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1. Bevezetés
Az utóbbi években az ördögárok ás Szépvölgy közöt 

ti terület tágabb értelmezésben a Rózsadomb részben 
az aktiv barlangkutatások, részben pedig .a dinamikus 
ápitási tevékenységgel kapcsolatos véletlen üregfel- 
tárésok révén a főváros hévizes ger.s tiké jú barlangok
ban leggazdagabb részévé vált. Miután a Rózsadomb, a 
főváros legreprezentativebb része is rohamléptekben 
épül be szükségessé vált az CKTH részéről a barlangok 
eleimével, a Fővárosi Tanács szempontjából pedig a be
építéssel kapcsolatos problémák tisztázása. Ennek ér
dekében egy olyan mérnökgeológiai vizsgálat lefolyta
tása és térképi ábrázolása, amely feltárja területre 
jellemző természeti adottságokat és ennél: ismeretiben 
•az indokolt és szükséges intézkedések kidolgozását, 
hogy azok mint hatósági előírásokként jelennének meg 
biztosítva ezzel a barlangok, a karszt ás karsztos 
hévizek védelmét, és a további építkezések kellő mái—  
tákü biztonságát.

A szokványostól alapvetően eltérő feladat kapcsán 
szükségessé vá’lt olyan részben újfajta mérnökgeoló
giai térképlapok kidolgozása és megszerkesztése, to
vábbá .térkép méretarány megválasztása, amelyek az
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előzőekben vázolt megbízói kívánalmakat maradékta
lanul kielégítik. Ehhez jó alapokat szolgáltatott 
a korábban elkészült budapssti 1:10.000 n.a. épitös- 
földtani térképsorozat Rózsadombra vor,atkozó tér
képlapjai természetesen avval a megjegyzéssel, hogy 
az újabb más, nagyobb méretarányú térképlap:k konk
rétabb és célirányosabb-specifileus kívánalmakat 
kell, hogy kielégítsenek, mert csak akkor felelnek 
meg a kitűzött céloknak.

2. Ő_!?“rnökncológiai_ íí\rkéolcpok_icnertc- 
t éso

A megbízók által kijelölt térképezendő területet 
felmérve- a feladatokat és a szerkesztendő térképek
kel kapcsolatban támasztott követelményeket előze
tes egyeztetések alapján 4 db l:4.000-es méretará
nyú lapokra osztottuk fel /1. ábra/. Ezen belül a 
Oózsefhegyi barlang környezetét mint azonnali bea
vatkozást is intézkedést követelő területet, kivá- 
gatkánt 1:1.000 m.a-ban külön nagyobb részletesség
gel dolgoztuk fel és szerkesztettünk térképeket.

A mérnökgeológiai térképezés keretében az aláb
bi térképlap fajták kerültek megszerkesztésre:

a. fúrópont térkép: Erre a térképre felraktuk 
mindazokat a különböző célzatú fúrásokat sorszám
mal ellátva, amelyek a kijelölt területen készül
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tek. Esek száma megközelítette az ezret / 9 9 7  db/.
A nagyszámú fúrás azt sejtetné, hogy a terület 
kedvezően feltártnak minősíthetőde ez csak rész
ben felel meg a valóságnak, mert a fúrások rend
szerint egy-egy szükebb területre csoportosulnak, 
ill, koncentrálódnak. Icy,kis területen nagy az 
információ értékük, de a köztes területek adathiá
nya miatt felhasználásuk mégis korlátozott. linden 
egyes fúrásról adatlap készült, amely tartalmazza 
az adott fúrásra vonatkozó összes rendelkezésre ál
ló információt.

b. A földtani, geomorfológiai és barlanc- 
proonosztikaí térképek. E térképváltozatokat al
vállalkozóként az ELTE Alkalmazott Földtani Tan
széke, a Földrajztudomány! Kutató Intézet ás a 
Montán GMK készítettek. Ezek külön kerülnek is
merte t'-ís re.

e. Vízföldtani térkőtck. A terület v'ltoz.- 
fos vízföldtani adottságait kétféle tematikus tér
képen ábrázoltuk és rögzítettük. Az első a Viz- 
f öle tani ászle lásl ás vizátcrasztAképsssáf i tá.-kép , 
amely tartalmazza a területre vonatkozóan minden 
"vizes'' értékelhető és felhasználható adatot. így 
a talaj és karsztvizfígyelö kutakat ás minden 
olyan fúrást, amely a terület felszínalatti .--zai
re vonatkozóan valamilyen adatot tartalmaz. Ezek
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I
szerepelnek a térképen fúráskori vizszinttel ás 
az észlelési időponttal. Területi eloszlásuk egyen 
lőtlen, de mégis lehetőséget nyújtanak egy általá
nos vízföldtani kép kialakításához.
A térképen feltüntettük a különböző ás tipusú for
rásokat is.
Ábrázoltuk nég a vizes pincéket, továbbá a megbízó 
külön kérésére az utóbbi években az ivóvízvezeté
kek meghibásodásának helyeit. Ezt külön táblázat
ban is rögzítettük a heíy-utca-házszám- időpont, 
csőátmérő ás a vizolfolyést o’/d-bén feltüntetve.

