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Az Erdélyi Mihály  
Hidrogeológia Iskola múltja 

 Az 1950-es években Vitális Sándor vezette be 
a vízföldtan oktatását a geológus szakon. 

 1971-től Végh Sándorné tovább fejlesztette és 
környezetföldtani képzéssel egészítette ki. 

 1995-től hidrodinamikai szemléletű, a 
nemzetközi standardoknak megfelelő oktatás 
megindítása geológus és geofizikus 
hallgatóknak. 

 1998-tól a környezettan tanár, 2004-től 
környezettudományi szakok bevezetésével  - 
a környezettudományi igények figyelembe 
vételével – is elindítottuk a hidrogeológia 
oktatását.  

 2003-tól Erdélyi Mihály Hidrogeológiai Iskola 



Elhelyezkedési mutatók 2003-ig 

(Kovács J. és Végh S.-né, 2006) 



 Bevezetés a hidrogeológiába (2+0) (~ 300 fő) 

◦ Földtudomány és Környezettan alapszakok részére 

◦ Hidrológia: vízkészletek, vízkörforgalom folyamatai, 
vízháztartási mérleg, tavakkal és folyókkal kapcsolatos 
ismeretek 

◦ Hidrogeológia: alapfogalmak, felszín alatti vizek 
dinamikája és hidrogeológiai mérési módszerek 

 Földtudományi anyagvizsgálati módszerek 
(0+2) ) (~ 60 fő) 

◦ Földtudomány szak részére 

◦ Választható Hidrogeológiai modul 

◦ FAV mintavétel, laboratóriumi vízvizsgálat 

 

Kétszintű képzés 
Oktatott tárgyak - BSc 



 Hidrogeológia (2+0) (~ 60 fő) 

◦ Földtudomány szak geológus szakirány részére 3. évben 

◦ Hidrogeológiai összefüggések, bevezetés a 
medencehidraulikába 

◦ Hidrológiai és hidraulikai számítási gyakorlatok 

 Termálvizek és geotermia (0+2) (~ 50-60 fő) 

◦ Földtudomány és Környezettan szakok 

◦ Speciális kollégium 

◦ A témakörei között szerepel  

 Magyarország geotermikus adottságai,  

 készletbecslés, geotermikus energia  

 hasznosítás 

 

 

 

Kétszintű képzés 
Oktatott tárgyak - BSc 

 



 Felszínalatti vizek áramlása üledékes 
medencékben (2+1) 

◦ Alap Tóth J. (2009) könyve  

◦ Gyakorlatokon: számítások,  

 hidrogeológiai térkép értelmezés  

 és szerkesztés 

 Alkalmazott hidrogeológia praktikum (5+4) 

◦ geológus szak részére 

◦ kúthidraulika, geofizika,  

 vízkémia, nyomjelzés  

 és modellezés 

Kétszintű képzés 
Oktatott tárgyak – MSc 

Fluidum Szakirány ( max. 15-20 fő) 
Geológus (geofizikus és környezettudomány)  

 



 Adatelemzési és feldolgozási módszerek a 
hidrogeológiában (2+4) 

◦ Hidrogeológiai adatok elemzése, értelmezése és 
megjelenítése 

◦ Alkalmazott szoftverek: Surfer, ArcGIS 

 Hidrogeológiai térképezés és értelmezés (0+2) 

◦ Egyhetes terepgyakorlat  

 geológus szak részére 

◦ Szivattyúpróba és patakhozam  

 mérés 

◦ Komplex hidrogeológiai feladat  

 megoldása 

 
 

Kétszintű képzés 
Oktatott tárgyak – MSc 

Fluidum Szakirány ( max. 15-20 fő) 
Geológus (geofizikus és környezettudomány)  

 



 Környezetföldtani praktikum (3+3) 

◦ Speciális kollégium,  

◦ FAV állapotfelmérés, kárelhárítás 

◦ Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem  

 Limnológia (2+0) 

◦ Speciális kollégium 

◦ A szárazföldi édesvizek 

 hidrológiai és biológiai 

 összefüggései 

Kétszintű képzés 
Oktatott tárgyak – MSc 

Fluidum Szakirány ( max. 15-20 fő) 
Geológus (geofizikus és környezettudomány)  

 
 



Oktatók és vendégelőadók 

 Balásházy László 

 Bata Gábor 

 Berecz András 

 Dobos Irma 

 Fórizs István 

 Gondi Ferenc 

 Kőhler Artúr 

 Mészáros Ferenc 

 Muráti Judit 

 Padisák Judit 

 Szanyi János 

 Szűcs Péter 

Mádlné Szőnyi Judit, 
Simon Szilvia, Czauner 
Brigitta, Zsemle Ferenc, 
Erőss Anita, Tóth József, 

Müller Imre 



 Főbb közhasznú célok: 

◦ Az ELTE-n folyó hidrogeológiai 
oktatás és kutatás fejlesztése 

◦ Erdélyi Mihály hagyatékának és 
Tóth professzor könyvtárának a 
gondozása és megőrzése 

◦ Rendezvények és 
továbbképzések szervezése 

◦ Konferenciákon és 
tanulmányutakon való részvétel 
támogatása 

 

 

Erdélyi Mihály Alapítvány 



 Célunk: 
◦ Utánpótlás nevelés hidrogeológiai 

kutatás számára 

◦ Ehhez kapcsolódóan hallgatóink 
külföldi tanulmányainak 
szorgalmazása 

◦ A medencehidraulikai oktatási 
tevékenységünk nemzetközi 
kiszélesítése 

◦ A gyakorlati szakma igényeinek a 
kielégítése a geológus, 
környezettudós és geofizikus 
képzés keretein belül 

Jelenünk és jövőnk 

Czauner Brigitta egy 

szappanlyuk után (Red Deer, 

Kanada) 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


