
A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) kerületi
bontásban készíti a főváros környezetföldtani térkép-
sorozatát, mivel ezen anyagoknak fő felhasználói, a
területek gazdái, az önkormányzatok. Eddig elkészült a
XVIII, XIV, VIII, XI, III. kerület térképsorozata és
folyamatban van a XIII. kerület térképeinek szerkesztése.

Azt, hogy ezek a térképek gyakorlatban jelentkező igényt
elégítenek ki, az esetenkénti speciális megrendelések bizo-
nyítják.

A főváros területén a munkák alapjául felhasználjuk a
Budapest építésföldtani térképsorozat részben megjelent,
részben kéziratban lévő értékes anyagait, melyek a MÁFI, a
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Kivonat

A környezetföldtani tematikájú térképek között a településgeológiai térképek megjelenését, tartalmi és formai kialakításának fejlődését a
környezeti problémák fokozott előtérbe kerülése, valamint a nagyvárosi térszínek nagymértékű, komplex igénybevétele tette indokolttá. Ennek
megfelelően a MÁFI Környezetföldtani Osztályán a budapesti önkormányzatok számára évek óta készülnek a döntéshozatalt elősegítő, a
nagyvárosi területhasználati problémákat a földtan-hidrogeológia-vízkémia aspektusából megközelítő térképsorozatok. Ezek a térképsorozatok a
sok komponenst tartalmazó, összetett rendszert tematikus bontásban — földtani képződmények; a felszíni vizek állapota, a felszín alatti víztestek
elhelyezkedése, minősége, fontosabb kémiai jellemzői; a felszíni képződmények szennyeződésérzékenysége — tárgyalják, esetenként speciális
igényeket is (pl. építésalkalmasság) kielégítve. Véleményünk szerint egy terület gazdájának ismernie kell, hogy a föld és a víz milyen állapotban van
minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt. Tudnia kell, hogy milyen hatások érték a múltban és milyen veszélynek vannak kitéve jelenleg, vagy
a jövőben. A térképsorozatok a felsorolt információkat tartalmazzák.
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Abstract

The appearance and the development both in content and form of urban geological maps, among the environmental geological maps, could
be justified by environmental problems coming to the front and the considerable and complex usage of urban areas. Because of that, at the
Environmental Geological Department of the Geological Institute of Hungary map series have been preparing for many years (from geological,
hydrogeological and water-chemical point of view) for helping the local governments in Budapest to prepare decision-making and to solve urban
landuse problems. The map series present this multi-component and complex system in thematically: geological formations; the state of surface
waters; the location, quality and major chemical characteristic of the groundwater body and the pollution vulnerability of the superficial
formations. Time to time special needs have to be satisfied too, such as suitability for building. In our opinion, it is necessary that the owner of the
land knows the state of the ground, the soil and the water both in quantity and quality. Also important to know what kind of effects had on that
area in the past and what kind of danger could appear now or in the future. All the listed information can be provided by the map series.



Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (FTV), a Budapesti
Műszaki Egyetem (BME) az Eötvös Loránd Tudomány
Egyetem (ELTE), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) közös mun-
kájaként készültek (MÁFI–FTV 1974–80). Tekintve, hogy
az építésföldtani adatgyűjtés 1975-ben lezárult, új adatok-
kal egészítettük ki az addig adathiányos területeket, illetve a
jelenlegi környezetvédelmi szabványoknak megfelelő talaj-
vízvizsgálatokat végeztünk. Ez egyúttal a kéziratos adatok
számítógépes rögzítését, térinformatikai feldolgozását,
folyamatos frissítését és korszerűsítését is jelenti.

A számítógépes településgeológiai adatbázis kialakí-
tása az 1980-as években kezdődött. Az elmúlt évtizedek-
ben a technikai lehetőségek fejlődését követve folyama-
tosan történik az adatbázis bővítése, illetve a modernebb
programkörnyezetbe történő beillesztése. A ma már 30
ezer fúrás adatait tartalmazó adatállományban a 18 ezer
már meglévő, az építésföldtani adatbázisban szereplő
fúrásadat mellett az újonnan gyűjtött 12 ezer fúrásadat
40%-os állománybővülést jelent (1. ábra). Az adatbázis
nyilvános elérhetőségének kialakítása jelenleg folyik, a
hatalmas méret miatt csak néhány év múlva kapja meg
végleges formáját.

