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1. Bevezetés, kiindulási adatok 

 

 

Jelen talajvizsgálati jelentés tárgya geotechnikai alapadatok szolgáltatása a címben szereplő 

területre tervezett útépítési munkák tervezéséhez. Munkánkat a hatályos MSZ EN 1997 (EC7) 

geotechnikai tervezési szabvány előírásai szerint végeztük, eredményeinket kétszintű 

dokumentációban adjuk meg, a következők szerint: 

- talajvizsgálati jelentés (TVJ); melyben ismertetjük a felhasznált talajfeltárásokat, az 

elkészített terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, az esetlegesen fellelt 

előzményiratok figyelembe vételével a következő fázisban végzendő tervezési 

munkához talajfizikai paramétereket adunk meg; 

 

A tervezési szakaszokat az alábbi képen mutatjuk be:  

 
 

- Piros szín: (Pipiske u. felső része) meglévő itatott makadám záró burkolat réteget kap + 

szegélyek+járda építése 

- Kék szín: (Pipiske u. alsó része): jelenleg földút, feladat a komplett útépítés, + vízelvezetés 

árokkal és átereszekkel, ill. hordalékfogó műtárgy telepítése a nagy fa alá, az utca végében. 

- A fenti kettő közötti merőleges szakaszon (Galamb u.) járdaépítés és meglévő földárok 

burkolása. 

- Zöld szín: meglévő viacolor és aszfaltburkolatba résfolyóka kerül 

- Sárga szín: meglévő út menti árok nukolása 

 

Szakvélemény készítéséhez az alábbi szakirodalmat használtuk fel: 

- Magyarország földtani térképe (MFGI, 2013.); 

- Magyarország kistájainak katasztere (MTA FKI, 2010) 
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- Magyarország talajvízszint mélység térképe (MÁFI, 2006.); 

 

Valamint felhasználtuk:  

- Talajvizsgálati jelentés a Szenendre, Galamb és Fürj utcában végzett feltáró fúrásról út 

és csapadékvíz tervezéséhez (készítette: ML Mélyépítő Labor Kft,készült: 2014. 

június),  

 

A tervezési feladatot az alábbi táblázat szerint soroltuk geotechnikai kategóriába.  
geotechnikai kategória 1 2 3 

építmény kisméretű, egyszerű hagyományos, átlagos nagy, szokatlan 

talajkörnyezet nem kedvezőtlen szokványos kedvezőtlen 

épített és természeti környezet 
nincs 

veszélyeztetve 

veszélyeztetése 

vélelmezhető, vizsgálandó   

védelme külön 

intézkedéseket kíván 

természeti hatás Jelentéktelen szokványos nagy 

kockázat Kicsi közepes nagy 

vizsgálatok egyszerű (azonosító) rutin labor és terepi speciális, kiegészítő 

tervezés rutin módszerek szokásos eljárások speciális módszerek 

speciális mélyépítési technológiák nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak újszerűeket is 

felügyelet, megfigyelés szemrevételezéssel szokványos mérések is speciális mérések is 

Geotechnikai kategóriák és fő jellemzőik 

 

A feladat a rendelkezésre álló adatok (helyszínbejárás, geológia, feltárások, stb.) alapján 1. 

geotechnikai kategóriába sorolható, mivel 

– 10 % alatti a terephajlás; 

– a helyszín nem ár- vagy belvizes területre esik;  

– nem kedvezőtlen a talajkörnyezet; 

– a talajkörnyezet egyszerű módszerekkel feltárható;  

– a geotechnikai szerkezetek az azonosító és állapotminősítő jellemzők alapján felvett 

talajparaméterekkel (is) rutinszerű, szabványokban megadott számításokkal méretezhetők; 

– jól ismert, régóta alkalmazott szerkezeteket terveznek;  

– speciális mélyépítési technológiák nem szükségesek; 

– az építmény és az építés, ill. a természeti és épített környezet kölcsönhatása veszélytelen; 

– a műszaki felügyelet és megfigyelés szemrevételezéssel valósítható meg.  

 

 

 

2. Helyszín leírása 

 

 

A vizsgált terület Szentendre város északnyugati zónájában található, mely domboldali rész. 

Az utcákban gyep, ill. alárendelten fák, bokrok találhatóak. A tervezési területrész utcái nem 

fedettek – a meredek lejtési viszonyok között a csapadék kimosása jól érzékelhető.  

 

 

 

3. Építésföldtani viszonyok 

 

 

A vizsgált terület a Visegrádi-hegység délkeleti lábánál, a Duna bal partján fekszik. Földtani 

felépítési a Szentendrei agglomeráció területén a legváltozatosabb. A vizsgált terület felszínén 
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megfigyelhető legidősebb földtani képződmény a jellemzően homok és homokkő rétegekből 

álló felső oligocén kori Törökbálinti Formáció (
t
Ol), amely a vizsgált terület teljes egészén 

meglévő építésföldtani alapkőzet. 

