FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Március 26. kedd
900
10

00

Érkezés, regisztrálás
Lénárt László, Tóth Sándor
Üdvözlés, tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről

Elnök: Lénárt László

XXVI. Almássy Endre konferencia
a felszín alatti vizekről
2019. március 26-27.

1020

Jelinek Gabriella
Tájékoztatás a felszín alatti vizek aktuális országos és nemzetközi
ügyeiről

1040

Bándi Gyula
Alapjogi megfontolások a felszín alatti vizek védelmében

1100

Pump Judit
A tudás hatalom, hiánya kárveszély

1120

Ujlaki Péter János, Rácz András
Adatmigráció a vízműves gyakorlatban

1140

Tahy Ágnes
Felszín alatti vizes adatok és a VIZEK-projekt

1200

Klecskó Bernadett, Mezei Janka
Ismeretterjesztés és lakossági tájékoztatás. Kúttulajdonosok
honlapja

1220

Szabó Zsóka, Erőss Anita, Csondor Katalin, Mádlné Szőnyi Judit
A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra
ismeretterjesztő tevékenysége

1240

Kérdések, hozzászólások, vita

Siófok

13

00

Szünet, ebéd

Elnök: Tahy Ágnes
1430

Lénárt László
Az MHT-ME „XIII.
eredményhirdetése

Fotóposzter

Pályázat

a

Vízről”

1450

Ujlaki Péter János
Ivóvízbiztonsági Terv (VBT) fejlődése a kezdetektől napjainkig és
szerepe az ivóvízellátásban

1510

Csiszár Endre
Kihívások a Tass, Gudmon-foki partiszűrésű regionális vízbázis
üzemeltetésében

1530

Szabó Zsóka, Mádlné Szőnyi Judit, Tahy Ágnes
A célzott felszínalatti vízutánpótlás helyzete és lehetőségei
hazánkban

1550

Szabó Tamás, Zbiskó Judit
Vízbiztonság növelése UV berendezések használatával sérülékeny
vízbázisok esetében

1610

Kérdések, hozzászólások, vita

16

30

Március 27. szerda
Elnök: Buzás Zsuzsa
900

Bitay Endre, Dudás György, Pálfalvi Ferenc, Szőcs Teodóra,
Tóth György, Vadászi Marianna
Termelő és visszasajtoló hévíz-kútpár létesítése Budapesten

920

Bencsik Attila, Busa-Fekete Bertalan, Lajkó Csaba,
Ézsiás Tamás, Kóbor Balázs, Medgyes Tamás, Bozsó Gábor,
Szanyi János, Osvald Máté, Raucsikné Varga Andrea
Porózus geotermikus rezervoárok kutatása Szeged térségében
K+F keretében – a projekt megvalósítási időszakában elért
részeredmények bemutatása

940

Szanyi János
Új lehetőségek a nagy hőmérsékletű kutak kamerázásában

1000

Szongoth Gábor, Kovács Attila
Sugárforrás mentése hévízkutató fúrásból

1020

Kérdések, hozzászólások, vita

1040

Szünet

Szünet

Elnök: Jelinek Gabriella
1650

17

10

1730

Farkas-Karay Gyöngyi, Csepregi András, Maller Márton
A Dunántúli-középhegységben bekövetkezett vízszint változások
átfogó vizsgálata
Darabos Enikő, Tóth Márton, Lénárt László
Vízkészlet-számítás és idősorok elemzése a Bükki Karsztvízszint
Észlelő Rendszer adatai alapján
Püspöki Zoltán, Fogarassy-Pummer Tímea, Szőcs Teodóra,
Gál Nóra
A nagy felbontású sztratigráfia lehetőségei az Alföld ivó- és
öntözővizes rétegeinek modellezésében

1750

Barcza Márton, Halmóczki Szabolcs, Finta Béla
Koncepcionális modellalkotás egy hajdúsági mintaterületen
hidrodinamikai mérések alapján

1810

Tóth György, Kun Éva
Regionális áramlási- és transzportmodellezés, tapasztalatok,
innovatív megoldások, javaslatok

1830

Kérdések, hozzászólások, vita

18

50

Szünet, vacsora

Elnök: Gondi Ferenc
1100

Csiszár Endre, Lénárt László, Tóth Márton
Termálkutakból származó vízkőkiválások kémiai összetételének
vizsgálata