Az állomány tartalmazza az egyes fúrások kivitelezé-
sére vonatkozó adatokat (a fúrást végző cég, a fúrás idő-
pontja és célja), természetesen a pontos koordinátákat, utca,
ill. egyéb közterület szintű helymeghatározással. A földtani
képződmények klasszikus rétegtani besorolása, valamint
kőzetmechanikai értelmezése mellett az új adatbázisban a
legújabb kor és formációba sorolás is helyet kapott. Az
észlelt talajvízszintadatokon kívül megtalálhatók a talajvíz
legfontosabb összetevőire vonatkozó laboratóriumi elemzé-
si eredmények, a fúrások mintegy 10%-ánál pedig megtör-
tént a szedimentológiai információk bevitele is.

A térképsorozatot földtani, vízföldtani, környezetföld-
tani, építésalkalmassági térképek összessége alkotja. A
földtani és vízföldtani változatok az adott terület vonatkozó
alapadatait mutatják be, melyeket a környezetföldtani tér-
képek (vízkémia, szennyeződésérzékenység, veszélyforrá-
sok) és az építésalkalmassági változat szerkesztésénél értel-
meztük és használtuk fel.

A földtani térképeket, amelyek alapját korábbi kézira-
tos anyagok képezik újabb fúrási adatokkal kiegészítve,
digitális formában szerkesztjük meg. Ez tartalmilag frissí-
tést, technikailag pedig megújulást és archiválást jelent
(RAINCSÁKNÉ 1984, MÁFI–FTV 1974–80).

A felszíni és fedetlen földtani térkép környezetföldtani
szempontból is külön értelmezést nyer. A terület érzékeny-
sége a térképek segítségével megbecsülhető, részben a fel-
színi földtani képződmények tulajdonságai alapján, illetve a
terület szennyeződésérzékenységéről kialakítandó véle-
ményt a fedetlen földtani térkép alapján súlyozni lehet.
Egyértelmű, hogy fontos ismernünk azokat a felszíni föld-
tani képződményeket, amelyekkel a mindennapi életben
közvetlen kapcsolatba kerülünk. A fedetlen földtani tér-
képről pedig azt is megtudhatjuk, hogy a többnyire laza,
fiatal üledékek milyen rétegeket takarnak, mivel ezek

fizikai paraméterei (teherbírás, porozitás stb.) szintén fonto-
sak lehetnek számunkra. 

A vízföldtani térképek értelmezése elengedhetetlen
feltétel egy-egy terület érzékenységi besorolásához, mivel
a földtani közeget ért szennyezések a talajvíz közvetíté-
sével terjedhetnek, szállítódhatnak. Az archív térképek
minden addig keletkezett, több száz vagy akár ezer talaj-
vízadat alapján készültek. Megállapítható, hogy általában
az új mérési adatok lényegesen nem változtatják meg a
talajvízről alkotott korábbi helyzetképet. A talajvíz terep
alatti mélysége alapján következtethetünk arra, hogy az
esetleges szennyezések milyen gyorsan érhetik el a talaj-
vizet, illetve a talajvíz domborzata jelzi, hogy mely
irányokba terjedhet a szennyezés. A talajvizes körzeteket el
kell különíteni a rés-hasadékvizes és karsztos területektől,
amelyek mind eltérően viselkednek az őket ért szennye-
ződésekkel szemben. 

A teljes fúrási adatbázis és az átlagos talajvízállás térké-
pei szolgálnak kiindulási adatként a szennyeződésérzékeny-
ségi térkép megszerkesztéshez.

A becsült maximális nyugalmi talajvízszintet ábrá-
zoló térképekből következtethetünk arra, hogy szélsőséges
esetekben, mely területeken emelkedhet meg káros mér-
tékben a talajvíz, alakulhat ki belvíz, illetve mely területeket
önthetnek el a vízfolyások, hogyan változhatnak meg az
áramlási viszonyok (MÁFI–FTV 1974–80, SZENTIRMAI et
al. 1988).

A települések földtani környezetének állapotát általá-
nosan, átfogóan jól jellemzi a talajvíz minősége, mivel egy
nagy területre kiterjedő talajvízszennyezés jelentősebb kör-
nyezeti kárra utal, illetve ez fordítva is igaz: ha a talajvíz
nagy területen mentes a szennyezéstől, akkor a földtani kör-
nyezetet jelentős, regionális hatású szennyezés feltehetően
nem érte.

A talajvíz kémiai összetételéről az archív adatok kevés
információt adnak, mivel elsősorban mélyépítési szem-
pontból készültek vizsgálatok (szulfát, klór), illetve csak az
általános vízkémiai komponenseket elemezték. A mai
törvények és rendeletek szerint fontos, hogy a környe-
zetvédelmi előírások figyelembevételével a vízminőségről
modern értékelés szülessen. A munkák keretében talaj-
vízmintákat gyűjtünk, részben már meglévő kutakból, és ha
ezt nagyobb terület adathiánya indokolja, új fúrásokat is
mélyítünk, bár ez utóbbinak költségkorlátai vannak. A talaj-
vízmintákat a MÁFI akkreditált laboratóriumában, a kör-
nyezetvédelmi határértékeknek megfelelő pontossággal
elemzik.

