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VGT2 előkészítői munkái 

• Számbavettük és ismertettük a bányászati, illetve fluidum bányászati 
tevékenységek felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges 
terheléseit, megadtuk az érvényes hatósági engedéllyel rendelkező 
bányászati területek legfontosabb adatait a bányatelkek GIS állományaival, 

• Átadtuk az OVF részére MFGI által készített felszín közeli geokémiai 
térképek térinformatikai állományait a felszíni vizek geokémiai hátterének 
meghatározására, 

• Átadtuk az MFGI vízszint megfigyelő-hálózatának 1960-1990 és 2000-2012 
közötti rendelkezésre álló havi átlag vízszint adatait, 

• Átadtuk a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatához a főbb állami 
témák és a pályázatok keretében végzett MFGI vízmintavételek, 
vízelemzések vízkémiai adatait, 

• Közreműködtünk a felszín alatti víztestek lehatárolásának 
felülvizsgálatában. 



 
 

I.) Az MFGI által a VGT1 és VGT2 tervezése közötti első ciklus idején, az ország nyugati részén 

végzett, termálvíztesteket érintő projektek összefoglaló ismertetése: 1.) T-JAM: Mura-Zala;  2.) 
TRANSENERGY, szupra-terület: Ny-Pannon medence; pilotok: 3.) Komárom-Párkány,  4.) Kisalföld,  (Danube - 
Lowland),  5.)  Lutzmannsburg-Zsira-Bükfürdő-Sárvár, valamint 6.)  Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtője. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•II.) A hegy- és dombvidéki részek beszivárgási viszonyainak elemzése (2005-2009 közötti 

napi klímaadatok alapján készített HELP modellezés alapján víztest szintű kiterjesztés), valamint 
a porózus felszín alatti sekély-, hideg-, és termálvíztestek vízmérlegének meghatározása a 
Pannon XL felszínalatti vízáramlási modell fejlesztésével, és a NATéR modellezési eredményeink 
felhasználásával. 
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FAV mennyiségi állapotértékelés 
MFGI közreműködés 



Néhány gondolat a mennyiségi 
állapotértékelés kapcsán 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet regionális modellezései,  és az azok 
alapját biztosító 3D geológiai-geofizikai ismeretei, országos vízszint-monitoring 
eredményei, és víz-geokémiai  értékelései alapul szolgáltak a  VGT2 
állapotértékeléseihez és Intézkedési terveinek kidolgozásához. 

Az MFGI felkért szakértői a társadalmi, szakterületi, vagy térségi egyeztetéseken 
előadóként, vagy hozzászólásukkal támogatták a VGT2 megvalósulását.  



FAV vízminőségi állapotértékelés 

• Háttér- és küszöbértékek felülvizsgálata 

• A diffúz eredetű szennyezettségek (diffúz nitrát és ammónium szennyezettségi 
teszt) és  

• A küszöbértéket meghaladó túllépések veszélyességének ellenőrzése 
(vízbázisok veszélyeztetettsége teszt) alapján.  

• Trendvizsgálatok. Cél: a felszín alatti vizek emberi szennyeződés okozta 
vízkémiai trendjeinek vizsgálata, a 2000-2012 közötti időszak VKI Vízkémiai 
Monitoring Adatbázis adatainak statisztikai módszerrel történő vizsgálata és 
értékelése alapján. A vízkémiai idősorokat a következő szennyezőanyagok, illetve 
szennyeződés indikátorok — ammónium, nitrát, klorid, szulfát, fajlagos 
elektromos vezetőképesség, ólom, higany, kadmium, oldott oxigén, pH, szerves 
vízkémiai komponensek és peszticidek — esetében vizsgáltuk monitoring 
objektumonként, illetve víztestekre aggregálva. Azon adatsorok esetében, 
melyek azt lehetővé tették vizsgáltuk a trend esetleges visszafordulását a 2000-
2012 időszakra kiterjedően. 

• Megfordítási pont felülvizsgálata. 



A küszöbérték (TV) meghatározása 

= S/(1-AF)/DF 



A háttér- és küszöbértékek felülvizsgálata 

Összesen 21 db víztest esetében javasoltuk megemelni az 
ammónium küszöbértékét. Ezek a jellemzően a Duna-Tisza 
köze, Sárrét, Nyugat dunántúli és Szigetközi sekély porózus, 
valamint nyírségi porózus víztestek. 

Négy sekély porózus víztest (sp.2.11.2, sp.2.12.2, sp.2.13.1 és 

sp.2.13.2) esetében javasoltuk a fajlagos elektromos 
vezetőképesség háttérértékét 2500 µS/cm-ről 4000 µS/cm-
re emelni. Úgy a VGT1, mint a VGT2 90%-os percentilis értékek 
2000 µS/cm körüliek, vagy a fölöttiek. Az sp.2.13.1 és sp.2.13.2 
víztesteknél szignifikáns emelkedő trendek! 

Összesen 16 víztestnél javasoltuk a szulfát küszöbérték 
megemelését 250 mg/l-ről 500 mg/l-re. Ezek közül 10 sekély 
porózus víztest (sp.1.10.2, sp.1.12.2, sp.1.13.1, sp.1.14.2, sp.1.15.2, 

sp.2.12.2, sp.2.13.2, sp.2.8.2, sp.2.9.1, sp.2.9.2), 4 hegyvidéki (h.1.5, 

h.1.7, h.2.1, h.2.3), míg 2 sekély hegyvidéki (sh.2.4, sh.2.6). 

K+F projekt(ek) szükséges(ek) a 
további pontosításhoz! 

4 nyírségi porózus víztestnél új ammónium TV = 3 mg/l  

VGT1-hez hasonlóan: nitrát, növényvédő szerek, ammónium, 
szulfát, klorid, fajlagos elektromos vezetőképesség, kadmium, 
ólom, higany. 

