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Tóth József, magyar származású
akadémikus magántőkéből alapította
a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás,
valamint a nemzetközi kapcsolatok
erősítésére 2016-ban.
Az alapító a kuratóriumi tagoktól két alapelv
érvényesítését kérte:
(1) A magyar hidrogeológiai szemléletben a
rendszerelvű gondolkodás szorgalmazása a
„Tóth-féle hidrogeológia” értelmében.
(2) A hidrogeológia személeti bővülésének
tudatosítása: ma már a vízellátási
tudományon túl komplex földtani
alaptudományról van szó.

E célból egy központ alapításának
kezdeményezése és támogatásának
elindítása az ELTE-n.
Ezáltal a magyar hidrogeológia egészének
további fejlesztése.

Küldetés és célok
Az Alapítvány célja: egy új tudományos központ, a Tóth József és Erzsébet nevét viselő
Hidrogeológia Professzúra megalapítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara (ELTE TTK, Budapest) keretein belül. E központ feladatainak
folyamatos támogatása a következők szerint:
• E központ fő célja a „modern-(rendszerszemléletű) hidrogeológia” (a Tóth-féle
medencehidraulikát és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét
integráló) megközelítés oktatásának, fejlesztésének és kutatásának, valamint a
szakterület gyakorlati alkalmazásának elősegítését szolgáló tevékenységek folyamatos
támogatása.
• Kivételes képességű és elkötelezettségű magyar hidrogeológusok szakmai (tudományos
és gyakorlati) munkájának korlátlan támogatása.
• Kimagasló képességű hidrogeológus diákok, egyetemi hallgatók számára oktatási és
szakmai gyakorlatszerzés támogatása ösztöndíj formájában, az általuk preferált modern
hidrogeológiai szakterületeken, nemzetközileg elismert iskolákban, intézményekben.
• Alapító Tóth József hidrogeológiai tudományos munkásságának tudományos igényű
feldolgozása, szakmai örökségének megőrzése és gyarapítása, a téma iránt érdeklődők
számára elérhetővé tétele.

Tevékenységek
Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében különösen, de nem kizárólag az
alábbi tevékenységeket végzi:
• az ELTE TTK hidrogeológia oktatásával foglalkozó tanárainak támogatása
szakmai anyagokkal, illetőleg anyagiakkal a színvonalasabb hidrogeológia
oktatás érdekében
• a Tóth József hidrogeológiai gyűjtemény feldolgozása és közkinccsé tétele
(elektronikus, illetve nyomtatott formában)
• pályázatok kiírása, ösztöndíjak adása
• diákok külföldi szakmai útjainak, konferenciákon vagy továbbképzéseken
való részvételének anyagi támogatása pályázat alapján
• hidrogeológiai tájékoztató rendezvények szervezése
• hidrogeológusok tanulmányainak összegyűjtése, publikálása

A Kuratórium tagjai
• A Kuratórium tagjai 2015. szeptember 4-től kezdődően határozatlan
időre:
• Bartholy Judit, elnök; tanszékvezető egyetemi tanár, Meteorológiai
Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szanyi János, titkár; tudományos főmunkatárs, Ásványtani, Geokémiai
és Kőzettani Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Sőreg Viktor, igazgató, Európai Projektek, MOL Group
Szarka László, akadémikus, főigazgató, MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont
Varsányi Zoltánné Tóth Irén, tudományos főmunkatárs, Ásványtani,
Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

Felügyelő Bizottság tagjai
2015. szeptember 4. – 2018. szeptember 4. időszakra:
• Józsa János, elnök, rektor, egyetemi tanár, Vízépítési és
Vízgazdálkodási Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Barkász Sándor, ügyvezető igazgató, BÉKÉS-DRÉN Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Békés
Kovács Balázs, GÁMA-GEO Kft., Miskolc

Alapítvány és Professzúra kapcsolata
Az Alapító a közte és az ELTE TTK munkatársai közötti több mint húsz éve fennálló, a hidrogeológiai területen
gyümölcsöző együttműködés alapján az ELTE TTK-t tekinti az alapítvány legmegfelelőbb helyének és itt
kívánja a hidrogeológiai központot kialakítani és ezen keresztül, az alapítvány tevékenységét megvalósítani.

The Tothian Flow

„So began a new era in hydrogeology, the Toth era.
Today’s hydrogeologists still subscribe to Toth’s
conceptual model of groundwater flow.”

Alapítvány és Professzúra kapcsolata
• Az alapítvány szakmai tevékenységét végző azonos nevű Professzúra
2016. szeptember 1-én létrejött új tudományos központ.
• Az Alapítvány küldetését a Professzúrán keresztül valósítja meg. A
Professzúra az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéke
szervezeti keretein belül kapott helyet.
• Professzúra vezető: Mádlné Szőnyi Judit

Professzúra: 2017 Csoportkép

Professzúra szerepe
• Az alapítvány valamennyi céljának megvalósulása - szakmai okból és
az alapítványi működés egyszerűsítése érdekében - a Profeszúra
keretein belül történik.
• A tudásközpont e sokrétű tevékenysége révén koncentrálja a
hidrogeológiához kapcsolódó valamennyi tevékenységet.
• A Professzúra pályázatokat, ösztöndíjakat hirdet meg a Professzúrához
köthető és kívülről érkező magyar szakemberek számára.
• A Professzúra szimpóziumokat, konferenciákat és workshopokat is
szervez, valamennyi hazai szakember számára elérhető módon.

