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Bevezetés 

A Duna magyarországi szakaszán több száz kilométer hosszon alakultak ki 
magaspartok folyó jelenlegi vagy egykori medrei mentén. A magaspartok 
jellemzően több tíz méter magas partfalakkal és meredek lejtőkkel 
kapcsolódnak a Duna árteréhez. A hirtelen változó relief és a magaspartok 
formálódásában szerepet játszó különféle felszínformáló folyamatok miatt 
ezek a területek sok helyen tömegmozgásos folyamatokkal érintetettek. A 
felszínfejlődés területi jellemzői – vagy más megközelítésben a települési 
környezetet, az infrastruktúra elemeit és a gazdálkodás térszíneit 
veszélyeztető geomorfológiai jelenségek – nagyon különbözőek lehetnek a 
dunai magaspartok egyes szakaszai között, sőt az egyes szakaszokon belüli 
is. A magaspartok környezetében lakó emberek anyagi és természeti 
értékeinek megóvása érdekében fontos, hogy a felszínmozgásokkal 
veszélyeztetett magaspari szakaszok partfalrehabilitációs beruházás tervei a 
területre vonatkozó földtudományi ismeretek, a megelőző kutatási 
eredmények figyelembevételével készüljenek el.  

Tanulmányunkban néhány viszonylag gyorsan és költséghatékonyan 
elvégezhető módszert mutatunk be, melyek átfogó képet adnak a 
felszínfejlődés folyamatairól és a bennük rejlő veszélyforrások területi 
jellemzőiről. A tárgyalt geomorfológiai, geofizikai módszerek egymást 
támogatva és kiegészítve tárják fel a vizsgált terület felszínmozgásainak tér- 
és időbeli jellemzőit, a mozgások természetét, folyamatát és a 
kialakulásukhoz vezető természetes és emberi hatásokat. E módszereket a 
kulcsi magaspart előterében lévő és a korábbi partrogyások földtömegeire 
épült településrész példáján mutatjuk be. 
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A kulcsi magaspart bemutatása 

Kulcs a Mezőföld keleti peremén az Adonyi-öblözettől délre található, 
belterületén található egy 30-50 m magas magaspart. A település 
nagyobbrészt a magasparttól nyugatra elterülő löszplató felszínén 
kisebbrészt a magaspart oldalában lévő nagy partrogyásos, csuszamlásos 
földtömegeken épült. Ez utóbbi terület korábban üdülőövezeti rész volt, de 
ma már számos állandó otthonnak ad helyet. Szinte a teljes Duna-parti sáv, 
illetve a szakadóparttal lezökkent magasparti szakasz a mozgásokkal 
veszélyeztetett területhez tartozik, ahol a földtömegmozgások hosszú ideje 
visszatérően jelentkeznek, lassú kúszó és zökkenő mozgások valamint 
eróziós tevékenységek (mélyutak) nyomai egyaránt fellelhetők. A 
felszínmozgásokkal foglalkozó kutatások, illetve a partfal rehabilitáció 
kérdése rendre a nagykiterjedésű felszínmozgásokat követően (1964, 1966, 
1977 évi és 2011 óta újra-újra bekövetkező mozgások) váltak aktuálissá 
(PÉCSI M. et al. 1976, SCHEUER GY. 1979, FODOR T-NÉ. et al. 1983, FARKAS J. 
2011., BALOGH J, SCHWEITZER F. 2011., BALOGH J. ET AL. 2014).  

Módszerek 

A geomorfológiai vizsgálatok a felszínfejlődés történetével, a különbőző 
felszínformák kialakulásával, a domborzat formálódásának mai és jövőben 
várható folyamataival foglalkozik. Szintetizáló jellegű kutatás, amely a táj 
megértésére törekszik, az adott területre vonatkozóan egy sor természet, 
társadalom és műszaki tudomány eredményeit használja fel, ezeket 
értelmezi a geomorfológiára jellemző terepi, fizikai és numerikus 
vizsgálatok eredményeivel együtt. A partfalrehabilitációk kapcsán a 
mérnöki szemléletű geomorfológiai kutatások jelentősége abban áll, hogy 
azok a tömegmozgásos és eróziós jelenségek jellemzőit, okait és 
hatásterületét tárják fel. A tematikus geomorfológiai és domborzatminősítő 
térképek számos felszínalaktani és vízföldtani kérdést értelmeznek, melyek 
alapvető jelentőséggel bírnak a tervezés megalapozottságát és a kivitelezés 
sikerét illetően. Ilyen téma lehet például meghatározni a felszíni és felszín 
alatti vízmozgások irányát és jellegét, a csuszamlások helyét és 
szakadásfrontját vagy a különböző felszínek állékonyság szerinti vagy 
erózióval szembeni ellenállóképességének minősítése.  

