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2008-ban – az ENSZ Föld Bolygó Nemzetközi 
Éve keretében – a földtudományok mûvelõi szerte a 

világon ismeretterjesztõ programokat szerveznek annak 
bemutatására, hogy a földtudományok hogyan szolgálják az 

emberiség, a társadalmak javát. Az egyik ilyen magyarországi 
kezdeményezés a GEO-FIFIKA címû füzetsorozat. 12 számának 
témája:

  1. Nemzetközi földtudományi kezdeményezések
  2. Felszín alatti vizek („Tartalék egy szomjas bolygónak?”)
  3. Természeti veszélyforrások („A lehetõ legkisebb kockázat,

a lehetõ legnagyobb odafigyelés”)
  4. Föld és egészség („Biztonságosabb környezet építése”)
  5. Éghajlatváltozások („Kõbe vésett magnószalag”)
  6. Nyersanyag- és energiakincs.

(„A fenntartható felhasználás felé”)
  7. Óriásvárosok („Mélyebbre hatolni,

biztonságosabban építkezni)
  8. A Föld mélye („A kéregtõl a földmagig”)
  9. Óceánok („Az idõ mélye”)
10. Talajok („A Föld eleven bõre”)
11. Föld és élet („A sokféleség eredete”)
12. A geomágneses tér („Védõpajzsunk”)

GEO-FIFIKA
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a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyarhoni Földtani Társulat,
hazai intézmények és magánszemélyek együttmûködésével,               
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A budapesti 4. számú metróvonal 
Duna alatti (3400 és 4700 m közötti) 
1300 m-es szakaszának földtani 
szelvénye kb. tízszeres magasításban. 
A függõleges skála a tszf. 25–125 m 
intervallumot fogja át.
Forrás – MÁFI 



Egyre erõteljesebb városodás

Óriásvárosnak („megavárosnak”) a legalább 5 milliós vá-
rosokat nevezzük. 2015-ben a világ várhatóan mintegy 60 
óriásváros lesz. Az urbanizáció világméretû folyamatának 
legnagyobb része itt jelentkezik. E füzet célja annak a be-
mutatása, hogy a földrajz- és földtudomány hogyan igyek-
szik hozzájárulni az óriásvárosok jobb megértéséhez abból 
a célból, hogy azok fenntarthatósága biztosítható legyen. 

Az óriásvárosok – méretük révén – a fizikai, társadalmi és 
gazdasági események és folyamatok új dinamikáját, komp-
lexitását és egyidejûségét jelentik. Demográfiai, szociális, 
politikai, gazdasági és ökológiai folyamatok intenzív és 
összetett kölcsönhatásainak színterei. A gazdaságilag vi-
rágzó óriásvárosok egyfelõl hatalmas lehetõséget, másfelõl 
környezeti leromlást és emiatt folytonos változtatási kény-
szert jelentenek. A fejlõdõ országokban az óriásvárosok 
gyorsabban fejlõdnek, mint az infrastruktúrájuk. A sza-
badjára engedett városi terjeszkedés a forgalom megnöve-
kedéséhez, az ipari termelés hatalmas koncentrációjához, 
ökológiai túlterheléshez, szabályozatlan föld- és ingatlan-
piac létrejöttéhez, elégtelen lakásfejlesztéshez és bizonyos 
esetekben a kirívó szegénység és gazdagság egymás mellett 
éléséhez vezethet. Mindezeknek erõs szociális nyugtalan-
ság lehet a kísérõjelensége.

Az óriásvárosok a növekedés és az innováció központjai. A 
globalizáció fókuszpontjainak, egyúttal a fejlõdés hajtó-
erõinek is tekinthetõk, és széles skáláját vonultatják fel az 
emberi ügyességnek, képességnek és kreativitásnak, a szo-
ciális kölcsönhatásoknak és a kulturális sokszínûségnek. 
Az óriásvárosokban a legkülönfélébb emberek élnek egy-
más mellett, általában etnikai, közösségi, kulturális, élet-
módbeli és szociális szempontból is elkülönülõ csoporto-
kat alkotva. 

