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A felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás és vízvédelem jogi alapjainak
változása az elmúlt húsz évben
dr. Balásházy László
geológus, ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes

A nyolcvanas évek végén – a kilencvenes évek elején felgyorsult gazdasági és társadalmi
átalakulás, továbbá 1990-től a vízügyi és környezetvédelmi állami irányítás szervezeti
elkülönülésének eredményeképpen az állam közvetlen irányító szerepe a korábbiakhoz képest
lényegesen lecsökkent, és ugrásszerűen megnőtt a közvetett, a jogi és gazdasági szabályozó
eszközökkel való irányítás jelentősége. Pontosabban: meg kellett volna, hogy nőjön, amint
erre a szakterület akkori irányítója, Almássy Endre világosan rámutatott – többek között - az
első, 1993-ban rendezett konferenciánkon is. Ehhez azonban legalább két dolog hiányzott: a
kimunkált jogi szabályozás, és a hatósági felügyeletet is hatékonyan ellátó erős, stabil állami
szervezet. Ez utóbbi ugyan korábban létezett, de 1990-től fogva már leépülőben volt. A jogi
hátteret Almássy Endre így jellemezte az I. Konferencián: „ A felszín alatti vizek sajátosságait
(is) figyelembe vevő jogi szabályozás 1961 óta nem jött létre….Hosszú időnek kell még
eltelnie, míg ezek a tervezetek (a vízgazdálkodásról, illetve a környezet védelméről szóló)
törvénnyé válnak, még hosszabbnak, míg létrejönnek az azokból származó egyéb
jogszabályok.” A törvényeket illetően mintegy két évet kellett várni, az alacsonyabb szintű
szabályozások elfogadásáig még további évekre volt szükség, de a kitartó jogszabály
előkészítési munka eredményei már néhány éven belül megmutatkoztak.
Mind a környezetvédelmi, mind a vízgazdálkodási törvényt 1995-ben fogadták el. A
vízgazdálkodásról szóló törvény megteremtette az alapot a vízkészletgazdálkodás átfogó
szabályainak kormányrendeletben, továbbá részletes szabályainak miniszteri rendeletben
történő szabályozására. Így lépett hatályba már 1996-ban a vízjogi engedélyezést szabályozó
kormány, illetve miniszteri rendelet, majd 1997-ben – építve a vízjogi engedélyezés
szabályrendszerére - az ivóvízbázis védelmi rendelet. Noha mind a vízjogi engedélyezésnek,
mind a vízkivételi helyek védelmét szolgáló védőterületek kijelölésének megvoltak a maga
jogszabályai (1981-ből és 1982-ből való államtitkári rendelkezések, illetve 1961-ben kiadott
utasítás formájában), de ezek se a szabályozás szintjét, se a beltartalmat tekintve már nem
feleltek meg. A korábban szintén OVH utasítással szabályozott, és zömében közvetlen
irányítás alapján végzett vízrajzi tevékenységet az 1998-ban kiadott vízügyi miniszteri
rendeletben szabályozták újra. Az említett jogi eszközöket egészítette ki az ekkor még
hatályban levő, a vízkútfúrással kapcsolatos szakmai követelmények megállapításáról szóló
OVH rendelkezés. Így a 90-es évek második felére (mire Almássy Endre nyugállományba
vonult) a vízügyi igazgatás megteremtette a felszín alatti vízkészletgazdálkodás
jogszabályrendszerét.
Mire az említett alapvető új rendeletek hatályba léptek, és a megvalósításuk gyakorlattá vált,
és a vízbázisvédelmi cselekvési program felfutott, addigra már megmutatkozott, hogy a
felszín alatti vizek szennyezésekkel szembeni védelméhez szükség van a különféle pontszerű
és diffúz szennyezés veszélyével járó tevékenységekre vonatkozó jogi szabályozás
kidolgozására. (A vízbázisvédelmi program nem is tartalmazta, nem is tartalmazhatta a
védőterületekre eső szennyező források átalakítását, a már bekövetkezett károsodások
felszámolását. Természetesen a vízkivételek üzemeltetőinek se lehetett a nyakába varrni a
szennyező tevékenységekkel járó környezetvédelmi felelősséget. Ezek jellemző módon a
vízügyön kívüli más ágazatokra tartozó intézkedéseket kívántak.) Nyilvánvaló volt, hogy

 a felszín alatti vizeket nemcsak az ország kb. 5%-át kitevő védőterületeken kell
megóvni a szennyezésektől, hanem mindenütt, továbbá
 a vízbázisok biztonságban tartása csak úgy lehetséges, ha a védőterületeken folyó
tevékenységek nem szennyezik a környezetüket (különösen a földtani közeget és a
felszín alatti vizeket), ezáltal
 szükség van a pontszerű és a diffúz szennyező forrásokra, valamint a már
bekövetkezett károsodások felszámolására vonatkozó, célirányosan a felszín alatti
vizek védelmét szolgáló jogi szabályozásra.
Az új szabályozások kidolgozásának szakmai hátterét az időközben már nagy erőkkel
megindult országos környezetvédelmi kármentesítési program biztosította, és bizonyos
tapasztalatokkal szolgáltak a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és
természetvédelmi követelményeiről szóló 1995. évi kormányrendelet végrehajtásának
tapasztalatai is. Mindez időben összeesett az EU csatlakozásra való felkészülés
előkészületeivel. Tekintettel az idő szorítására, valamint arra, hogy
 az európai közösségi környezetvédelmi jog a felszín alatti vizek szennyezésekkel
szembeni védelmére vonatkozóan 1980-tól, illetve 1991-től két önálló jogszabállyal
rendelkezett, melyeket át kellett ültetni a hazai jogba, és
 a rendeletek kiadására vonatkozó felhatalmazásokat a környezetvédelmi törvény már
tartalmazta
a tárgykörre vonatkozó új jogi szabályozás a környezetvédelmi jog részeként került kiadásra.
Mindezt figyelembe véve hiánypótló jelentőséggel lépett be a hazai joganyagba a felszín alatti
vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló
kormányrendelet és a hozzá kapcsolódó, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi
védelméhez szükséges határértékekről szóló, négy miniszter által kiadott együttes rendelet.
Hamarosan(2001-ben) kiadásra került a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel
szembeni védelméről szóló kormányrendelet is, mely szintén hiánypótló jelentőséggel többek között – megállapította a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályrendszerét, és útjára
indította az első nitrát cselekvési programot. Ekkorra érte el a szakma, hogy mind a pontszerű
és a diffúz szennyező tevékenységekre, mind a vízbázisok biztonsági követelményeire
vonatkozó, a megelőzést szolgáló alapvető jogi szabályozás hatályba lépett, és ki voltak
dolgozva a kármentesítés és részben a kárelhárítás szabályai is. A megvalósítást három
országos nagy program (vízbázisvédelmi, kármentesítési és nitrát) segítette. A jogi
szabályozási környezet változása azonban tovább folytatódott.
Szükség volt még néhány további szabályozásra (mint pl. a közüzemi vízművek mérési
kötelezettségeinek megállapítása), a megfelelő vízvédelmi követelményeket be kellett építeni
a vízkészletgazdálkodási és vízvédelmi joganyaggal párhuzamosan fejlődő más (pl. általános
környezetvédelmi, közegészségügyi, bányászati, hulladékgazdálkodási) joganyagokba.
Mindezen túlmenően hiányzott az intézkedések egységes összefogása. Ez utóbbit biztosította
az EK Víz Keretirányelvének hazai jogba történő átültetése 2003 és 2004 folyamán, melynek
során több korábbi rendelet helyébe új kormányrendeletek és új miniszteri rendeletek lettek
kiadva. Ezek a változások nem érintették az vízbázisok védelméről szóló rendeletet
figyelembe véve, hogy a közösségi jog a vízbázisok védelmét részleteiben nem szabályozza.
2004. 05. 01-től a hatályos joganyag jelentős részét képezik a közösségi jogi rendelkezések,
illetve az EK előírásokat átültető hazai előírások. A csatlakozás sok tekintetben új helyzetet
teremtett, így pl. ha zökkenőkkel is, de hozzá kellett szokni, hogy

