
A víztartó-vízvezető földtani képződmények és 

paramétereik megismerése (földtan, geofizika), 

részvételük a hidrológiai ciklusban

Tóth György 
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XXV. jubileumi Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről 2018. április 17-18.  

Siófok 



Előzmények:

•Felkérés áttekintő előadásra, fókusz az elmúlt 25 év a 

FAVÁ-n

•Cím és tartalom adott

•Absztrakt ennek megfelelően készült

•Előadások sorrendje, koncepció megváltozott

•Cím és tartalom maradt

•Új koncepció: cím és tartalom marad, főleg saját (MÁFI-

MFGI-MBFSz) tapasztalatok alapján

•Nem egyetemi jegyzet-szerűen



Vázlat, tartalom

Hazai vízföldtani helyzetek széles térbeli és időbeli 

skálákon

Feladatok és vizsgálatok széles térbeli és időbeli skálákon, 

felbontásban, és ezekben, hogy jelennek meg

• A vízföldtani egységek és paramétereik

• Szivárgási paraméterek meghatározása

• Talaj nedvesség zónája

• Freatikus zóna, „unconfined” zóna, szabadtükrű karszt és 

repedésvizek zónája, talajvizek

• Rétegvizek, és félig-áteresztő környezetű rétegvizek zónája

• Karszt és repedésvizek (EPM, DFN, kettős porozitás)

• Oldott anyag-transzport paraméterek

• Hő-transzport paraméterek



Hazai vízföldtani helyzetek széles térbeli és 

időbeli skálákon

A hazai ivóvízellátás 90%-a felszín alatti vizekből származik

Fő formái:

karsztvizek

rétegvizek

talajvizek és

parti-szűrésű vizek

Magyarországi különlegességek:

Termális karszt és porózus rétegvizek

Nagymélységig lehatoló áramlások

Nagyszámú országhatárral osztott vízadó

rendszer
Utánpótlás hazai területekről és határon túlról

egyaránt, változatos formában





Előzmények: eddigi regionális modellfejlesztéseink 1



Modell alapok: 

3D geológia-
hidrosztratigráfia

Kalibrációhoz

Mért talajvíz-szintek,

„hideg” rétegvíz 
potenciálok,

Korrigált termálvíz 
potenciálok

Vízszint-idősorok, 
monitoring-adatok

Vízgeokémiai térképek 
szelvények, 

Vízkorok, izotópeloszlások

Plusz: paraméterek, 
peremfeltételek, terhelések

Deák J



Számított talajvízdomborzat az 1. 

modellrétegben, (balra fent), 

hidraulikus  potenciál-eloszlások az 5. 

modellrétegben (medenceterületeken 

a p. víztesteket tartalmazza),

és a 10. modellrétegben, 

(medenceterületeken ez a pt. 

víztesteket mutatja.

A számítás a 2008-2013 évek 

termeléseivel készült



A VGT2 részére 

továbbfejlesztett XL Pannon 

v.2.0 modell

Szivárgási tényező eloszlás, 

legfelső modellréteg, határon 

belül a talajvízdomborzat-

modellből átvéve

Szivárgási tényező eloszlás, 5. 

modellréteg, (az alföldi 

medenceterületeken ez az alsó 

pleisztocén „fő” vízadó komplexum)

Kúthidraulikai vizsgálatok 

regionalizálása -> 



Számított beszivárgás 

eloszlás 1961-65

A Pannon XL v.2.0 modellbe épített, 2008-2013 közötti termelési adattal rendelkező 

kutak térképe. A kutak az sp., p. és pt. víztesteket csapolják, (ritkán táplálják)

A vastag piros vonalak a 

porózus termálvíztestek 

kontúrjai



A modellben a vízmérleg számítás 

valamennyi felszín alatti víztestre 

elkészült. (termeléses, és anélküli 

változatokra is). A számítások a 

medenceterületek sekély porózus, (sp) 

porózus, (p) és porózus termál (pt) 

víztesteire összpontosítottak. 