A geofizikai módszerek közül multielektródás geoelektromos anizotrópia 
méréseket végeztünk (MTA CSFK GGI) Iris SYSCAL PRO Switch típusú 
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műszerrel azoknak a 2D vagy 3D szerkezeteknek (felszín alatti formák, 
eltemetett völgyek, földtani rétegek) a feltárására, amelyek magyarázatot 
adhatnak a felszíni tömegmozgások egyenetlen területi eloszlására és a 
mozgások kialakulásában fontos szerepet játszó felszín alatti vízek 
összefüggéseire. A felszínmozgásokkal veszélyeztetett területeken végzett 
geoelektromos mérésekkel jól el lehetett különíteni a különböző porozitású 
üledékek, formák és rétegek helyzetét. Egy adott hely többszöri mérései 
igazolták, hogy együtt változott az üledékek víztelítettsége (és fajlagos 
ellenállás értékei) a folyó vízszintjének változásával (PRODÁN T. et al 2013). A 
mérések a földtömegmozgásokkal leginkább érintett településrészeken: a 
Hullám utcában, a Deák Ferenc utcában, Anonym utcában, a Temető 
utcában, A Duna soron és a Sőtér sétányon, ill. ezekre merőleges 
nyomvonalon történtek.  

A szintetikus apertúra radar (SAR) technikával készült műholdas 
radarfelvételek segítségével nagy pontossággal mérhetővé és 
térképezhetővé válnak az egyes felszínmozgásos események és folyamatok 
(FERRETTI, A et al. 2007). Az itt bemutatott eredmények egy nemzetközi 
együttműködés keretében születtek (DORIS: Ground Deformation Risk 
Scenarios: an Advanced Assessment Service, EU FP7 Theme 9: Space Call 2 
FP7-SPACE-2009-1). A módszertani kutatás során öt műhold4 különböző 
hullámsávban (C-, L- és X-sáv) készített felvételei kerültek feldolgozásra, 
ezáltal a felszíndeformációs adatok egy hosszú idősort (1992-2012) fednek 
le. A hosszú időszakot lefedő kutatás lehetővé teszi akár több évtizede 
lezajlott mozgások vizsgálatát is. A SAR adatok feldolgozását az ALTAMIRA 
cég készítette SPN (Stable Point Network) módszer segítségével. Az SPN 
módszert részletesen a DEL VENTISETTE, C., et al. 2013 ismerteti. A vizsgálatok 
eredményeként a radarhullámokat jól visszaverő pontokon (u.n. PS: 
Permanent Scatterer – állandó szórópont) megállapítható a SAR felvételek 
között eltelt időben a mozgás sebessége akár a néhány mm/év 
tartományban. Ez a pontosság lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk az ismert 
több centiméteres elmozdulással járó suvadásos, rogyásos események 
előtti és utáni időszakokban történő lassú mozgásokat is. A mozgással 
érintett területeken minden műhold/hullámsáv esetében sikerült számos, 
szignifikáns mozgást mutató szórópontot detektálni. A legtöbb területen 
megfigyelhető, hogy egymáshoz közel eső szórópontok csoportjai közel 
azonos sebességgel mozognak, így lehetőség adódott arra, hogy együtt 
mozgó zónákat jelöljünk ki, feltárva így a mozgások térbeli 
differenciáltságát. A zónák kijelölésénél figyelembe vettük még az ismert 

                                                           
4 ERS-1, ERS-2, ENVISAT, ALOS, TerraSAR-X 



Lábjegyzet 6pt betűmérettel 

 

nagy csuszamlások kialakulásának helyeit és a földtömegmozgások 
környezetében kialakult repedésvonalakat, geomorfológiai jegyeket, 
geológiai felépítést is. Felhasználtuk továbbá a szórópontok 
átlagsebességeire illesztett felületet is, melyen egyrészt jól azonosíthatóak 
a közel azonos sebességű és a nagy változást mutató zónák, másrészt a 
szóróponthiányos és így adathiányos területekre is szolgáltat extrapolált 
eredményt. 