E térképen adtuk meg a területen előforduló 
különböző-korú ás kifejlődésé kőzetek vízáteresztő 
képességét általánosított jellemzőkkel számszerű 
értékhatárok megadása nélkül. A kőzeteket négy cső 
portra osztottuk: jó, közepes, gyenge és vízzáró 
tulajdonságú képződményekre, jó vízáteresztő ké
pességűnek vettük a karsztos kőzeteket /mészkő, 
raászmérga/ vízzárónak pedig az alsőoligocán agya
gokat. Elterjedési határaikat a földtani térképek
ről vettük át ás foltszerűen lehatároltuk őket.

Feltüntettük még a csapadákmérő állomások he

lyét a természetvédelmi területeket és a mérnök
geológiai szelványsk helyét.
A második vízföldtani tematikus tárkápfajta.
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amely szerkesztésre került a hidrogeológiai térkéo-
A hidrogeológiai térképen ábrázoltuk a fel

színalatti vizek különböző tipusait és a víztartó 
képződmények elterjedését. Megkülönböztettünk

1. talajvízzel rendelkező területet
2. rés- ás hasadékvizzel
3. karszt- és karsztos hévizek tápterületét
A talajvízzel rendelkező terület szervesen kap

csolódik az alsóoligocán vizzáró képződmények elter- 
j edáséhez.

A talajvíz e kőzetek felett alakult ki. A talaj
víz elterjedési határán belül a terepszinthez vi
szonyított mélységük alapján három kategóriát állí
tottunk fel. Ezek a következők: 0-5,0 m, 5,0-10,0 m 

közötti-mélységben van a talajvíz, ill. 10 n alatt.
A mélységi kategóriákat egymástól a kékszin külön
böző árnyalataival különböztettük msg. Kék nyilak
kal rögzítettül: az áramlási irányokat.

Megkülönböztettünk még rés- és hasadékvizeket 
is ahol a felszínen lévő kőzetek a résekben ás c 

hasadá.kokban vizet téroznak ós közvetlenül vagy köz
vetve a talajvizet és a karsztvizet táplálják. Viz- 
utánpótlódásukat a csapadékvizek biztosítják. Leg
jellemzőbb tározó kőzetfajta az ádesvizi mészkő.

Miután a területan levő karsztos kőzetek olta-



Iában /dolomit, díszkő, márga/ kiemelt helyzetben 
vannak ezért a karsztvíz csak nagyobb mélységben 
150 n alatt fordul elő', ás csak a Lukács-Császár 
fürdőnél lépnek a felszínre, így ezeket mint a 
karszt és karsztos hévizek tápterületeit különböz
tettük meg., miután jó vízáteresztő képességűek i s  

a réseken, repedéseken, barlangokon, oldási ürege
ken keresztül a felszínről beszivárgó viz i leve
zetődik a karsztvízig táplálva azt.

A térképen kétféle megkülönböztetést ás terüle
ti lehatárolást alkalmaztunk attól függően, hogy a 
karsztos kezet közvetlenül a felszínen van vagy pe
dig kisebb-nagyobb vastagságú negyedidőszaki üledé
kekkel fedetten fotóul elő. A vizsgált terület túl- 
nyomórsszben ilyen karsztos kőzetekből áll, ezért 
legnagyobb része a karsztvíz tápterületének érté
kelhető és környezetvédelmi szempontból különösen 
érzékenynek minősíthette.

Megszerkesztettük é"s ábrázoltuk a karsztviz- 
szint izotnetrikus vonalait. £z jó áttekintést nyújt 
a karsztvíz magassági viszonyairól és áramlási irá
nyairól, A vizsgált területen a karsztvíz nyugalmi 
szintje 115-105 tengerszint feletti magasságban 
helyezkedik el és a főáramlás nyugatrói-kelet felé 
történik. A hidrogeológiai térkép .egyszerűsített
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változatát a 2. ábrán közöljük. terület általá
nos vízföldtani felépítését pedig a 3 . ábra szem
lélteti.

d. A megbízók által feltett kérdésekre, ar.ely 
miatt tulajdonképpen a terület vizsgálata és térké
pezése megindult az ötszerző építés földtani térkép 
ad megfelelő információkat és feleletet. £ térkép 
fajtán értékeltük a területet ás adtuk neg azokat 
a szükséges intézkedési javaslatokat, amelyek a 
terület specifikus adottságaiból erednek. Szert a 
térképen foltszerűen ábrázoltuk a kutatási terüle
ten előforduló épitésfoldtani szempontból kedvezőt
len adottságokat, a javasolt különbözői megkötése
ket és előírásokat tartalmazó intézkedésekbe vont 
területek határait.

