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Az 1970. L 1-1 népszámlálás egyértelműen bizonyította, hogy az .általános világjelenségnek megfelelően Ma

gyarországon Is rohamosan fokozódik az urbanlzálódás.

Budapest főváros lakossága 7,5 %-kal, a többi magyar város népessége pedig 16,0 %-kal növekedett az 

1960 évi népszámlálás óta, s Így ma már az ország lakosságának 45,0 %-a városi lakos. Van olyan város 

/Dunaújváros/, melynek ezen Időszak alatt 42,7 %-kal nőtt a népessége, s 4 városunkban haladta meg a nö

vekedés a 25 %-ot. Ebből az irányzatból egyenesen következik, hogy a mérnökgeológiai térképezés is első

sorban a városok fejlesztését, illetve rekonstrukcióját kívánja műszakilag és gazdaságilag elősegíteni.

A II. világháború után ugrásszerű fejlődésnek indult magyar Iparosodás uralkodóan a meglévő városokhoz 

kapcsolódott, s ezáltal elősegítette az urbanizációs folyamat gyorsulását.

Az előrelátó építőipari Igazgatás már 1954-ben rendeletileg biztosította, hogy az országban végzett összes 

talajmechanikai-mérnökgeológiai vizsgálat eredményei központilag tárolásra kerüljenek. A Földmérő és Talaj- 

vizsgáló Vállalatnál működő Talajmechanikai és Hidrológiai Nyilvántartás ezáltal a mérnökgeológiai térképe

zés olyan központi adatbankja, mely az esetek nagy részében biztosítja a térképszerkesztéshez szükséges 

kiinduló feltártságot.

'tanulmányunkban a feltártság mennyiségi és minőségi problémáival kívánunk foglalkozni, mivel a mérnök

geológiai térképezés költségeit alapvetően a szükséges uj feltárások és vizsgálatok determinálják, vagyis 

a írunka gazdasági hatékonyságát éppen a meglévő adatok Ismételt felhasználása szabja meg. Fejtegetése

inket Budapest főváros feltártsági viszonyainak bemutatásával és elemzésével kívánjuk alátámasztani.

Budapest mómökgeolófilal feltártsága

Budapest főváros mérnökgeológiai térképezésének előkészítése 1966-ban kezdődött. A 22 közigazgatási ke

rületben akkor 7249 dokunentáclóban 29 304 fúrás adatai álltak rendelkezésre. 1969 végére a dokumentá

ciók száma 8219-re /növekedés 13,3 %/, a fúrások száma pedig 33 038-ra /növekedés 12,7 %/ emelkedett.

Az L táblázatban kerületenként megadjuk a dokumentációk és a fúrások számát 1966. és 1969. években, to-
2 2vábbá a növekedés %-os nagyságát, s végül az egyes kerületek területét km -ben, valamint az 1 km -re 

eső fajlagos feltártság mértékét.

Egyszerű ráteklntés alapján megállapítható volt, hogy a rendkívül nagy mértékű szórás miatt az adatok ön

magukban nem jellemezhetik a feltártságot.

A feltártság mértékének növekedésében tapasztalható szórás /dokumentációk számánál »18.9, a furásszám- 

bant>j»30.8/ azzal magyarázható, hogy a belterületi rekonstrukciók esetében a korábbi feltárási adatok ismé

telt felhasználása minimális uj fúrást tett szükségessé a tervezéshez. A külterületi nagy uj lakótelep telepí

tések esetében viszont egyetlen dokumentáció keretében igen nagy számú uj fúrás került lemélyítésre. A do

kumentációk és a furásszám növekedése között ezért csak igen laza összefüggés jelentkezik, a korreláció 

mindössze r - 0,4373.

2A továbbiakban kerületenkénti bontásban az 1 km -re eső fajlagos feltártságot vizsgáltuk meg az 1969. évi
2

adatok alapján. Ahogy az I. táblázatból látható, kerületenként 1,2 - 87,3 dokumentáció/km szélső értékek 

adódtak, a fővárosra jellemző átlag pedig 15,6 dokumentáció/km^. A szórás (5̂  - 23,7. A furásszám eseté

ben a határértékek 6,9 - 283,6 furás/km ,̂ az átlag pedig 62,3 furás/km^. Itt a szórás 6  ̂ - 71,1. A fajlagos
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feltártság két adatsora /dokumentációk száma és furásszám/ között már r - 9719 igen szoros korreláció 

jelentkezett. Ezek alapján további vizsgálatainkat már kizárólag a fúrás számra korlátoztuk.

