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• A Geo-Log megalakulása 

• A cég fejlődése 

• Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban? 

– Módszerek 

– Műszerek 

• Nagyobb vizes projektek 

– Szolgáltatások a vízkutatásban 

– Visontai bányavíztelenítés 

– Szentes: 20+5 hévízkut 

– Coca-Cola mérések 

– Megfigyelőkutak vizsgálata 

– Termálkút monitoring (TWM) 

– Nagy földtani projektek (Üveghuta-Bátaapái, BAF, Paks) 

• Jogalkotás, Ismeretterjesztés, Oktatás 

 



A Geo-Log megalakulása [előzmények] 

• 1965-71 — ELTE geofizika 

• 1971-98 — ELGI mélyfúrás-geofizika     
  (számítógépes kiértékelés, terepi digitális mérés,  
  módszer- és műszerfejlesztés) 

• 1985 — VGMK alapítás 

• 1989-90 — MK Közgazdasági Egyetem — geoközgazdász képzés  

• 1990. november eleje — hoki baleset 

• 1990. december 18. — megalakult a Geo-Log 



A cég fejlődése 

 

• 1993 vége — 2 fős Vállalkozási (Fő)osztály 

• 1996 — elindult az Üveghutai (Bátaapáti) kutatás 

• 1998. május — kiléptünk az ELGI-ből, megvásároltuk a  
         berendezésket  

• 2007. április — elköltöztünk a Szugló utcába 

• 2015. december — 25 éves lett a cég 



Tulajdonosi viszonyok alakulása 













[1.] Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban? 

Kútszerkezet vizsgálat bevezetése (jogszabályban is) 

[lyukátmérő+természetes gamma+hőmérséklet, és akusztikus mérés] 

• Talpmélység ellenőrzés (feltöltődés, akadály) 

• Csőbelső átmérő, cső állapota (lyukas, rozsdás) 

• Tömszelencék helye, zárása 

• Szűrők helye, állapota 

• Szűrő permeábilis rétegben van-e? 



[1./a] Kútszerkezet vizsgálat 



[2.] Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban? 

Folyamatos áramlás- és hőmérsékletmérés bevezetése 

[folyadékátlátszóság- és vezetőképesség-mérés] 

• Termelési profil (szűrők közti termelés eloszlás) 

• Homokolási helyek kimutatása 

• Folyamatos hőmérsékletszelvényezés álló és termelő kútban 



[3.] Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban? 

Folyamatos nyomás-, vízszint- és hozammérések 

• Nyomásgradiens-mérés  

• Folyamatos vízszintregisztrálás(kapacitás+visszatöltődés) 

• Folyamatos víz- és gázhozam regisztrálás 



[4.] Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban?  

Cementpalást-vizsgálat bevezetése (jogszabályban is) 



[5.] Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban?  

Színes videokamerás vizsgálatok 



Szolgáltatásaink a vízkutatásban 

• mélyfúrás-geofizika + kútvizsgálat 

• működő kutak vizsgálata 

• tartós kúttesztek 

Referencia munkák (2014-ből) 

• Baja-Zombor projekt (40 db) 

• DRV (46 db) 

• DMRV (14 db) 

• Soproni Vízmű (17 db) 

• további 180 kútvizsgálat 

 



Régi kút vizsgálata 



Nagyobb vizes projektek 

Visontai Bányavíztelenítés 



Nagyobb vizes projektek 

Visontai Bányavíztelenítés 



 

Visonta, Déli bánya víztelenítő fúrási terve 

határvédő kút ejtő utak 

szivattyú 



Visontai mérési statisztikák 



Szentesi kútvizsgálatok (20+5) 



Hőmérsékletgörbék mélységi menete (Szentes VII/2) 



Két irányba átfejtődő kút 

 



Porózus rétegek 

 



Coca-Cola Mérések 



Coca-Cola Mérések [Ciprus] 



Coca-Cola Mérések [Ciprus] 



Coca-Cola Mérések [Ukrajna] 



Megfigyelőkutak vizsgálata 



TWM elvi elrendezés 

Qgázóra 

Qvízóra 

P3,Tm 

P2,Tf 



Termálút monitoring (TWM) 

Miért van szükség a folyamatos mérésekre? 

A mérésadatgyűjtővel szembeni elvárások: 

• Min. 8 mérőcsatorna, különböző bemenetekkel: P1,P2,P3,T1,T2,Qvíz,Qgáz 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Folyamatos (biztonságos) működés 

• Kalibrált, fizikai egységben való adatkijelzés és tárolás 

• Helyi adatkiolvasási lehetőség 

• Biztonságos (több utas) adattárolás 

• Valós idejű adattovábbítás (GSM) 

• Meghibásodás kijelzés 



Földtani Projektek 

• Üveghuta (Bátaapáti) 

• Püspökszilágy 

• BAF 

• Mecseki szén, urán 

• PAKS 



A mélyfúrás-geofizikai paraméterek viselkedése a fedő 

összletben 
száraz vízzel telítettség nő 



Szakmai nap NRHT ... Bátaapáti, 

2009.04.21 

A mélyfúrás-geofizika főbb eredményei a Bátaapáti 

projektben, Lösz – paleotalaj korreláció 



Beáramlási helyek meghatározása a mérések együttes 

értelmezésével (BHTV+HPF) 



Felszín alatti komplex mérés szelvénye 



Jogalkotás, ismeretterjesztés, oktatás 

Részvétel a jogalkotásban 

• Vízkútfúrás szabvány 

• A 101/2007. (XII.23.) rendelet 

Ismeretterjesztés  

• FAVA (legalább 10 előadás) 

• Szimpóziumok, előadóülések, vándorgyűlések  

• Vízkútfúró egyesület szakmai napok 

• IAH 

• Szakmai előadások nagyobb vízművek részére (DMRV, DRV, Fejérvíz, Bajai Vízmű 
stb.) 

Oktatás 

• Vízkútfúró tanfolyam 

• Egyetemek (ELTE, Miskolci Egyetem) 

• Egyetemi hallgatók (nyári gyakorlat, szakdolgozat, PhD) 



Igásló 

Konrád Gyula féle Geo-Log Öröknaptár 



 Köszönöm a figyelmet 

„Mentsük meg 

Földünket” 

25 éves 