 

1. ábra. Általánosított földtani keresztszelvény Kulcs Csere-hegy 
felszínmogásos Duna menti szakasza és az Öreg- Debella Radicsai –szőlők 
lejtői között5. (Szerk. Balogh J. és Viczián I.) 

Geomorfológiai, földtani eredmények 

A területre eső archív fúrások adatai és földtani szelvényezés alapján 
elkészítettük a Kulcs, Csere-hegy felszínmogásos Duna menti szakasza és az 
Öreg-Debella, Radicsai-szőlők lejtői közötti terület általánosított földtani 
keresztszelvényét (1. ábra). A terület földtani felépítése változatos, a 

                                                           

5 Jelmagyarázat: 1. fiatal lösz; 2 fiatal homokos lösz; 3.homok; 4. fosszilis barna talaj; 5. fosszilis vörösbarna talaj; 
6. öreg lösz; 7. agyagos öreg lösz mocsári rétegekkel tagoltan; 8. homokos aleurit; 9. aleuritos agyag; 10. kulcsi 
vörösagyag; 11. felsőpannon agyag; 12. törmeléklejtő megcsúszott, áthalmozott rétegei; 13. talajvíz és rétegvíz 
szintek; 14 csúszólap és partrogyások íve; 15. feltételezett vető; 16. forrás 
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pannóniai tengeri agyagon és vörösagyagokat tartalmazó pliocén üledékek 
felett a 40–50 m vastag és fosszilis talajhorizontokkal tagolt pleisztocén 
korú lösztakaró található. A felszínmozgással érintett terület határain – 
Kulcson a Vörös-domb szelvényében valamint a hajóállomás szelvényében – 
megfigyelhetők a partfalban a Duna medréig alámetsző csúszólapok (kulcsi 
vörösagyag összlet). A csúszólapként is szolgáló rétegek közvetlenül a Duna 
középvízi medrének szintje felett találhatók és a folyó irányába lejtenek.  

A magaspart rétegtani adottságaihoz igazodva három jelentősebb felszín 
alatti vízhorizont figyelhető meg. Az első szint vize felszíni eredetű, a két 
alsó pedig a Mezőföld felől érkező nyomás alatti rétegvizeket vezeti a 
Dunába. A vizek áramlási zónái a fosszilis talajhorizontokra, ill. a vörösagyag 
rétegre települő vízáteresztő üledékekhez köthető. A mozgások 
szempontjából a legalsó rétegvízszint a meghatározó, ez táplálja a Duna 
partján fakadó nagyszámú és jelentős vízhozamú források sorát is. Ez a 
réteg a folyó vizével is kommunikál, a magas és tartós dunai vízállások 
idején a folyó felől kap betáplálás, ill. a forrásokon kiáramló rétegvizek útját 
maga a Duna is gátolja, így a vízük feltorlódhat. Hasonló duzzasztó hatást, a 
rétegvizek áramlási nyomásának növekedését, a magaspart alját felépítő 
üledékek átázását, az agyagos rétegek képlékennyé válását és a felette lévő 
rétegek víztartalmának növekedését okozzák a magaspart lábánál található 
foszilis csúszások halmazai is. A magaspart mentén két típusba sorolhatók a 
talajvíz-források. Ahol a magaspart előterében hiányoznak a csuszamlásos 
üledékhalmazok (2. ábra), ott a partfalból egyszerű talajvízforrások 
fakadnak. Ha vízvezető rétegek a magas part alján nagyobb távolságon 
keresztül nyugodt településűek, akkor források nem keletkeznek, mert a 
talajvíz nem koncentráltan, hanem több száz méteren át szivárgóvíz 
formájában lép a felszínre, ill. a Duna medrébe. Ahol a nagytömegű 
csuszamlás halmazok gátolják a vízkilépést a talajvíz a csuszamlásos halmaz 
tetejéig is visszaduzzad, és ott a duzzasztott talajvízforrások közvetlenül a 
törmeléklejtő magasabb rétegeiből lépnek a felszínre. A felszínmozgások 
jellemzően akkor újulnak fel vagy alakulnak ki, amikor a felszínalatti vizek 
mennyisége kellőképp megnövekszik vagy áramlási viszonyaik hirtelen 
megváltoznak – pl. a Duna vízállásának változásit követve vagy extrém 
meteorológiai események vagy antropogén tevékenységek hatásra – és a 
csúszólapok mentén a magasparti föltömegek a kritikus talajmechanikai 
nyírószilárdságaikat elérik. A mozgásokat kiváltó antropogén ok lehet a 
mozgásveszélyes zónán belüli közműhibák, csőtörések, és szennyvíz-
szikkasztások okozta elvizesedés (SCHEUER GY. 1979, FODOR et al. 1983.). A 
felszín alatti vízáramlás viszonyait ezek mellett a szuffóziós jelenségek is 
befolyásolhatják. Terepbejárásainkon több helyen (2. ábra) láttunk és 
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térképeztünk olyan lefolyástalan területeket, ahol akár 2 méter mélységű 
időszakos belvizek alakultak ki. A beszivárgó felszíni vizek nagyrészben a 
szuffóziós hatásokra kialakult zónákban nyelődik el. A geomorfológia 
térképen a fennt tárgyalt jelenségek területi jellemzőit is ábrázoltuk.  