 nem hozhatunk olyan előírást, ami a közösségi jog érvényesülését gyengíti pl. az áruk,
a szolgáltatások, a tőke szabad áramlását nem korlátozhatja sajátos nemzeti
követelmény,
 a közösségi jogban alkalmazott definiciókat azonos tartalommal kell átvenni, minden
előírásnak meg kell jelennie a nemzeti szabályozásban, és az előírások nem lehetnek
enyhébbek, mint a közösségi szabályozás,
 a közösségi jog átültetését szigorúan ellenőrzik, a végrehajtást közvetlenül és közvetett
módon (pl. jelentések készíttetésével, adatszolgáltatásokkal) figyelemmel kísérik.
Az azóta eltelt bő nyolc év során a hazai joganyagban számos módosításra, kiegészítésre
került sor. A módosításokat egyrészt az időközben megjelent új EU-s irányelvek (pl. a
környezeti felelősségről, valamint a felszín alatti vizek szennyezéssel és állapotromlással
szembeni védelméről szólók) 2007-ben és 2008-ban történt átültetése hozta magával, vagy az
EU Bizottság észrevételei miatt kellett átvezetni kisebb pontosításokat az EK joganyaghoz
közelítő jogszabályaink esetében (pl. a nitrátos szabályozásban).
Megjelentek új, a tárgykört közvetlenül érintő rendeletek, melyeket korábbi, de hatályon kívül
helyezett OVH rendelkezések helyett adtak ki. Ilyen volt pl. kutakra vonatkozó új szabályozás
2007-ben a 2005-ben hatályon kívül helyezett, még 1975-ből való OVH rendelkezés helyett,
vagy 2010-ben az új országos vízgazdálkodási szabályzat az 1981-ből való szabályzat helyett.
Kiadtak számos olyan új jogszabályt, amelyek közvetve, vagy csak néhány előírásukkal
érintik a felszín alatti vizekkel való foglalkozást. Erre példák a hulladéklerakókra, a
bányászati hulladékok ártalmatlanítására, az érzékenységi vizsgálatokra, a növényvédő szerek
forgalomba hozatalára vonatkozó új rendeletek.
Számos változás történt a felszín alatti vizek védelmét szolgáló intézkedések és beruházások
állami támogatási rendjében és mértékében, ami bizonyos esetekben közvetve szintén
visszahat a jogszabályokban előírt határidőkre, illetve a rendelkezések végrehajtására, a
módosítási igények keletkezésére pl. az ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata elvégzésének
határideje elhagyásra került, vagy az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokkal érintett egyes
tevékenységekre vonatkozó előírások (pl. geotermikus célú hasznosításra kitermelt hévizek
visszatáplálása, trágyatárolók megépítésének határideje és más, a helyes mezőgazdasági
gyakorlat tárgykörébe tartozó előírás) esetében.
Sok változtatást hoztak magukkal az intézményi változások is. Tekintettel arra, hogy ezzel
egy külön előadás részletesen foglalkozik, a jelen ismertetés ezekre nem tér ki. Voltak
módosítások, melyeket az alkalmazási tapasztalatok miatt kezdeményeztek, vagy a gazdasági
szereplők igényeit tükrözték beleértve ebbe az államigazgatási és adminisztrációs terhek
csökkentésére irányuló kezdeményezéseket is. Mindeközben sajnos több rendelet esetében
(pl. a vízbázisok védelmére vonatkozó vagy a kutakkal kapcsolatos szabályozás) - idő és
megfelelő előkészítési kapacitás hiányában - az ismert módosítási, kiegészítési igények
kielégítése még várat magára. A 2009-ben kiadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési
programjai között megtalálhatók az akkor fontosnak tartott jogszabályi felülvizsgálati
feladatok. Sajnos az akkor ambiciózus módon számbavett feladatok egy részét nem sikerült a
kitűzött 2012-es határidőre teljesíteni. Megfelelő szakmai előkészítés hiányában nem került
sor a felszín alatti víztestekre, víztest részekre vonatkozó mennyiségi igénybevételi
határértékek meghatározására sem.
Szemben azzal, amikor egy-egy törvény, vagy alacsonyabb szintű szakterületi jogszabály a
múlt században évtizedeken keresztül érdemi változtatás nélkül hatályban volt, az utóbbi 1015 évre a joganyag gyakori változtatása vált jellemzővé. Ez különösen az utóbbi öt évben
olyan gyakorivá vált, hogy a hatályos joganyag ismerete folyamatos odafigyelést igényel. A
jelen összefoglalás – elsősorban terjedelmi okokból - nem tartalmazza a joganyag teljeskörű,

számszerű, pontos megjelölését, felsorolását. A hatályos jogszabályok listája több honlapon is
megtekinthető, sőt a jogszabályok hatályos szövege is hozzáférhető pl. a
www.magyarorszag.hu, vagy a www.magyarkozlony.hu honlapon.
Összevetve a szakterületet érintő szabályozottság húsz évvel ezelőtti állapotát a mai helyzettel
számos különbség szembetűnő pl. a jogszabályok által lefedett szabályozási területek körében
történt lényeges gyarapodás, vagy a jogszabályok számában végbement jelentős növekedés.
Ezek vitathatatlan eredményei a szakmának, a húsz éve tartó folyamatos munkának.
Ugyanakkor a végrehajtás szintjén is vizsgálódva – tekintettel arra az alapigazságra, hogy egy
jogszabály annyit ér, amennyit abból a társadalom magáénak érez és végrehajt - az
eredmények mellett már jelentős negatívumok is mutatkoznak egyes területeken, pl. az
engedély nélküli kutak óriási arányát, vagy a magukra hagyott kutak nagy számát tekintve, és
ezért további közös gondolkodásra, számos szabályozási és egyéb intézkedésre lesz szükség a
helyzet rendezéséhez. Sajnos ebben a tekintetben a helyzet egyértelműen romlott az elmúlt
húsz év alatt annak ellenére, hogy az ilyen típusú veszélyekre Almássy Endre már az I.
konferencián is felhívta a figyelmet.
Végezetül a jelen sorok írója ez úton is szeretné kiemelni, hogy a szakterületre vonatkozó
jogszabályok döntő többségének előkészítése széleskörű szakmai összefogás
eredményeképpen jött létre, és köszönet illeti mindazokat, akik ebben tevékenyen részt vettek
beleértve azokat is, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk.

Országos Környezeti Kármentesítési Program 1996-2013.
Hasznos Gábor
kármentesítési referens
Vidékfejlesztési Minisztérium
Vízgyűjtő-gazdálkodási és Kármentesítési Osztály
Tel.: 06-1/7952358
E-mail: gabor.hasznos@vm.gov.hu

Magyarországon a szovjet csapatok kivonulásával egy időben merült fel a hátrahagyott
környezeti károk kezelésének problémája. 1991-ben a Kormány “Rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési terve” című dokumentumának 17. pontjában előírta a
felhalmozódott környezetszennyezések felmérését, feltárását, megszüntetését, illetve 18.
pontjában vázolta a kiürített szovjet laktanyák és gyakorlóterek környezetvédelmi
problémáinak megoldását. Anyagi források hiányában csak a 18. pontban foglalt feladatok
kezdődtek meg.
A csapatkivonás következtében 330 települést érintően 171 helyőrségben, 48 ezer hektár
területen kezdődött meg a hátrahagyott környezeti károk felmérése és ennek során húsz
területen azonnali kármentesítési beavatkozás elrendelésére került sor. A kármentesítési
feladatok során 2,7- 3 millió m3 szennyezett föld, 1-1,2 millió m3 szennyezett felszín alatti víz
kezelésére és 200-220 ezer m3 veszélyes hulladék ártalmatlanítására került sor. Az akkor
megkezdett kármentesítési eljárások egy része ugyanakkor ma is folyamatban van: pl. a
sármelléki, illetve a kunmadarasi volt szovjet katonai reptér, a mezőkövesdi üzemanyagbázis.
Az eredményeknek köszönhetően kapott nagyobb figyelmet és érdeklődést össztársadalmi és
politikai szinten egyaránt az akkor előkészítés alatt álló intézkedési program tervezete, ami a
szennyezett területek, potenciális szennyezőforrások, és a korábbi tevékenységekből
hátrahagyott környezeti károk országos nyilvántartásba vételét, felmérését, prioritási
sorrendbe állítását és a kockázatosnak minősített környezeti károk ütemezett felszámolását
tűzte ki célul. Egyben megteremtette a környezeti károk felszámolásának jogszabályi és
szakmai alapjait, meghatározta a végrehajtás kereteit.
Az intézkedési csomagot a Kormány 1996-ban fogadta el és döntött az Országos Környezeti
Kármentesítési Program (OKKP) megkezdéséről. A program tervezői 30-40 ezerre becsülték
a kivizsgálást igénylő potenciálisan szennyezett területek számát, aminek kármentesítési
feladatait 50-60 évben és ezermilliárd forintban határozták meg. A feladat végrehajtása a
Kormányzati munkamegosztásnak megfelelően történik az ú.n. tárca alprogramok keretében.
Az elvégzett feladatok eredményeként egy új szakterület fejlődött ki a környezetvédelmi
ágazaton belül, hatályba léptek a feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, a
szűrővizsgálatok szabályai, a határértékrendszer, a mérési és mintavételezési szabványok,
műszaki előírások, a végrehajtást elősegítő útmutatók, szakmai kézikönyvek, tájékoztatók,
továbbá kidolgozásra került a nyilvántartási rendszer, a prioritásszámítási módszertan,
valamint több mint ötszáz területen történt állami felelősségi körben kármentesítési
intézkedés.
AZ OKKP a Nemzeti Környezetvédelmi Program része, de az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia és a Duna Stratégia tézisei és
intézkedései között is meghatározásra került. Az előadás kitér a kármentesítés aktuális

eredményeire, az uniós források felhasználásával megkezdett feladatokra és a következő
költségvetési ciklus programozási feladatainak terveire.