1120

Baják Petra, Csondor Katalin, Heinz Surbeck, Izsák Bálint,
Vargha Márta, Horváth Ákos, Pándics Tamás, Erőss Anita
A felszínalatti vizek természetes radioaktivitása hidrogeológiai
megközelítésben – egy esettanulmány példáján

1140

Kasóné Makrai Aliz
Szentendre Regionális Déli Vízbázis geofizikai vizsgálata

1200

Hegedűs Noémi
Kúthidraulikai vizsgálatok kismintamodellezéssel

1220

Unyi Zsófia
Hulladéklerakók szigetelésének fontossága a felszín alatti vizek
védelmében

1240

Kérdések, hozzászólások, vita

13

00

Szünet, ebéd

Poszterszekció
Ilyés Csaba, Lénárt László, Tóth Márton
A napfolt-tevékenység kimutatható hatása a Bükki Karsztvízszint
Észlelő Rendszer adataiban
Miklós Rita, Prohászka András, Lénárt László
Vízföldtani és geotermikus szelvények a Bükki termálkarsztról
Eger-Egerszalók-Demjén környékén
Gondárné Sőregi Katalin, Könczöl Nándorné, Pataki Lili, Szlabóczky Pál
A Bükk hegység átnézetes hidrogeológiai szelvényei
Kerbolt Tamás, Kolencsik Attila, Szabó Tamás, Szónoczki János,
Tomorszki Róbert
A Domoszló, Vincellér-forrás térségének vizsgálatai különböző
módszerekkel
Barabás Imre, Garamvölgyi-Dankó Erika
A tiszasülyi Kolopfürdő története (1893 – 1945)
Szalai József Miron, Farkas György, Dina Gábor, Rakaczky István
Kárpátalja vízrajzi sajátosságai

Előadások

Alapjogi megfontolások a felszín alatti vizek védelmében
Bándi Gyula
a jövő nemzedékek szószólója, MTA doktora
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor u. 22., tel.: (06 1) 475-7124, fax: 269-3546,
e-mail: Bándi.Gyula@ajbh.hu
A vízügyi törvény felszín alatti vizeket érintő módosítása az elmúlt
két év központi kérdése volt. Többszöri felszólalásaink sem vezettek
eredményre, aminek következtében végezetül az Alkotmánybíróság
tette a vitára a pontot. A felszín alatti vizek védelme közvetlenül
összefügg a jövő nemzedékek érdekeinek, jogainak védelmével,
illetve szorosan illeszkedik a környezetvédelem tágabb
összefüggésrendszerébe. Mindez alkalmat adott számos alapjogi
megfontolás, illetve alapvető elv megerősítésére, amely hatással lehet
a következő jogalkotás folyamatára is. A hozzászólás mindezen
kérdéseket veszi sorra és magyarázza.
⸭⸭⸭
A tudás hatalom, hiánya kárveszély
Pump Judit
vezető főtanácsos, PhD
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a Jövő Nemzedékek Érdekeinek
Védelmét Ellátó
Biztoshelyettes Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 22., tel.: (06 1) 475 7288,
pump.judit@ajbh.hu