 

Az alsó miocén korban a törökbálinti homokkőre települtek a Budafoki Márga Formáció 

(
b
Me) üledékes kőzetei, majd efölé a középső miocénben, a Visegrádi-hegység fő tömegét 

alkotó vulkánikus kőzetek: a Dobogókői Andezit Formáció (
d
M) és a Holdvilágároki 

Dácittufa Formáció változatos kőzetegyüttesei, végül a felső miocén-alsó pannon időszakban 

a Sajóvölgyi Formáció szárazföldi, tavi és folyóvízi rétegei, bennük különböző vulkáni tufa 

szintekkel.  

 

Az oligocén, miocén és alsó-pannón kori földtani képződmények mindegyike foltokban 

megfigyelhető felszíni kibúvásokban (lásd. 1. ábra). 

 

Ezt a változatos kőzetsort fedte le a felső pleisztocén kori szelek által szállított finom homok, 

a lösz (l), amely a mai felszín nagy részét borítja. A löszös talajrétegek a meredek 

domboldalakon időnként meg-megcsúsztak és áthalmozódtak. 

 

 

A Visegrádi-hegységből a Duna felé siető patakok völgyét és torkolatvidékét jelenkori 

folyóvízi üledékek töltik ki (fh, fehér színnel), amelyekben felismerhető valamennyi 

környékbeli kőzet lepusztulási terméke. 

 

A lejtők oldalában és a lejtőlábaknál agyag és homok anyagú lejtőüledékek (d
ah

) halmozódtak 

fel. 

 
Tervezési területen: Qp5: lösz 

 

A jelen tervezési feladatban a negyedidőszaki lösznek és a lejtőüledékeknek van különösen 

nagy jelentősége. A dombok lejtőin, a szilárd kőzetek felett a lösz, a foltokban előforduló 

lejtőtörmelék és az időszakos vízmosások üledéke természetes körülmények között, a 

földtörténeti múltban és jelenben egyaránt, időszakos mozgásban vannak, azaz lejtőirányban 

mozognak lefelé. 
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Az ember megjelenése ezt a természetes folyamatot károsan és hasznosan is befolyásolhatja: 

szakszerű tereprendezéssel, műtárgyak építésével, csapadékvíz kezeléssel a felszínmozgás 

megakadályozható, de meggondolatlan terep átalakítások (bevágások, munkagödrök 

készítése, természetes vízmosások feltöltése, stb.), vizes közművek hibái (csőtörések, 

vízszivárgások) jelentős károkat okozhatnak az épített és a természetes környezetben 

egyaránt! 

 

A tervezett átemelők alsó része az esetek többségében el fogja érni a vulkáni tufa rétegeket, 

amelyek állapota: mállottsága, keménysége és állékonysága kis területen belül is 

szélsőségesen változó. 

 

 

4. Szeizmicitás 

 

Az Európai Unióban jelenleg hatályos és Magyarországon is érvénybe helyezett szabványok 

földrengés szabványok: 

 

 MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1. rész: 

Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok” és 

kapcsolódó „Nemzeti Melléklet” 

 MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának 

tervezése 5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok”. 

 

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére 

erősebb földrengések (5-6 magnitúdó, az epicentrum környékén komoly épület-károk) kis 

számban, de előfordulnak. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem homogén, vannak az 

átlagnál egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek. A XIX. század közepétől napjainkig 

terjedő időszak rengéseinek gyakorisága alapján az ország területén gyakorlatilag évente 

négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhető, de károkat még nem 

okozó földrengésre kell számítani. Jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg 

erős, nagyobb károkat okozó 5,5-6,0 magnitúdójú földrengésre 40-50 éves intervallumban 

lehet számítani. 

 

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) 

szerint a vizsgált terület a 3-as zónába 

sorolható. A definiált földrengésből 

származó maximális horizontális 

gyorsulás az alapkőzeten agR = 0,12g. 

 

Ez a gyorsulási érték 50 év alatt, 10 % 

valószínűséggel, azaz 475 évenként 

egyszer várható (Forrás: GeoRisk). 

 

 

 

Talajkategória 

 

Az Eurocode 8 szabvány (MSZ EN 1998-2005) a felszíni rétegek módosító hatásának 

figyelembevételére – a felső 30 m-es rétegösszlet tulajdonságait alapul véve – az alábbi 

táblázatban leírt talajkategóriákat vezette be. A kategóriák elkülönítésére legmegbízhatóbbnak 
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a Vs,30, vagyis a felső 30 m-es összlet nyíróhullám átlagsebessége tekinthető, de a besorolás 

megtehető a rétegleírás, az SPT szondázás ütésszámai illetve a drénezetlen nyírószilárdság 

értéke alapján is. 