Az sp víztestek a bal felső, a p víztestek 

a jobb felső, a pt a bal alsó térképen 

láthatók, a kapcsolódó egyéb víztestek 

mellett.



Az XL-modell példáján, annak folyományaként a szomszéd országok 

állami földtani intézményeivel közösen megkezdtük  a határokkal 

osztott víztestek regionális értékeléseit, a harmonizált 

vízgazdálkodását és geotermikus energiagazdálkodás 

megalapozására.

Előzmények

DANREG: (AT-SK-HU) Bécs-Pozsony-Budapest között „csak” 

térképsorozat ,

ENWAT: (SK-HU) hidrogeológiai modellek: Ipoly, Aggtelek-Szlovák 

karszt és Bodrog régióra

Új típusú, a harmonizált gazdálkodást támogató 

modellfejlesztések:

T-JAM: (SLO-HU) Mura-Zala régióra

TRANSENERGY (HU-AT-SK-SLO) a Ny-Pannon régióra és a Bécsi-

medencére

Legfontosabb eredményei:

Közös adatbázis, közös földtani térmodell, közös geotermikus 

modell, közös regionális „supra” hidrogeológiai modell és 

szubregionális pilot modellek.

http://transenergy-eu.geologie.ac.at



TRANSENERGY 

(SLO-AT-SK-HU) és

T-JAM

határral osztott 

víztestek

Geol. Surveys



Felső-pannóniai üledékek

Miocén üledékek

Mezozoós karbonátos képződmények

Paleozoós karbonátos képződmények



A harmonizáció alapja a modellezési rendszer és logisztikája (Kovács Gy. Nyomán)







A numerikus modell

Réteg
Hidrostratigráfiai 

egység

1 Kvarter

2-5 Késő-pannóniai

6-7 Kara-pannóniai

8

Prepannóniai 

miocén (szarmata, 

bádeni)

9 Paleogén

10-12 Mezozoos aljzat

 alapja a földtani és a koncepcionális modell

 6 fő hidrosztratigráfiai egység

 12 réteges 3D hidrodinamikai és kapcsolt hőtranszport modell (FEFLOW® 

6.1)

3D hidrodinamikai és hőtranszport modellezés



 Az intenzív vízáramlások a karsztos 

víztartóban alacsonyabb vízhőmérsékletet  

eredményeznek

 Magasabb vízhőmérsékletek a terület ÉNy-

i részein és az áramlási pályák „végén”

(Tata, Patince, Esztergom, Štúrovo)

Válaszok a modellezés segítségével

A természetes állapot modellezése

A hőmérsékleti eloszlást erősen 

befolyásolja a terület vízáramlása –

konvektív hőáram



Hun utca, egyedi panelház Amsterdam centre

Hun utca, házsor
Komárom-Ny

Fiktív geotermikus kút-
pár hatása a regionális  
áramlási rendszerre

Komárom-Ny

Fiktív termelőkút hatása a 
regionális áramlási 
rendszerre



Részletes, nagypontosságú termoszelvények kutakban, hővezetőképesség magmintákon, 

regionális áramlásmentes viszonyítási modell-eredmények összevetése tényleges mérésen 

alapuló hőmérsékleti térképekkel:  konvekciós modellezés előjátékaként.