 

2. ábra. Kulcs mérnök geomorfológiai térképe6 (Szerk.: Balogh J.- Viczián I.) 

A geomorfológiai térképen jól körülhatároltak a mozgásokkal 
veszélyeztetett területek. Jól elkülőnithetők a csuszamlások különböző 
generációi, azok a területek, ahol a mozgások időről időre újra kiújúlnak, 
illetve azok a part közeli csuszamláshalmazok is, amelyek kúszó vagy lassú 
sárfolyásos mozgást végeznek a Duna felé. A település tágabb 
környezetének geomorfológiai viszonyait vizsgálva szembetünő a 

                                                           
6 Jelmagyarázat: I. Ártéri formák: 1. alacsony ártér; 2. magasártér; 3. feltöltött meander szántóföldi művelésben; 
4. meander ártéri erdővel; 5. zátonysziget. II. Dombsági formák: 6. löszplató 145 m tszf. felett (ÉNy-DK-i irányban 
tagolt); 7. lepusztult löszplató 130-145 m tszf. felett (ÉNy-DK irányban tagolt); 8. eróziós-deráziós tanuhegy; 9. 
lejtőpihenő, csúszáshalmaz; 10. fosszilis csuszamlások szakadási frontja. III. Völgyek, szerkezeti formák: 11. 
eróziós völgy; 12. eróziós-deráziós völgy; 13. deráziós völgy; 14. deráziós fülke; 15. vízmosás; 16. szuffóziós 
mélyedés; 17. szerkezeti nyereg; 18. tektonikus törésvonal;19. tektonikus süllyedék pereme; 20. forrás. Lejtők: 21. 
lejtő általában; 22. csuszamlás veszélyes lejtők. IV. Antropogén formák:23. beépített belterület;24. hézagosan 
beépített üdülő övezet, állandóan lakott házakkal. 25. tereplépcső. 
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domborzat ÉNy-DK irányú tektonikai meghatározottsága, a süllyedő 
területek (pl. Adonyi-öblözet) hatása és a Duna oldalazó eróziójának 
szerepe (BALOGH J. et al. 1989. SCHWEITZER F. et al. 2011.). A tágabb környezet 
földtani, geomorfológiai, vízrajzi viszonyait vizsgálva arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a kulcsi magaspart lábánál megjelenő forrásoknak a 
Mezőföld nagy területeire kiterjedő vízgyűjtőterülete van. A mozgások 
kialakulásában alapvető szerepet játszó felszín alatti vizek vizsgálatánál a 
recens domborzati hatások mellett a paleodomborzat (pl. eltemetett 
völgyek) és az ehhez igazodó különböző vízvezető tulajdonságú üledékek 
vizsgálata szükséges, ezekben a kutatásokban jelentenek hatékony 
segitséget a geoelektromos mérési módszerek. 

Geofizikai módszerek, a multielektródás geoelektromos 
anizotrópia mérése 

Kulcson négy csuszamlásveszélyes terület különíthető el, amelyek közül 

először a Hullám utcában és környékén végeztünk geofizikai kutatásokat. 

