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méretarányú 
környezetföldtani 
térképezés tartalmi 

követelményrendszere

Magyarországon az elmúlt két évtizedben folytatott 
környezetföldtani térképezés egymást követő két 
generációba sorolható. Az első generációt az M= 1:100.000- 
es méretarányú kéziratos térképek és az ennek alapján 
szerkesztett és kinyomtatott M= 1:500.000-es felszíni 
szennyeződés - érzékenységi térkép, valamint a Balaton 
környéke és a szekszárdi körzet szintén nyomtatásban 
megjelent, ún. “közlekedési lámpa” típusú, három 
kategóriájú szennyezés-érzékenységi térképek képezik.

A második generációba sorolhatók az Általános 
Rendezési Tervhez szerkesztett környezetvédelmi 
változatok, valamint a regionális földtani térképekhez 
kapcsolódó, ill. származtatott földtani környezetvédelmi 
céltérképek, M=l:500.000-es és az ennél áttekintőbb 
méretarányban.

Napjainkra megérett a szakmai felkészültség a 
részletes, komplex környezetföldtani térképezés 
beindítására és az erre irányuló igény is. Ennek az 
M= 1:25.000-es méretarányú “harmadik generációs" 
térképezés követelményrendszerét az alábbiakban 
foglaljuk össze. A kutatásra vonatkozóan a Magyar 
Geológiai Szolgálat 1996. évre elfogadta a megvalósítás 
tervezetét és költségvetésből fedezett alaptevékeny
ségnek minősítette a feladatot.

A részletes méretarány mellett a legfontosabb 
tényezők az új kritériumrendszerben minden korábbi 
szemponton túlmenően a következők:

Az eddig vizsgált, ábrázolt és főleg a felszíni 
képződmények vízáteresztő képességén alapuló szeny- 
nyezés-érzékenységgel szemben az új rendszerben számos 
különböző paraméteren alapuló vulnerabilitási viszonyok 
képezik a területminősítés környezetföldtani szem
pontjait.

A másik alapvetően új módszertani megoldást az 
képezi, hogy mind a szennyezőforrások, különböző fajtái, 
mind pedig a különböző veszélyeztetett természeti elem 
és objektum vonatkozásában több fokozatú minősítési 
rendszerben dolgozzuk fel a veszélyeztetési intenzitás é$ 
veszélyeztetettségi fokozatok szerinti kategorizálással.

ERMESZETVEDELM1 TARTALOM

* Tájvédelmi körzetek (meglévő/tervezett)
* Egyéb védett területek
* Természetvédelmi egyedi objektumok
* Földtani természetvédelmi területek
* Védettföldtani értékek ( országos/helyi)
* Fokozottan védett barlangok (karsztos/nem 

karsztos)
* Védett földtani alapszelvény
* Védelemre javasolt földtani alapszelvény

Kategóriák:
* ÁV- általában veszélyeztetett
* RV- részben veszélyeztetett
* NV- nem veszélyeztetett

l!
G eom orfológia i környezetvédelmi tartalom

* Kedvezőtlen geomorfológiai viszonyok
-  15" feletti lejtőkategória
-  alluviális vagy antropogén feltöltődés
-  erős deflációs, eróziós vagy areális lepusztulás
-  konszolidálatlan térszín.

* Közepes geomorfológiai viszonyok
-  5° - 15° közötti maximális lejtőkategória
-  uralkodóan konszolidálódott térszín kisebb 

deluviális feltöltődéssel
-  gyenge lepusztulási jelenségek.

* Kedvező geomorfológiai viszonyok
-  5° alatti maximális lejtőkategória
-  konszolidálódott térszín
-  lepusztulási és felhalmozódási folyamatok 

teljes hiánya.
* Átmeneti geomorfológiai viszonyok

-  kedvező és kedvezőtlen elemek együttes 
jelentkezése.

Rétegtanifelépítés környezetvédelmi szempontjai 
(az első jelentősebb vízadó szintig terjedően)

* Kedvezőtlen rétegtani felépítés
-  szélsőséges határok között változó szemcse

összetétel
-  horizontális inhomogenitás
-  erős vagy változó anizotrópia
-  lencsés település
-  nyitott litoklázis rendszer
-  karsztosodás
-  erős tektonizáltság.
-  meredek rétegdőlés

* Közepes rétegtani felépítés
-  kisebb mértékben változó szemszerkezeti 

viszonyok
-  közepes horizontális és vertikális homo

genitás
-  közepes anizotrópia
-  kis fokú töredezettség
-  tektonizáltság és karsztosodás
-  alacsony fokú rétegdőlés.