Egyszerű átlagképzéssel megállapítottuk, hogy 13 kerület feltártsága meglehetősen ritka, 7 kerületben a fel- 

tártság mértékének területi megoszlását térképen Is ábrázoltuk /l. ábra/. A térképen feltüntettük a kerületek- 

re jellemző fajlagos feltártság mértékét fúrás/km -ben az 1966 és 1969 években, továbbá a furásszám növe-

kedését az 1966 évi bázisra vonatko ztatvo.

Kerület Terült
km

D O K U M E N T A  C I Ó F U R Á S

1966
db

1969
db

Növekedés
%

Dok./km̂
db

1966
db

1969 Növekedés 
db %

Fur./km^
db

L 3,0 251 262 4,3 87,3 817 851 4,1 283,6

n. 36,6 607 699 15,1 19,1 2431 2611 7.4 71,3
m. 38,2 512 576 12,5 15,0 2093 2457 17,4 64,3

IV. 18,4 281 329 17,0 17,8 1672 1723 3,0 93,6
V. 2,8 166 186 12,o 66,4 347 457 31,4 163,2

VI. 2,7 102 120 17,6 44,4 335 364 8,6 134,7

VIL 2,2 104 123 17,2 55,9 342 374 9.3 170,0
Vili. 6,8 297 324 9,1 47,6 908 1023 12,6 150,4

DC. 12,2 466 499 7,0 40,9 1785 1904 6,6 156,0
X. 32,4 636 688 8,1 21,2 2893 3109 7,4 95,9

XL 32,3 941 1031 9.5 31,9 3738 4004 7.0 123,9
XII. 27,7 519 553 6,5 19,9 2086 2322 11,3 83,8

xin. 15,3 687 889 29,4 58,1 2386 2986 25,1 195,1

XIV. 17,8 542 591 9,1 33,2 2229 2581 15,8 145,0

XV. 26,8 141 178 26,2 6,6 449 1007 124,2 37,5

XVL 33,4 79 120 51,9 3,6 349 486 39,2 14,5

XV1L 61,5 61 77 26,2 1.2 371 426 14,8 6,9

XVI1L 31,4 107 129 20,5 4,1 603 651 7,9 20,7

XXX. 9,4 121 139 14,8 14,8 536 569 6,1 60,5

XX. 52,8 176 198 12,5 3,7 1002 1067 6,4 20,2

XXL 26,0 252 284 12,7 10,9 1028 1 110 7,9 42,7

XXII. 34,0 201 224 11,4 6,6 903 956 5,8 28,1

Ossz.: 523,5 7249 8219 13,3 15,6 29 304 33 038 12,7 62,3

L táblázat A feltárási adatok megoszlása kerületenként

Az adatok alapján arra a következtetésre juthatnánk, hogy a feltártság mértéke rendkívül tág határok között 

változik, s tulajdonképpen csak az eredeti városközpontban áll rendelkezésre a mérnökgeológiai térképszer

kesztéshez elegendő feltárás, míg a 20  éve hozzácsatolt peremkerületek feltártsága igen ritka.

Itt kell közbevetői eg utalnunk a mérnökgeológiai térkép méretarányára, ami alapvetően meghatározza a térkép 

gyakorlati használhatóságát. A városrendezési tervezés, a területfelhasználásl-telepltési döntések és egyéb 

közvetlen építőipari, vagy közigazgatási felhasználhatóság érdekében - a megbízhatóságot is flgyelembevéve - 

a lehető legnagyobb méretarányú, vagyis legrészletesebb térkép szerkesztésére kell törekedni. Ezt viszont
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éppen a feltártság mértéke határozza meg elsődlegesen, figyelembe véve természetesen a mérnökgeológiai 

adottságok bonyolultsági fokát Is. Nem elhanyagolható szempont a meglévő feltárások minősége, valamint a 

térképezés célja sem. Mindezen szempontokat figyelembe vevő kívánatos feltártság meghatározása még nem 

egységes, s a legtöbb országban most van kialakulóban. A térképezés méretaránya és az észlelési pontok 

száma közötti kapcsolat, vagyis a "feltártság" kívánt mértékének meghatározására a 2 . ábrán bemutatott ösz- 

szefüggést tartjuk megfelelőnek. A megjelölt felhasználási terület igényeinek az 1:10 000 méretarányú mérnök

geológiai térkép felel meg legjobban, a további részletvizsgálatokat erre a méretarányra vetítve tárgyaljuk.