 

A vizsgált területen a szakirodalom alapján felső néhány tíz méteres talajrétege a szeizmikus 

hatás lokális módosulásának figyelembe vételéhez a D talajtípusba sorolható. 

 

Altalaj osztály Leírás Paraméterek 

  Vs,30 (m/s) NSPT (ütés/30 cm) Cu (kPa) 

 

A 

Szilárd kőzet vagy kőzetszerűen 

viselkedő geológiai képződmény, amely 

felett legfeljebb 5 m gyengébb fedőréteg 

van 

 

>800 

 

- 

 

- 

 

B 

Nagyon tömör homok-, kavics- vagy 

kemény agyagrétegek, legalább több tíz 

m vastagságban, a mechanikai jellemzők 

a mélységgel fokozatosan növekednek 

 

300-800 

 

> 50 

 

>250 

 

C 

Tömör vagy közepesen tömör homok-, 

kavics- vagy merev agyagrétegek, több 

tíz vagy akár száz m vastagságban 

 

180-360 

 

15-50 

 

70-250 

 

D 

Laza vagy közepesen tömör kohézió 

nélküli talaj (némi puha kötött réteggel 

vagy anélkül), vagy túlnyomóan puha-

gyúrható kötött talaj 

 

< 180 

 

< 15 

 

< 70 

 

E 

Felszíni üledékréteg, amely a Vs érték 

szerint C vagy D osztályú, 5 és 20 m 

közötti vastagságú, alatta 800 m/s-nál 

nagyobb nyíróhullám-sebességű, 

merevebb anyag 

   

 

S1 

Nagy plaszticitású Pl > 40) és nagy 

víztartalmú, puha agyagból/iszapból álló 

vagy legalább 10 m vastag ilyen 

agyagot/iszapot tartalmazó réteg 

< 100 (az 

érték 

figyelmez-

tető 

-  

10-20 

S2 

Folyósodásra hajlamos talajok, érzékeny 

agyagok vagy más olyan talajrétegek, 

amelyek nem sorolhatók az A-E vagy 21 

osztályba 

   

 

Az A-E kategóriák esetén a szeizmikus hatás szabvány rugalmas válaszspektrumok 

segítségével adható meg, melyeknek TB, TC,TD periódus értékei a vizsgált helyen, „A” típusú 

talajra meghatározott referencia csúcsgyorsulás (agR), az építmény fontossági kategóriája (yl), 

a talajosztály (S), a viszkózus csillapítás() és a duktilitási tényező (q) ismeretében 

határozhatók meg. 
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5. Talajrétegződés, talajfizikai paraméterek 

 

 

A felhasznált szakvélemény fúrásos feltárásai alapján a terület rétegződése, várható 

talajviszonyai jól ismertek.  

 

A feltárások alapján a terepszint közelében 0,7-1,7 m-es mélységig szürke színű kövér agyag 

van jelem, mely alatt a feltárások aljáig agyagos, iszapos homokot laboráltak.  

 

Ezen rétegösszletek tervezésnél felvehető talajfizikai paraméterei az alábbiak: 

- kövér agyag: belső súrlódási szög (): 16°;  kohézió (c): 50 kPa, nedves térfogatsúly 

(g): 20,0 kN/m
3
; összenyomódási modulus (Es): 8 MPa.  

- iszapos homok: belső súrlódási szög (): 28°; kohézió (c): 0 kPa, nedves térfogatsúly 

(g): 18,5 kN/m
3
; összenyomódási modulus (Es): 10 MPa. 

 

A talajok minősítése, osztályozása általános alkalmasság, fejtés, tömöríthetőség, 

vízvezetőképesség, erózióérzékenység, fagyveszélyesség és térfogatváltozási hajlam 

szempontjából az ÚT 2-1:222:2007 „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai” című műszaki előírás alapján végeztük el. 