A Víz Keretirányelv és a felszín alatti vizek – egy résztvevő szemével
Simonffy Zoltán1, Tóth György2
1

tudományos munkatárs, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék,
2

tudományos főmunkatárs, MFGI

A jubileumok általában összegzésre késztetnek. Jó szokás, legyen ez akár leltárszerű, akár
érdekességekből szemezgető összeállítás, tárgyilagos vagy személyes megközelítésben.
Alkalmas rá, hogy megálljunk egy pillanatra, vissza és előre tekintsünk, esetleg tanulságokat,
következtetéseket vonjunk le. Az EU Víz Keretirányelv (VKI) hazai bevezetése 2000-ben
kezdődött, elég hosszú ideje ahhoz, hogy az egyik felfűzhető téma legyen. Ebben a rövid
írásban megpróbálok „leltárszerű és tárgyilagos” lenni, bár az utóbbi eléggé reménytelen,
tekintve szoros kapcsolódásomat a végrehajtáshoz.
A konferenciák programjában 2000 óta valamilyen formában minden alkalommal szerepelt a
VKI hazai bevezetése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) megvalósítása. Az előadások
témaköreinek felsorolása egyben egy rövid történet is: a felkészülés feladatai (2001 - 2003),
kapcsolódó hazai jogszabályok (2004), víztestek jellemzése (2005), kiegészítő vizsgálatok
eredményei a vízminőség, a termálvíz, a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák
témakörében (2006, 2007), monitoring és részletes hidrogeológiai jellemzés (2007), az első
vízgyűjtő-gazdálkodási terv előkészítése és kidolgozása (2008 - 2010). A téma azóta csak
érintőlegesen szerepel a napirendben, ami önmagában még nem lenne baj, de ez sajnos inkább
egy szünetet jelez, pedig itt van a nyakunkon a következő állapotértékelés és a terv
felülvizsgálata.
Tizenhárom év távlatában talán már megválaszolható a kérdés, hogy hozott-e jelentős
újdonságot, változást a VKI a hazai gyakorlathoz képest. Újdonságot talán keveset, inkább a
korábbi törekvések megerősítését. Ezek közé tartozik a vízbázisvédelem és általában a felszín
alatti vizek védelmének szennyezés-érzékenységen alapuló differenciált szabályozása, a
felszín alatti vízkivételek környezeti korlátainak érvényesítése, ide értve a termálvizek
lehetőség szerinti visszasajtolását is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a végrehajtás részleteit a
tapasztalatok és az uniós követelmények alapján ne lenne érdemes felülvizsgálni, esetleg
módosítani.
Az uniformizált tartalmú jelentések elkészítése meglehetősen nagy energiát igényelt. Ennek
azért volt pozitívuma is, egyrészt sok különböző forrásból származó információ került egy
közös háttéradatbázisba (pl. az állattartás adatai, vízkivételek) vagy rendezték, ellenőrizték a
rendelkezésre álló információkat (pl. talajvízkutak nitrát-adatai, vízbázisok védőterületei),
másrészt felhívta a figyelmet néhány fontos hiányosságra (pl. az értékeléshez alkalmazott
módszerekkel, a nitrát-érzékeny területek kijelölésével, a vízminőségi monitoringgal, vízszint
térképekkel, felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákkal és állapotukra jellemző adatokkal
kapcsolatban).
Vitathatatlan előny, hogy nagyot léptünk előre a szomszédainkkal való együttműködésben. A
VKI végrehajtása korábban nem szokásos egyeztetéseket és adatátadást eredményezett, illetve
új projektekben folytatódott a közös munka.
A hatékony végrehajtás erős intézményi hátteret követelne. Az érintettek közötti jól
meghatározott munkamegosztásra és integrációra lenne szükség, ami 2010 előtt is akadozott,

és azóta inkább visszalépés történt. A terv végrehajtásának stratégiája nem lehet a lokális
problémák megoldásának egyszerű összesítése: egyes vízbázisok diagnosztikájából,
esetenkénti kármentesítésekből vagy környezeti hatástanulmányokból nehezen rakható össze
a teljesítésről szóló beszámoló. Mind a jogszabályalkotásban, mind a rendelkezésre álló
keretek felhasználásában erősebb környezetvédelmi pozíciókra lenne szükség, és jó lenne, ha
az ehhez szükséges háttérvizsgálatokra is jutna pénz (pl. országos vízföldtani modell, a felszín
alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye, a visszasajtolás és a takarékos vízhasználatok
technológiai hátterének és ösztönzésének javítása, a jó mezőgazdasági gyakorlatok
kidolgozása, az éghajlatváltozás várható hatásának pontosítása… stb.), Talán ez nem is igazán
pénzkérdés.
Kicsit félek megkérdezni, hogy hol is tartunk most?

A vízbázis-védelem helyzete az elmúlt 20 év tükrében
Tahy Ágnes
Nemzeti Környezetügyi Intézet
A FAVA konferenciák örökzöld témája a vízbázis-védelem, ivóvízellátás. Az elmúlt húsz
évben nem volt olyan konferencia ahol ne hangzott volna el előadás e témakörrel
kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a vízbázisok biztonságba helyezése még nem fejeződött
be, valamint a természeti és társadalmi környezet is változik az ivóvízellátás biztonsága
továbbra is kiemelt szakterülete lesz a hidrogeológusoknak.
Az elmúlt húsz év eseményeit több szempontból is szeretném bemutatni, bár a történelmi
visszatekintés szálai néha összegabalyodnak, illetve olyannyira összefonódnak, hogy nehéz
rendezet képet festeni.
Szakemberek:
Felsorolhatnánk több száz nevet, akik vízbázis-védelemben meghatározóak voltak az elmúlt
20 évben, de ez lehetetlen, ezért csak az ivóvízbázis-védelmi program elindításában fontos
szakembereket említeném meg. A programot Almássy Endre, Horváth Vera és Balásházy
László álmodták meg a rendszerváltás hajnalán. A program megvalósítása az ágazat
átszervezésekor a KHVM-be került, ahol Havasné Szilágyi Eszter gondozta, irányította a
munkálatokat. A program fő pénzügyi, technikai koordinátora Altnőder András (AQUARIUS
Kft.) volt, míg Liebe Pál és VITUKI-s csapata több más szakértő bevonásával készítette el a
módszertani útmutatókat. A diagnosztikai program és biztonságba helyezés gyakorlati
megvalósításban a vízügyi igazgatóságok, a víziközmű vállalatok, a tervező cégek, a
hatóságok és az önkormányzatok döntő szerepet játszottak és játszanak.
Jogszabályok:
A vízbázis-védelmi program előtt is volt élet, ha nem is olyan korszerű mint most. 1997 előtt
a közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló víznyerő helyek védőterületéről és védősávjáról
11/1961. (Eü. K. 7.) EüM-OVF együttes utasítás alapján jelölték ki a védőterületeket. 1995
döntő fontosságú, mivel ekkor jelent meg két nagyon fontos törvény: az 1995. évi LVII.
törvény a vízgazdálkodásról és az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól. Ugyanebben az évben hirdették ki - két éves előkészítés eredményeképpen - az
ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról szóló 2249/1995. (VIII. 31.) Korm.
határozatot.
Mérföldkő
a
jogszabályok
között
a
vízbázisok,
a
távlati
vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet megjelenése, amellyel együtt több más végrehajtási jogszabály is módosult.
Immáron több mint 15 éves alkalmazási tapasztalatok alapján a 123-as módosítása aktuális
kérdés. A jövőben komplexebb, integráltabb vízbázis-védelmi szemlélet kialakítását szolgálja
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendelet 2009. évi módosítása, amely szerint a vízellátó rendszerek vízbiztonságirányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzíteni.

Tevékenységek fejlődése:
A vízbázis-védelem korszerű szemlélete, a végrehajtás menete számos olyan tevékenységet
igényel, amelynek eredményeként a hidrogeológia, vagy más tudományág, szakterület
fejlődött az elmúlt 20 évben.
A távérzékelési módszerek alkalmazása a diagnosztikában több szempontból is segítette a
munkánkat, miközben mi is fejlődtünk és a fotomontázstól eljutottunk a mérőkamerás, netán
többféle színspektrumú felvételek elemzéséig.
Mind a terepismeret, mind a terepi módszerek fejlődtek. Széles körben alkalmazunk
különböző geofizikai méréseket, amelyek közül nem egy a jelenleg elérhető legjobb technika,
pl. elektromágneses (VLF-R) és meder szeizmikus mérések.
A vízszint észlelő kutakban hazai fejlesztésű műszereket (DATAQUA) építettünk be és
jelenleg is használjuk őket, mindemellett fejlődött a központi vízrajzi adatbázis is (MAHAB).
A vízminőségi monitoringban a vízbázis-védelmi program kapcsán kezdődtek el a
„mikroszennyezők”, illetve veszélyes anyagok program szerű vizsgálata, amely természetesen
a mintavételi és a labor mérési technológiák, műszerek fejlesztését is igényelte. Ezen felül az
izotóp hidrológiai módszerek alkalmazásáról sem feledkezhetünk el, csak annyit mondok: TU
és Magyarországon ebből ma is sok hidrogeológus tudja, a Tríciumról beszélek.
Térinformatika alkalmazása a program indulásakor nem igazán volt elterjedt hazánkban. Mi is
össze-vissza botladoztunk, mire kiválasztottuk a jelenlegi, ágazati szinten teljes körűen
bevezetett ArcGIS rendszert.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban én a vízbázis-védelmi program számlájára írom a
különböző felszín alatti áramlási és transzport modellek alkalmazásának széles körű
elterjedését. Modellezés nélkül ma már elképzelhetetlen egyes kérdésekre komoly választ
adni.
Előadásom végén bemutatom a vízbázis-védelmi program végrehajtását jellemző néhány
számot, például jelenleg hogy állunk: hány vízbázis diagnosztikai vizsgálata történt meg a
kormányzati célprogramban, a KEOP-ban, illetve saját forrásból.

