
A MÁFI 1:100 000-es digitális 
talajvízszint mélység térképe

Pentelényi Antal és Scharek Péter
Magyar Állami Földtani Intézet



A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 
Régiógeológiai osztálya kapta feladatul 2001-
ben egy digitális, környezetföldtani 
térképsorozat összeállítását. Topográfiai 
alapként a DTA 100 EOV térkép szolgált.

A térképsorozat egyes változatai a 
párhuzamosan – más osztályok által is –
készített felszíni földtani térképhez 
igazodnak és az ábrázolt földtani 
egységekhez kapcsolt adatbázist is 
létrehoztunk (fizikai, kémiai paraméterek, 
nyersanyag tartalom és potenciál).







Felszíni képződmények teherbíró képessége, kőzettani összetétele



Felszíni képződmények vízáteresztő képessége



A megyei ill. régiószintű értékelések 
készítéséhez (pl. az új földtani térképhez 
és DTA 100  alaphoz illeszkedő
szennyeződés érzékenységi térkép) 
szükségünk volt egy digitálisan 
feldolgozott, azonos részletességű
talajvízszint mélység térképre is. 



Első lépésben  összegyűjtöttük a MÁFI 
által végzett síkvidéki térképezések 
anyagait (Alföld, Kisalföld és Zalai 
dombság) az építésföldtani 
térképsorozatok adatait (Budapest, 
Balatoni üdülőkörzet), a Baranya és 
Somogy megyékben készült MÁFI 
fúrásokat valamint a VITUKI talajvízszint 
észlelő kutak adatait. Kéziratos formában 
begyűjtöttük az MGSz Területi Hivatalainál 
egyes megyékről rendelkezésre álló
talajvízszint adatokat ill. térképeket is. 



A MÁFI által mélyített sekélyfúrások (1966-2004)



A MÁFI által mélyített sekélyfúrások és a VITUKI talajvízszint kútjai



Az archív térképekkel nem lefedett 
területeken a rendelkezésre álló
észlelések alapján meg kellett 
szerkesztenünk a térképet, felhasználva a 
topográfiai és földtani információkat a 
talajvíztartók lehatárolásához. 



Korábbi térképek alapján meghatároztuk a talajvíz elterjedési területét



A DTA 100 térképről levettük a felszíni vízfolyásokat, tavakat



A heterogén térképi anyag a 
medenceterületek mintegy 80 %-át, a 
hegyvidéki területek mintegy 40 %-át fedte 
le. Munkánk első része a kéziratos anyag 
egységesítése és digitalizálása volt.

Csak a 2, 5, 10 és 20 m-es 
mélységvonalat tudtuk ábrázolni, folytonos 
víztartó esetén a 20 m-es mélységvonalat 
tekintettük a talajvíz elterjedési határának.



A talajvíz elterjedése és mélysége 1:100 000-es térkép



A talajvíz mentes területeken meghatároztuk a felszíni képződmények típusait



Példa a leválogatásra: felszínközeli kavics és homok kifejlődések



Talajvíz mélység térkép kiegészítve a hegyvidéki területek vízadó típusaival



Veszprém megye térképe papírnyomaton



Balatonfüred és környéke térképe



Devecser és környékének térképe a MÁFI és VITUKI fúrásokkal



Devecser és környékének térképe



Köszönöm a figyelmet!
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