* Kedvező rétegtani felépítés
-  tömör
-  rétegzetten
-  karsztmentes
-  nem tektonizált
-  homogén kőzetszerkezet
-  rétegzetten vagy vastagpados kifejlődés
-  minimális anizotrópia.

* Átmeneti rétegtani felépítés
-  kedvezőtlen és kedvező elemek kombi

nálódása.

L ito lóg ia i (ásvány-, kőzettani, szedimentológiai, 
vulkanológiai) környezetvédelmi szempontok

* Kedveződen litológiai viszonyok
-  laza, törmelékes-üledékes kőzetösszetétel
-  agyagásvány-mentes, porózus vulkáni tufa

szerkezet
-  nem cementált konglomerátum, illetve agg

lomerátum
-  kavics
-  durva lejtőtörmelék
-  magas szervesanyag tartalom
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-  ásványtanilag főleg földpát, karbonát és p irít 
alkotók és kedvezőtlen geokémiai összetétel.

* Közepes litológiai viszonyok
-  kissé kötött finomtörmelékes kőzet, vagy kissé 

agyagásványosodott tufaszerkezet
-  közepes szervesanyag tartalom
-  alacsony szemcsés karbonát, földpát és p irít 

tartalom
-  közepes kvarc és csillám tartalom.

* Kedvező litológiai viszonyok
-  nagy agyagásvány tartalmú vagy uralkodóan 

agyagásványokból álló tömött, kötött kőzet
összetétel és szerkezet

-  az agyagásványok mellet az egyéb alkotók is 
finom  diszperz tartományban jelentkeznek.

Kőzetfizikai környezetvédelmi tartalom
* Kedvezőtlen kőzetfizikai paraméterek

-  uralkodó szemcseátmérő 0,06 mm fölötti
-  vízáteresztő képesség: K=10> m/sec.
-  folyási határ: 17% alatti
-  plasztikus határ: 11% alatti
-  plasztikus index: 5% alatti
-  lineáris zsugorodás: 6% feletti
-  hézagtérfogat: 47%feletti
-  hézagtényező: 0,50 alatti.

* Közepes kőzefizikai paraméterek
-  uralkodó szemcseátmérő: 0,02 - 0,06 közötti
-  vízáteresztő képesség: K=105 - 10' m/sec.
-  folyási határ: 17-35% közötti
-  plasztikus határ: 11-18% közötti
-  plasztikus index: 5 - 20% közötti
-  lineáris zsugorodás: 3 - % közötti
-  hézagtérfogat: 35 - 47% közötti
-  hézagtényező: 0,50 - 0,75 közötti.

* Kedvező kőzetfizikai paraméterek
-  uralkodó szemcseátmérő: 0,02 alatti
-  vízáteresztő képesség: К - l  O 'm/sec. .
-  folyási határ: 35% feletti
-  plasztikus határ: 18% feletti
-  plasztikus index: 20% feletti
-  lineáris zsugorodás: 3% alatti
-  hézagtérfogat: 35% alatti
-  hézagtényező: 0,75feletti.

Tektonikai környezetvédelmi tartalom
* Kedvezőtlen tektonikai viszonyok
Az adott területen vetőzóna húzódik, vagy egyedi 

vetők, továbbá hajlított vagy flexurás szerkezetek jelent
keznek. A rétegdőlés meghaladja a 8 - 10-ot. Mérhető neo- 
tektonikus jellegek vannak.

* Kedvező tektonikus viszonyok
Az adott területen pregnáns tektonikai elemek nem 

mutathatók ki. A  rétegdőlés nem haladja meg az 5 - 8 -ot. 
Nincs recens vertikális kéregmozgás.

Felszínmozgási környezetvédelmi tartalom
A tektonikus felszínmozgások, egykori és jelenleg 

folyó térszín-konszolidálódási folyamatok mérnök- 
geológiai elemzése és felmérése révén nyert adatok 
alapján a következő elemekre kiterjedően kell az 
értékelést elvégezni:
kőzetomlás (szilárdkőzet, lösz stb.), rétegcsúszás (sík, 
összetett, lemezes), rogyás (szeletes, földcsúszás, suvadás), 
kúszás (földfolyásos csúszás), sárfolyás, kőfolyás, 
törmelékmozgás, karsztbeszakadás, löszroskadás, 
mesterséges üregbeszakadás (pince, bányavágat stb.), 
süllyedés, rétegtömörödés.