Változások a hidrogeológia oktatásában az elmúlt 20 éves időszakban.
Módszertani fejlődés a hidrogeológiai észlelés és modellezés, valamint a
kúttechnológia területein
Szűcs Péter1, Madarász Tamás2
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intézeti tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
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egyetemi docens, PhD

Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék
3515. Miskolc-Egyetemváros
hgszucs@uni-miskolc.hu, hgmt@uni-miskolc.hu

Az elmúlt 20 éves időszakban igen jelentős változások történtek a hazai felsőoktatásban, így a
hidrogeológia oktatásának a területén is. A változások egy része strukturális jellegű volt,
hiszen a megszokott 5 éves hosszúságú egyetemi képzést felváltotta az angolszász eredetű
alap (BSc) és mesterképzés (MSc), valamint az arra épülő, PhD fokozatot adó doktori iskolai
képzés. Emellett természetesen a nemzetközi trendeknek megfelelően sokat változott a
tananyag tartalmi része is, tükrözve a hidrogeológia számos tradicionális és új területének
igen gyors ütemű fejlődését. Ezen időszak alatt lehettünk tanúi a hidrogeológiai modellezés
robbanásszerű fejlődésének a különböző típusú hidrodinamikai, szennyeződésterjedési és
hőtranszport jelenségek szimulációja során. A Miskolci Egyetem mellett az utóbbi 20 évben
több neves hazai egyetemen is elindult, illetve továbbfolytatódott a hidrogeológia oktatása és
a felszín alatti vizekkel kapcsolatos kutatási tevékenység.
A hidrogeológiai adatgyűjtés és észlelés is gyors fejlődést mutatott az elmúlt két évtizedben.
Ennek egyrészt a műszertechnikai fejlődés a magyarázata. Másrészt igen sokat változott a
szakemberek és a hatóságok részéről a döntéshozatalokhoz szükséges adatigény, továbbá
egyre kisebb mértékű hatások kimutatását is biztosítani kívánjuk hidrogeológiai monitoring
rendszerek alkalmazásával. Hasonló változásokról adhatunk információt az alkalmazott
kúttechnológia területein.
Az előadás keretében egy rövid ismertetést is kívánunk adni arról a Miskolci Egyetemen most
induló „KÚTFŐ” célzott alapkutatási TÁMOP pályázatról, amelynek keretében nemzetközi
kapcsolódásokat is figyelembe véve tovább kívánjuk erősíteni a hazai hidrogeológiai oktatás
és kutatás helyzetét.
A tanulmány, illetve az ismertetett kutatómunka a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049
jelű projekt részeként – az Új-Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

20 éves a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR 1992-2012)*
(Az előadásunk egyben tisztelgő megemlékezés Böcker Tivadar és Stéfán Márton
bükki karsztvízvédelmi tevékenysége előtt)
Lénárt László**, Szegediné Darabos Enikő**
Miskolci Egyetem, hgll@uni-miskolc.hu, hgde@uni-miskolc.hu
A Bükk-térségben mintegy 90 település használ részben vagy teljes egészében bükki hideg
vagy meleg karsztvizet. A települések közül
nagyságával kiemelkedő Miskolc részben
karsztvidéken fekvő hegylábi város, melynek
vízellátása nagyrészt a bükki karsztvízből
biztosított.
(Jelen fogyasztása mellett a vízigényét
bőségesen kielégítené a bükki karsztvíz, de a
biztonságos vízellátás igen jelentős igénye
miatt folyamatosan szükség van egyéb vízfajta
„rendelkezésre állására” is.)
Az 1992-ben Stéfán Márton „kérésére” a
Miskolci Egyetem keretében kialakított (és a
„bükki
víztermelők”
által
anyagilag
támogatott) automata vízszint (helyenként
hőmérséklet és vezetőképesség) monitoring
rendszer alapját a Böcker Tivadar által 1983ban tervezett és kivitelezett kutak jelentették.

A mérések jelentős bővítésére 2005-ben, a VIMORE nevű pályázat keretében került sor,
amikor 13 barlangban 17 mérőhelyet hoztunk létre, ezáltal a rendszer tovább bővült. Az évek

során összesen több mint 50 helyen – termelő kutakban, megfigyelő kutakban, barlangokban
és forrásokban – zömében 15-60 perces, szükség esetén 1, 10, 30 ill. 240 perces gyakoriságú
mérések zajlottak, ill. zajlanak ma is, melyekből mintegy 16.000.000 adatot nyertünk. A
megfigyelő rendszer célja, hogy a hegység területén a hidrogeológiai szempontból kiemelt
fontosságú mérőhelyek adatai alapján a vízkészleteket, aktuális változásokat mennyiségi
oldalról tudjuk nyomon követni, ill. előre jelezni. Előadásunkban ismertetjük a rendelkezésre
álló vízkészlet becslésére, időjárási helyzettől függő előrejelzésére alkalmazott módszereket,
eredményeket. Vizsgálataink során kiemelt figyelmet fordítunk az extrém időjárási
körülmények (árvizek, hosszú periódusú szárazság) alatt kialakult hidrológiai helyzetekre, ill.
az ezek segítségével megállapítható kutatási eredményekre, fejlesztési lehetőségekre. A hideg,
nyílttükrű karsztrendszer földtanilag sérülékeny, de a Bükk esetében a termálkarszt
rendszerrel is számolni kell, hiszen a hegység területén e kettő egységes vízrendszert alkot.
Ennek a kapcsolatnak a jobb megismerése szintén a kutatások központjában áll, hiszen a
Bükk-térségben jelentős a balneológiai, rekreációs és gyógyászati célú vízhasználat (Eger,
Egerszalók, Demjén, Miskolc, Miskolctapolca, Mezőkövesd, Bogács). Ezen túl meg kell
említenünk a Mályi-Kistokaj térségébe tervezett fűtési célú hőtermelést is, mely a város
lakossága szempontjából igen fontos, a vízkészletek szempontjából pedig semmiképpen sem
elhanyagolható hatást is jelenthet, így az erre vonatkozó kutatások kiemelkedő jelentőségűek.

*: A terepi méréseket és az adatok feldolgozását Lénárt László, Sándor Csaba, Kovács
Kornél, Szabó Attila, Szacsuri Gábor, Tóth József, Czesznak László, Karlowits Tamás,
Hernádi Béla, a Smaragd-GSH Kft dolgozói, a Wetland Bt, a HTKE és a MLBE tagjai
végezték hosszabb-rövidebb ideig.
**: A több tucatnyi jelentés, TDK dolgozat, diplomaterv, előadás, cikk, cikkrészlet, oktatási anyag
szerzőinek felsorolására itt helyhiány miatt nem kerülhet sor.

A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.2/A-11/1-KONV-2012-0049 jelű projekt
részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A vízvédelem érdekében végzett barlang és töbörvizsgálatok
eredményeinek beintegrálása a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer
(BKÉR) vizsgálati rendszerébe*
Hernádi Béla, Balla Béla, Czesznak László, Horányiné Csiszár Gabriella,
Sűrű Péter, Tóth Katalin
Miskolci Egyetem
hernadib@t-online.hu, belarnd@gmail.com, czesznak@freemail.hu, horanyine@miviz.hu,
surupeter84@gmail.com, katalin.toth@mert.hu
A Bükk hegységben, ezen belül a Miskolc város ivóvízellátásába bevont karsztforrások
hidrogeológiai védőidomán 1998-2011. között mintegy 700 barlang, a 2006-2011-es
időszakban 1138 töbör („víznyelő”) szennyezés szempontú felmérésére került sor a
MIVÍZ Kft. (Miskolci Vízművek Kft.) támogatásával.
Az ellenőrzésekből származó, feldolgozandó adatok nagy tömege 2008-tól szükségessé tette a
térinformatikai feldolgozás alkalmazását. Ennek nagy szerepe lett a felmérés irányításában,
tematikus térképek készítésében, melyek közül kiemelkedik az egyes forrásokhoz tartozó
vízgyűjtők lehatárolása.
A kialakított térinformatikai rendszerben ezekhez a vízgyűjtőkhöz nemcsak a felmért
víznyelők és barlangok kerültek integrálásra, hanem a már 20 éve működő Bükki
Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) elemei és az észlelési pontokhoz rendelt
adatállományok, ill. azok grafikus feldolgozásai is. A két adatállomány azonos
térinformatikai rendszerben történő együttes használata újabb lehetőségeket nyújt a
karsztba bekerülő vizek áramlási rendszereinek vizsgálatára, mely összefüggések
ismerete vízbázisvédelmi szempontból meghatározó fontosságú és további kutatásuk
feltétlenül indokolt.

A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.2/A-11/1-KONV-2012-0049 jelű projekt részeként – az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A Szigetközi Földtani Monitoring Program – 1995-2004 – adatainak
feldolgozása és értelmezése
Trásy Balázs1, Kovács József1, Scharek Péter2, Szabó Csaba3, Németh Tibor4
1

okl. geológus (ELTE TTK - Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék,
trasybalazs@gmail.com)
2
okl. geológus (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nyugalmazott főmunkatársa)
3
okl. geológus (ELTE TTK - Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium)
4
okl. geológus (MTA - Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai
Intézet; ELTE TTK Ásványtani Tanszék)
1992. október 25-én Csehszlovákia a Duna 1851,75 fkm-nél saját területére terelte a
határfolyót, ennek következtében a korábbi vízmennyiség csak mintegy ötöde jutott a Szigetköz
területére, ami gyors és mélyreható környezeti változásokat indított el. A változások követésére
több kutatás is indult. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) kutatói a Magyar
Tudományos Akadémia Szigetközi Munkabizottsága és a mindenkori Környezetvédelmi
Minisztérium támogatásával felszíni, valamint a medrek közvetlen közeléből felszín alatti
vízminták vételezését és azok elemzését és értékelését végezték el. A vizsgálat 1995 és 2004
között rendszeresen, negyedévenként zajlott 56 fizikai, kémiai paraméterre. Jelen munkánk
célja volt, hogy adatelelemző módszerek alkalmazásával vizsgáljuk a területet és az így kapott
eredményeket az ott zajló hidrológiai, hidrogeológiai és geokémiai folyamatok tükrében
értékeljük.
A feladat megoldásához a leíró statisztikák mellett sokváltozós adatelemző módszereket
használtunk. Így a sztochasztikus kapcsolatok mellett, klaszter-, diszkriminancia és
főkomponens elemzést végeztünk. A szerves paraméterek vizsgálatából a DK-i
mederszakaszok nagymértékű kolmatálódására következtettünk. A klaszteranalízis alkalmazása
arra mutatott rá, hogy a terület mozaikszerűen épül fel, gyakran a mintavételi pont viselkedését
a lokális körülmények jelentősen befolyásolják. Főkomponens analízis eredménye - különösen
a nehéz ionok vonatkozásában - azt jelezte, hogy az egyes paraméterek a felszíni vízből csak
részben „öröklődnek át” az üledékbe. Továbbá a redox viszonyok változásának a felszínalatti
régióban meghatározó szerepe van.
Az adatelemző módszerek nagymértékben segítenek a környezeti monitoring eredmények
feldolgozásában, és a mögöttük zajló földtani folyamatok feltárásában. Eredményeink
igazolják, hogy az abbamaradt megfigyelések folytatása indokolt.