2018 fontos év volt a felszín alatti vizek védelmében. Az
Alkotmánybíróság döntése – 13/2018. (IX. 4.) AB határozat –
egyértelművé tette, hogy a felszín alatti vizeink megóvásáért
mindannyian felelősséggel tartozunk, és vannak olyan jogszabályi
garanciák, védőbástyák, amiket a jogalkotó nem bonthat le, mert ezek
eltűnése a védelmi funkcióban olyan űrt okoz, amit más eszközzel nem
lehet kitölteni.
Gondolhatnánk, hogy az Alkotmánybíróság e határozatával
egyértelmű üzenetet küldött a jogalkotónak, és a kérdés csupán az,
vajon felkészült-e a jogalkotó a megfelelő döntés meghozatalára.
Amikor megfelelő döntésről beszélünk, akkor azonban nem
feledkezhetünk meg arról, hogy a jogalkotói döntéseket közvetlenül
befolyásolja a jogalkotás folyamatában résztvevők, valamint a
jogszabályok címzettjeinek tudása, és hiába a legjobban
megfogalmazott jogszabály is, ha a jogalkalmazók azokat nem tartják
be.
Az előadással arra keressük a választ, hogy az Alkotmánybíróság
határozata alapján a felszín alatti vizek védelméhez kinek és milyen
tudása szükséges, és ha az hiányzik, akkor miként lenne pótolható. Az
Alkotmánybíróság döntéséhez vezető folyamat felhívja a figyelmet
arra, hogy a tudáshiány nemcsak a szakmai ismeretek körére terjed ki,
hanem azokra is, amelyek az érdekek ütköztetését és az
együttműködésre
épülő
kompromisszumos
megoldások
megszületését segítik. Nem elég tudatosítanunk ugyanis a
jogalkotókban és a jogalkalmazókban, hogy adott felszín alatti
vízbázis akkor is közösséget hoz létre a vízhasználók között, ha arra
nem gondolnak, és vízhasználatuk, annak módja közvetlenül
befolyásolja a másik személy vízhez való hozzájutását, a víz
mennyiségét és minőségét. A felszín alatti vizek védelméhez szükség
van arra is, hogy a különböző szintű és jellegű döntéseket olyanok
hozzák, akik tisztában vannak a döntések hatásával, legyen az egy kút
fúrása a hátsó kertben, öntöző rendszer kialakítása a növénytermesztés
eredményességének növelésére, vagy akár házi medence építése a
nyári napok forrósága ellen.

Az előadás során számba vesszük a tudásátadás különböző
módszereit, és azt is, hogy az egyes módszerek milyen tudás
megosztására lehetnek alkalmasak, milyen előnyei és hátrányai
lehetnek a különböző módszereknek, miként egészítik ki egymást.
⸭⸭⸭

Nem szabad szkeptikusnak lenni – meg ugye, a remény is csak él
még…
Az előadással szeretnénk bemutatni, hogy néhány adat, amit már
egy mérésnél rögzítettünk, hány helyen is bukkanhat fel egy év során
– ezzel is bíztatva mindenkit, reménykedjünk abban, amiben lehet.
Lesz még egységes és használható országos műszaki nyilvántartási
rendszer a vízműves gyakorlatban.

Adatmigráció a vízműves gyakorlatban
Ujlaki Péter János
okl. geológusmérnök, vízellátás-csatornázás-szennyvíztisztítási
szakmérnök (Debreceni Vízmű Zrt.)
Rácz András
okl. vegyész (Debreceni Vízmű Zrt.)
A vízművek a víztermelés-vízkezelés és az ivóvíz hálózatba
juttatásának napi gyakorlata mellett fontos méréseket is végeznek, ill.
végeztetnek. Az adatok megszerzése (vízszint és vízminőségi,
gáztartalom stb. adatok), a mérések megszervezése, a műszerek
beszerzése és karbantartása, az anyagi háttér biztosítása önmagában
napi kihívást jelent.
„A mérnök mér” alaptétel mellett másik feladat az eredmények
megfelelő határidőre történő átadása adatlappal vagy online
rendszerek üzemeltetésével a Vízügyi Hatóság, a VIZIG-ek, MEKH,
Statisztikai Hivatal, Kormányhivatalok felé.
Biztos másnak is feltűnt (…), hogy az adatok fajtája, ill. tartalma
sokszor és gyakran periodikusan ismétlődő. A számítógépes
adatrendszerek, ill. maguk az adatlapok, azon kívül, hogy már
„klaviatúrával” töltjük ki ezeket és a szerencsések egyre gyorsabb
számítógépeken, nincs semmi jel arra, hogy egységes, napjainkban
már elvárható, országos nyilvántartási rendszer legyen mostanában.

⸭⸭⸭
A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra
ismeretterjesztő tevékenysége
Szabó Zsóka, Erőss Anita, Csondor Katalin,
Mádlné Szőnyi Judit
Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest (szazsoka@caesar.elte.hu )
A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány
2016 óta működik a hazai hidrogeológia oktatás és kutatás, valamint a
nemzetközi kapcsolatok támogatására az ELTE TTK Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszékén. A medencebeli vízáramlások
megértésének jelentősége különösen kiemelkedő napjainkban, amikor
a felszínalatti vizek fontossága egyre nő, a kérdéskör európai és hazai
megközelítése is folyamatos innovációt igényel. Szükséges a
társadalmi szintű megértés javítása és a csatlakozó szakterületekkel
való hatékony kommunikáció. Ennek jegyében a Professzúra
tevékenységének középpontjában áll a felszínalatti vizeket érintő
széleskörű ismeretterjesztés, társadalmi és szakmai szinten egyaránt.
Az Alapítvány 2018-ban több egyetemi hallgatói ismeretterjesztő
előadói pályázatot támogatott. A Professzúra munkatársai részt vettek
a Felfedezők Napján és a Földtudományos Forgatagon, ahol minden
korosztály számára érthető egyszerű kísérletet mutattak be, melyek