Az óriásvárosok igen sebezhetõ rendszerek. Gyakran talál-
ni itt súlyos nyomort, szociális egyenlõtlenséget és kör-
nyezeti leromlást. Az eltérõ társadalmi-gazdasági csopor-
tok és az érdekeikhez igazodó politikai csoportok földrajzi 
elkülönülése egyenlõtlenséget és konfliktusokat szülhet. A 
népsûrûség növekedése növeli a sebezhetõséget a termé-
szeti és mesterséges katasztrófák terén egyaránt. Az óriás-
városok védtelenek mindazon – globális, környezeti, szo-
ciális-gazdasági és politikai – változásokkal szemben, ame-
lyekhez maguk is hozzájárulnak: a kockázatok elõidézõi és 
elszenvedõi is egyben.

Sok óriásvárosban a várostervezést, az építési ellenõrzést, 
a szolgáltatásokat (pl. vízellátást, csatornázást, energiael-
osztást) és a különféle feladatokat ellátó szervezeteket (be-
leértve a biztonsági és katasztrófa-elõrejelzést is) az irányí-
tás alkalmatlansága gátolja. A sebesen növekvõ város ki-
nõheti az igazgatási és szervezeti kereteket, és így képtelen 
lesz megbirkózni megnövekedett új feladataival. Emellett 
különféle, elõírásokba nem foglalható folyamatok és tevé-
kenységek is fontos szerepet játszanak az óriásvárosok fej-
lõdésében.

Az óriásvárosok ideális kutatási terepet nyújtanak a társa-
dalomkutatók, a föld-, és környezettudományi, valamint 
egészségtudományi kutatók számára a társadalmi-gazdasá-
gi és politikai tevékenységek környezetre gyakorolt hatá-
sainak tanulmányozására, valamint a legégetõbb problé-
mák megoldásainak keresésére. A fentiekbõl következõen 
az óriásváros-kutatás érdemben hozzájárulhat a globális 
igazságosság és béke megteremtéséhez, ezáltal pedig az 
emberiség jólétéhez.

1950-ben a világ 
lakosságának 30%-a 
élt városokban. 
2007-ben már 3,3 
milliárd ember 
– a Föld lakóinak 
több mint fele –
volt városlakó. 
2030-ra az arány 
elérheti a 60%-ot. 
Az urbanizáció ily 
mértékû növekedése 
– fõként a fejlõdõ 
országokban – 
rengeteg lehetõséget 
és kihívást jelent a 
földtudomány 
számára is.

Az óriásvárosok hosszútávon

csakugyan fenntarthatók?

2015-ben a világon

várhatóan 60 óriásváros lesz,

összesen kb. 600 millió lakossal



Az életminõség javítása

Az „életminõség” az  életkorral, nemzetiséggel, kultúrá-
val, vallással, továbbá az életstílussal, iskolázottsággal és 
kulturális háttérrel változó – egyéni felfogások, viselke-
dések, törekvések és értékrendszerek függvénye. Az egyén 
élettel kapcsolatos elvárásai és ahhoz való viszonyulása 
erõsen függ társadalmi-gazdasági hátterétõl és kulturális 
környezetétõl. A történelmi helyek, kulturális nevezetessé-
gek, a közösségi terek jelentik a nagyvárosok egyediségét, 
gyökerét és identitását. Az effajta „térbeli tõke” hozzájárul 
a társadalmi összetartáshoz, és elõsegíti az emberek ott-
honoság-érzetét.

Az óriásvárosokban a lakosság nagy részének életminõsé-
ge általában alacsony, és e megállapítás a szegényekre és a 
gazdagokra egyaránt igaz. Levegõ-, víz- és talajszennye-
zettség, víz- és energiaellátási problémák, zöldterület-
hiány, szegénység és hiányos táplálkozás, továbbá szociális 
és közbiztonsági problémák rónak terheket és 
megszorításo-kat az emberekre.

A fejlõdõ világ óriásvárosaiban a várostervezésnek külö-
nösen alkalmazkodnia kell a társadalmi-kulturális körül-
ményekhez. Még a sokrétû és dinamikus elõírásokba nem 
foglalható tevékenységekhez is, amelyek ezeket a közös-
ségeket jellemzik. Az életminõség javításához – a különféle 
kultúrák együttélésére gondolva – új látásmódra és innova-
tív menedzselési eszközökre van szükség.

Az egyes népességcsoportok közremûködhetnek az óriás-
városokon belüli városnegyedek kialakításában. A tervezé-
si stratégiában rendkívül fontos a városi problémák (pél-
dául az elégtelen vízellátás, rossz közbiztonság) „forró 
pontjainak” azonosítása.

