet megjelenési
módján kívül még számos más fontos tényezõ is determi-
náló, mint például a nyersanyag térbeli elhelyezkedése, a
morfológiai adottságok, a termelési és környezetvédelmi
körülmények, a szállítási lehetõségek stb.

A bányaüzemben a fedõviszonyok nem kedvezõtlenek.
A Rendesi-hegyen a homokkõ alkotta, morfológiailag ki-
emelkedõbb felszínrõl az erózió hatására elaprózódott, el-
mállott közettörmelék lemosódott, és ez az alacsonyabban
lévõ, laposabb felszín üledékösszletét gyarapítja. Ennek
eredményeként a meredekebb, kiemelkedõ felszínen a ho-
mokkõ kibúvásban mutatkozik. Ez tette lehetõvé a hegy
tetején ma is számos helyen mutatkozó, egykori magán-
építkezések céljából végzett kõkitermelést. Ezekben a kis,
néhány m-es ,,bicskabányákban” csak a felszínközeli ho-
mokkõrétegeket tudták kitermelni. A mélyebben fekvõ,
vastag pados homokkõ tömbjeinek jövesztése már szak-
szerû mûvelési technológiát igényel.

A már lankásabb felszínen lévõ alsó bányamûvelési
szint délkeleti bányafalán jól látható a homokkõ feletti
vastagabb fedõ képzõdmény, melynek kõzetanyaga el-
agyagosodott és kevésbé mállott homokkõ változó ará-
nyú keveréke (6. ábra). A felszín felé az elagyagosodás
mértéke növekvõ tendenciát mutat. Jelenleg a bányamû-
velést a fedõ képzõdmények nem zavarják, mert a kõzet
kitermelése az alsó bányamûvelési szintrõl folyik.

A bányaüzemben genetikai szempontból szingenetikus
és posztgenetikus belsõ meddõ különíthetõ el.

A szingenetikus belsõ meddõt a homokkõ rétegek és pa-
dok közötti vörös agyag alkotja (4. ábra). A közbetelepült
vörös agyag vastagsága néhány centimétertõl 10 centiméte-

5. ábra. A törés mentén változó mértékben
megbillent kõzetblokkok

6. ábra. Mállott, agyagos homokkõ fedõ a pados
településû felsõ permi vörös homokkõ fölött

7. ábra. A kõzetrepedések, litoklázisok mentén áramló oldatok
mállasztó hatására elszínezõdött homokkõ
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rig változik. Egyetlen alkalommal mutatkozott az alsó bá-
nyamûvelési szinten 30 centiméter agyagkivastagodás.

A jelentõsebb, úgynevezett posztgenetikus belsõ med-
dõt a tektonikai törések, litoklázisok mentén áramló ol-
datok mállasztó hatása idézte elõ. A homokkövet elbontó
oldatok hatásmechanizmusa több fázisban mutatkozik.
Elsõ lépésként szürkéssárga elszínezõdést (7. ábra), majd
morzsalékos szétesést és végül elagyagosodást okoznak.
A szürkéssárga elszínezõdés helyenként csak néhány mil-
liméter, rosszabb esetben több deciméter is lehet. Az erõ-
sebben elbontott homokkõ már kézzel szétmorzsolható,
tehát építõkõként nem hasznosítható. A kõzetmállás har-
madik fokozatában a homokkõ teljesen elagyagosodik.
Az alsó bányamûvelési szint északnyugati bányafala egy
ilyen tektonikai törés mentén elagyagosodott zónát ér el,
megakadályozva a bányafal ez irányú továbbhaladását
(8. ábra). Itt a továbbiakban bányaföldtani, illetve bá-
nyászati feladat az agyagosodás térbeli helyzetének, ho-
rizontális és vertikális kiterjedésének tisztázása.

A bányamûvelést a feküvel kapcsolatos gondok nem
nehezítik, mivel a permi vörös homokkõ feküjét képezõ
devon fillit, a rendelkezésünkre álló jelenlegi ismeretek
alapján, az alsó bányaudvarszint (164 m Bf.) alatt több
száz méterrel mélyebben található (3. ábra).

A kemény kõzeteket kitermelõ bányaüzemek mûvelé-
sét többek között nagyértékben befolyásolják a haszonkõ
fõ tektonikai törésirányai, a litoklázis rendszere és az erõ-
sen morzsolt, tört zónák térbeli helyzete, lefutási iránya. A
jövesztõrobbantásoknál mindezekre figyelemmel kell len-
ni, mert ellenkezõ esetben veszélyes, úgynevezett kifúvás
– a tervezettnél nagyobb kõszórás – jöhet létre.

A bányaüzem hidrológiai helyzete a terület morfoló-
giájából és a bánya szintviszonyaiból eredõen kedvezõ.
Az uralkodóan haszonkõ kõzetanyagú Rendesi-hegyet
északnyugatról és délkeletrõl a mélyebben fekvõ Káli-
medence és a Balaton veszi közre. Így a csapadékvíz le-
folyására, illetve a kõzetekben történõ elszivárgására ezen
irányokban, de fõleg a Balaton felé van lehetõség. A kör-
nyezõ területhez viszonyítva kiemelkedõ szinthelyzetû
bányaüzem jelenleg is száraz. Vízvédelmi szempontból
csak a felszíni vízelvezetést kell biztosítani.

Érdekességként kell megjegyezni, hogy az alsó bánya-
mûvelésû szint északnyugati bányafala elõtt, a talpból,
csapadékosabb idõt követõen huzamosabb ideig percen-
ként néhány liter hozamú vízszivárgás tapasztalható. A
vízkiáramlás száraz idõ esetén néhány hét elteltével foko-
zatosan elapad. A nem jelentõs vízszivárgás a permi ho-
mokkõben kialakult lokális víztároló csapdára enged kö-
vetkeztetni, ami jelentõsebb csapadék esetén egy adott
szintig feltöltõdik, majd a túlfolyás eredményeként fellé-
põ vízszintcsökkenés következtében fokozatosan elapad.

A balatonrendesi bányaüzemben kitermelt vörös ho-
mokkõ jelenleg fõleg vízügyi terméskõként hasznosul a

balatoni partvédõ mûvek és mûtárgyak építésénél. A bá-
nyatermék elszállítása elsõsorban a balatonrendesi uszály-
rakodón történik.

A vörös homokkõ Magyarország egyik legszebb tájjel-
legû építõköve. Az építményekben jól mutat a Balaton-
felvidék másik jellegzetes kõzetével, a sötétszürke és feke-
te színû bazalttal kombinálva. A térségben lévõ több száz
éves mûemlék építmények is jelzik a homokkõ építõkõ-
ként való korábbi felhasználását. Örömteli, hogy a kõzet
esztétikai szépségét a mai építtetõk és építõk is felismer-
ték, és az új létesítményekben egyre gyakrabban sokolda-
lú alkalmazást nyer. A homokkõ pados megjelenése – ami
esetenként a 2 métert is eléri – lehetõvé teszi díszítõ tömb-
kõként és faragott kõként való felhasználását is. A közel-
múltban a kockakõ-hasítási kísérletek is jelezték a kõzet
ez irányú hasznosíthatóságának a lehetõségét. Az orszá-
gos ásványvagyon-mérlegben a permi vörös homokkõ dí-
szítõ homokkõként van nyilvántartva.

A balatonrendesi homokkõbánya ásványvagyon-kész-
lete és a Rendesi-hegyet képezõ jelentõs homokkõva-
gyon még hosszú ideig biztosítani tudja a térség vízépí-
tõ- és építõkõigényének zavartalan ellátását.
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