segítenek
felismerni
a
felszínalatti
vizek
jelentőségét,
veszélyeztetettségét. A munkatársak számos fórumon tartottak
ismeretterjesztő előadásokat, így a Tudományok Fővárosa
rendezvénysorozat keretében és a Fővárosi Vízművek 150 éves
jubileuma alkalmából. A Professzúra a tevékenység bővítését tervezi
a 2019. évben a szakemberek irányában az IAH Stratégiai Áttekintő
anyagainak magyarra történő átültetésével.
⸭⸭⸭
Ivóvízbiztonsági Terv (VBT) fejlődése a kezdetektől napjainkig
és szerepe az ivóvízellátásban
Ujlaki Péter János
okl. geológusmérnök, vízellátás-csatornázás-szennyvíztisztítási
szakmérnök (Debreceni Vízmű Zrt.)
A vízművek a víztermelés-vízkezelés és az ivóvíz hálózatba
juttatásának napi gyakorlata mellett fontos méréseket is végeznek, ill.
végeztetnek. Ezen kívül még olyan minőségi rendszereket is
üzemeltetnek, melyekről 10 éve még nem is álmodhattunk.
Az álomnak számtalan formája van, és lehet olyan rendszereket is
kialakítani, melyek komoly műszaki tartalommal rendelkeznek. Ezek
tényleg segítik az adatok gyorsabb nyilvántartását és valóban
biztonságossá teszik az ivóvízellátást. A Debreceni Vízmű Zrt. és az
előadó is arra törekedtek, hogy ezt a „VBT keretet” olyanná formálják,
mely az üzemeltetés biztonságát fokozza – ha már egyszer ezt a
feladatot is el kell végezni. Napjainkban minden, legalább 50 főt ellátó
vízellátó rendszernek kell ilyen VBT-vel rendelkeznie.
A nagymennyiségű adat sokszor felhasználható és a jól kialakított
VBT a napi munkát segítő rendszerré alakult át.

Üzemeltetésük során (a Debreceni Vízmű Zrt. 43 önálló vízellátó
rendszere 43 VBT-t jelent) sok tapasztalatot szereztünk és az éves
felülvizsgálatok azért még mindig bizonyítják – van még mit
fejleszteni a VBT-ken. A Kormányhivatalok Népegészségügyi
Főosztálya és Osztályai folyamatosan nyomon követik a VBT-kben
rögzítetteket – de a rendszer működik.
Sok, minden napi példával szeretném bemutatni a VBT-k
életképességét és a bennük rejlő lehetőségeket.
⸭⸭⸭
Kihívások a Tass, Gudmon-foki parti szűrésű regionális
vízbázis üzemeltetésében
Csiszár Endre
hidrogeológus
BÁCSVÍZ Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Telefonszám: + 36 (70) 380 21 37
E-mail cím: csiszar.endre@bacsviz.hu
A BÁCSVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő Tass, Gudmon-foki parti
szűrésű regionális vízbázisról – melyből 10 sekély mélységű kút
termel - 9 környező település (Kunszentmiklós, Tass, Dunavecse,
Szalkszentmárton, Apostag, Szalkszentmárton, Apaj, Szabadszállás,
Kunadacs és Kunpeszér) vízellátása történik. A vízbázis Tass község
külterületi részén, a Duna-folyam bal partján a 1583,8-1585,3 fkm
közötti szakaszon helyezkedik el. A kutak a nyári gát és az
árvízvédelmi töltés közötti ártéri területen, a partéltől mintegy 65 m,
míg a nyári gát lábától ~ 3-4 m távolságban létesültek.
A kutak által szűrőzött vízadó réteg átlagosan 6,0-13,0 m
mélységben helyezkedik el a terepszint alatt, anyagát tekintve
jellemzően durvaszemű homok, apró- és középszemű kavics alkotja.
A vízbázisból kitermelt víz ammónium, nitrát és nitrit tartalma