–

Az óriásvárosok 
fenntarthatóságáért

Az óriásvárosok az energiaellátáshoz, az iparhoz, az épít-
kezésekhez, infrastruktúrához és annak karbantartásához 
emberi és természeti erõforrásokat igényelnek. Olyan nagy 
mennyiségû erõforrásra van szükségük, hogy ez komoly 
lokális és globális következményekkel járhat: a következ-
ményeket nevezzük az óriásváros úgynevezett „ökológiai 
lábnyomának”. Egy óriásváros sikere a gazdasági termelé-
kenységben, a szociális méltányosságban, a környezeti vál-
tozatosságban mérhetõ. A környezeti változatosság az óri-
ásvárosokat vonzóbbá és stabilabbá teszi. A gazdasági si-
ker és a nagy népsûrûség hátrányos következményekkel is 
jár: szennyezéssel, túlzott energiafogyasztással és hulla-
déktermeléssel. Mindez lokális és globális környezetvédel-
mi problémákhoz vezet, amelyeket alaposan meg kell érte-
nünk, kezelni és – ha lehet – mérsékelni kell.

Az óriásvárosok terjeszkedése általában kedvezõtlen alta-
lajjal rendelkezõ területeket érint, ahol a földtani kataszt-
rófák (mint pl. árvíz vagy földcsuszamlás) kockázata na-
gyobb. E tény a fejlesztést és a fenntartást is jelentõsen 
megdrágítja. A megnövekedett népsûrûség a környezeti és 
a mesterséges kockázatok szempontjából jelentõs kocká-
zatnövelõ tényezõként hat. Az élénk gazdasági tevékeny-
ség általában egyéni és társadalmi gazdagságot, illetve jó-
létet hoz magával (bár gyakran személyi, társadalmi és kör-
nyezeti feszültségek árán). Gazdasági hullámvölgyek ide-
jén azonban a munkanélküliség következményei, a szociá-
lis kohézió gyengülése, a társadalmi biztonság összeomlása 
és a környezet elhanyagolása drámai módon érintheti a 
koncentráltan élõ néptömeget. A fenntarthatósághoz a fej-
lesztést beruházásként – és nem fogyasztásként – kell ke-
zelni. Csak ebben az esetben áll majd rendelkezésre fel-
használható tõke a jövõbeni befektetésekhez. A hatósá-
goknak ellenõrizniük kell a városszerkezetet és a földhasz-
nálatot, hogy a városra és a hátországra ártalmas környeze-
ti hatásokat a lehetõ legalacsonyabb szinten tudják tartani. 

A legtöbb óriásváros-lakó

életminõsége alacsony

 – a szegényeké és a gazdagoké egyaránt



Terjeszkedés felfelé, lefelé

Egyre több óriásváros éri el fizikai és irányíthatósági kor-
látait. Amikor az óriásvárosokban elfogynak a területek, a 
telekárak megfizethetetlenül magasra szöknek, ami inten-
zívebb területhasználatot kényszerít ki. Mindez a magas-
építés, valamint a földalatti helykihasználás elõretörésében 
mutatkozik meg. A felhõkarcolók az óriásvárosok három-
dimenziós jellegét tanúsítják. A dinamikus területi és ma-
gassági növekedés jól szemlélteti a negyedik dimenzió 
(azaz az idõ) befolyását is az óriásvárosok mûködésében.

A felszíni fejlesztés szilárd alapokat igényel. A felszínre és a 
felszín fölé felhõkarcolók, emelt szintû utak és magasvas-
utak, hírközlési-, elektromos és energiafolyosók, továbbá 
lakóhelyek, boltok, pihenõ- és munkahelyek épülnek. A 
koncentrált nagyberuházások csökkenthetik az életminõ-
séget, és növelik az érintett területek sebezhetõségét a ter-
mészeti és mesterséges (ember által okozott) veszélyekkel 
szemben. Az infrastruktúra, valamint a fejlesztések egy ré-
szét (a környezetre károsakat vagy a felszínen egyéb okok-
ból nem kívánatosakat) a föld alá építve az életminõség a 
felszínen jelentõsen javulhatna.

A földalatti tér a közösségi és kereskedelmi tevékenységek 
számára biztonságosabb környezetet biztosít, és megvéd a 
zord idõjárástól is. E fejlesztések azonban hatással lehet-
nek a földalatti rendszerek természetes egyensúlyára.

