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„Az előadásban a hidrogeológiai gyakorlatban használatos értékelések 

egyik sajátos változatával, a hazai regionális áramlási- és transzport-

modellezésekkel kapcsolatos tapasztalatainkat, innovatív megoldásainkat, 

javaslatainkat adjuk közre a közeljövő vízgazdálkodási feladatainak 

apropóján”

Hazai sajátosság:  

•Regionális, intermedier és lokális áramlási rendszerek együttes 

előfordulása

•Vízgazdálkodási feladatok  megoldásánál szükséges a három rendszer 

együttes vizsgálata, modellezése szükséges



Néhány korábbi MÁFI-MFGI-MBFSZ feladatmegoldás felvillantása 



Utóbbi évek nagy-regionális / országos feladatai:

•VGT-2 mennyiségi állapot-értékelése

•Öntözésfejlesztési szcenáriók vizsgálata

•Felszín alól származó belvizek mennyiségi-minőségi értékelései

•Klímaváltozás felszínalatti vizekre vonatkozó hatásvizsgálatai: 4 

klimatikus szcenárió 3-3 klíma-ablakára, vízszintek, vízmérlegek

Folyamatban lévő fejlesztések:

•MODRI: (XL Pannon), MODFLOW + ➔ FEFLOW, (HGEO, 3D GEO, 

GEOTERM, HGEOKémiai frissítésekkel)

•DARLING-e Határokkal osztott helyzetek egyeztetése, közös modell-

fejlesztésekkel (HU, SLO, HR, SRB, RO, BIH)

Mindkét esetben alapozva a TRANSENERGY, T-JAM szupraregionális 

és szub-regionális eredményekre és tapasztalatokra



Folyamatban lévő módszer ismertetés:

(Mi) Mennyiségi igénybevételi korlátokkal, (és egyéb szubregionális 

vízgazdálkodási feladatokkal) kapcsolatos modellezési módszertan 

kidolgozása a VGT-3 kapcsán

„Modellezés” jelentése itt is: 

feladat-megfogalmazás(ok) ➔ koncepció(k) ➔ kiegészítő adatgyűjtések, 

felmérések (peremfeltételekre, receptorokra, monitoring-minősítésekre, 

meglévő és várható terhelésekre) ➔ térbeli lehatárolások ➔ (áramlási és 

transzport) paraméter-megadási változatok ➔ kalibrációs változatok 

(permanens és tranziens is)  ➔ megértési modell ➔ kalibrált változatok ➔

előrejelzési változatok ➔ vízgazdálkodást, (benne engedélyezést 

támogató) modell-alkalmazással, összekapcsolva on-line monitoring-

adatokkal (3M: Modelling – Monitoring – Management) ➔ közérthető 

tájékoztatás

Modellezés léptéke: szubregionális, ~ víztest méretű;

Felhasználandó tapasztalatok és alkalmazások: kapcsolatok a nagy-

regionális értékelésekkel és a lokális vízbázisvédelmi, (és FAVÖKO 

védelmi munkákkal)



Amiről keveset szoktunk beszélni…

Innovatív megoldások a regionális modelleknél:

Beszivárgási egységek: 1:100E fedett földtani egységek előzetes minősítése, 

parametrizálás napi CarpatClim adatok alapján, HELP-3 1D modell alapján, 

kalibráció permanens változat: alaphozamok, tranziens változat forráshozam-, 

vagy freatikus vízszint-idősorok alapján

Sekély vízadók térbeli lehatárolása: kombinált fedett és fedetlen földtan a hegy 

és dombvidékeken, kutak létesítéskori kettős fajlagos vízhozama (q”) 

diszkretizálva. 

Sekély vízadók szivárgási tényezőinek megadása „vizuális kalibrációs 

parametrizáció”-val állandó vízfolyások szintjeire a hegy-és dombvidékeken; 

síkvidékeken, allúviumokon K = (f) q” 

Medenceterületek porózus vízadó komplexumainak térbeli helyzete 3D földtan 

alapján: szeizmikus sztratigráfia.