Az adatfeldolgozás menetében minden esetben csak
azokat az általános vízkémiai és toxikus fémkoncent-
rációkat ábrázoljuk 1-1 térképen, melyeknek a menynyisége
meghaladja a vonatkozó rendelet szennyezettségi határérté-
két (10/2000. és 6/2009 rendeletek), illetve kiegészítő infor-
mácókat adnak a talajvíz minőségéről. Az egyes elemeket a
mérési pontok sűrűségétől függően ábrázoljuk izovona-
lakkal vagy pontszerűen (2–3. ábra).

A laboratóriumi eredmények helyes értékelése az adott
földtani és vízföldtani helyzetkép alapos ismeretében
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1. ábra. Az adatsűrűség növekedése a fúrási adatbázis bővítése nyomán (Budapest IV. kerület)
1 — archív fúrások a Budapest építésföldtani térképsorozat adatbázisából — 1071 db (az adatgyűjtés 1975-ben lezárult), 2 — új fúrások az 1975 utáni adattári
anyagokból kigyűjtve — 674 db

Figure 1. Growth of the data-density based on the expansion of the database (Budapest District IV)
1 — archive boreholes from the database of the Budapest urban geological map series — n=1071 (closing the data collection in 1975), 2 — new boreholes collecting
from that part of the database created after 1975 — n=674
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2. ábra. A talajvíz nitrát- és ammóniumkoncentrációinak ábrázolása (Budapest VIII. kerület)
1 — talajvíz-mintavételi helyek a 2006. évben, 2 — a talajvíz nitrát-koncentrációjának izovonalai,3 — a 10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet szerinti „A”
háttérérték (10 mg/l) alatti terület, 4 — az „A” háttér és a „B” szennyezettségi határértékek(10–25 mg/l) közötti terüle, 5 — a „B” szennyezettségi határértéket (25
mg/l) meghaladó terület, 6 — ammónium „B” szennyezettségi határt (0,5 mg/l) pontszerűen meghaladó előfordulásai (a jel mérete a határtúllépés szorzószámának
függvénye)

Figure 2. Nitrate- and ammonium-concentration of the groundwater (Budapest District VIII)
1 — sampling points of the groundwater in 2006, 2 — isolines of the nitrate-concentration of the groundwater, 3 — based on the 10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-
KHVM regulation, area with values under “A” background value (10 mg/l), 4 — areas between the “A” background and the “B” contamination limit value (10–25
mg/l), 5 — area with values above “B” contamination limits value (25 mg/l), 6 — ammonium content in points with values above “B” contamination limit value (0.5
mg/l) (the size of the label depends on the multiplier of the limit overstepping)

3. ábra. Talajvíz fémszennyezéseinek pontszerű ábrázolása (Budapest VIII. kerület)
1 — talajvíz-mintavételi helyek a 2006. évben, 2 — szennyezőelem vegyjele és koncentrációja (µg/l), 3 — a 10/2000 (VI. 2) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet szerinti
„A” háttér és „B” szennyezettségi határértékek közötti koncentrációk, 4 — a „B” szennyezettségi határértéket (Zn=200 µg/l, Ni=25µg/l, Cu=200 µg/l) meghaladó
koncentrációk (a jel mérete a határtúllépés szorzószámának függvénye)

Figure 3. Point source metal contamination of the groundwater (Budapest District VIII)
1 — sampling points for groundwater in 2006. 2 — symbol and concentration of the contaminant (µg/l), 3 — Based on the 10/2000 (VI. 2) KöM-EüM-FVM-KHVM
regulation, concentrations between the “A” background and the “B” contamination limit value, 4 — Concentrations with values above “B” contamination limit value
(Zn=200 µg/l, Ni=25µg/l, Cu=200 µg/l) (the size of the label depends on the multiplier of the limit overstepping)



lehetséges. Erre jó példák az oligocén térszínek, ahol az
előírást meghaladó magas szulfátkoncentrációkat akár el-
hárítandó szennyezésként is tekinthetnénk, mivel a szeny-
nyezettségi határértéket a szulfát többszörösen túllépi. Ilyen
nagy mértékű, bizonyíthatóan ipari eredetű szennyezésre a
hatóság kárelhárítást rendelhet el. A földtani ismeretek
alapján azonban tudjuk, hogy a szulfáttartalom egy
természetes vízföldtani folyamat eredményeként az oligo-
cén, Kiscelli Agyag piritjéből származik. Az agyag le-