Felszín alatti víztermelések mennyiségi vizsgálata a 2000-2012-es időszakban
Maginecz János1 –Szurdiné Veres Kinga2
1

okl hidrogeológus mérnök (vízkészlet-gazdálkodási referens OVF 1012 Budapest Márvány
utca 1/d; maginecz.janos@ovf.hu

2

okl hidrogeológus mérnök (vízkészlet-gazdálkodási referens OVF 1012 Budapest Márvány
utca 1/d; veres.kinga @ovf.hu

A Vízügyi Igazgatóságok és az OVF által működtetett és feltöltött vízkészletjárulék számító
és nyilvántartó program adatai alapján elemeztük a felszín alatti víztermeléseket.
A 2000-2012 időszakban vizsgáltuk a kitermelt víz mennyiségét VIZIG területenként és
megyénként. Vizsgáltuk továbbá az egyes vízfajták időbeli változását.
A vízkivétel vizsgálatakor külön elemeztük a lekötött (engedélyezett), valamint a valós
(bevallott) termelési adatokat.
Víztípusonként (a VKJ alapján) a következő vízgazdálkodási típusokat különítettük el:
1.
2.
3.
4.
5.

talajvíz
parti szűrésű víz
rétegvíz
karsztvíz
hasadékvíz

Statisztikai cél szempontjából az alábbi felosztást végeztük el, ugyancsak a VKJ alapján:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

gyógyászati
közüzemű
gazdasági ivó
gazdasági egyéb
öntözés
hőhasznosítás
állattartás
halgazdaság
gazdasági fürdő
hűtés
technológiai
intézményi
ökológiai
kármentesítés
havária

Az adatokat térképen megyei illetve VIZIG-es bontásban ábrázoltuk. Az idősorokat
grafikonokon mutatjuk be.

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi
eredményei a TRANSENERGY projektben
Rotárné Szalkai Ágnes1, Gál Nóra1, Kerékgyártó Tamás1, Maros Gyula, Szőcs Teodóra1,
Tóth György1, Lenkey László2, Andrej Lapanje3, Dusan Rajver3, Jaromir Svasta4,
Radovan Cernak4, Gregor Götzl5, Fatime Zakiri5, Gerhard Schubert5
1

-MFGI, 2-ELTE Geofizikai Tanszék, 3-GeoZS, 4-SGUDS, 5-GBA

A természeti erőforrások, mint a geotermikus energia, amelynek közvetítő közege a regionális
áramlási pályákkal rendelkező felszín alatti víz elsősorban a földtani-vízföldtani egységekhez
kapcsolódik, tekintet nélkül az államhatárokra. Ezért a határokkal osztott geotermikus
rendszereknél elengedhetetlen a közös, nemzetközi, a határokat figyelmen kívül hagyó
termálvíz- és geotermikus energia gazdálkodási megközelítés. A TRANSENERGY projekt
célja az országhatárokkal osztott termálvízkészletek- és geotermikus energia hasznosítások
harmonizációjának támogatása a Pannon-medence északnyugati, Ausztria, Szlovákia,
Szlovénia és Magyarország által érintett területére.
A projekt tevékenysége kiterjed a geotermikus energia, és termálvíz hasznosítással
kapcsolatos különböző problémakörökre, mint a jelenlegi hasznosítások, jogszabályi
környezetek, geotermikus rendszerek földtani-, vízföldtani-, vízkémiai vizsgálata, potenciális
rezervoárok lehatárolása és jellemzése, geotermikus energia és termálvíz gazdálkodás
kérdései.
A vizsgálatokat két különböző léptékben, a teljes projekt területre 1:500 000, illetve 5
részterületre 1:200 000 méretarányban végezzük. A vizsgálatok földtani alapját az elkészített
3D földtani térmodell alkotja, amely felhasználásával vízföldtani és geotermikus modell kerül
kialakításra.
Az eddigi kutatások keretében elkészült a teljes projekt terület szupra-regionális vízföldtani
áramlási modellje, amely különböző szcenáriók mellett vizsgálta az egyes országok és
területrészek termálvíztermelésének országhatárokon átnyúló lehetséges hatásait. A
geotermikus modell keretében a projekt teljes területére megszerkesztésre kerültek a 1000,
2500, és 5000 m terep alatti mélységű felületek hőmérséklet eloszlás térképei, valamint az
50º, 100º és 150º C-os izotermafelületek. Elkészült továbbá a felszíni hőáram sűrűsség térkép,
és meghatároztuk a neogén üledékekben és a medencealjzat legfelső 50 m-ben tárolt hő
értékét.
A földtani, vízföldtani és geotermikus modellek, valamint a vízkémiai jellemzők együttes
értékelése alapján kijelöltük a geotermikus energia hasznosítás szempontjából potenciális
rezervoárokat. A hasznosításokat meghatározó szempontok alapján jellemeztük a
rezervoárokat, amely során a hőmérséklet és a vízadó jellemzői alapján 11 típust és ezen belül
a hasznosítást meghatározó egyéb tényezők (hidraulikai kapcsolatok, vízkémiai összetétel,
visszasajtolás lehetősége) figyelembevételével további altípusokat (összesen 21 altípust)
különböztettünk meg.
A projekt eredményeit interaktív web-portálon mutatjuk be.
http://transenergy-eu.geologie.ac.at

A dunaszegi díszkutak
Papp Zoltán
egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Az összeállítás néhány, az elmúlt évek során fellelt, több évi munkát követően üzemképes
állapotban és körülmények között látható/működtethető korabeli öntvény kútszerkezetet
(kútállványt) ismertet, számos (25-30) diafelvétellel kísérve. Technikatörténeti ismereteink
szerint ezekből csak a bemutatott példányok maradtak fönn. A szerkezetek műszaki
értékükhöz méltó környezetben láthatók, országosan is a kivételes szépségűek közé tartoznak.
Az előadás néhány olyan kút- és szivattyútörténeti részletre is felhívja a figyelmet, amelyek a
kívülállók előtt általában rejtve maradnak, pedig logikájuk és megoldásaik a mai szakembert
is méltán elbűvölik.

Földtani szerkezetek megjelenítésének lehetőségei áramlási modellekben
Kovács Attila
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
1143 Budapest, Stefánia út 14. email: kovacs2.attila@mfgi.hu
Földtani szerkezetek a vízföldtani modellekben elsősorban a hidraulikai paraméterek térbeli
eloszlásaként jeleníthetők meg. A paraméterek térbeli eloszlásának modellbeli megjelenítése
modell diszkretizáció függvénye, aminek a számítási kapacitás és az adott szoftverben
alkalmazott diszkretizációs módszer szab határt.
A leggyakrabban felmerülő problémát a vetők és a kiékelődések jelentik. Ezeknek a
szerkezeteknek a megjelenítése elsősorban azért nehézkes, mert a kommerciális szoftverek a
modell peremek között végigfutó modell rétegek alkalmazását teszik szükségessé. A jelenlegi
tanulmányban megvizsgáltuk ezeknek a szerkezeteknek a modellezési gyakorlatban
leggyakrabban alkalmazott megjelenítési módjait, az alkalmazott eljárások előnyeit és
hátrányait, valamint a modell eredményekre gyakorolt hatásait.
A vetők és kiékelődések megjelenítésének alapvetően két módozata van: A modell rétegek
kialakíthatóak a földtani rétegektől függetlenül (egyenletes rácsháló), vagy a földtani rétegek
mentén (deformált rácsháló). Vizsgálataink azt mutatják, hogy a deformált rácshálók
alkalmazása előnyösebb az egyenletes rácshálóknál, mivel az áramlási rendszer pontosabb
megjelenítését eredményezi.
A fentieken kívül megvizsgáltuk a vízrekesztő képződmények vertikális diszkretizációjának a
hatását, hiszen ezek a képződmények az ipari gyakorlatban igen gyakran egyetlen modell
rétegként kerülnek beépítésre.
A vízrekesztő képződmények hatásának vizsgálatára egydimenziós modellvizsgálatokat
végeztünk. Vizsgálataink kimutatták, hogy tranziens szimulációk esetében, egyetlen
modellréteg alkalmazása a vertikális nyomásváltozások időbeli lefutásának eltolódását és a
vertikális fluxusok becslésének a hibáját okozhatja.
Vizsgálataink kimutatták, hogy a rácsháló vertikális geometriája a diszkretizáción és a cellák
topológiáján keresztül befolyással van a modell eredményekre, ezért a rácsháló kialakítása a
modellezési feladat függvényében fokozott figyelmet igényel.

Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata
Karay Gyöngyi*, Dr. Hajnal Géza**, Dr. Vasvári Vilmos***
*BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék doktorandusz, karay@vit.bme.hu,
**BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi docens, hajnal@vit.bme.hu,
***Kultech Kft. Ügyvezető igazgató, vasvari@sww.tugraz.at.
A repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálatának igényét a kőolajkutatás porózus
közegekről kőzetekre való kiterjesztése hívta életre. Az eredetileg porózus környezetre
kidolgozott összefüggések helyett olyan, új módszereket kellett kidolgozni, amelyek képesek
a repedezett kőzetekben való áramlás kellően precíz leírására. A kőzetekben rejlő
kőolajkészletek mellett a vízkészletek kutatása is fontos, így a repedezett közegben való
áramlás a hidrogeológia kutatási területévé vált.
A magyarországi kutatások a huszadik századi bányászati tevékenységhez kötődően,
bányamérnökök közreműködésével lendültek fel, ám a bányák bezárásával a tudományos
kutatás intenzitása is alábbhagyott. A repedezett kőzetekben történő áramlások vizsgálatára
azonban továbbra is lenne igény, hiszen az ezekben tárolt vízkészletek megoldást nyújthatnak
az ország ivóvíz-kérdéseire.
Munkánk során a szivárgás jellemzésére használt legelterjedtebb terepi eljárást, a
próbaszivattyúzást vettük alapul. A nemzetközi szakirodalomból megismerkedtünk azokkal a
megoldási módszerekkel, melyeket a hatvanas évek elejétől kezdve dolgoztak ki a téma
különféle jeles képviselői. A módszerek egyik kiindulási alapja a Barenblatt és szerzőtársai
által javasolt kettős porozitás elmélete, mely a repedezett kőzettestet az elsődleges
porozitásával, a kőzettömb üregeivel és a másodlagos porozitásával, a tektonikus
repedésekkel jellemzi. Egy másik irány, amikor a repedezett kőzetet homogén, izotróp
közegnek kezelik, és ebben egy vagy több egyedi repedés meglétét feltételezik. E két
megközelítéssel felírt megoldási módszereket tekintettük át, és ezek közül mutatunk be
néhányat előadásunkban.
A megismert módszerek közül az Aqtesolv szoftver segítségével egyes módszereket valós
mérési eredményekkel is kipróbáltunk, valamint kézi számításokat is végeztünk. A
számítások során az ausztriai Bad Schönau-ban, Balatonudvariban és a budai Várhegyen
végzett szivattyúzások adatait használtuk fel.
A repedezett kőzetekben történő áramlás vizsgálata a vízkészletek kitermelhetősége, a
kőzetekben végzett építkezés és a szennyezések terjedése szempontjából is jelentős, ezért a
magyar kutatások újbóli fellendülése kívánatos lenne.

Bányavízvédelem tervezése a Dunántúli-középhegység feltöltődő
karsztvíztározójában Halimba II. DNY mélyszinti feltárás példáján
Farkas Sándorné PhD
Miskolci Egyetem:címzetes. egyetemi docens, okl. bányageológus mérnök, okl. hidrogeológus
szakmérnök
8300 Tapolca, Bányász u. 39. Tel:87/413-276; E-mail:farkasne43@t-online.hu

Előzmények: 2003. december 2-án felhagyták a karsztvízkiemelés védelme mellett
üzemeltetett Halimba III. mélyművelésű bányát. Legmélyebb szintje -125 mAf volt. A
depresszió feltöltődése azonnal megkezdődött. A tervezés időszakáig mintegy 180 m vízszint
emelkedés következett be. A gazdasági célkitűzés a -85 mAf szintig hatoló új feltárással a
NY-i terület jó minőségű ércvagyonának kitermelése volt.
Előzetes feladat 2008. októberében:


Halimba III. légakna vízemelő eszközeivel csapolható terület meghatározása



Az elővíztelenítés időigénye



A bizonytalanságok kiküszöbölésének módja

Részletes vizsgálatok 2009. áprilisig:
Az utánpótlási viszonyok, rendszerkapcsolatok vizsgálata. A medence méretű feltöltődés
monitoring adatainak értékelése, vízföldtani paraméterek pontosítása próbaszivattyúzások
kiértékelésével.
A vizsgálatok alapján végeztem a víztelenítés méretezését, miszerint Halimba III. Vízakna
13 m3/min hozamú vízemelésével 270 nap alatt elérhető a tervezett -65 m szint.
A mélyszinti feltárás és termelés a terveknek megfelelően valósult meg.

A visszatérő Tata – városközponti források hidrológiai vizsgálata
Maller Márton*, Csepregi András**, Hajnal Géza***
*okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktorandusz hallgató, BME Vízépítési
és Vízgazdálkodási Tanszék), 0670 338 9059, molla31@freemail.hu
**okl. geológus, ügyvezető, HYDROSYS Kft.
***okl. építőmérnök, PhD, docens, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
A XX. század közepétől a Tatabányai-medencében folytatott bányaműveléshez kapcsolódó
vízemelések következtében az 1970-es évek elejére az összes tatai forrás elapadt, a Dunántúliközéphegység karsztos víztartójában a vízszintek több tíz métert süllyedtek. Az ezt követő
években Tata városának döntéshozói véglegesnek tekintették a kialakult állapotot, a
vízelvezető árkokat feltöltötték, és az addig vizenyős területek beépültek. A bányászat
felhagyása után megindult a karsztos víztartó visszatöltődési folyamata, aminek
következtében 1990-től napjainkig Tata térségében a karsztvízszint közel negyven métert
emelkedett. Ennek köszönhető, hogy manapság a város egyre több pontján sorra szólalnak
meg a régi források. Sajnos azonban vízfakadások sok olyan helyen is jelentkeztek, ahol
kifejezetten nagy problémát okoznak a tulajdonosnak. Ilyenek például azok a mély fekvésű
területek, amelyek egykor kertek voltak, ma azonban hatemeletes panelházak állnak rajtuk.
A tatai forrásokkal kapcsolatos irodalom felkutatása és hidrológiai szempontú összefoglalása
mellett elsődleges célunk olyan új eredmények felmutatása, amelyek hasznosak lehetnek a
közeljövőben a visszatérő forrásokkal kapcsolatos beavatkozások tervezésekor. A
rendelkezésünkre álló fúrásadatok segítségével feltártuk a vizsgált terület felszín közeli
talajrétegződését: megszerkesztettük a városközponti részre eső 29 darab fúrásszelvényt, majd
ezek segítségével hét különböző nyomvonal mentén rétegszelvényeket hoztunk létre.
Csoportosítottuk a városközpont egykori, és újonnan megjelent forrásait, majd összefoglaltuk
az egyes forrásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Részletesen ismertettük a helyszíni vízhozam
mérések módszereit és eredményeit, valamint a forrásvizek hőmérsékletének alakulását.
Bemutattuk a helyszíni és laboratóriumi vízkémiai vizsgálatok eredményeit, melyek
segítségével olyan kérdésekre kaptunk választ, mint például az, hogy a források tisztán
karsztos eredetűek-e, vagy kevert víz tör fel egy-egy helyen. A vizsgált komponensek
segítségével kimutattuk, hogy melyek azok a helyek, ahol a forrásvízhez szennyvíz is
keveredik. Szintvonalas térképeket hoztunk létre, amelyek megjelenítik a jelenlegi, illetve egy
távlati időpontra előre jelzett karsztvízszint viszonyokat. Ezek a térképek rámutattak, hogy a
karsztvíz áramlási iránya jelenleg ÉNY-i, és ez a jövőben sem fog változni. A vízszintek
alakulásában azonban a következő években további közel 5 méteres emelkedésre
számíthatunk. A karsztvízszint-térképek és a rétegszelvények segítségével szerkesztettük meg
a vizsgált terület veszélyeztetettségi térképeit. Ennek alapján feltételezhető, hogy a
közeljövőben Tata városközpontjának jelentős részén a karsztvíz olyan nyomást fog kifejteni
az agyagrétegre, ami ennek hatására már nem tud megfelelő védettséget biztosítani. Tatán
tehát további vízfakadásokra számíthatunk a következő években.
Elemeztük a rendelkezésünkre álló hidrológiai idősorokat: vizsgáltuk a csapadék és
karsztvízszint idősorok lineáris kapcsolatát. A karsztvízszint értékek emelkedésének trendjét
és periódusát is meghatároztuk, majd ezek ismeretében rövidtávú előrejelzést adtunk a
vízszint jövőbeli alakulására. Foglalkoztunk a Tata városközpontjában fakadó vizek

elvezetésének problematikájával, valamint a lehetséges megoldásokkal is. Rámutattunk, hogy
a vizsgált területen feltörő vizek többek között hasznosíthatók lehetnek a közelben található
Öreg-tó és a Réti-halastavak vízpótlására is.

Fúrások, kutak korszerű hidrodinamikai vizsgálata
Andrássy Máriusz, Korpai Ferenc és Mező Gyula
Golder Associates (Magyarország) Zrt. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.,
mandrassy@golder.hu)