Medenceterületek porózus vízadó komplexumainál előzetes horizontális 

szivárgási tényezők K = (f) q” (litofácies jellemző!!), modell-kalibrálással 

pontosítva

Rétegfelosztás: regionális üledékhiányok felületeinél: alsó zóna mállott, 

karsztosodott, felső zóna („féregszem”) általában jobb vízvezető,  

transzgressziós üledék összlet)



Innovációk: 

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



Belvizes feladat:

1. A belvizek és a felszín alatti vizek közötti, lehetséges 

mennyiségi és minőségi kapcsolatok megadása, regionális 

áttekintő modellezés alapján;

2. A modellezés koncepciójának kialakítása, támaszkodva  az 

MBFSZ-nél és jogelődjeinél végzett kutatásokra;

3. A kiáramlási területek vízhozamának és oldott anyag 

tömegáramának becsléséhez a meglévő nagy-regionális, 

országos modellek célirányos fejlesztése és futtatásai;

4. A modellek eredményeinek ellenőrzése, összevetése a 

belvizes területekre vonatkozó információkkal;

5. A belvizes területeken kiáramló vizekre vonatkozó 

vízminőségi információk összegyűjtése, a kedvezőtlen 

hatású komponensek mennyiségének (tömegáramának) 

becslése, és értékelése.  



Nettó vízforgalom, sekély porózus vizek esetére, 2008-13 közötti      

víztermelésekkel, (sp, p és pt)

3D, 2x2 km-es gridháló



Nettó vízforgalom, sekély porózus vizek esetére, 

2008-13 közötti víztermelésekkel, (sp, p és pt)

3D, 2x2 km-es gridháló





(termelések hatásaitól mentes, 2D, 

250x250 m-es grid-háló)



Az RCA-C 4,5 klimaszecenárió klíma-adatai  alapján a 2023-2052 

közötti időszakra a talajvízszintekben várható változás

az 1975-2004 közötti referencia-időszakhoz viszonyítva

(az sp, p és pt víztermelések a 2008-2013 időszak alapján 

változatlanul hagyva) 

3D, 2x2 

km-es 

gridháló



Az RCE-C 4,5 klimaszecenárió klíma-adatai  alapján a 2023-2052 

közötti időszakra a talajvízszintekben várható változás

az 1975-2004 közötti referencia-időszakhoz viszonyítva, 

(az sp, p és pt víztermelések a 2008-2013 időszak alapján 

változatlanul hagyva) 

3D, 2x2 

km-es 

gridháló



a VGT-2 II Vitaanyagának K+F anyagában (8.16. melléklet) az 

alábbiakban vannak részletezve:

"Regionális (víztest-csoport szintű) vízföldtani (vízháztartási, 

áramlási és oldott-anyag transzport-) modellek készítése, melyek 

lehetővé teszik a lokális beavatkozások hatásának 

regionális szintű vizsgálatát, illetve a vízbázis-védelmi 

munkálatok eredményeinek integrálását. Ugyanide tartozóan 

javasolt a regionálisan és országosan összekapcsolt felszíni és 

felszín alatti hidrológiai-hidrogeológiai (vízháztartási és 

vízminőségi) modellek fejlesztése.”

Az MBFSZ állásfoglalása az OVGT-ben:

A mennyiségi igénybevételi korlátok meghatározásához olyan 

szükséges kiegészítő felmérések, monitoring-fejlesztések és 

hidrogeológiai modellezések tartoznak, melyek egységes földtani, 

hidrogeológiai és hidrogeokémiai alapokon nyugszanak, és amelyek 

harmonizáltak az érintett szomszéd országok hasonló értékeléseivel a 

határokkal osztott esetekben. A VGT-1 ciklusában, — de azt 

megelőzően is, — Intézetünk számos hazai és nemzetközi projektben 

végzett olyan tevékenységet, mely egyúttal bizonyította, hogy az 

igénybevételi korlátok kialakításánál az MFGI szerepe 

nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen.