Példa a határon átnyúló regionális hidrogeotermikus rendszerek harmonizált vizsgálatára



Hőtranszport paraméterek meghatározása magmintákon és tranziens in-situ mérésekkel

Dusan Rajver, SLO, T-JAM projekt -> regionális 

értékeléshez

Merényi lászló, Hu, MFGI projekt -> lokális vizsgálatokhoz



Időben és térben komplex perem-és belső feltételek kezelése, hőtranszport, Pest

Egyszerű hidrosztratigráfia, sokszínű áramlási és transzport-paraméterek



Kihívások városi környezetben: időben és térben változó regionális rendszerek komplex lokális feladatokkal



A Paksi Atomerőmű alvízi hőcsóvájának interakciója a felszín alatti vizekkel. Példa 

az időben részletes és komplex peremfeltételek közötti parametrizálásra
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Hidraulikus ekvipotenciálok és a számított hőmérsékleteloszlás (színekkel)
a melegvízcsatorna alatti vizsgálati szelvényben

A felvett értékek 2004. 12. 31-ére vonatkoznak, tehát csökkenő levegő-,
beszivárgó-víz és Duna-víz hőmérsékletek időszakára
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Szelvény menti távolság (m) 20-szoros túlmagasítás

A 2. szelvény 2D szimulációjából kapott potenciál- és hőmérsékleti kép, állandó vízszintű, de változó hőmérsékletű Duna felvételével



!

Tisztelettel az úttörőknek!



Golder HU
EPM, DFN, DP… 

Völgyi 

keveredések 

tracer tesztekkel





Mó–5a

szimuláció
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Néhány előzmény, tanulságokkal

1.) Háromfázisú modellezés, 

napi csapadék és párolgás 

alapján, talajvízszint idősor 

szimulációja

A Geresdi dombvidék 

területén jó  a közelítés, de a 

hó-felhalmozódást és 

olvadást is figyelembe 

kellene venni 

Tanulság: szükséges 

részletesebb és teljesebb 

napi felbontású adatok 

figyelembe vétele

Ilyen modell kód a HELP

De számos más hasonló is 

létezik
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Beszivárgás, akkumulált Felszíni lefolyás, akkumulált

A HELP modell egyaránt számítja a felszíni 

lefolyást, beszivárgást, párolgást, 

nedvesség-tározódást. Kalibrációjához 

hozam- és vízszint-idősorok szükségesek, 

durva hangoláshoz sokéves átlagok is 

elegendőek

Geresdi dombvidék, beszivárgás és felszíni 

lefolyás szimuláció, 2*50 év, HELP modell,

A Geresdi 

dombvidék 

komplex 

felszíni-felszín 

alatti 

monitoring-

rendszere,

Vízhozam-

mérő 

műtárgyak, 

télen és 

nyáron



A talaj nedvességtározó képessége 

figyelembevételével szimulált  talajvízszintek 

(felül), 

valamint a dombháti, (utánpótlódási) helyzetű  

solymári és berkenyei tanulmányi  talajvíz-

megfigyelő kutak mért vízszint-idősorai. 

A szimuláció havi csapadékösszegek és  

evapotranszspirációs veszteségek alapján 

készült, a „Bucket” modell használatával. (Tóth Gy, 

1986)

„Bucket” modell 

használata

Néhány előzmény, tanulságokkal

1.) Háromfázisú modellezés, bucket 

model, havi csapadék és párolgás

Függően a talaj fizikai 

tulajdonságaitól akár 

ellentétes beszivárgás-

változások is lehetnek



Az első hazai országos 

összekapcsolt beszivárgási, 

talajvíz-párolgási 

modellezés (Tóth Gy. 1985)

A talajvízforgalmi térkép a hegy-és 

dombvidékek vízfolyásainak alaphozam-

mérésein és a síkvidékek talajvízháztartási 

jelleggörbéin alapul.

Hiányossága, hogy nem digitális formátumban 

készült, szcenáriók vizsgálatára közvetlenül 

nem alkalmas. Erőssége a talajvízpárolgás 

becslése fél-empírikus alapon



Modellezett értékek-2

Vertikális talajvízforgalmi térkép-

termelés nélküli változat [mm/év]

Vertikális talajvízforgalmi térkép-

2008-2015 termelés mellett [mm/év]





Beszivárgás modellezés 

előkészítése

• Analitikus, hidrológiai modellekkel, sok empíriával

• Alkalmazott szoftver: HELP (Schroeder et al. 1994 - USEPA)

• 1D vízmérleg modell a telítetlen zóna szimulációjára. 