A javasolt intézkedések a táblázatos kiegészí
téssel szerves részét képezik az összegző építés- 
földtani térképnek. A hatóságok részére általunk 
kidolgozott intézkedési előírások biztosíthatják a 
barlangok, ás a karsztvizek védelmét, csökkentik 
az építkezések kockázatát, ill. felhívja a hatósá
gok, beruházók, ás kivitelezek figyelmét a terüle

ti adottságokra.
Külön, kivágatkánt 1:1.000 m.a-fcan feldolgoztuk 

a közelmúltban felfedezett Gózsefnegyi oarlang
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környezetét építésföldtani vonatkozásban. Ez a tér 
kép az azonnali beavatkozást igénylő feladatok és 
intézkedések meghatórozására ás javaslatára vonat
kozott. E térképen is foltszerűen határoltuk le 
építésföldtani szempontból kedvező és kedvezőtlen 
területeket különös tekintettel a barlangokra és a 
üregekre,’ azok felszinközeli helyzetére és ezeke 
belül a meghozandó intézkedésekre /4. ábra/.
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Abrek

1

2

3

ábra A vizsgált és térképezett terület áttekin
tő helyszinrajza. 1. A térképezett terület 
határa, 2. Az 1:4.000 m.a. térképek szel
vénybeosztása, 3. Oózsefhegyi l:1.000-es 
n.a. tárképkivágat

ábra Egyszerűsített vízföldtani térkép. 1. Kérsz 
tos kőzetek a felszínen, 2. Karsztos kőze
tek fedetten, 3. Rés és hasadákvizck terü
lete, 4. Talajvizei rendelkező terület, 5. 
Talajvíz áramlási irányok, 6. A karsztviz- 
szint izovonalai, 7. Karsztvíz áramlási 
iránya, S. Mérnökgeológiai szelvény helye

ábra Vázlatos mérnökgeológiai szelvény. 1. Nc- 
gyedidőszaki üledékek, 2. Negyedidőszaki 
forrásvizi mészkő, 3. Alsóoligocán agyag, 
agyagmárga, 4. Felső-eocén budai márga, 5. 
Felsőeocén márga ás mészkő, 6. Ismert bar
lang, 7. Valószinüsitett barlang, C. Kép
ződmény határ, 9. Feltételezett vető, 10. 
Talajvíz, 11. Talajvíz megcsapolás /átadó- 
dás a karsztrendszernsk/, 12. Karsztviz- 
szint, 13. Igazolt egykori /pleisztocén/ 
háviz feláramlás, 14. Oelenlegi karsztos 
héviz feláramlás
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4. ábra A  Oózsefhegyi barlang környezetének

l:4.000-es m.a. mérnökgeológiai térképé

nek részlete. 1. Ismert barlang a felszin- 

közelben /ü-10 ra/ a javasolt hatósági in

tézkedések aló vont területhatárrol /I/a/, 

2 .  Barlangielszakadás, 3. Ismert barlang- 

rendszer 10 m-nál mól', ebben, 4. Ismert 

barlang valószínű elterjedése a felszin 

közelben az intézkedési határral,, 5. Ismert 

barlang valószinüsitett határa 10 m-nél 

mélyebben és az intézkedés határa, 6. Fel

tételezett ismeretlen barlang a felszinkö- 

zelben és az intézkedés határa, 7. Földta

ni adottságok alapján valószinüsitett bar

langok/; előfordulási területe ás az intéz

kedési határ, 8. Ismert ás valószinüsitett 

barlangok legmagasabb szintje, 9. Karsz

tos kőzet a felszínen ás az intézkedés ha

téra '
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Information about the engineering geological mapping 
concerning the caves in Rózsadomb

lászlóné Szentirmai - Rudolf Petz - Gyula Scheuer

In the recent years at one of the most beautiful sites of 
the capital, the Rózsadomb more caves of thermal water-genetics 
were explored in areas built-up or where construction work is 
just going on. These have a direct or indirect influence on 
buildings existing or under construction, therefore it became 
necessary the engineering geological investigation and process
ing on map of the area in question for the authorities in the 
interest of protection of the caves on the one hand and the 
clearing up of problems concerning construction on the other. 
This work explores the natural features characteristic for the 
area expressively for caves and on basis of existing knowledge, 
in function of the local conditions the extension of areas 
taken under justified and necessary measures of the authorities.
According to the tasks and aims the engineering geological 
mapping was effected on map sheets of scales l:4ooo and lslooo 
so that they should correspond to the requirements of the 
investor. They contain the extension of the known and probable 
caves, the location in depth and the limits of areas influenced 
and distinguished by different prescriptions.
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