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Ismeretterjesztés 
jelentősége

• Társadalmi szinten kevés a vízföldtani ismeret.

• Sokan a kútfúratás kapcsán találkoznak a kérdéssel 
- ez az a téma, amihez „mindenki ért”.

• A politikai szereplők ismeretei azonos szinten 
állnak a társadalom képviselőivel, így gyakran a 
problémákat sem észlelik – 80 m-es kutak kapcsán 
ez „majdnem visszaütött”.

• Tudományterületünk fejlődésének kommunikálása 
a társ-tudományokkal való hatékony 
együttműködés záloga – szakmánk presztízse a 
„vizes szakterületen belül” is fejlesztésre szorul.

• Következtetés: ehhez széles körű, társadalmi szintű 
ismeretterjesztésre van szükség. Ez jelenleg az 
ELTE ENeRAG projekttel karöltve zajlik.



Ismeretterjesztő 
tevékenység célja

• A „rendszerszemléletű” hidrogeológia megismertetése

• A vízföldtanhoz kapcsolódó folyamatok bemutatása

• Az emberi tevékenység felszínalatti vizekre gyakorolt 
hatásának szemléltetése

• A felszínalatti vizek jelentőségének hangsúlyozása

• A felszínalatti vizek védelmének hangsúlyozása

• Minél szélesebb társadalmi rétegek elérése az egészen pici 
gyermekektől, a középiskolásokon át a nyugdíjasokig.



Formák

1. Részvétel földtudományhoz kapcsolódó, 
tömegeket és minden korosztályt vonzó 
eseményeken (két év óta folyamatos)

• Felfedezők Napja

• Földtudományos Forgatag

2. Hallgatói ismeretterjesztő pályázat, 
pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem 
hallgatói (MSc és PhD szinten)

3. Ismeretterjesztő előadások – a Professzúra
munkatársai előadásában

• Széleskörben

• Szakembereknek

4. Ismeretterjesztő cikkek megjelentetése



Földtudományos Forgatag 
és Felfedezők Napja
• Előadások – a felszínalatti vizek jelentőségének bemutatása 

közérthetően

• Stand – különböző korosztályoknak

• Legkisebbeknek: színező

• Kisiskolásoknak: vízkörforgalom puzzle, egyszerű átfolyós 
kísérlet   

• Nagyobbaknak és felnőtteknek:

• felszínalatti víz kvíz, keresztrejtvény,

• víz oldottanyag tartalmának, keménységének mérése, 

• kísérlet 1: a szennyezők felszín alá jutásáról, 

• kísérlet 2: a forrás és a kút összefüggéséről.



Földtudományos
Forgatag



Felfedezők Napja



Hallgatói 
ismeretterjesztő pályázat

• „Vidd el a modern hidrogeológia 
gondolatát egykori középiskoládba, 
településedre!” pályázat

• Hallgatók által készített előadás

• “Felszínalatti vízáramlások, föld alatti 
szállítószalagok”

• 2017-ben közel 500, 2018-ban 200 
középiskolai hallgató részvételével

• Elégedettségi kérdőív kitöltése

Melyikük a 
hidrogeológus?



Terepi munka szépségei 
és izgalmai



Ismeretterjesztő előadások a 
Professzúra munkatársaitól –
széleskörben

• Előadás a Tudományok Fővárosa 
rendezvényen

• Kutatók éjszakája

• Rejtett természeti kincseink a talpunk 
alatt, előadás a Harmadik Kor Egyetemén



Ismeretterjesztő előadás a 
Professzúra munkatársaitól –
szakembereknek

A Fővárosi Vízművek 150 éves jubileuma alkalmából



Ismeretterjesztő cikk 
megjelentetése

• A felszínalatti vizekkel 
kapcsolatos új ismeretek és 
tanítási lehetőségek a 
középiskolában –
földrajztanári 
együttműködésben cikk a 
Geometodika internetes 
folyóiratban.

• Kísérletek kifejlesztése, 
melyek a közoktatásban 
használhatók.



További tervek

• Az eddigi ismeretterjesztési formák folytatása 
és kiterjesztése.

• 2019-2020: Az IAH Strategic Overview Series 
oktató anyagainak magyar nyelvre való 
átültetése az IAH Executive-val együttműködve, 
kuratóriumi döntés még szükséges.

• Más egyetemek hallgatóinak bekapcsolása az 
ismeretterjesztésbe.



Köszönjük a figyelmet!

Kérjük, hogy adója 1%-a felajánlásával 
támogassa a Tóth József és Erzsébet 
Hidrogeológia Professzúra Alapítvány 
tevékenységét!


