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A kezdetek…Európában…

- Az ismert források szerint kútfúrással először Kínában 

foglalkoztak (Kr. előtt 2000)

- Egyiptomi puszta, Líbiai sivatag oázisai, Mózes vízfakasztása

- Európában az elsőnek  tartott 1126 Artois grófság Lille  

városának karthausi kolostorában fúrták az első kutat
(Zsigmondy Béla: A talajfúrásokról

http://www.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1880-19-33.pdf)

- A mélyfúrás technikájának előremozdítója 

(mezőgazdaság, kősó, ásványkutatás, kohászat)

http://www.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1880-19-33.pdf


Héricart de Thury

(Párizs 1776.–Róma 1854.)

Francia királyi Bányák 

főmérnöke

Szilárd rudazat

Karl von Oeynhausen

(Nieheim 1795.02.04.-

1865.02.01.)

Porosz bányakapitány

VÁLTÓOLLÓ 1834

K.G. Kind (szász) tömör rudazat 

1820, szabadonejtő

K. L. Fabian (francia) 

szalajtókészülék (1934)

Beart (angol), Fauvelle (francia) 

öblítő rendszerű fúrási módszer 

1844-1845



Litschauer Lajos: Mélyfúrás különös tekintettel 

magyarország bányászati viszonyaira (1899)



Georges August Leschot

(1800.03.24.–1884.02.04.) svájci órásmester
http://www.wikiwand.com/de/Georges_Auguste_Leschot

1863 gépi hajtású 

öblítéses gyémánt 

magfúró



A vizekről itthon…

XVIII. sz. közepére a magyar gazdaság regenerálódott a török

kiűzése után (migráció, bevándorlások és betelepítések

hatására); Kisjégkorszak – mocsarak, lápok; Köztisztaság

kérdései (utcaseprés, szemétgyűjtés) – a lakosság egészségi

állapota (tífusz és földbe ásott emésztő gödrök) – ivóvízigény

Exportunk (élőállat) és új kihívások (kapás növény kultúrák 

burgonya, kukorica, dohány, repce, cukorrépa, MÉZ)

A posta (1824 első gyorskocsi 15km 2,5 óra),

Bécs-Budapest távolság 30 óra,

1830 Az első postaláda,  I. Dunai Gőzhajó társaság.

Közlekedési vívmányok 1832 I. Vasúti törvény. 1846-ban a Bp-

Vác vonalon 28 km/h a sebesség. 

Lánchíd (1839-1848), gázvilágítás (1856 karácsony)



Claudius Florimund Mercy gróf  tervezett betelepítések
Első  katonai felmérés (1763-1787) http://mapire.eu/hu/map





Kitaibel Pál
(1757.02.03-1817.12.13.)

Botanikus, kémikus, ásvány és 

gyógyvíz kutatás

Török József
(1813.10.04.-1894.03.14)

Debreceni orvos, tanár balneológiai 

tankönyv, ásványvíz fúrt kutakból is 

származhat
Természettudományi szóhalmaz társszerzője



Fúrt kutak Magyarországon

1822 Besztercebánya, Buda, Pest elszerencsétlenedett fúrás

1825 Ugod

1830-34. Székesfehérvár - Berghoffer Márton bécsi 

kútmester

1832. Csóron Berghoffer kútmester 6 hónap munkával 21 

ölnyire    34,97 m lehatolt, s alant sziklát találván, s akkor víz 

jött annyi, hogy az udvart elöntötte.

1833. Budapesten Alkotás útja Teremtés háza 273. (150 m) 

1840-1850. Debrecen 10 db 41,6-96,39 m mély kút 



Id. Derczeni Dercsényi János

(1788.05.06-1837.06.30.)

Főorvos, minerológiával foglalkozott, bányavállalkozó. Timsó)

1836 -Az artézi kutakról honunkra alkalmazva c. műve 

(geotermikus gradiens, hőbuzgású kutak alkalmazására tett 

javaslatok)

10 év „Exclusium Privilegium” timsókő bányászatra és az első 

timsógyár felépítésére.

1825-27 között országgyűlési bizottság tagja amely a bányajogi 

kódexet kidolgozta.



Szabó József  geológus

(1822.03.14.-1894.04.10.)
Vármegyék salétromsav felügyelő

Ásványtan-kémia tanár a Pesti 

Egyetemen, Bp első földtani térképe

Hantken Miksa bányamérnök
(1821.09.26.-1893.06.26.)

Szénmedence földtani ismeretének a 

rendszere

1864-től Földmívelési Minisztérium Földtani 

főosztály vezetője





Zsigmondy Vilmos

Zsigmondy Vilmos (1821.05.14.-1886.12.21.)

Selmecbányán szerzett bánya- és erdőmérnöki oklevelet

Bécsi Főbánya hivatalba kerül

1846-tól Osztrák Államvasút bányamérnöke Resicán

1850 Annavölgyi szénbánya Sándor Móric magánbányája

1860 Budapesten önálló bányaügynökségi iroda (szakértői 

véleménnyel helyes irányba terelheti a bányászati kutatást)

1865 „Bányatan kiváló tekintettel a kőszénbányászatra” kutatás, 

furászat, artézi kutak „rétegvizek kizárásának fontossága” 

földtani ismeretek fúrási minták gyűjtésének a szerepére.