A Golder Associates (Magyarország) Zrt. csapata 1993 óta kapcsolódott be a Magyarországon
folyó környezetvédelmi célú munkákba, vízföldtani kutatásokba. Ezen kutatások egyik
legfontosabb eleme a vízföldtani tulajdonságok (anyagi tulajdonságok, terhelések, áramlási
geometria, peremek stb.) terepi vizsgálatokkal történő meghatározása. Az előadásban a terepi
tesztek közül a fúrások, kutak korszerű, egyedi hidrodinamikai vizsgálatával foglalkozunk.
Csak ezek biztosíthatják a vízföldtani kép megalapozottságát.
A hidrodinamikai vizsgálat típusának megválasztásához figyelembe kell venni a vizsgálat
célját, a vizsgált képződmény vízföldtani tulajdonságait, a fúrás, illetve kút kiképzését, de
szempont lehet a rendelkezésre álló idő és pénzügyi keret is. Ezek szerint tudjuk optimalizálni
a vizsgálati metodikát. Az előadásban áttekintjük a vizsgálat céljához (vízadó, vagy alacsony
vízadó képződmény jellemzése) és a vízföldtani tulajdonságok (porózus, hasadozott)
jellemzésére alkalmazott hidrodinamikai vizsgálatok típusait.
Vízadó képződményeket legtöbbször állandó hozamú (sokszor többlépcsős), vagy állandó
nyomású tesztekkel vizsgáljuk. Lényeges szempont, hogy a fúrás vagy kút részei
szeparálhatóak legyenek egymástól, így a vizsgálatok eredményeit külön tudjuk vonatkoztatni
rétegekre vagy szűrőzött szakaszokra. Ennek érdekében használható egy stabil tesztrudazat,
amelynek végére pakkereket, csőzárószelepet és mélységi nyomásszondákat telepítünk. A
mérések során az eszközök működését felszínről vezéreljük, miközben on-line kapcsolat áll
rendelkezésre a mélységi adatgyűjtőkkel.
Alacsony vízvezető képességű képződmények esetében szóba jöhetnek az impulzus- és
szlagtesztek, vagy az állandó nyomású injektálások. A termeléses tesztek általában jó vízadó
rétegek jellemzésére használhatók, mint pl. vízbázis diagnosztika, környezeti kármentesítés. A
szlagtesztek pedig alacsony vízvezető képződmények vizsgálatára alkalmasak (hasadozott
kőzetkörnyezetben: radioaktív hulladéktároló, üledékes képződményekben: gáztárolók
fedőjének integritásvizsgálata).
A terepi adatok kiértékelésére nem minden esetben alkalmasak a hagyományos analitikus
módszerek, mivel a kúttesztek során kapott eredmények egy reális (azaz nem idealizált),
komplex hidrogeológiai rendszerből származnak.
A hidrodinamikai mérések kiértékeléshez a Golder saját fejlesztésű, numerikus szoftverei
segítségével a modellezett áramlási tér hidraulikai viselkedése szimulálható. Ezek a
szoftverek alkalmasak a különböző vastagságú rétegekben előidézett tranziens áramlás,
valamint a formációk feltételezett nyomásválaszainak modellezésére. A program segítségével
modellezhető a fúrólyukak környezetében kialakult skin zóna, a geológiailag összetett,
heterogén rendszerek viselkedése, mivel képes elemezni az szlag- és impulzustesztek, az
injektáló-, és víztermelő kútvizsgálatok eredményeit, illetve ezek bármely szakaszait nem
lineáris feltételekkel és komplex hidrogeológiai tulajdonságokkal rendelkező közegben.

Hőmérsékletmérés hévízkutakban
Szongoth Gábor
Geo-Log Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 54.
Tel: (1) 3-635-643, E-mail: posta@geo-log.hu
A hőmérsékletmérés az egyik legfontosabb és legősibb módszer a hévízkutak vizsgálatánál,
Zsigmondy Vilmos (a magyar kútfúrók "atyja") már az 1800-as évek második felében
sikeresen végzett ilyen méréseket a Városliget I. kútban. Ugyan a kifolyó víz hőmérséklete a
legjellemzőbb adat egy hévízkútnál, de a talphőmérséklet és az abból számítható hőmérséklet
gradiens legalább annyira fontos, ugyanis ezen adatok birtokában lehet megszerkeszteni egy
terület geotermikus térképeit.
Előadásunkban szeretnénk bemutatni a hőmérsékletmérések mindezeken túlmutató szerepét a
hévízkutak vizsgálatánál, ugyanis megfelelően pontos és kalibrált műszerekkel, valamint
átgondolt mérési stratégiával igen sok nem várt és hasznos információ nyerhető a kutak
szerkezetéről (pl. fals beáramlások) és hidrodinamikai tulajdonságairól (nyomás különbségek)
is. Több száz hévízkút vizsgálatával és sok éves módszertani fejlesztő munkával elértük, hogy
a termelés közben és a lezárt kútban mért hőmérséklet szelvények összehasonlítása során
értelmezni tudjuk még a különleges jelenségeket is.
Felajánlok a FAVA büfében egy korsó* sört annak, aki helyesen értelmezi a következő ábrát,
amely az egyik Szegvár, Primőr hévízkútban történt hőmérsékletméréseket mutatja be. (A
helyes megfejtést az előadás során ismertetem.)
Kérdések: mi történik a termelő kútban, mi történik a lezárt kútban, mekkora a
talphőmérséklet és a hőmérséklet gradiens, mitől ilyen az alakja a lezárt kútban mért
hőmérsékletszelvénynek?
* sok helyes megfejtés esetén pikoló (mert idén recesszió van)

Álló és termelő kutakban mért nyomások átszámítása különböző
mélységekre
Bernáth György
Geo-Log Kft., 1145 Budapest, Szugló utca 54.
email: gyorgy.bernath@gmail.com

A kútvizsgálatoknak fontos eleme a mélységi nyomásmérés, például kapacitás- vagy
visszatöltődés-vizsgálatok közben. Nyomásmérések végezhetők célszerűen a kút talpán vagy
a legfelső szűrő felett, de mindenképpen a buborékpont alatt, ahol a fluidum még egy fázisú.
Előfordul, hogy a nyomásmérés nem a tervezett mélységben történik, például ha a szonda
nem tud lejárni, megakad a tömszelencénél.
Kutak felülvizsgálata során gyakori, hogy rendelkezésre állnak korábbi nyomásmérési adatok,
amely mérések azonban más mélységben történtek. Ilyenkor kívánatos lenne, ha az eltérő
mélységben végzett mérések összehasonlíthatóak lennének a mért nyomások közös mélységre
történő átszámításával, ezzel ugyanis információt kaphatunk a vízadó nyomásviszonyainak
hosszú idejű változásairól.
Előadásomban bemutatom az átszámítás egy javasolt módszerét, lépésről lépésre azokat a
tényezőket, amelyeket ennek során figyelembe kell venni statikus helyzetben levő és áramló
folyadékoszlop (álló és termelő kút) esetén. A becslési módszer pontosságát példán keresztül,
mérési eredményekkel összehasonlítva mutatom be.

Elektromos és elektromágneses módszerek a vízbázisvédelem szolgálatában
JÁKFALVI S.1, SERFŐZŐ A.1, BAGI I.1, MÜLLER I.2, SIMON SZ.3
1
2

okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32)

okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller unine.ch)
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okl. geológus (tanársegéd, ELTE-TTK, szilvia.simon@gmail.com)

Bevezetés
A magyarországi vízbázisvédelem gyakorlatában geofizikai módszerek alkalmazása kevéssé
elterjedt. A Prof. Müller Imre nevéhez kapcsolódó Radio Magneto Tellurika (RMT) mérési
módszer alkalmazása pedig lényegében hiányzik a gyakorlati hidrogeológia eszköztárából. A
módszer sekély mélységre részletes felbontású geológiai képet ad, ami a vízbázisvédelmi
munkák esetében kifejezetten előnyös. Ezzel összhangban az RMT módszer legkiemelkedőbb
tulajdonságai között szerepel a terepi alkalmazkodóképesség és a gyorsaság (min. 100-150
mérés/nap) is. A Geogold Kft felismerve a módszerben rejlő lehetőségeket, Müller professzor
közreműködésével számos gyakorlati probléma megoldásában hívta segítségül a fent említett
módszert. A közös együttműködés gyümölcseként módszerfejlesztési törekvéseket is tettek a
geofizikai mérések még szélesebb körű hidrogeológiai gyakorlati alkalmazására.
A továbbiakban néhány esettanulmányt mutatunk be különböző földtani környezetekből, ahol
az RMT mellett VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) alkalmazására is sorra került.
Esettanulmányok
Szőlősardó
A szőlősardói vízbázis védőterületének meghatározása során a rendszer működésének
megértése elengedhetetlen volt. A vizsgált vízműforrás esetében azonban a felszín alatti
képződmények ismerete hiányos volt. A geológiai térképek alapján feltételezett karbonátos
vízadó jelenlétét VESZ és RMT mérésekkel ellenőriztük, azonban a mérések ezek meglétét
nem erősítették meg. A sekélyebb behatolású RMT mérések főként mészmárgák jelenlétére
utaltak, amelyet a környező források kémiai elemzései is alátámasztottak. A geofizikai
mérések alapján tehát fő vízadóként a mészmárgákat azonosítottuk és forrás vízgyűjtő területe
is (azaz a hidrodinamikai modell határa) is kontúrozhatóvá vált. A földtan pontos ismeretében
emellett lehetőség nyílt egy potenciális tartalék vízbázis kijelölésére is (JÁKFALVI, 2009).
Zebegény
Zebegényben egy parti szűrésű vízbázis védelmének megtervezése volt a feladat. Az RMT
módszer segítségével lehatárolható vált a partközeli dunai kavicsöszlet addig ismeretlen
horizontális és vertikális kiterjedése. A vízbázis hátterében található Malom-hegy geofizikia
felmérése alacsony konduktivitású (agyagos lösz) képződmény jelenlétét jelezte, ami arra
engedett következtetni, hogy a háttérben a beszivárgás helyett felszín közeli lefolyás zajlik, a
vízbázisra nézve tehát a korábbi elképzelésekkel ellentétben a csapadék leöblítő hatása
jelentheti a legnagyobb veszélyt.
Golop

A Golop vízbázis védelmével kapcsolatban, az elsődleges célunk a területre jellemző
vulkanoszedimentek elterjedésének és szerkezeti tagoltságának meghatározása volt. Az RMT
mérések segítségével a nehezen megközelíthető dombvidéki területen is megfelelő
mennyiségű mérést lehetett végezni, amelyek alapján kontúrozhatóvá váltak a felszín
közelében található és a fedett vulkanikus képződmények. A többirányú RMT mérések
mindemellett rávilágítottak a terület jellemző repedezettségi viszonyaira (irány és erősség) is,
amely a védőterület lehatárolásához szükséges hidrodinamikai modell fontos input
paramétere.
Király-erdő
A Király-erdő területén található rendkívül bonyolult és nagy kiterjedésű karsztterület
érzékenységi térképének elkészítése volt a cél. A geofizikai mérések során karszterületekre
jellemző hidromorfológiai bélyegek kerültek a vizsgálat előterébe. A dolinákkal párhuzamos
hátakon szelvényezési, még ezekre merőlegesen szondázási eljárást alkalmaztunk. A kapott
eredmények alapján megállapíthatóvá vált a jellemző karsztos formák fedettsége. A mérések
segítségével, illetve a korábbi kutatási eredmények felhasználásával sikerült elkészítenünk a
területre vonatkozó karsztérzékenységi térképet.
Összességében elmondható, hogy az RMT-VESZ módszerek kombinációja rendkívül hasznos
információkat szolgáltat a gyakorlati szakemberek számára. A módszerek alkalmazásával
egyszerűen és gyorsan juthatunk olyan földtani információk birtokába, amelyek segítségével a
vizsgált terület koncepcionális modellje könnyedén leképezhető.