A támogatási célok megvalósításának időbeli
prioritása:
• 1) Alapítás utáni első időszak: Professzúra és a hozzá kapcsolódó oktatás,
kutatások, fejlesztések és működés támogatása: a Professzúra tagjai
számára nemzetközi konferenciákon való részvétel, külföldi tanulmányutak
támogatása; a Tóth-féle szakmai anyag feldolgozásának megkezdése stb.
• 2) A Tóth-hagyaték beérkezése után: a Professzúra további támogatása
mellett, jelentősebb támogatást igénylő ösztöndíjak és pályázatok kiírása,
tanulmányutak pályázati támogatása magyar diákoknak stb.
• 3) Az alapítvány vagyonának további külső forrásokból történő
támogatásának megindulása esetén: a Professzúrából nemzetközi
tudományos kutatóközpont fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a modern
hidrogeológiát bemutató tudományos, oktatási és népszerűsítő nemzetközi
és hazai rendezvények szervezése. A Tóth szakmai örökség teljeskörű
feldolgozása és méltó elhelyezése az ELTE-n belül.

A Professzúra tevékenysége
http://tothprofesszura.elte.hu/

Modern, Tóth-féle hidrogeológia
A korábban egymástól elkülönülő természettudományos és mérnöki hidrogeológiai ágak közeledésének
megindulásával az 1960-as évektől kialakuló hidrogeológiai megközelítés.
Definíció:
A természettudományos ágon a medenceléptékű hidrogeológiai összefüggések, míg a mérnöktudományi
ágon a többrétegű rétegzett átszivárgó hidrogeológiai rendszerek folyamatainak felismerésével és a
tudományágak közeledésével létrejövő hidrogeológiai gondolkodás. Egy-egy medencére vonatkozóan
magába foglalja azon természeti folyamatok és jelenségek összességét, melyek a kőzetváz és a felszín alatti
vizek egymásra hatását okozzák, illetve abból következnek.
Forrás:
Ld. online hidrogeológiai szótár
Jelentősége: A „modern” hidrogeológia fontos üzenete a lépték kérdése: „lokális” problémákat – az
áramlási rendszerek hierarchizáltságából következően – „regionális” keretbe helyezve lehet, és kell
megoldani. Így bármilyen elméleti vagy gyakorlati problémáról is van szó, hangsúlyozza a rendszerek
megismerésének a fontosságát és a problémák (lokális is) tágabb összefüggésben való elhelyezését! A
korábbi, víztartókban gondolkodó hidrogeológia után a rendszerekben gondolkodó hidrogeológiát jelenti.

A Professzúra eddigi tevékenysége
az alapítás utáni első fázisban 2016/2017-től

• Ösztöndíjak, pályázatok:
• Predoktori pályázat: a Professzúra kötelékébe tartozó ELTE-s hallgatóknak
• Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak:
• Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az
egyetemisták közreműködésével.
• Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten).

• Hallgatói, kutatói ösztöndíj pályázat: kutatás segítői feladatok a
Professzúrában a Tóth-féle hidrogeológiai szemlélet megismerésére és
gyakorlatának elsajátítására
• Részvétel nemzetközi konferenciákon: nemzetközi konferenciákon való
részvétel pályázható, ahol az IAH Regional Groundwater Flow Commission
(https://regionalgwflow.iah.org/) szekciót szervez
http://tothprofesszura.elte.hu/

A Professzúra tevékenysége
• Ismeretterjesztő tevékenység:
• „Vidd el a modern hidrogeológia gondolatát egykori
középiskoládba, településedre!” pályázatot
benyújtott hallgatók által készített előadás:
“Felszínalatti vízáramlások, föld alatti szállítószalagok”
2017-ben közel 500 középiskolai hallgató részvételével
• Felfedezők Napja (2018. április 28.)

• Vendégelőadók előadásai, rövidkurzusai
Soron következő programok:
• Prof. René Lefebvre: Future regional groundwater resources
management: integrated, connected, intelligent and intelligible
című Farvolden díjas előadása (április 17.)
• Prof. Rybach László: Geotermikus fenntarthatóság (május 17.)
http://tothprofesszura.elte.hu/

A Professzúra tevékenysége
• Tóth József virtuális könyvtár (ld. honlapon): A Tóth életmű feldolgozását,
digitalizálását és rendszerezését a Professzúra munkatársai végzik
• Tóth József tárgyi gyűjteményének gondozása (díjak, emléktárgyak)

http://tothprofesszura.elte.hu/

A Professzúra tevékenysége
• Oktatás: az ELTE-n 2009 óta külön kurzus keretében is oktatjuk a Tóth-féle
hidrogeológiai szemléletet és az azóta nemzetközi szinten született új
eredményeket, az elméleti és a gyakorlati alkalmazás módjait egyaránt.
Mindezeket Földtudományi Bsc. , Környezettan Bsc., osztatlan Földrajz
tanári és Geológia Msc. szakokon, illetve a Környezettudományi és
Földtudományi Doktori iskolák kurzusainak keretében.
• Nemzetközi kapcsolatok:
• Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségére (IAH) és annak Regionális Felszínalatti
Vízáramlási Bizottságára (RGFC)

• A Tóth-féle szemlélet alkalmazása a gyakorlatban: tanácsadás cégeknek
http://tothprofesszura.elte.hu/

Müller-Surbeck Hidrogeológiai Laboratórium
 Müller Imre (Uni Neuchatel, Svájc)
 elektromágneses geofizikai műszerek

(VLF-R, VLF-EM, RMT, AMT)
 spektrofluoriméterek

 Heinz Surbeck (Uni Neuchatel, ETH Zürich,
Svájc)
 alfa spektrométer
 oldott CO2 mérő, terepi multiparaméteres

regisztráló műszerek

2018 évi pályázatokVárjuk az érdeklődő hallgatókat!

Következő nyilvános előadások és kurzusok
Minden érdeklődőt várunk!

Aktuális pályázatok valamennyi egyetem hallgatóinak,
kiküldve 2018. márciusban