Alkalmatlan adottságnak minősítendő a két vagy 
több jelenség által érintett, vagy pedig egy folyamat 
intenzív, kiterjedt érvényesülését mutató terület.
E mellett beavatkozás során elháríthatatlan felszínmozgási 
folyamatok kialakulásának a veszélye fennáll.

Kedvezőtlen adottságú területnek minősítendő az 
az egység, amelyen egy vagy két felszínmozgási jelenség, 
vagy folyamat érvényesül és mestersége elhárításra csak 
igen nagymértékű műszaki beavatkozással kerülhet sor, 
továbbá a létesítés során kialakulhat olyan felszínmozgási 
jelenség, amely nem, vagy csak igen jelentős műszaki 
erőfeszítéssel lehet.

Kedvezőnek minősül a terület akkor, ha a 
felszínmozgási elemek teljesen hiányoznak, vagy pedig 
egy - két egészen alárendelt mértékű jelentkezik csupán, 
amely elhárítására kis műszaki beavatkozással teljes 
biztonságú megoldást lehet alkalmazni, továbbá 
beavatkozás esetén sem várható egyszerű műszaki 
megoldással elháríthatadan folyamat kialakulása.

Hidrogeológiai környezetvédelmi tartalom
A vízföldtani adottságok döntő kritériumai az aktív 

környezetvédelem biztonságának, ugyanakkor rendkívül 
sok paraméterű, széles skálán változó, bonyolult rendszert 
képeznek, ezért megítélésükhöz csak a legalapvetőbb 
irányelvek írhatók elő egységesen és minden egyes 
esetben más és más szempontok, vagy jellegek kerülnek 
előtérbe a vizsgálat és a kiértékelés során egyaránt.

A  kiértékelés alapvető szempontjai az alábbiakban két 
szélső értékkel kerülnek megadásra. Ezek között minden 
átmenet lehetséges a természetes viszonyok között.
A mesterséges műszaki megoldások figyelembe vételével 
kell minősíteni az alkalmasságot.

* A  legkedvezőtlenebb hidrogeológiai viszonyok
-  felszíni állandó, vagy időszakos vízfolyással 

érintett terület
- a z  adott egységet jóva l meghaladó méretű a 

talajvizet tápláló felszíni vízgyűjtő terület
-  valamely védendő objektumtól kritikus 

távolságon belül állandó, vagy időszakos 
forráskilépés található

-  a telítetlen zóna vastagsága nem haladja meg 
az 5 métert

-  igen kedvezőtlen hidrodinamikai gradiens 
értékek jelentkeznek. Intenzív laterális 
talajvízi és rétegvízi'áramlással kell számolni

-  az egyes vízemeletek erős összefüggésben 
állnak egymással.

* A legkedvezőbb hidrogeológiai viszonyok
-  a területet sem állandó, sem időszakos élő 

vízfolyás nem érinti
-  a védendő objektumtól kritikus távolságon 

belül sem időszakos, sem állandó forrás
kilépés nincs

-  a telítetlen zóna vastagsága kedvező, az első 
vízszint egy tervezett létesítmény talpszintjei 
alatt minimálisan 10 méterrel helyezkedik el

-  kedvező hidrodinamikai gradiens viszonyok
-  a telítetlen zónában csak függőleges irányú

vízmozgás jelentkezik
-  a vízemeletek között nincs kommunikáció.

Fokozottan vulnerábilis területek
Ide sorolandók azok a térségek, ahol a geológiai 

paraméterek több, mint 50%-a kedvezőtlen kategóriába
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tartozik, vagy alapvető kritériumok közül egy vagy több a 
legkedvezőtlenebb viszonyokat jelenti. (Pl. hidrogeológiai 
szempontból a nyílt karsztterületek és az alluviális- 
deluviális folyóteraszok és hordalékkúpok.)

Vulnerábilis területek
Ebbe a kategóriába tartoznak azok a térségek, ahol a 

kedvező és kedvezőtlen paraméterek aránya 50% körüli, 
de nincs alapvető kizáró kritérium.

Kissé vulnerábilis területek
A 25 - 50% közötti tartományba esik a kedvezőtlen 

paraméterek többsége ebben a kategóriában.

Nem vulnerábilis területek
Ide sorolandók azok a térségek, ahol a kedvezőtlen 

paraméterek aránya nem éri el a 25%-ot, illetve a ked- 
vezőeké meghaladja a 75%-os arányt.