A városfejlesztés alapos tervezést és földhasználat-irányí-
tást igényel. Sokat segíthet a felszín és a felszín alatti térség 
(valamint az erõforrások és a veszélyek) vizuális három-
dimenziós megjelenítése, amikor nagyfelbontású távér-
zékelést és modern szimulációs technológiákat is alkal-
maznak.

Földtudományok az óriásvárosokért

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve lehetõséget teremt az óri-
ásvárosok fenntarthatóságának több tudományágat érintõ 
(ún. „multidiszciplináris”) figyelembe vételére. Igen kívá-
natos lenne a társadalomkutatók, közgazdászok és termé-
szettudósok együttmûködése. Elsõ lépésként sort lehetne 
keríteni olyan kutatócsoportok létrehozására, amelyek ké-
szek együttmûködni az óriásvárosokat érintõ problémák 
és elõnyök értékelésében. Nagyon fontos, hogy tekintettel 
legyünk a világ óriásvárosai közötti és az egyes óriásváro-
sokon belüli kulturális különbségekre: e téren nem lehet 
sablonmegoldásokat alkalmazni. Végezetül felteendõ az a 
kérdés is, hogy az óriásvárosok vajon inkább fenyegetik 
vagy elõsegítik-e az ún. „fenntartható fejlõdést”?

Amennyiben valóban tenni akarunk az óriásvárosok fenn-
tarthatóságáért, a tudományos eredményeket és felfedezé-
seket széles körben ismertetni kell az érdekeltekkel. A mé-
dia és az internet használatával az óriásvárosok belsõ mû-
ködését be kell mutatni a szélesebb közönségnek (továbbá 
a törvényhozóknak és a pénzügyi támogatóknak is). Az 
óriásvárosok komplex rendszereinek kezelése több szakér-
telmet kíván. 

A föld- és földrajztudomány – a Föld folyamatainak isme-
rete, valamint a természeti erõforrások fellelésére és kiak-
názására irányuló képessége révén – már régóta hozzájá-
rul a komplex óriásvárosok megértéséhez és irányításá-
hoz. Mûvelõi egyedülálló képességgel rendelkeznek a min-
denféle léptékben (a globálistól a lokálisig terjedõ skálán) 
végbemenõ társadalmi-gazdasági és természeti rendszerek 
megértéséhez. A geográfusoknak és a földtudományi kuta-
tóknak helyük van a fenntarthatóbbá teendõ óriásvárosok 
irányításában! 

Budapest lélekszáma 
„mindössze” 2 millió. 
Nem tartozik tehát 
az óriásvárosok közé, 
de az óriásvárosi 
jelenségek itt is 
határozottan 
érzékelhetõk. 
A fenntarthatósághoz 
szükséges külsõ 
erõbevonást 
nyilvánvalóan a vidéki 
Magyarország 
áldozatvállalása 
jelenti. 
Néhány oldalon 
bepillantást adunk 
a hazai föld- 
és földrajztudomány 
nagyvárosi 
eredményeibe.

Néhány óriásváros már elérkezett

fizikai és irányíthatósági határaihoz



Az ezerarcú nagyváros: Budapest

Budapest sok szempontból osztozik az óriásvárosok 
gondjaiban. Az elõvárosi terjeszkedés (szuburbanizáció) a 
rendszerváltozás óta lankadatlanul zajlik. Ennek során az 
elõvárosok népessége gyors ütemben növekszik, s a népes-
ség mellett új gazdasági tevékenységek telepednek meg a 
város határain túl. Budapest népességszáma 1990 óta 320 
ezer fõvel csökkent, miközben az elõvárosi öv települései 
dinamikusan növekednek. A folyamat eredményeként a 
Budapest környékén található szabad területek, erdõk, 
mezõgazdasági földek fokozatosan beépülnek. A minden 
kontroll nélküli elõvárosi terjeszkedés elszívja a nagyváros 
népességét és gazdasági erejét.

A városirányítás és -szervezés hiányosságai, illetve korlátai 
nem csak Budapest és agglomerációja viszonylatában, de a 
belsõ városrészek együttmûködésében is megmutatkoz-
nak. A fõvárosnak ma 23 azonos rangú települési önkor-
mányzata és egy korlátozott hatáskörû összvárosi közgyû-
lése van. Mindez számos probléma forrása. 1990 után az 
önkormányzati rendszer bevezetése, a demokratikus in-
tézményrendszer átalakítása magával hozta a kerületek 
kompetenciájának jelentõs, idõnként túlzott mértékû ki-
szélesítését (pl. helyi lakáspolitika, szociális politika, ingat-
langazdálkodás). Fokozta a széttöredezett önkormányzati 
struktúrából fakadó hátrányokat, hogy a kerületek adott-
ságai és érdekei nagymértékben eltérnek egymástól. 