VII.□
1555
170.0 9.3

District border (T )
Number of districts (2)
Area of representative investigation (3)

borings/km in j i l t  lncrease of number of 00rin9 (’/J  
Rarely explored, average 49,2 borings/km2 (5)
Moderate explored, average 149,0 borings/km2 (6 )

Well explored, average 239,3 borings/km (7)
1. ábra A fajlagos feltártság kerületi megoszlása Budapesten

1.) Kerülethatár; 2.) Kerület száma; 3.) Reprezentatív vizsgálat területe;

4J g ü g f c  l*h  5-> te“ "- 4U“g
49,2 furás/km ; 6 .) Közepesen feltárt, átlag 149,0 fúrásaim ; 7.) Jól feltárt 

átlag 239,3 furás/km^
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2. ábra A. mérnökgeológiai térkép méretaránya és a kívánatos íeltártság

közötti összefüggés

1.) Észlelési pontok száma, db/km*̂ /; 2.) Feltárások távolsága /m/

#

A feltárlság területi megoszlásának problémája

Törvényszerű, hogy a feltárási adatok területi megoszlása a korábbi, vagy megvalósítás alatt álló építke

zések helyéhez kapcsolódik, s ezáltal térbeli helyzetük a mérnökgeológiai térképezés szempontjából telje

sen véletlenszerű. Ez eleve visszahat ezen adatoknak a térképszerkesztésben való felhasználhatóságára

is.

Reprezentatív vizsgálat céljából kiválasztottunk egy 1:10 000 méretarányú térképlapot a budapesti átlagos 

feltártságnak megfelelő észlelési pontszámmal rendelkező kerületben /l. ábrán jelölve/.

A kerületre jellemző fajlagos feltárlság 64,3 furás/km, ami majdnem megegyezik a fővárosi átlagsai, ami

62,3 furás/km .̂ A véletlenszerűen kiválasztott térképlap átlagos feltártsága 55,1 furás/km ,̂ ezen értékek

hez közel áll.
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2 2A. térképlapon az 1378 fúrás térbeli megoszlását km -énként meghatároztuk /2. ábra/. A fúrások a 25 km -en 
2

0-238 furás/km szélső értékek között helyezkedtek el. A. jellemző adatok összefoglalását a kerületek adatai

val együtt a n. táblázatban közöljük.

A B C D E

1 1 12 5 18 119

2 4 1 31 27 46

3 1 39 64 28 238

4 6 34 156 171 112

5 — 8 43 150 64

Z=/378
2

3. ábra A reprezentatív terület fúrásainak /1378/ megoszlása km -énként

KERÜLETEK TÉRKÉPLAP 1 km2

db terüle
ti %-os 
r. arány

átfú
rás
szám

fúrás 
szám 
szél

ső ért.

km2 % átlg. fúrás hekt. 
fúrás szél

ső ért.

% átl.
fúrás

fúrás
szélső
ért

Nem megfelelően feltárt 13 81,9 49,2 7-99 19 76,0 15,6 0-79 79 79 0,95 0-4

Közepesen feltárt 7 14,6 149,0 100-191 4 16̂ 0 134,2 80-158 14 14 6,1 5-8

Jól feltárt 2 3,5 239,3 192-284 2 8,0 204,5 159-238 7 7 10,4 9-13

22 100,0 62,3 7-284 25 100,0 55,1 0-238 100i 100 2,38 0-13

%

II. táblázat Budapest feltártságának statisztikai értékelése

A reprezentatív térképlap legjobban feltárt részén megvizsgáltuk a fúrások megoszlását hektáronként, mely 

adatokat ugyancsak a II. táblázat tartalmazza.