határérték alatti, a vas és mangán komponensek viszont meghaladják
a vonatkozó jogszabályban előírt határértéket.
A vízbázisból kitermelhető vízmennyiséget jelentős mértékben
limitálja a Duna-vízszintje, ugyanis az utóbbi időben meghatározó
közép- és kisvíz esetén a kutaknak már a nyugalmi vízszintje is
belemetsz a kutak által szűrőzött szakaszba, így azon a részen már
megindul a levegővel való érintkezés hatására a vas- és mangánoxidok képződése által a vízadó réteg pórusainak eltömődése.
A termeltetés hatására – főleg nyári kisvízi időszakban, amikor a
legjelentősebbek a vízigények – a szűrőzött vízadó réteg pórusainak
eltömődése a kolmatáció (vas- és mangán-oxid kiválások a vízadó
réteg szemcséin) hatására még inkább fokozódik.
Az eddig alkalmazott rétegregenerálási technológia (citromsavas
tisztítás) nem hozott hosszútávú eredményességet.
A vázolt probléma mérséklése/megoldása az alábbiak szerint
lehetséges: a kutak üzemének optimalizálása a mindenkori Dunavízállás figyelembe vételével, a rétegregenerálás technológiájának
megváltoztatása, illetve másik vízbázis keresése.
⸭⸭⸭
A célzott felszínalatti vízutánpótlás helyzete és lehetőségei
hazánkban
Szabó Zsóka1, Mádlné Szőnyi Judit1, Tahy Ágnes2
Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest (szazsoka@caesar.elte.hu )
2
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest
1

A vízpótlás régóta használt eljárás a vízgazdálkodásban itthon és
nemzetközileg egyaránt. Ugyanakkor, a célzott felszínalatti
vízutánpótlás (Managed Aquifer Recharge – MAR) mint fogalom,

viszonylag fiatal (Dillon et al. 2018). Definíció szerint a víztartók
tudatos utánpótlását jelenti, későbbi vízkivétel vagy környezeti haszon
elérése céljából (NRMMC, EPHC és NHMRC 2009). Ezek között
tartják számon a parti szűrésű rendszereket, melyek tekintetében
hazánk élen jár a 150 éves üzemeltetési tapasztalatoknak
köszönhetően. A témakör fokozódó nemzetközi jelentősége, a
technológiai megoldások bővülése következtében, mára elkészült egy
globális, több, mint 1200 MAR helyszínt összefogó adatbázis, mely
az ott alkalmazott módszerek alapvető információit tartalmazza, ezzel
segítve az újonnan létrejövő projekteket (Stefan és Ansems 2017). Az
adatbázis 6 magyarországi helyszínt tartalmaz, köztük 5 parti szűrésű
rendszert (Nagybajcs-Szőgye, Koppánymonostor, Esztergom,
Szentendrei-sziget
és
Csepel-sziget),
valamint
egy
talajvízdúsító/beszivárogtató medencét (Borsodszirák), de ezek adatai
is hiányosak. Az ENeRAG (Excellency Network Building for
Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) ELTE projekt
keretein belül, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
közreműködésével elkészült egy hazai MAR adatbázis, mely a
helyszínek alapadatain túl hidrogeológiai információkat, valamint
kialakítási és fenntartási költségeket is tartalmaz. Ez az adatbázis nem
csak a globális adatbázis bővítésére szolgálhat, hanem elősegítheti a
MAR rendszerek széles spektrumának hazai alkalmazását is. A MAR
rendszerek elterjedése hozzájárul a felülvizsgált Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (2015) intézkedési program kapcsolódó
intézkedéseinek végrehajtásához. Az előadás bemutatja a MAR
technológiai lehetőséget, a nemzetközi adatbázishoz készült hazai
felmérés eredményeit és röviden kitekint a jövőbeni lehetőségekre. A
szerzők ezúton is megköszönik a vízművek szakembereinek az
adatszolgáltatást. A kutatás az Európai Unió H2020 kutatási és
innovációs programja által támogatott ENeRAG (810980 sz.)
projekthez kapcsolódik.
Dillon, P., Stuyfzand, P., Grischek, T., Lluria, M., Pyne, R. D. G.,
Jain, R. C., Bear, J., Schwarz, J., Wang, W., Fernandez, E., Stefan, C.,
Pettenati, M., van der Gun, J., Sprenger, C., Massmann, G., Scanlon
B. R., Xanke, J., Jokela, P., Zheng, Y., Rossetto, R., Shamrukh, M.,
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Sixty years of global progress in managed aquifer recharge.
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Vízbiztonság növelése UV berendezések használatával
sérülékeny vízbázisok esetében
Szabó Tamás
Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemviteli osztályvezető, okl.
környezetmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök, mérnökközgazdász
szabot@hmvizmurt.hu
Zbiskó Judit
Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízszolgáltatási csoportvezető, okl.
biomérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök
zbiskoj@hmvizmurt.hu
3300 Eger, Hadnagy út 2.