Az ésszerûtlen pazarlás Budapest belsõ negyedeiben is 
megfigyelhetõ. Az üres, elhagyatott ipari és raktározási te-
rületek (ún. „barnaövezetek”) Budapest területének mint-
egy 15 százalékát foglalják el. Újrahasznosításuk rengeteg 
pénzt igényelne, de befektetésre a vállalkozói tõke magától 
nem hajlandó, hiszen másutt olcsón juthat területekhez.

Új típusú szabályozásra lenne tehát szükség. Ezt azért lé-
nyeges hangsúlyozni, mert Budapest városszövetébe egy 
olyan alulhasznosított övezet ékelõdik, ami otthont nyújt-
hatna lakás és más, üzleti célú fejlesztéseknek, ezzel is 
csökkentve a szuburbanizáció jelentette gondokat, ará-
nyosabbá téve a népesség és gazdaság városon belüli el-
oszlását.

Budapest „ökológiai lábnyomának” – gyors növekedése is 
gondot jelent. Miközben az ország népességének 17 száza-
léka él a fõvárosban, itt állítják elõ a GDP 35 százalékát. Az 
átlag fölötti jólét, illetve az abból fakadó nagy fogyasztás 
(élelem, víz, elektromos áram, stb.) oda vezet, hogy Buda-
pest saját területének többszörösét kitevõ földfelszín java-
it és energiáit éli föl . Ugyancsak a nagymértékû fogyasztás 
számlájára írható, hogy a város erõsen szennyezi környeze-
tét. Szennyvizeinek fele tisztítatlanul jut a Dunába, miköz-
ben az itt található 600 ezer személygépkocsi, ill. az áthala-
dó gépjármûforgalom nagymennyiségû szennyezõanya-
got juttat a levegõbe. A növekvõ zsúfoltság és környezet-
szennyezés nagymértékben rontja a város lakóinak élet-
minõségét.

Budapesten is megfigyelhetõ a társadalmi szegregáció erõ-
södése. A történelmi városközpont egyre inkább a nem-
zetközi fogyasztás, azon belül a kulturális és szabadidõs 
„élvezetek” kedvelt helyeivé válik, miközben eredeti lakó 
és közszolgáltató funkcióját fokozatosan elveszíti. A vá-
rosközpontot övezõ régi lakónegyedekben a rossz lakásál-
lománnyal és alacsony társadalmi presztízzsel rendelkezõ 
lakónegyedek (pl. Józsefváros) hanyatlása a rendszervál-
tozás után felgyorsult, s néhol etnikai gettók jöttek létre.   
A kedvezõbb adottságú lakónegyedek ugyanakkor gyors 
ütemben megújulnak, népességük kicserélõdik. (E folya-
matot hívjuk dzsentrifikációnak.) Ez a szélsõséges polari-
zálódás nyílt társadalmi feszültségekkel is járhat.

Megújulás és hanyatlás karöltve jelentkezik hazánk legna-
gyobb városában, s ismételten ráirányítja figyelmünket a 
fenntarthatóság és a helyes kormányzás kérdésére.

Tudomány nélkül még esélye sincs

a fenntarthatósági célkitûzésnek



Budapesti környezetföldtan 

A mai Budapest térségében kezdetben az árvizek okozták 
a legnagyobb problémát. Magas rakpartok kiépítésével 
megszüntették az árvízveszélyt, és a kedvezõtlen altalajjal 
rendelkezõ (mocsaras, holtágakkal szabdalt, folyóhoz kö-
zel fekvõ) területeket feltöltötték. A XIX. század végére ki-
alakult a mai városmag, amely egy fejlõdésre képes világvá-
ros alapjának tekinthetõ. Budapest földrajzi és földtani ér-
telemben egyaránt igen változatos felszínû és felépítésû, 
ezért a veszélyforrások is sokrétûek. A földtani- és a ve-
szélyforrás-változatosság az egész budapesti agglomerá-
cióra érvényes. 