Irodalomjegyzék
JÁKFALVI S. 2009 Geofizikai és vízkémiai módszerek alkalmazása vízbázisvédelmi feladatok esetében, Pocsaj és
Szőlősardó területén. Diplomamunka, ELTE

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata

Deák József1- Albert Kornél2
(1) GWIS Kft, 2120. Dunakeszi, Alkotmány u. 45, email: deak47jozsef@gmail.com
(2) Micro Map BT, 1196. Budapest, Nagysándor József u. 186,
email: albert.kornél@t-online.hu
Előadásunkban az Alföld negyedkori rétegösszletében kialakult regionális és lokális
vízáramlási rendszer koncepcionális modelljének bizonyítását és kalibrálását mutatjuk be,
izotóphidrológiai és vízkémiai módszerek felhasználásával. A koncepcionális modellt Erdélyi
M. készítette a 70-es években, Tóth J. elméleti munkája alapján, kijelölve a le- és feláramlási
területeket és a rétegvíz áramlási irányokat.
A VITUKI-ban {béke poraira!}, több mint negyven év alatt összegyűjtött, több száz 14C
vízkor és több mint ezer stabil izotóp elemzési adat felhasználásával, víz-kor térképeket és
szelvényeket készítettünk. Az adatok bizonyítják Erdélyi modelljének helyességét a
leáramlási területeken (Nyírség, Duna-Tisza köze, Mátra-alja és a Maros hordalékkúp) és
azok környezetében. Az izotóp-hidrológiai adatok alapján a vertikális leáramlás nagyon lassú,
30 – 50 mm/év, ami 10 – 15 mm/év leáramló vízhozamot jelent a leáramlási területeken.
Innen a rétegvíz 2 – 3 m/év sebességgel áramlik a fő vízadó alsó-kvarter rétegben a
megcsapolódási területek felé. Ennek eredményeként az Alföld feláramlási területein több
mint tízezer éves, tehát a jégkorszakban beszivárgott rétegvizet találunk – gyakran a felszín
közelében is. A stabil oxigén- és hidrogén-izotóp, valamint a nemesgáz hőmérő adatok jelzik,
hogy ezek a rétegvizek a mainál lényegesen hidegebb klímában beszivárgott csapadékból
származnak – vagyis bizonyítják a jégkorszaki eredetet.
Ugyanakkor a legmélyebben fekvő feláramlási terület (Nagykunság és Békési-süllyedék)
nagy részén - a hélium és stabil szénizotóp anomália, valamint a vízkémiai adatok alapján – a
negyedkori rétegekbe már nem jut el a leáramlási területeken beszivárgott víz. Ezeken a
területeken sokkal valószínűbb nagyon idős pannon rétegvíz feláramlása, vagy akár pangó
rétegvíz jelenléte a negyedkori rétegekben.

Vízminőségi adatok értékelésének módszerei
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Vízbázisok állapotértékelése és felülvizsgálata során is felmerülő feladat a vízminőség
értékelése, az analitikai vizsgálati eredmények feldolgozása. Figyelembe véve az üzemi és
monitoring vizsgálatok során mért komponensek számát (10-20 db), a mérések gyakoriságát
(évente 2-12) és az értékelt időszak hosszát (5-10 év), nagyszámú mérési adat kezelését kell
megoldani már egy kisebb, néhány termelő kútból és az ezekhez tartozó figyelő kutakból álló
vízbázis esetében is. A vízminőségi értékelés során nem ritkán ezres darabszámú adatok
feldolgozását, értékelését kell elvégezni, ami megköveteli megfelelő szűrési és lényegkiemelő
módszerek alkalmazását az áttekinthetőség, és az egységes szempontok szerint történő
értékelés érdekében.
Az értékelés során a következő kérdésekre kell válaszokat találnunk:





Mely paraméterek kerüljenek be az értékelésbe?
Mikor tekinthetünk egy komponenst problémásnak/problémamentesnek?
Az eredmények mutatnak-e valamilyen irányú változást?
Milyen irányú és mértékű változást tekintsünk figyelmet érdemlőnek?

A lehetséges eseteket megvizsgálva, a fenti kérdésekre viszonylag egyszerű válaszok adhatók,
az ehhez szükséges eszközök pedig a táblázatkezelő szoftverek részét képezik. Az előadás a
fenti kérdésekre adható válaszokon keresztül kíván egyfajta megoldási lehetőséget bemutatni,
illetve segítséget nyújtani az értékelést végzőknek.
A vízminőség vizsgálatában egzakt és számszerű eredményeken alapuló értékelési lehetőséget
biztosítanak a sokváltozós adatelemző, alakfelismerő kemometriai eljárások. Az ún. nem
felügyelt alakfelismerés, más néven csoportelemzés a teljes mintából kiindulva, a megfigyelt
tulajdonságok értékei alapján az objektumokat megpróbálja csoportokba rendezni. Az eljárás
indulásánál tehát még nem rendelkezünk csoportokkal, a végére viszont csoportokhoz jutunk.
A hierarchikus csoportbontás nem csupán csoportokba rendezi a vizsgált objektumokat
(kutakat), hanem a csoportok közötti viszonyok feltérképezésére is vállalkozik. Az eljárás
lényege, hogy megkeressük a vizsgált kútcsoport, vízminőségében leginkább hasonló két
elemét, amelyek kapcsolatának erősségét a vízminőségi komponenstérben köztük lévő
távolsággal jellemzünk. Ezután ezt a két objektumot összevonjuk egy új elemmé, amely új
elem távolságát a többi objektumtól az elemzés céljának megfelelően választott (általában
átlagképzésen alapuló) algoritmus szerint határozzuk meg. Az új objektummal ismét
megkeressük az elemek közötti legkisebb távolságot, és újabb kapcsolatot hozunk létre,
miközben megint csökken eggyel a csoport elemeinek száma. Az eljárást addig folytatjuk,
míg el nem fogynak a halmaz elemei. A kapcsolatokat, és azok erősségét léptékhelyesen
ábrázolva kapjuk az ún. dendogramot, amely családfaszerűen bemutatja az objektumok
közötti kapcsolatokat, csoportokat, illetve a csoportokban lévő elemek hasonlóságának
mértékét. A dendogram alkalmas lehet a kutak közötti hidraulikai kapcsolatok feltárására,
vagy igazolására.

A vízminőségben megmutatkozó különbözőség nem csak két kútra vonatkozóan
számszerűsíthető, hanem értelmezhető ugyanazon kút eltérő időpontban vett mintái között is.
Egy adott kút, különböző időpontban vett mintái között meghatározott különbözőségek értéke
felhasználható a vízminőség változékonyságának vagy állandóságának jellemzésére is.
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A 2011 tavaszán elindított kutatásunkban az Erdélyi-medence és a neogén vulkáni vonulat
találkozásánál felszínre bukkanó ásványvíz-előfordulások típusainak, eredetének felderítését
tűztük ki célul. Eddigi kutatott területek Székelyudvarhely, Homoród-, Szeltersz- és
Kirulyfürdő ásványvizei, amelyeknek megmértük oxigén- és hidrogénizotóp összetételét.
Az ásványvizeket az oldottanyag tartalmuk alapján Ca-Mg-HCO3 és Na-HCO3 típusúak. Jelen
tanulmányban csak a stabilizotóp eredmények ismertetésére térünk ki.
A forrásokban mért stabilizotóp arányok a globális csapadékvízvonal mentén helyezkednek
el, ami meteorikus eredetre utal. Korábbi irodalomból ismert a Hargita keleti oldalán a Csíkimedence ásványvizeinek stabilizotóp összetétele1, ahol az átlagos oxigénizotóp összetétel
δ18O = -11,16 ‰, a hidrogénizotóp összetétel pedig -78,8 ‰. Méréseink átlaga δ18O = -10,67
‰, δD = -76,1 ‰.
Egyes esetekben megfigyelhető a 18O dúsulása, amit azzal magyarázunk, hogy a
mintavételezés 2011. július folyamán történt, száraz időszakban és a hagyományos köpüs
foglalatban levő természetes ásványvizek nagymértékben ki voltak téve a párolgásnak. Mivel
a δD értékben nincs nagymértékű változás, másik lehetséges magyarázat a kőzet-víz
kölcsönhatás során fellépő izotóp-csere vagy keveredés mélyebben közlekedő vizekkel. A
Hargita nyugati peremén az ásványvizek kapcsolatban vannak a vulkáni üledékes összletek
alatt elhelyezkedő miocén medenceüledékekkel is. Az üledékes kőzeteket alkotó ásványokban
a δ18O érték lényegesen pozitívabb, mint a csapadékvízben2, így jelentősen hozzájárulhatnak
az ásványvizekben levő nehezebb oxigénizotópok dúsulásához.
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