• Bemenő adatok: Napi csapadék, hőmérséklet, besugárzás, évi 

szélsebesség és havi páratartalom  CARPATCLIM-ből klímazónákra 

átlagolva

• Talajprofilok: geológia, növényborítottság, lejtőszög, vagy CN 

Beszivárgási zónákra számítva

• Automatizálás scriptekkel 



Beszivárgási zónák

Az országos talajvíz-

domborzat 

peremfeltételéhez további 

egyszerűsítések:

4 talaj, (földtani egység), 

4 CN típus, (felszíni lefolyás 

meghatározásához).

Durva hangolás, „kalibráció”: 

hazai kísérleti területi és 

expedíciós mérések alapján, 

korábbi modellezési 

tapasztalatok figyelembe 

vételével.



I-GW table elevation map

(termelések hatásaitól mentes)



Megértési és demonstrációs mintaterület: Dél-budai keserűvíztelepek térsége



Talajvízjárás szimuláció összevetése a mért idősorral, Dél-Budai keserűvíztelepek, XI/45 kútja

~ terepszint



Hazai vízföldtani helyzetek széles térbeli és időbeli 

skálákon

Nagy regionális rendszerek modellezése, kiterjesztés 

a határon túlra, együtt a szomszéd országok 

kutatóival; 4M rendszer;

Hőtranszportok regionálisan és lokális komplex 

rendszerekben;

Módszerfejlesztések radioaktív hulladékelhelyezések 

kapcsán;

Beszivárgás vizsgálata lokálisan, országosan, 

klímaszcenáriók esetén;

Pannon XL hasznosítása öntözésfejlesztésekhez, 

belvízértékelésekhez  

Összefoglalás



Újítások

(Ha maradt még idő)



Köszönjük a figyelmet!











Egyéb állapotértékeléseket támogató  modellterveink 2.

Terveztük, hogy a sekély víztestek területére elkészítjük az „intelligens” regionális 

talajvízdomborzatot, olyan részletességgel, hogy a sekély vízminőségi monitoring-

adatok ne csak sztochasztikusan, de fizikai alapon is értékelhetők legyenek.

Példák a Mátra és a Pétervásárai dombvidék környékére számított talajvízszint-

térképek 

Tszf, m Mélység, m



Kalibrált 

transzmisszivitás 

eloszlás

A kvarter 

medenceterületeken a 

fúrt kutak hidraulikai 

adataiból számítható 

szivárgási tényező 

eloszlását használtuk. A 

modellezés során az 

1961-65 évek 

beszivárgási 

viszonyaihoz 

arányosítottuk a 

hidrosztratigráfiai 

egységek K-tényezőit. A 

hegy- és dombvidékeken 

a fedetlen földtan, plusz 

holocén allúviumok, és a 

felső pleisztocén 

teraszok kompozitja, 

vízföldtani minősítéssel.



Alkalmazott adatok
• CARPATCLIM MO+ (258 klíma és 727 csapadékmérő adataiból 

interpolálva, 10x10 km gridre) (Klímazónák definiálásához és 
beszivárgás számításhoz)

• ALADIN (globális klímamodell 10 km-es felbontású adaptációja, jövőbeni 
klímaviszonyok jellemzésére)

• Felszíni földtan (Beszivárgási zónák definiálásához, paraméter zónák 
definiálásához)

• Fedetlen földtan (A talajvíztartók hidraulikai paramétereinek 
megadásához)

• Fúrt kutak adatbázisa (A talajvíztartók hidraulikai paramétereinek 
megadásához)

• Területhasználat (CORINE) (Beszivárgási zónák definiálásához)

• DEM 50 (Beszivárgási zónák definiálásához, peremfeltételek 
definiálásához, kalibrációkhoz)