folyástalan mélyedéseiben, ahol a szulfát feldúsul, váltak
ismertté az őrsöd-őrmezői keserűvíztelepek. Ilyen vízföld-
tani szituációk máshol is előfordulnak, és a szulfátkoncent-
rációt mindig is kifogásolják, de ezeken a helyeken a talajvíz
megtisztítása a szulfáttól értelmetlen kísérlet lenne (BUDAI

et al. 2007). 
A felszíni vízfolyások vízminősége is jellemzi egy-egy

terület környezeti állapotát, mivel a csapadékvíz a felszínről
a folyóvízbe mossa a szennyezéseket, és nemcsak a termé-
szetes vízfolyásokat szennyezheti, hanem a vele kapcso-
latban lévő talajvizet is. Ez fordítva is igaz, mivel a talajvizet
ért szennyezés bekerülhet a felszíni vízfolyásokba is. Az
egyes területekre érkező és onnan távozó vízfolyások víz-
minőségéből a felszíni és felszín alatti vízgyűjtők szennye-
zettségi állapotára lehet következtetni.

A szennyeződésérzékenységi térképet a földtani és
vízföldtani jellemzők fúrásonkénti értékelése alapján szer-
kesztjük meg. A felszín alatti átlagos talajvízszint, valamint
a fedő földtani képződmények vastagsági és szemcse-
összetételi, paramétereiből egyszerű számítással egyfajta

„szigetelési tényezőt” (a „k” tényezőhöz hasonló értéket)
számolunk, mely viszonylag jól reprezentálja a csapadék és
talajvízben oldott szennyeződés szivárgási sebességét
(GYURICZA 2008). A minden egyes fúrásra kiszámított
szigetelési tényezőt figyelembe véve szerkesztjük meg a
szennyeződésérzékenységi térképeket (4. ábra). A talajvíz-
mentes területeken a negyedidőszaknál idősebb, kompakt
képződmények (karbonátos kőzetek, márgák stb.) érzékeny-
sége egyedül az áteresztőképesség függvénye.

Egy-egy terület földtani képződményeinek veszélyez-
tetettsége a szennyeződésérzékenységi kategóriák és a
földtani közeget veszélyeztető tényezők — környezet-
földtani veszélyforrások — ismeretével együtt mérlegel-
hető. Veszélyforrások közé tartoznak a régi és jelenleg
ismert, környezetre veszélyes anyagokat használó üzemek,
az üzemanyagtöltő állomások, a legális és illegális szemét-
lerakók, a jelenleg ismert, kimutatott szennyezések. Ugyan-
ezen a térképen feltüntettük a védendő értékeket (vízszer-
zési helyek, vízművek védőterületei stb.), és ezek helyzetét
összevetve a szennyeződésérzékenységi térképpel, komplex
módon ítélhetjük meg a terület környezetföldtani állapotát
és veszélyeztetettségét (5. ábra).

Az 5. ábrán bemutatott Budapest XI. ker. kamaraerdői
területen például az illegális szemétlerakások az észak-
nyugati részen „kevésbé érzékeny” területre esnek, míg a
déli határnál lévők „fokozottan érzékeny” felszínen vannak,
következésképpen a déliek felszámolása sürgősebb, mint az
északon lévőké. A laktanyák szintén érzékeny területen
voltak, ill. vannak, ami arra figyelmeztet, hogy számít-
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4. ábra. Szennyeződésérzékenységi térkép a) hegyvidéki (Budapest XI. kerület); b) síkvidéki (Budapest VIII. kerület) területeken
Szennyeződésérzékenységi kategóriák: 1, 2 — fokozottan érzékeny, 3, 4 — érzékeny, 5, 6, 7 — kevésbé érzékeny

Figure 4. Sensitivity to pollution map about a) mountainous (Budapest District XI) and b) lowland (Budapest District VIII) areas
Pollution sensitivity categories: 1, 2 — very sensitive, 3, 4 — sensitive, 5, 6, 7 — less sensitive



hatunk bizonyos talaj és talajvízszennyező elemek megje-
lenésére (BUDAI et al. 2007).