ISZENNYEZŐFORRÁSO

Mindegyik típusú szennyezőforrást három kategória 
közül egy minősítési osztályba sorolva kell ábrázolni a 
térképen!

* I. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében a környezetre 

nem fejt ki környezetkárosító hatás sem jelenleg, sem 
pedig potenciálisan.

* II. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében a nem teljes 

biztonságot nyújtó kivitelezése következtében poten
ciálisan környezetkárosító hatást fejthet ki.

* III. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében már jelenleg is 

kimutatható környezetkárosító hatású.
A kategorizálás alapja az objektum helyszíni és 

laboratóriumi minőségi vizsgálata a környezetre ható 
komponensekre, továbbá a deponálási mód szak- 
szerűségének, a műszaki állapotnak, valamint a jövőben 
várható változásoknak meghatározása a környezet geo
lógiai viszonyainak függvényében.

Szennyezőforrások
* Bánya-meddőhányók

-  szénbányászati
-  bauxitbányászait
-  ércbányászati
-  vegyes ásvány bányászati
-  építőipari nyersanyag bányászati
-  egyéb

* Erőművi pernye- és salakhányók
* Ipari hulladéklerakók (Külön jelölendő a

veszélyességi fokozatuk és halmazállapotuk.)
-  kohászati
-  feldolgozó-ipari
-  vegyipari
-  egyéb

* Mezőgazdasági szennyezőforrások (veszélyes
ségi fokozat elkülönítő jelölésével)
-  szilárd mezőgazdasági hulladéklerakó
-  folyékony mezőgazdasági hulladéklerakó 

dögkút
-  növényvédő szer raktár
-  állati fehérje feldolgozó
-  egyéb

* Kommunális hulladéklerakók
-  szilárd kommunális hulladéklerakó 

illegális kommunális hulladéklerakó
-  szennyvíziszap lerakó

-  szennyvíztisztító telep
-  egyéb

♦ Egyéb környezeti szennyezőforrások

KÖRNYEZETKÁROSODÁS ELLENH  ^  
FOKOZOTTAN V ÉD EN D Ő  TERÜLETEK
о вТЕКтимокДИИИИШИИМ

* Hidrogeológiai védőidom
* Mély fúrású kút
* Vízmű kútcsoport
* Víztározó
* Víztartály vagy víztorony
* Reménybeli vízbázisok
* Ásványi nyersanyag előfordulások
* Megkutatott és kategorizált

-  energiahordozók
-  fémes ásványok
-  vegyes ásványok
-  építési és építőipari nyersanyagok

* Reménybeli vagyonok és koncessziós kutatási 
területek
-  Energiahordozók
-  fémes ásványok
-  vegyes ásványok
-  építési és építőipari nyersanyagok

* Üdülőkörzetek
* Épített környezet védendő objektumai

dr. Bohn Péter - dr. Gyuricza György 
Magyar Állami Földtani Intézet

A vízbázis védelem helyzete 
és feladatai a

kormányhatározat tükrében

Jelen publikáció elhangzott 1997. március 22- 
én “A Víz Világnapja” alkalmából a Magyar Tudo
mányos Akadémián megtartott Központi Rendez
vényen.

A vízgazdálkodásban előttünk álló konkrét feladatok 
közül kiemelt helyen szerepel ivóvízbázisaink védelme. 
Köztudott, hogy Magyarország hidrogeológiai adott
ságainak megfelelően a hazai ivóvízellátás döntő mér
tékben, több mint 90 %-ban felszín alatti vízkészleteinkből 
történik. Ez összhangban van az Egészségügyi Világ- 
szervezet, a WHO ajánlásával, mely felhívja az ön- 
kormányzatok figyelmét arra, hogy az ivóvíz szolgáltatás 
lehetőleg felszín alatti vizekből történjék, nem csak azért, 
mert védettebbek a haváriaszerű szennyezésekkel 
szemben, egyenletesebb mennyiséget és minőséget jelen
tenek, hanem általában jóval kevésbé igénylik a költséges és 
- sok esetben veszélyes hulladékot eredményező - 
vegyszeres vízkezelési technológiákat.

Hogy az ivóvízellátást szolgáló felszín alatti - és termé
szetesen felszíni - vízkészletek hosszú távon megfeleljenek 
a minőségi elvárásoknak, az eddiginél sokkal nagyobb 
gondot kell fordítanunk védelmükre.

Világszerte elismert, hogy a jó minőségű ivóvíz 
biztosításának legolcsóbb és legbiztonságosabb eszköze a
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