Mivel a triklór-etilén, a tetraklór-etilén, az AOX és a peszticidek 
kizárólag antropogén tevékenység következtében kerülhetnek a 
felszín alatti vízbe, ezért ezekre a komponensekre értelemszerűen 
nem lehet megállapítani természetes háttérértéket, csak országos 
szintű küszöbértéket. 

Eltérő adatállomány, kissé eltérő háttér. A küszöbértékek 
többsége nem változott. 



Diffúz szennyezettség 
vizsgálata 

TA*RA + TB*RB + TC1*RC1 + TC2*RC2 + TD*RD = Rvt 

TA*RA_vtcs + TB*RB_vtcs + TC1*RC1_vtcs + TC2*RC2_vtcs + TD*RD_vtcs = Rvt 

VGT2 keretében öt területhasználat: 
• települési (A): település szerkezetek 
•mezőgazdasági (B): szántóföld, szőlő, gyümölcsös, 

vegyes mezőgazdasági terület 
•erdő (C1): erdő 
•rét, legelő (C2): rét, legelő, cserjés és vizenyős terület 
• ipari (D): ipari, kereskedelmi, közlekedési terület, 

bányák. 

A hegyvidéki víztesteknél a szigorú értelemben vett 
beszivárgási területrészek (felszíni kibúvások) 100, a 
karszt víztesteknél 200 méterrel megnövelt területeit 
vettük figyelembe. 

Víztestcsoportok: 
•hegyvidéki 
•karszt 
•hátsági leáramlási területek I. (a Nyírség kivételével) 
•hátsági leáramlási területek II. (Nyírség) 
•sekély vegyes áramlással jellemezhető területek 
•hordalékkúpok leáramlási területeken 
•hordalékkúpok feláramlási területeken 
•mélyfekvésű feláramlási területek 
•síkvidéki feláramlási területek 



Diffúz szennyezettség 
vizsgálata 
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Adateloszlások kérdése, reprezentativitás, adat megbízhatóság, kimutatási határ 
alatti adatok, módszertan. 
Automatizálás: MATLAB 
Sokkal több értékelhető adatsor, mint a VGT1 során. 

Trendvizsgálat 

Összességében 15 víztestet minősítettünk szignifikáns statisztikai trend vizsgálat 
szerint "gyenge", vagy "kockázatos" állapotúnak. Hat víztest esetében 
valószínűsítettük 90 illetve 95 % megbízhatósággal a "gyenge" állapotot egy vagy 
több vizsgált komponens alapján. Gyenge állapotúak NO3

- alapján a h.1.4, sh.1.4 és 
sp.2.3.1, NH4

+ alapján az sp.2.10.1 és az sp.2.3.1, SO4
2- alapján a h.4.2 és az sp.2.9.2 

víztestek. Kilenc víztest esetében találtunk "kockázatos" állapotot. Kockázatos 
állapotúak NO3

- alapján az sp.1.12.2, az sp.1.13.1, az sp.1.3.1, az sp.2.13.1 és az 
sp.2.6.2, NH4

+ alapján az sp.1.13.1 és az sp.2.2.2, SO4
2- alapján az sp.1.13.1 és az 

sp.1.14.2, míg atrazin és összes peszticid alapján az sh.1.2 és az sp.1.2.1 víztestek. 



A megfordítási pont (MP) definíciója az EU 
útmutató és az érvényben lévő rendelet alapján  

(kis és nagy természetes háttérérték (NBL) szemléltetésével) 



A megfordítási pont (MP) VGT2-ben javasolt 
definíciója a FAVI II. mellékletének paramétereire 

(kis és nagy természetes háttérérték (NBL) szemléltetésével) 



A hazai jó vízkormányzás elősegítése 
érdekében 

Aktív részvétel a VGT2 vitaanyagainak véleményezésében, valamint az Országos 
Vízgazdálkodási Tanács (OVT) és a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (BRVT) 
ülésein. Az OVT tagjaként véleményeztük a VGT2 országos szintű tervét, javaslatokat tettünk 
további intézkedésekre, illetve azok megvalósíthatóságára, valamint K+F feladatok 
betervezésére. Ilyenek például az (Mi) igénybevételi határértékek meghatározása, a 
klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok, vagy a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák 
rendszeres kutatása, e feladatokhoz tartozó szisztematikusan felépített kutatási programok 
betervezése. Továbbá a FAV háttérértékek, FAV-FEV kapcsolat meghatározásának 
pontosítására célirányos K+F projekt(ek) szükséges(ek). 

A hazai jó vízkormányzás, a felszín alatti vizek vízháztartásának minél pontosabb 
meghatározása, az (Mi) igénybevételi korlátok meghatározása, valamint folyamatos fejlesztése 
érdekében a MFGI készen áll a határokon túlnyúló Pannon XL vízföldtani modell 
továbbfejlesztésére, működtetésére és folyamatos karbantartására, valamint az ebből 
fakadó tapasztalatok gyakorlatba ültetésére. 

A szlovén, osztrák és szlovák földtani intézetekkel közösen végzett regionális modellezések 
egyúttal jó alapul szolgálnak a határral osztott víztestekre vonatkozó egyeztetett 
vízgazdálkodás megalapozására. E négy EU-s tagállam számára ezek a harmonizált földtani 
és hidrogeológiai adatbázisok és értékelési módszerek akár EU-s, akár EU-n kívüli 
szomszédos országaikkal való további egyeztetéseknél is erős alapot biztosíthatnak. A 
szlovák, osztrák és szlovén testvérintézetekkel kialakított határon átnyúló értékelési 
rendszerek folytatása várható  román, szerb és horvát együttműködésben is.  



Köszönöm a figyelmet! 