 

Talaj megnevezése

Földműanya 

általános 

alkalmassága

Fejtési 

oszálya

Tömörít- 

hetősége

Vízvezető 

képessége

Erózió-

érzékenysége

Fagyveszé- 

lyessége

Térfogatvál-        

tozási hajlama

homokos kavics M-1 - kiváló
F-III;   

F-IV
T-1 - jól; 

V-2 - jó 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny
X-1 - fagyálló

D-1 - nem 

térfogatváltozó

kavicsos homok M-2 - jó
F-III;   

F-IV
T-1 - jól; 

V-2 - jó 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny
X-1 - fagyálló

D-1 - nem 

térfogatváltozó

kőzetlisztes homok M-2 - jó F-III T-1 - jól; 
V-2 - jó 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny
X-1 - fagyálló

D-1 - nem 

térfogatváltozó

iszapos homok M-3 - megfelelő F-III T-2 - közepesen; 

V-3 - 

közepesen 

vízvezető

E-1 - 

erózióérzékeny

X-3 - 

fagyveszélyes

D-1 - nem 

térfogatváltozó

lösz M-3 - megfelelő F-III T-2 - közepesen; 

V-3 - 

közepesen 

vízvezető

E-1 - 

erózióérzékeny

X-3 - 

fagyveszélyes

D-1 - nem 

térfogatváltozó

iszap M-3 - megfelelő F-III T-2 - közepesen; 
V-4 - gyengén 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny

X-3 - 

fagyveszélyes

D-1 - nem 

térfogatváltozó

sovány agyag M-3 - megfelelő F-III T-2 - közepesen; 
V-4 - gyengén 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny

X-2 - 

fagyérzékeny

D-2 - kissé 

térfogatváltozó

közepes agyag
M-3 - megfelelő; 

M-4 - elfogadható

F-III;   

F-IV

T-2 - közepesen; 

T-3 - nehezen

V-4 - gyengén 

vízvezető

E-2 - nem 

erózióérzékeny

X-2 - 

fagyérzékeny

D-3 - közepesen 

térfogatváltozó

kötött aleurit M-4 - elfogadható
F-III;   

F-IV

T-2 - közepesen; 

T-3 - nehezen
V-5 - vízzáró

E-2 - nem 

erózióérzékeny

X-2 - 

fagyérzékeny

D-3 - közepesen 

térfogatváltozó
 

A talajok minősítése 
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6. Talajvízviszonyok 

 

 

A vizsgált terület mérsékelten vízhiányos. A szivárgó vizek a Duna felé áramlanak – a 

völgytalpakon 2-4 m mélységben, míg a lejtőkön 4-6 m között.  

 

 
A vizsgált terület talajvíz adatai 

 

A feltárásokban talajvizet, ill. arra utaló jelet nem észleltek. A földtani térkép alapján a 

talajvíz 8 m-nél mélyebben van csak itt jelen – azaz számítani rá sem a kivitelezés alatt, sem a 

későbbiekben nem kell. 

 

 

 

7. Összefoglalás, javaslatok 

 

 

A helyszínen lévő fedtalajok az ÚT 2-1.222:2007 útügyi előírás alapján az M-6 

földműanyagként nem hasznosítható talaj, T-4 nem tömöríthető, X-2 fagyérzékeny és D-5 

különösen térfogatváltozó kategóriába sorolható. 

 

Az előforduló fagyveszélyes talajok miatt az olvadási károk ellen védekezni kell. Az útpálya 

szakasz alatt megfelelő oldaleséssel kialakított fagyvédő réteg beépítése szükséges. A 

fagyvédő réteg szükséges mérete (hv) az Út 2-1.222 előírása alapján „B” forgalmi terhelési 

osztály esetén 20 cm. A fagyvédő réteg anyaga fagyálló homokos kavics, ill. kavicsos homok, 

amely X-1 fagyálló minősítési osztályba tartozik.  

 

Az útépítési földmunka végzése során, ha olyan szakaszok kerülnek elő, ahol gyenge 

feltöltéses részek vannak, és tömörítéssel nem érhető el a Tr > 85 %-os tömörségi fok, vagy 
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sötétbarna humuszos, szervesen szennyezett, gyökérmaradványos részek vannak, ott 

talajcserére van szükség. Szemcsés, jó minőségű ágyazó réteg kaialkítása szükséges, melyen a 

megkívánt tömörség Tr > 95 %. Javasolt teherbírás ellenőrzése is, melynél az altalajon E2 > 

20 MPa, míg a védőrétegnél a terhelés függvényében E2 > 50-65 MPa értéket kell kimutatni. 

 

A térfogatváltozó talajok miatt a védőréteg alatt egy 0,5 m mélységű talajcserére lesz szükség, 

melynek anyaga az ÚT 2-1.222:2007 útügyi előírás alapján minimálisan M-3 földmű-

kategóriába sorolható. 

 

Fontos, hogy a kátyúsodás megelőzése érdekében az útburkolatról a vizet az út széli kiépített 

árokba vezessük. 

 

A csapadékvíz szikkasztására a helyszínen nincs ehetőség, így burkolt árokban kell a 

csapadékvizet a kiépített befogadóba elvezetni. 
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