Barlangok és üregek

A budai oldal középsõ részének 15–20 százalékán – a fel-
színen vagy vékony negyedidõszaki üledékkel borítva – 
karsztosodásra hajlamos triász mészkõ, dolomit, eocén 
mészkõ, mészmárga található. A Rózsadombon például 
eocén mészkõben alakult ki hat nagyobb barlangrendszer. 
A budai Várhegyet fedõ pleisztocén korú édesvízi mészkõ-
ben a Duna mellékvízfolyása, az Ördögárok alakított ki 
barlangokat. 

Az egykori Budapest peremén (Budafokon, Nagytétény-
ben, Kõbányán) a jól faragható miocén mészkõ bányászata 
során kialakult üregeket borpincékként vagy pincelakások-
ként hasznosították. A város növekedése során az alápin-
cézett területek beépültek, a használaton kívüli üregek 
pontos helyét lassan elfelejtették. A pincék felmérésére és 
állagmegóvására indított korábbi programok ellenére a 
pincék ismerete  sohasem lehet teljes körû. Sajnálatos bi-
zonyítéka volt ennek néhány évvel ezelõtt egy kõbányai 
beszakadás miatt bekövetkezett  halálos baleset.

Szent Gellért szobra, 
a gellérthegyi Szent Iván Barlang 
(Sziklakápolna), a Gellért 
gyógyfürdõ és a Szent Gellért téri 
metróállomás építés közben

Mélyszinti bányászattal veszélyeztetett terület Budapesten 
egyetlen helyen, a XXII. kerületben található. A bentonit-
bányászat 1960 körül befejezõdött. A terület fõvágat feletti 
része jelenleg beépítetlen; lakóterületként történõ haszno-
sításának feltétele a föld alatti térségek tömedékelése.

Felszínmozgás-veszélyes területek

Kialakulásuk elsõsorban természetes földtani, geomorfo-
lógiai okokra vezethetõ vissza, de a bekövetkezõ katasztró-
fákban a városiasodással összefüggõ hatások is szerepet 
játszanak. A veszélyes területek zöme kapcsolatba hozható 
a Duna és mellékvizei bevágódásának következtében kiala-
kult teraszokkal, meredek lejtõkkel. 

A legnagyobb budapesti bányák közel 100 évig mûködtek. 
A bányászat során az agyaggödrökben nagy területet érin-
tõ csúszások, suvadások történtek, veszélyeztetve a bánya-
gödör feletti, kisebb házakkal beépített területeket is. A 
mozgásokat a fejtés során hagyott meredek rézsûk és a csa-
padékos idõszakok együttes hatásai okozták. Feltöltésük 
az utóbbi években fejezõdött be.

Másféle okok miatt is történtek károsodások. A Várhegy 
Vérmezõ felé esõ oldalán a helytelen beépítés (a nagy ter-
helésû épületeket nem alapozták le a szálban álló márgára), 
az Apostol utca alatti területen a háború utáni törmelékle-
rakás, forrás-elvezetés volt a mozgások kiváltó oka.

Feltöltött területek

A XIX. század végétõl az építõanyag-igény kielégítésére 
kavics- és homokbányák, téglagyárakhoz kapcsolódóan 
agyagbányák létesültek Pest külsõ övezetében is. A sík 
területen levõ nagy külszíni fejtéseket a múlt század utolsó 
harmadában általában vegyes hulladékkal töltötték fel. A 
területek nagy részén – a feltöltés tömörödésének idejére – 
építési tilalom van érvényben.

Illusztráció azokról a 
térképekrõl, amelyeket a Magyar 
Állami Földtani Intézet 
Településgeológiai Osztályán 
készítettek (szerkesztették: 
Gyuricza György, Hermann 
Viktor, Chikán Attila, 
Zsámbok István), és amelyek a 
XIV. kerület (Zugló)  
szennyezõdés-érzékenységét, 
környezetföldtani veszélyforrásait 
és építésföldtani alkalmasságát 
mutatják.
Magyarország geológiai térképei 
(a budapestiek is) letölthetõk a 



Településgeológia

A településgeológia a földtani környezet és a mesterséges 
környezet kölcsönhatásával foglalkozik. Mérnöki oldalról 
(építésföldtani szempontból) azt kell vizsgálni, hogy az 
adott földtani közeg milyen hatással lehet az építendõ mû-
tárgyra: szükség van az adott terület építés-alkalmasságá-
nak, feltöltési vastagságának megállapítására, de a külön-
bözõ földalatti üregek (barlangok, pincék, stb.) elõfordulá-
sáról, mélységérõl, kiterjedésérõl is tudni kell. 