1865 Harkányi fürdő vízellátása az új kutat 42 nap alatt fúrták

1866-67 Margitszigeti kút 118,58 m 9,5 m felszökő 43,8 C°

1867-70 Alcsút kút 183 m mély 5,67m-re felszökő víz 15,7 C°

1869-71 Lipiki fürdő 234,7 m 3,78 m-ig szökik fel 64,2 C°



Zsigmondy Vilmos munkássága

Bányászati céllal készült fúrásai közül a Zsil-völgyi petrozsényi (1871-

1879) 729,58 m mély 617,78m/13,45m Gesell környékén mélyített

kőolajkutató fúrás.

1871-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

„Az Alföld bármelyik pontján a negyedkori lerakódmányok alatt kétségtelen

meglevő congéria tályog áttörése után artézi szökőkút előállítható” – hévízzel

történő gazdálkodás.

1872. Szlávy József miniszterelnöknek EMLÉKIRATOT nyújt be

Javasol egy 570 m mély kutat építeni – víznyerés és káros vizek

elnyeletésére

„Az Alföldre, hazánk e kánaánjára, rendkívüli időjáráskor kettős baj

nehezedik. Nagy szárazság idején Saharává, túlságosan nedves időjárás mellett

pedig tengerré változik át” írja és rámutat, hogy mindkét bajt mélyfúrásokkal

lehetne orvosolni.”



Margit szigeti kút



Böch János (1840-1909) 

bányamérnök, geológus

1869 Magyar Királyi Földtani Intézet

1892 vízföldtani kutatások elindítása

Zsigmondy Béla 
(1848.03.7.-1916.06.12.)

Gépészmérnök, geológiát is hallgatott 



Zsigmondy Béla 

(1848.03.07.-1916.06.12.) Gépészmérnök, nagybátyja hatására

geológiát hallgatott Böch János m. királyi geológus úr mellé

rendeltetett két évre tanulni.

1868-78. Városligeti kút 970,48 m első magfúrás a Hősök tere 

közelében 13,5 m magasra feltört, 73,8 C° hőmérsékletű víz – a mai 

napig táplálja a Széchenyi fürdőt.

Tiszta, egészséges ivóvíznyerés vált a fúrások céljává 

Hódmezővásárhelyen, Szentesen.

1885 Bányászati kohászati és földtani kongresszus 

1885 Debrecen központi kútja 837 m mély víztükre 3,6 m mélyen 

marad.



Zsigmondi Béla munkássága

1886 Országház építéséhez talajtani vizsgálatok (18db fúrás 9,5-

29,4m)

1886 Püspökladányi kút különlegessége, hogy nagy mennyiségű

metángázt szállít a víz. A kiömlő gázt a vasútállomás

megvilágítására használták fel.

1887 Szeged 226,69 m mély, 21C° hőmérsékletű 1 m magasra felszökő

kút.

1888. szeptember bécsi bányászati kongresszussal egybekötött 3.

fúró technikusi gyűlésen Béla bemutatta a kremsi Duna-híd

pilléralapozási munkáinak tapasztalatát és az általa kidolgozott

menet nélküli rudazat kapcsolót.
Zsigmondy Vilmos Bécsből már betegen tér haza 1886. december 21

meghalt – a Kerepesi temetőben bányász pompával temetik el.



Talajkutatás, alapozás…

A fúrócég a vízkutató fúrások mellett egyre több talajkutató

fúrást vállalt, Győri vasúti Rába híd, Szabadság híd, Erzsébet

híd alapozási munkái, Margit híd szárnyhídja alépítményi és

pályaburkolati munkálatai.

1908-tól bevonja a cég munkálataiba unokaöccsét Zsigmondi 

Dezsőt.

Lánchíd újjáépítésével kapcsolatos alépítményi munkákat a 

Zsigmondy cég vezette. Ebben a munkában már Zsigmondy 

Dezső jeleskedett. 

A Lánchíd újjáépítési munkáit még befejezte, de a híd 

felavatásán már nem lehetett jelen.  Ágyba döntötte egy 

autóbalesetben szerzett betegsége. 1916 június 12-én elhunyt. A 

Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra.



Eredmények….Vívmányok…Útmutatás…II

Zsigmondy Béla gépészmérnök geológiai tudással hagyományos

módon szabadoneső vésővel nagy átmérővel fúrt. Szerszámai a maga

szerkesztette rudazatkapcsolóval, állítható csavar, szabadonejtő

készülék, rudazat, ezek kiemelésére és beemelésére szolgáló

emelőmű és acél fúrókötél. Érdeme, hogy az 500 m mélységen túl

fölmerült nehézségek az általa alkalmazott sodronykötél, és a tervei

szerint kialakított fúróeszközök segítségével áthidalhatók lettek.