Legutóbbi geofizikai méréseink az előző területtől délebbre, a strandon 

(Sőtér sétány és Duna sor) készültek – a folyóval párhuzamosan, 

Schlumberger, Wenner és dipól-dipól mérési elrendezésekkel, 106,5 m 

hosszan. A Schlumberger elektróda-elrendezéssel kapott inverziós 

szelvényen (3. ábra) a felszín közelében lévő 1-1,5 m vastagságú viszonylag 

magasabb ellenállású réteg alatt egy kb. 3-4 m vastagságú alacsony fajlagos 

ellenállású réteg mutatkozik, az alatt pedig, 9-10 m mélységben megjelenik 

egy vízszintesen és függőlegesen is jól lehatárolható nagyobb fajlagos 

ellenállású térrész. Ez a kontrasztosan megjelenő, 100-150 ohmm-nél 

nagyobb fajlagos ellenállású 2D szerkezet minden bizonnyal nem agyag, 

hanem homok, kavics, vagy valamilyen homokos kavicsos összetételű 

képződmény lehet. Ez a képződmény a többi elektróda-elrendezéssel 

kapott inverziós szelvényen is megjelenik, a csekély eltérés az inverzió 

tulajdonságaiból (ekvivalencia) és a használt elektróda elrendezések eltérő 

leképezési tulajdonságaiból ered, de a modellek közös elemei 

egyértelműen megfeleltethetőek egymásnak. 
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3. ábra. Geoelektromos inverzió eredménye a Sőtér sétányon mért 
szelvényen 

SAR – Szintetikus Apertúra Radar technika alkalmazása 
Kulcs mintaterületen 

Kulcson minden ismert felszínmozgásos esemény környezetében, ill. a 
mozgásokkal potenciálisan érintett területen sikerült mozgó szórópontokat 
azonosítani az összes vizsgálatba bevont műhold felvételei esetében. A 
különféle SAR műholdak felvételei alapján elkészült Kulcs mintaterület 
részletes mozgásvizsgálata (4. ábra), eredményeképpen egy hosszú 
időszakra (1992-2012) nézve sikerült rekonstruálni a mozgások ütemét, 
dinamikáját és hatóterületét. A 2006-2011 időszak alatt több terepen is 
megfigyelt, sőt jelentős károkat okozó felszínmozgásos esemény történt. Az 
ERS műhold felvételein azonosított szórópontok segítségével az esemény 
előtti, az ENVISAT esetében esemény előtti és közbeni, ALOS esetében az 
események közbeni, a TerraSAR-X esetében az események utáni időszakot 
vizsgálhattuk. A káresemények előrejelzése és a védekezés lehetőségeinek 
megválasztása szempontjából is igen fontos az az eredmény, hogy a lassú 
mozgások már jóval a felszínmozgásos események bekövetkezte előtt 
mérhetőek voltak és az esemény bekövetkezte után is sokáig eltartottak, 
míg végül a lejtő stabilizálódott. Több olyan területen is mozgást 
állapítottunk meg, ahol ismert eseményről nincs tudomásunk.  
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4. ábra. Kulcs mintaterület részletes mozgásvizsgálata a különféle SAR 
műholdak felvételei alapján (Füsi B. 2013) 
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Összefoglalás 

Tanulmányunkban olyan geomorfológiai és geofizikai módszereket 

mutattunk be, melyek hatékonyan és gazdaságosan alkalmazhatók a 

partvédelmi beruházások tervezésénél és monitoringozásánál. A kulcsi 

magasparton végzett kutatásaink néhány eredményének bemutatása 

példáján szemléltettük, hogy a tömegmozgások kialakulása mennyire 

komplex földtani, geomorfológiai, hidrológiai és emberi tényezők 

együttesének függvénye, így megismerésük is csak különböző, egymást 

kiegészitő módszerek együttes alkalmazásával érhető el. A geomorfológia 

és a SAR vizsgálatok a felszínfejlődés történetét, dinamikáját, a 

veszélyeztetett területek lehatárolását adják meg időben eltérő módon. A 

geoelektromos mérések teljes szelvényben mutattják be a földtani 

viszonyokat ott is ahol nem állnak rendelkezésre kellő sűrűségben 

fúrásadatok. Eredményei a paleodomborzat és a különböző földtani 

üledékek elhelyezkedése kérdésében bővíthetik a geológiai, geomorfológiai 

ismereteket.  

A módszerekben rejlő lehetőségek ismeretében és a dunai magaspartokon 

eddig megvalósult partfalrehabilitációs munkálatok tapasztalatai alapján 

indokoltnak és szükségesnek tartjuk az itt bemutatott geomorfológiai, 

geolektromos és SAR technika alkalmazását a mozgásveszélyes 

magaspartokon tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan. 
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