Környezetvédõi oldalról (környezetföldtani szempontból) 
viszont arra kell figyelni, hogy az adott mûtárgy milyen 
hatással lehet a földtani környezetre, a képzõdményekre, 
illetve a bennük mozgó, tározódó talajvízre. A sûrûn be-
épített lakóterületek, az ipari létesítmények, a forgalmas 
utak, üzemanyag-tárolók, stb. nagymértékben veszélyezte-
tik, esetenként szennyezik a földtani képzõdményeket és a 
bennük tárolt talajvizet; a mélyépítés (mélygarázs, pince, 
metró stb.) pedig megváltoztathatja a talajvíz természetes 
áramlási viszonyait. A szennyezõdés a talajvizet elérve víz-
szintesen is és a mélység felé is messzire terjedhet, és veszé-
lyeztetheti az ivóvízbázisokat. Ismerni kell a terület szeny-
nyezõdés-érzékenységét, illetve az adott terület veszély-
forrásait. 

A település csõhálózat-beruházási stratégiájának megújítá-
sát, a víz- és csatornahálózati állapot felmérését, hálózat-
fejlesztését, felújítását, üzemeltetés kockázati elemeinek 
vizsgálati módszereit megalapozó ún. közmûgeotechnikai 
vizsgálatok a világon elõször Budapesten készültek.

Feladat

A „városi hõsziget”
Régi tapasztalat, hogy a nagyvárosokban a hõmérséklet ál-
talában néhány fokkal magasabb, mint vidéken. A „városi 
hõsziget” néven ismert jelenség kialakulásában szerepet 
játszó fõbb tényezõk a következõk: (1) az épületek hõki-
bocsátása, (2) a természetestõl eltérõ hõkapacitású, hõve-
zetõ-képességû, albedójú („fehérségû”) és emisszivitású 
(hõsugárzás-kibocsátó képességû) anyagok jelenléte, (3) a 
növényzet hiányából elmaradó párolgáshiány, (4) geomet-
riai tényezõk: egyrészt a napsugárzás sokszoros visszave-
rõdése és elnyelõdése a felhõkarcolók házfalain, másrészt a 
hatalmas felületek mérséklik a szelet, és csökkentik a lég-
áramlás hûtõhatását. A városi hõegyensúly eltolódásához 
jelentõsen hozzájárul a hulladékhõ (például a légkondicio-
nálásból származó hulladékhõ) is.
Írjon le néhány javaslatot, hogyan lehetne mérsékelni a 
városi hõsziget hatását!

A füzet résztámogatója a GEOVIL Mérnöki és Közgaz-
dasági Szolgáltató Kft. (www.geovil.hu). A cég geotechnikai, 
talajmechanikai, földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai 
tervezõi és kutatás-kivitelezõi tevékenységet, valamint eh-
hez kapcsolódó tervezési tanácsadást végez. Kutatófúrá-
sok mélyítésével, mintavételezésekkel, vízszintmegfigyelõ-
víztermelõ kutak és kapcsolódó helyszíni vizsgálatok ki-
vitelezésével, geotechnikai szakvélemények készítésével, 
projektek mûszaki vezetésével, ellenõrzésével, továbbá ta-
lajfeltárásokhoz kapcsolódó termelõgépek és berendezé-
sek nagykereskedelmével is foglalkozik.

Eredeti szöveg: 
F. Kraas, S. Aggarwal, 
M. Coy, G. Heiken, 
E. de Mulder, 
B. Marker, K. 
Nenonen, W. Yu

Fordították: 
a NYME hallgatói

Lektorálták: 
Kovács Zoltán, 
Szarka László,
Szendrõi Judit,
Verõ József

Magyar változat: 
Kovács Zoltán 
(budapesti 
társadalomföldrajz), 
Kuti László 
(településgeológia), 
Németh Károly 
(budapesti 
környezetföldtan), 
Rezessy Géza 
(szerkesztés), 
Szarka László 
(szerkesztés)
Török Ákos 
(metróépítés-képek)

Budapest komplex közmû-
geotechnikai térképének Duna-
menti részlete, amely a földtant, a 
feltöltéseket, a talajvíz mélységét 
és agresszivitását egyaránt 
mutatja. A zöld szín az 
eltemetett holtágakat jelzi. 
Forrás – MÁFI 
Településgeológiai Osztály
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