Fúrásai során felmerülő problémák rendszeres műszaki újításra

ösztönözték.

A szabadon ejtő készülékhez minden egyes esetben egyedileg

építettek fatornyot. A lyukat nagy Ø-vel fúrták, szakaszos

talajkiemeléssel, száraz eljárással. A fúrólyukat a helyszínen

összeállított visszanyerhető szegecselt vaslemezekkel bélelte,

befejezésül vörösfenyő béléscsövet alkalmazott.



Az egykori Ferenc József  mai Szabadság híd 

http://www.sulinet.hu



Az eredeti Erzsébet híd

Budapest képarchívum: Zsigmondy Béla fényképe - 1903.08.08. 

http://bpkep.fszek.hu

http://bpkep.fszek.hu/WebPac_kep/CorvinaWeb?action=onelong&recnum=761081&pos=41#pictable_761081_1
http://bpkep.fszek.hu/WebPac_kep/CorvinaWeb?action=onelong&recnum=761081&pos=41#pictable_761081_1
http://bpkep.fszek.hu/


Államigazgatási kérdések…
Zsigmondi Béla cége számos kutat fúrt országszerte 1892. év végére 650

db fúrást végeztek. 1911-ben már 3000 volt a vízkutak száma.

A Földmívelésügyi Miniszter 58.943/V-16/1892. sz. FM rendeletében így

intézkedett:

„A fúrópróbák, különösen pedig a napfényre kerülő szerves maradványok

gondosan összegyűjtessenek, és a fúrás befejezése után a m. kir. Földtani

intézetnek megküldessenek.”

A rendelet megalkotása után felmerült a gondolat, hogy artézi kutat csak

állami szervek fúrhassanak. A kezdeményezés nem járt sikerrel. A

rendelkezést sokan figyelmen kívül hagyták és az adatokat nem

szolgáltatták be.

Az Alföldön csökkent a régebbi artézi kutak hozama, ami arra bírta a

kormányt, hogy a további mélyfúrások és a meglévő artézi kutak

gondozása ügyét a törvényhozás útján rendezze. A törvénytervezet

benyújtása előtt a földmívelésügyi miniszter értekezletet hívott össze,

melyen a kérdésben érdekelt szakegyesületek, valamint a belügy-,

pénzügy-, és a földművelési minisztérium képviselői vettek részt.



Eredmények….Vívmányok….Útmutatás…

Zsigmondy Vilmos bányamérnökből lett „furász” a munkálatai során

szerzett geológiai ismeretek alapján ideológiát állít fel a terület

geológiai felépítéséről – ez alapján tervezi meg a kutat.

- A leendő kutat rétegkizárással meg lehet és meg is kell védeni a

felszín közeli hidegvíz beáramlástól. A víz eredeti tisztaságának és

hőfokának megőrzése.

- Nagyon pontosan vezetett fúrásnapló, furatminta kezelés jellemzi a

munkájukat.

- Határozott elméletet dolgoz ki a hőforrások feltárására és

hasznosítására amelynek helyességét a Margit szigeti kút fúrásánál

be is bizonyítja.



Fúró berendezés

http://www.annavolgy.hul



A Hódmezővásárhelyi eset…

Bauer-féle gőzmalomban kút fúrása vált szükségessé. Zsigmondy

árajánlatát túl drágának tartotta.

A tulajdonos maga „megtanulta” a fúrás tudományát és a telephelyén

magának készített egy 334 m mély fa béléscső nélküli kisátmérőjű (70-

100 mm) kutat, amely 170 l/perc 17 C° hőmérsékletű vizet adott. A

kutat vízöblítéses, azaz jobb öblítéses eljárással szárnyas fúró

felhasználásával készítették.

6 hét alatt fúrták a Zsigmondy féle ár kb. 1/5 részébe került.



Probléma felvetés

A fenti „olcsó” fúrás indította el az Alföldön a kútfúró dinasztiákat. Az

1890-es évektől kezdve a szakszerűen dolgozó iparosokon kívül boldog-

boldogtalan jól-rosszul minden rendszer nélkül fúr kutakat. Jellemzően

rövid élettartammal bírnak, nem adnak megfelelő minőségű vizet,

általában szennyezik a megnyitott rétegeket. – Ezt a szöveget a múltbeli

XIX. Századi helyzet leírásából vettem át, mennyire érdekes és egyben

szomorú, hogy a szakma a mai napig küzd ezzel a problémával.



Összegzés

Tanuljunk az elődeinktől – bízzunk a jövőben tegyünk érte.

A tudományok közötti összefogás jelentősége.

Szeretném ösztönözni a mi felszín alatt tevékenykedő csendes 

szelíd szerény szakmánk művelőit, hogy lépjenek ki a fényre és 

mutassanak utat, keressenek választ a társadalom ma felmerülő 

nagy kérdéseire – hogy mint ahogyan mi valamennyien  a 

következő generációk is egészséges ivóvízhez juthassanak.



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!