Összefoglalás

1. A nagy-regionális modelljeik egy része alkalmasnak bizonyult megfelelő 

továbbfejlesztések után az eredetileg megadottaktól valamelyest eltérő feladatok 

megoldására is. Ilyenek voltak az alföldi öntözés-fejlesztések szcenárió-

vizsgálatai, vagy például a belvizek felszín alól származó káros anyag-

kiáramlásainak értékelései.

2. A felszín alatti vízgazdálkodás támogatására kialakítottuk a 4M, vagyis a Mapping, 

Monitoring Modelling, Management rendszert, melyet többek között néhány 

mennyiségi igénybevételi korlát (Mi) kidolgozásánál alkalmaztunk és melyre 

alapozva készítjük az általánosabb (Mi) szubregionális modellezési 

módszerfejlesztést .

3. A modellezéseinkben közös volt az, hogy döntően az MBFSZ-nél lévő, 

folyamatosan fejlesztett — más hazai és szomszéd-országokbeli 

háttérintézményekkel is — harmonizált adatbázisokra támaszkodhattunk. 

4. Ugyancsak közös volt az a törekvésünk, hogy a modellezésekkel a megértési és 

kalibrációs fázisok után különböző vízgazdálkodási és/vagy klímaváltozási 

jövőképeket vizsgáltunk, törekedve az eredmények közérthető bemutatására.

5. Előadásunk során az említett sokszínű regionális modelljeinkből villantunk fel 

néhány demonstratív részletet. 

6. Azt tapasztaltuk, hogy a regionális modellezések akkor sikeresek, ha azok a 

központi háttérintézmények, a területi vízgazdálkodók, és alkalmanként 

vállalkozók és tudományos műhelyek együttes munkájának eredményei.



V, F, NP, M

M, V.., NP, F

M, V, NP

M..., V

V, F, NP, M

Jelkulcs:

M: MÁFI

V: Igazgatóságok, 

referált vállalkozások

F: Felügyelőségek

NP: Nemzeti Parkok

Regionális modellépítés 

intézményi 

együttműködésben:

Vízió 2007-ben



MBFSZ

+OVF

MBFSZ 

+OVF

MBFSZ

+OVF

Gazdálkodók, hatóságok
Kutatóintézmények

Vállalkozók

Néhány mai együttműködési lehetőség a 

regionális modell-alkotásoknál



MBFSZ

+OVF

MBFSZ 

+OVF

MBFSZ

+OVF

Gazdálkodók, hatóságok
Kutatóintézmények

Vállalkozók

Köszönjük a Figyelmet!!





• Olyan módszertant alakítottunk ki, amelyik 

– alkalmas a mért, illetve modellezett klímaparaméterekből a talajvízszintek, 
mélységek számítására;

– Bármilyen méretarányban alkalmazható, az 50 méteres felbontástól;

– Moduláris felépítésű és rugalmas

– Reprodukálható, javítható, módosítható

• A módszertant országos léptékű modellezésre alkalmaztuk, az 
eredmények ebben a léptékben értelmezhetőek

• Szimuláltuk a múltbeli (mért) és jövőbeli (modellezett) klímaváltozás
beszivárgási viszonyokra és talajvíz szintekre gyakorolt hatását is.

Szubregionális vizsgálatokhoz, (pl. a felszín alatti vizektől függő 
ökoszisztémák értékeléséhez) nagyobb felbontás és a pontosabb 
felszíni víz elevációs adatok szükségesek, a talajvízpárolgás és a 
felszíni vízként távozó vizek megkülönböztetésével.

A NATéR sekély víztestek modellezési 

tapasztalatai


