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EU és hazai jogi alapok

47/2012 BM rendelet a vízrajzi tevékenység, ezen belül monitoring VIZIG/OVF

A felszín alatti vizek monitoringjának egységes szabályait EU szinten 2000/60/EK Víz
Keretirányelv (VKI) fektette le. 2006. a monitoring program megindítása

• El kell érni a jó mennyiségi és minőségi állapotot 15 év alatt.
• Vissza kell fordítani a jelentős terhelési trendeket.
• Meg kell akadályozni, illetve korlátozni kell a káros anyagok vizekbe történő

bejutását.
• Meg kell akadályozni a felszín alatti vizek állapotának romlását.

Hazai monitoring rendelet: 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek
vizsgálatának egyes szabályairól

• 2007-ben indult: Állapotértékelési (feltáró) monitoring – EU VKI FAV
„jelentési”monitoring



Felszín alatti vizek monitoring történeti áttekintés 

1. FAV vízmennyiségi monitoring

• 1866 első talajvíz mérés
• 1910 első forrás mérések
• 1929 DTK, Tisza jobbpart talajvízszint-megfigyelő hálózat (149)
• 1924 első karsztvízszint mérések
• 1933 országos talajvízszint-észlelő hálózat (Vízrajzi Intézet)
• 1952 a karsztvíz- és forráshálózat kiépítése megkezdődött
• 1957 első rétegvízszint első mérés
• 1966 rétegvízszint észlelő hálózat

2. FAV vízminőségi hálózat

• 1986-2004 FAV vízminőségi törzshálózat (VITUKI)
• Duna-Tisza-közi monitoring – vízszintsüllyedések vízminőségi hatás figyelésére
• BNV Szigetköz védelmére 1990-es évektől
• TIM 2000, 2002; PHARE kutak 2004.
• 2007 EU VKI FAV monitoring (TIM 2000, 2002; PHARE kutak 2004.)



Felszín alatti vizek vízrajzi monitoring történeti fejlődése 
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Meleg vízrajzi karsztvízszint észlelő hálózat



Meleg rétegvízszint észlelő vízrajzi hálózat



001375, Fülöpszállás (öntözés)



001111, Ócsa (víztermelés)



002671, Tiszafüred (víztározó)



001607, Nyíregyháza





Vízminőségi monitoring rendszerek történeti áttekintése 

• Vízföldtani naplók, a kutak építése során szerzett vízminőségi adatok 1970-től –OVF-
nél 23.000 db fúrt kúthoz áll rendelkezésre vízkémia

• Felszín alatti vizet kitermelő kutak üzemi adatszolgáltatása, évenkénti
minőségellenőrzése (1990-2003 -rutin) (2004-től rutin + 6 évente alapállapot)

• Pontszerű szennyezőforrások monitoringja 1996-tól, (tulajdonosi felelősségi kör)
• Üzemelő sérülékeny vízbázisok monit., diagnosztika (1995. célprogram indítása)
• Távlati vízbázisok monitoringja (1994-től rutin+fémvizsgálatok, tvb. biztonságba

helyezési program indítása)
• Felszínalatti Vízminőségi Törzshálózat - 1986-2006, VITUKI – 600 pont
• Duna monitoring (GNV) Szigetköz védelmére 1995-től, ÉDUKÖFE- 130 pont
• Duna-Tisza-közi monitoring - vízszintsüllyedések, 1996, 4 KÖFE - 97 pont
• Települési monitoring, 2002, mintaterületi 20 pont, 2004 - Phare 400 pont
• Mezőgazdasági (Talaj Információs Monitoring) területek monitoringja, 2000-2002 160

kút, 2004 –Phare 242 kút
• Határvízi monitoring, Szigetközi vízpótlás-1997-től magyar-szlovák 16 figyelő+6

termelő kút; magyar-román - 2006-tól 18 kút
• Egyéb regionális vagy országos vízminőségi expedíciós feltárások (pl. források

feltárása-VITUKI-2001, Phare 2004, Dráva -2002, ENWAT-MÁFI -2007, VKI ex-ante -
2015, stb….

• Víztest monitoring (EU-VKI jelentési mon.) 2007-től, cca. 2000 pont évente



(KH-NFO, VIZIG)+

S1: sérülékeny külterületi – évente kétszer
alapkémia(rutin), hatévente peszticidek és 
nehézfémek

S2: sérülékeny belterületi - évente kétszer
alapkémia, hatévente ipari szennyezőanyagok 
és peszticidek

S3: védett rétegvíz – évente 1x alapkémia, 
hatévente 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 
vízműves rendelet szerinti felmérés 

S4: termálvíz – hatévente 1x alapkémia 

KÉMIAI FELÜGYELETI MONITORING 
PROGRAM-2018 (4 féle)





Nitrát átlagok éves trendje 4 VKI állomáson





VKI kémiai monitoring adatok haszna



MBFSZ által üzemeltett vízföldtani monitoring rendszer

AZ MBFSZ megfigyelőkútjainak többsége  a VKI jelentési monitoring része

MBFSZ megfigyelőhálózat sajátosságai:

• Kutak a jelentős víztermelésektől távol 
helyezkednek el

• Kútcsoportok egy helyszínen különböző 
mélységek vizsgálatát teszik lehetővé

• Több, mint 30 éves idősorok
• Adatok naprakész feldolgozása
• A 70-es évek óta folyamatosan bővült, 

térképező fúrásokból kialakított,  bánya 
vállaltoktól átvett  megfigyelő-kutakból áll



On-line adatbázis és megjelenítő rendszer fejlesztése 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT www.mbfsz.gov.hu

• Adatkezelés az MBFSZ GeoBank adatbázisában 
(komplex SQL alapú földtani adatbázis)

• Interaktív adatkezelés grafikus és táblázatos nézetben egyaránt



Új mérőhelyek speciális  helyszíneken – Mátyás-hegyi barlang



Vízszint idősorok értelmezése
Napjainkban jelentkező termálvíz termelés (feltételezhetően közeli 
egyedi kutak) hatásai a Kisalföldön  Dör, illetve Torony térségében 

Torony-1

Dör-1



Vízszint idősorok értelmezése
Bányászati víztermelés hatása Esztergom térségében 



Vízszint idősorok értelmezése

Vízszint-csökkenés az MBFSZ óballai (Törökszentmiklós-
Ballatelep) különböző vízadó rétegeket reprezentáló 
kútjaiban
Óballa X/a    (Óballa-2)       75,0-85,0 m
Óballa X/b    (Óballa-1)       132,65-139,75 m



Vízszint idősorok értelmezése

Nyomásviszonyok megváltozása az MBFSZ egyeki kútcsoportjának 
idősora alapján 

Egyek



Vízszint idősorok értelmezése

Nyomásviszonyok megváltozása az 
MBFSZ nyárlőrinci kútcsoportjának 
idősora alapján 

Nyárlőrinc



Vízszint idősorok értelmezése

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT www.mbfsz.gov.hu

–Vízszint idősorok értékelése különböző országos  projektek keretében:

• Vízgyűjtőgazdálkodási tervek (VGT, VGT2)
• Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 

és kapcsolódó Tanulmányok 

–Vízszint idősorok értékelése regionális vizsgálatok keretében:

• Regionális vízföldtani áramlási modellek
• Térségi projektek (T-JAM, TransEnergy, DARLINGe)

–Adatszolgáltatás Vízügyi Igazgatóságok részére, illetve adatcsere és
együttműködés ivóvíz szolgáltatókkal

–AZ MBFSZ megfigyelőkútjainak többsége  a VKI jelentési monitoring része



Köszönöm a 
figyelmet!