Az adatokat összehasonlítva igen jó egyezést tapasztalhatunk a területek nagyságának részarányát tekintve 

a 3 kategóriában. Megállapíthatjuk tehát, hogy a ritka feltártságunak minősített kerületben is számítani kell 

jól feltárt részterületekkel, de jól feltárt kerületekben is előfordulhatnak a térképszerkesztés szempontjából 

alig feltárt területek. Ez egyben azt jelenti, hogy az észlelési pontok területegységre /km / eső fajlagos át-
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lagértékóvel sem lehet egyértelműen kifejezni a feltártság fokát. Ezért a gyakorlatban a szélső értékek elha

gyásával a. terület kevéssé szőrt 2/3-ára számított átlaga és az egyszerű átlag viszonyszámából képzett kor

rekciós tényező /a- 0.3 — 0.8/ bevezetését tartjuk célszerűnek. A kapott érték természetesen tovább finomí

tandó a minőségi értékelés korrekciós tényezőjével.

A feltártság minőségi kritériumai

A mérnökgeológiai térképszerkesztés szempontjából nyilvánvalóan csak azok a feltárások minősülnek teljes 

értékűnek, melyek a vizsgálat tárgyát képező összlet feküjét elérték. Az építésföldtani, vízföldtani vagy egyéb 

szempontból vezérrétognek rrin-ősitett képződményben befejezett fúrások már csökkent értékűek, mig a vezérré

teg fedőjében leállt fúrások csupán néhány kisegítő térkép /pl. feltöltés vastagsága/ szerkesztéséhez vehetők

figyelembe.

A reprezentatív vizsgálatra kiválasztott térképlapon az 1378 fúrásból a feküt 416 fúrás érte el /30,2 %/, ami
2 2az egész térképlapra vonatkoztatva 16,6 furás/km átlagos értéket jelent, 0-117 furás/km szélső értékek kö-

2
zött. A vezérrétegben 531 fúrás állt meg /38,6 %/, vagyis átlagosan 21,2 furás/km. Sajnálatosan magas az 

alig felhasználható fúrások száma, 431 db /33,2 %/.

A vizsgálati eredményekből levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a területi megoszlás véletlenszerűsé

gén túlmenően a meglévő feltárási adatok mérnökgeológiai értékelhetősége, felhasználhatósága -  mint minőségi
2

faktor - is figyelembe veendő egy adott terület feltártsági fokának meghatározása során. Az 1 km -re eső át

lagos furásszámból /x/ a feküt elérő fúrások száma esetünkben az

y - 0,36x - 3,06 /l/

regressziós összefüggéssel fejezhető ki. Ismeretes azonban, hogy a terület 76,0 %-án a feltártság mindössze
2 2 15,6 furás/km volt, s igy az /1/ összefüggés alapján csupán 2,5 - 2,6 furás/km feküt elért fúrással számol

hatunk. A hazai gyakorlatban a térképszerkesztéshez felhasznált feltárások 90 % -a  fúrás, a további 10 % pe

dig egyéb mesterséges feltárás. Az értékszóródás szerinti súlyozáson belül a teljes értékű feltárási pontok 

hányadának meghatározása ennek ellenére azért emelendő ki, mert egy kritikus határértéken túl ezen nem he

lyettesíthetők nagy számú, de részleges értékű feltárással. A reprezentatív térképlapon észlelt közel l/3-os 

eloszlás egyszerű értékeléssel 50 °/o-os értékszóródást mutatna. A kívánatos feltártság megítélésénél teljes ér

tékű észlelési pontok összeségéből nem lehet kiindulni és a 2. ábra 50 %-os értékű adattömeget tételez fel. 

így az alkalmazandó minőségi korrekciós tényező

b - 2y - 0,4 - 1,5. /2/

A korábbi feltárások értékelése

A felvázolt problémák, vagyis a korábbi fúrások területileg szeszélyes megoszlása, valamint a mérnökgeoló

giai térképszerkesztéshez való felhasználhatóságuk eltérősége szükségessé tették, hogy a térképezés meg

kezdése előtt rendelkezésre álló feltártság viszonylag megbízható értékeléséhez korrekciós módszert alakít

sunk ki. Az elvégzett részletes elemzések röviden ismertetett összefoglalásából is látható, hogy a nagy szá

mok törvényére támaszkodva erre reális alap állt rendelkezésre.