Az önkormányzatok kívánságára szerkesztjük az építés-
alkalmassági térképeket, amelyek az archív térképek digi-
tális aktualizálásával készülnek az újabb földtani, víz-
földtani és vízkémiai eredmények (pl. talajvízállás, talajvíz-

agresszivitás) alapján. Ezt a térképet a hatósági feladatokat
ellátó önkormányzati építési irodák jól tudják használni a
napi gyakorlatban az építési tervek elbírálásánál, mivel ez a
térképtípus az egyes területrészek komplex építési célú
adathalmazát értékeli (6. ábra).
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5. ábra. A földtani környezet veszélyeztetettségének térképei (Budapest XI. kerület)
a) Környezetföldtani veszélyforrások térképe. 1 — régi, potenciális szennyezőforrás, ismert, régi ipari terület. 2 — jelenleg nyilvántartott potenciális szennyezőforrás, 3
— régi vagy megszűnt benzinkút, 4 — illegális szemétlerakás területe, 5 — természetvédelmi terület, 6 — üzemterves erdő és erdőtag határok, 7 — lakótelep, lakópark

b) Szennyeződésérzékenységi térkép. Szennyezésérzékenységi kategóriák: 1, 2 — fokozottan érzékeny, 3, 4 — érzékeny, 5, 6, 7 — kevésbé érzékeny, 8 — fokozottan
érzékeny terület jellemző kőzete, 9 — kevésbé érzékeny terület jellemző kőzete

Figure 5. Sensitivity maps of the geological environment (Budapest District XI)
a) Map about the environmental geological risks. 1 — old, potential source of pollution, known, old industrial area, 2 — presently registered potentional source of
pollutions, 3 — old or closed petrol station, 4 — area with illegal waste deposit, 5 — area of natural protection, 6 — boundaries of forested land that is subject to project
work and parts of forest, 7 — residential area, subdivision

b) Sensitivity to pollution map. Pollution sensitivity categories: 1, 2 — very sensitive, 3, 4 — sensitive, 5, 6, 7 — less sensitive, 8 — typical rock/sediment of the very sensitive
area, 9 — typical rock/sediment of the less sensitive area

6. ábra. Építésalkalmassági térkép (Budapest XI. kerület, Dobogó–Kamaraerdei terület)
1 — feltöltés: 1,5–5,5 m, 2 — magas talajvízállású terület, ahol a becsült max. vízállás 1 m-nél sekélyebb, belvíz, 3 — agresszív talajvizes terület (szulfát>500 mg/l), 
4 — szerves anyag tartalmú üledék, 5 — csúszásveszélyes terület, a lejtőmozgás irányával, 6 — szilárd kőzetkibúvás, szilárdság>250 kp/cm, meredekség>15°, 7 — laza
üledékkel fedett felszínközeli jó teherbírású képződmény, 8 — laza üledékkel fedett, felszínközeli közepes teherbírású képződmény, 9 — mint a 8. pontban, de 15°-nál
meredekebb lejtő, 10 — mint a 8 pontban, de felszínközeli talajvíz, 11 — laza üledékkel fedett, felszínközeli kis teherbírású képződmény, 12 — mint a 11. pontban és
felszínközeli talajvíz, 13 — laza üledékkel fedett, felszínközeli kis teherbírású terület 5,5 m-nél vékonyabb feltöltés, 14 — mint a 13. pontban és felszínközeli talajvíz,
15 — laza üledékkel fedett terület, beépítésre kedvezőtlen terület, szerves anyag tartalmú üledékkel, 16 — mint a 15. pontban és felszínközeli talajvíz

Figure 6. Map of suitability for building (Dobogó–Kamaraerdő Area, Budapest District XI)
1 — filling: 1.5–5.5 m, 2 — area with high level of groundwater, where the estimated maximum water level is shallower than 1 m (excess water), 3 — area with aggressive
groundwater (sulphate>500 mg/l), 4 — sediment with organic matter, 5 — area under risk to sliding with the direction of the slope–movement, 6 — solid rock outcrop,
solidity>250 kp/cm, steepness>15°, 7 — superficial formation with high strength covered by loose sediment, 8 — superficial formation with medium strength covered
by loose sediment, 9 — as in point 8, but steepness>15°, 10 — as in point 8, but the groundwater level is close to the surface, 11 — superficial formation with low strength
covered by loose sediment, 12 — as in point 11 but the groundwater level is close to the surface, 13 — superficial formation with low strength covered by loose sediment
with filling thinner than 5.5 m, 14 — as in point 13 but the groundwater level is close to the surface, 15 — area covered by loose sediment with organic matter
unfavourable to building, 16 — as in point 15 but the groundwater level is close to the surface
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10/2000. (VI.. 2..) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete, a
felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez
szükséges határértékekről.

6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM együttes rendelet a földtani
közeg és a felszínalatti víz szennyezéssel szembeni védel-
méhez szükséges határértékekről.
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