• Talajvíz megfigyelő hálózat idősorai (kalibrációs adatok)

• Forráskataszter, állandó felszíni vízfolyások térbeli helyzete (Kalibrációs 
adatok)



I-GW table depth map

(Termelések hatásaitól mentes)



Az öntözésfejlesztés kumulsztéseatív hatásainak környezeti értékeléséhez készült 
modellvizsgálat-sorozat; a vízkivételek regionális hatásainak értékelése az Alföldön 

Kihívások a modellezésben

•Lokális jelenségek vizsgálata nagy regionális áramlási rendszerekben

•Nagyszámú termelőobjektum

•2 x 2 km-es felbontás

•Melléfúrásos felújítás ill. kútkiváltás esetén többlettermelés jelentkezhet

•Illegális kutak, illetve ”nem bejelentett” termelések kezelése

Termelési szcenáriók (modellfuttatási verziók)

•0. verzió: A VGT2-ben alkalmazott termelési változat 2008-2013

•1. verzió: 2014-2015 termelésekkel kiegészített

•2. verzió: Többletként a 2016-ben beadott új öntözési célú igények (növekmény)

•3. verzió: Elvi tervezői becslés 2027-ig (növekmény)

•4. verzió: Hatásmérséklő intézkedések kapcsán  csökkenő vízigény (pl. beruházások, 
mikroöntözés, csepegtető, esőztető rendszerű öntözés, hálózatrekonstrukció stb.)

Az XL Pannon v. 2.0 modell hasznosítása az Alföldön: Jövőbeli 

termelésfejlesztések FAVÖKO-kat érintő hatásainak és hatásterületeinek 

meghatározásánál

Az XL Pannon modell továbbfejlesztése



Különböző hidrogelógiai rendszereink 

különféleképen reagálnak az éghajlatváltozásra

Különböző szcenáriók (téli 
csapadéktöbbleat, nyári 
párolgástöbblet, növekvő 
változékonyság, esetenként 
évszakonként  eltérő 
tendenciák)

Különböző hidrogeológiai 
helyzetek:

– Magas 
talajvízállású

síkvidéki területek

- Parti szűrésű 
rendszerek

– Karszt területek

– Löszös dombvidékek

– HomokhátságokNyári vízhiányok a csökkenő beszivárgás miatt

(vízvisszatartás, vízkorlátozás, alternatív források)

A csatalakozó nem-karsztos területek növekvő 

árvízi és vízminőségi kockázatai

Vízgyűjtő-gondozás, monitorozás, „early-warning” rendszer



Az értékeléshez 

• felhasználtuk az XL Pannon 

modell eredményeit a regionális 

modell peremfeltételeinek 

megadásához;

• a megbízó által átadott 3D 

szeizmikus felvételeket és 

karottázsokat;

• a vízminőségi, hidrogeológiai és 

fúrási adatbázisokat, szkennelt 

karottázs-gyűjteményünket;

• az országos vízmegfigyelő 

hálózat idevágó eredményeit;

• a termálvizekre vonatkozó 

vízminőségi tanulmányainkat és 

más irodalmi adatokat;

• Kiegészítő részletes (és 

akkreditált) vízmintákat vettünk, 

és elemeztettünk (szerves és 

szervetlen fő- és 

mikrokomponensek, izotópok)



A 3D szeizmikus 

szelvényeket Uhrin András, 

a tágabb és szűkebb 

térség karottázs-

szelvényeit Makk Ágnes 

értékelte;

Az értékelésekből 3D 

hidrosztratigráfiai modellt 

Tóth György készített;

A térinformatikai 

feldolgozásokat Muráti judit 

végezte

Most először nyílt mód az 

elkülönített delta-front lebenyek 

hidrogeológiai modellbe építésére



Részletek  a 3D 

földtani 

térmodellből és a 

3D áramlási 

modellből

Részletek a 

szennyezőanyag 

transzport modellből