Mielőtt megállapításainkat összefoglalnánk, hivatkoznunk kell azonban arra, hogy eddigi eredményeink kizáró

lag a feltártság sűrűségét és a fúrások térképszerkesztéshez való felhasználhatóságát veszik figyelembe a 

különböző méretarányú - és ebből következően eltérő pontossági követelményű - térképezés szempontjából. 

'További elemzés válik szükségessé, hogy a legkülönbözőbb helyi természeti adottságok /földtani felépítés, 

hidrogeológia, geomorfológia, stb/ bonyolultsága és a feltártság kritériuma közötti összefüggés matematikailag 

is meghatározást nyerjen.

Úgy vdjük azonban, hogy a mérnökgeológiai térképezés megkezdése előtt a szükséges uj feltárások és vizs

gálatok helyes tervezhetősége, a meglévő adatok feldolgozásának ütemezhetősége s igy az egész térképezési 

munka programjának az adott körülmények között elérhető legpontosabb meghatározása szempontjából a kidol- 

gozott korrekciós módszer jelentős segítséget nyújthat.
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A feltárási pontok egyenetlen területi eloszlása /a/ és minőségi értékszóródása /b/ alapján a redukált sú

lyozott feltártság, /p/ szárítására a következő összefüggés alkalmazható

NE - a . b — , ahol

N - összes feltárás száma 

T - a vizsgált terület /km /.

Az elemzett térképlap esetében /a» 0,35i b»0,70/ a redukált súlyozott feltártság 14 furás/km2.

A 2. ábrával összevetve ez megfelel az 1:25 000 méretarányú térképezéshez szükséges átlagos feltártságnak, 

s Így részletesebb térképezéshez kiegészítő feltárások szükségesek. A főváros területére elvégezve a korrek

ciós számítást, megállapítható, hogy az 1:10 000  méretarányú térképezéshez szükséges feltártság alsó határér- 
2téke /25 furás/km / 11 kerületben biztosítva van. Az egyes területrészek építésföldtani bonyolultsága miatt 5

2kerületben /iL, X., XL, XIL és XVIL,/ 35 db/km észlelési pont sűrűség elérését tartjuk szükségesnek. A vá

zoltak szerint szükséges kiegészítő feltárásokról a 4. ábra ad tájékoztatást.

5. Összefoglalás

A mérnökgeológiai térképezés megbízhatóságát a térképezés részletességével arányos feltártság biztosítja. Á 

korábbi feltárások eredményeinek figyelembevétele igen fontos szempont, mivel a térképező munka gazdaságos

ságát alapvetően befolyásolja a meglévő adatok felhasználásának lehetősége.

Mind a meglévő adatok, mind pedig a térképezés során létesítendő észlelési pontok /feltárások/ súlyozása 

szükséges azonban a terület feltártságának jellemzésére, egyrészt az egyenetlen területi megoszlás /a/, más

részt azok információs. tartalma, értéke /b/ szerint.

A  gyakorlati tapasztalatok szerint az Ismertetett korrekciós módszer alkalmazása megszabja az elvégzendő mér

nökgeológiai térképezéshez szükséges kiegészítő feltárások reális kereteit és oiztositja a térképezési munka op

timális ütemezését.
*

A rohamos urbanizáció következtében a meglévő városok tejlesztése és belső rekonstrukciója terén egyaránt 

jelentősen nő a memökgeologiai térképek műszaki és gazdasági szerepe. A rendkívül munka- és költségigé

nyes mérnökgeológiai térképezés hatékonyságát alapvetően meghatározza a korábbi feltárási és vizsgálati ada

tok ismételt felhasználhatóságának és a szükséges u| feltárásoknak az aránya, A régi feltárási eredmények 

mennyisége, területi megoszlása, rrinősége es felhasználhatósági értéke nagy szórást mutat. Ez viszont a térké

pezés méretarányát és megbízhatóságát determinálja. A tanulmány ezen problémák pontosabb megközelítésének, 

matematikai értékelhetőségének magyarországi eredményeivel foglalkozik.



-  4 0 /a  -

1-12 new borings/km2, required (T)

13-25 new borings/km, required (2)
25 new borings are not required in case of simple 

geological conditions (3)
Because of the complication of the geological setting up 

10borings/km new borings are required ( J )