A 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet az 1000 m3/nap-nál nagyobb
kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó
vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Vízbiztonsági
rendszer működtetése elsősorban a közegészségügyi kockázatok
csökkentését célozza, és a napi üzemeltetési körülményeken túl
kiterjed a rendkívüli események kezelésére is.
Az ivóvíz-biztonsági tervrendszer része a kockázat értékelés, ahol
az azonosított veszélyekből adódó kockázatok súlyosságának és
bekövetkezésük gyakoriságának értékelése, rangsorolásuk az
egészségre hatás szempontjából nagyon nagy jelentőségű. Egy terület
tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell
alkotni az adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és
mérlegelése alapján, amelyek az elvégzett tevékenységekkel, a létező
kontroll rendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető jövőbeli
eseményekkel, a működési környezettel stb. kapcsolatosak. A
kockázatok értékelése alapján bizonyos esetekben fejlesztési
programok is előirányozhatók, amelyek eredményeként az adott
kockázat csökkenthető.
A folyamatos vízbiztonság értékelés eredményeképpen az elmúlt
évtizedben is jelentős fejlesztéseket indikált a Heves Megyei Vízmű
Zrt. annak érdekében, hogy a fogyasztók, azaz a vízellátás biztonságát
növelje. Az egyik ilyen irányú fejlesztés a sérülékeny vízbázisokból
történő vízkivételek biztonságának növelése volt, azaz a meglévő
fertőtlenítős rendszer kiegészítése UV csírátlanító berendezéssel.
A fejlesztések alapvető oka, hogy a klór alapú fertőtlenítő szerek
magas hatékonyságúak, de hatásmechanizmusában az eltérő elven
(fizikai elven) működő csírátlanító berendezések többlet védelmet
tudnak nyújtani, ezáltal növelhető a biztonság. Az előadáson
bemutatásra kerül az alkalmazott technológia, annak költsége,
karbantartás igénye, illetve a laboratóriumi vizsgálatokkal az elérhető
hatásfok.
⸭⸭⸭

A Dunántúli-középhegységben bekövetkezett vízszint
változások átfogó vizsgálata.
Farkas-Karay Gyöngyi1, Csepregi András2, Maller Márton3
(1BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék,
karay.gyongyi@epito.bme.hu, 0614631495, 1111 Budapest, Műegyetem
rakpart 3. 2Hydrosys Kft. 3Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
A Dunántúli-középhegység területén az 1950-es években
kezdődött egyre fokozódó hozamú bányászati vízkitermelések
hatására a karsztos víztartóban gyökeres változások következtek be. A
több tíz, helyenként akár száz métert is meghaladó leszívás, majd a
visszapótlódási folyamat alapvetően hatással volt a térség felszín alatti
vízkészletére, befolyásolta az ivóvíz ellátást, a felszíni
vízgazdálkodást és a településfejlesztési, területrendezési döntéseket
is. A térségben rendelkezésre álló vízhozam- és vízszint-adatsorok a
fejlődő számítógépes eszközöknek és az azóta is végzett
megfigyeléseknek köszönhetően a bányák bezárása után majd’ három
évtizeddel is lehetőséget adnak a terület hidrogeológiai viszonyainak
jobb megismerésére.
Az eddig rendelkezésre álló mérési és modellezési adatok, és az
általunk elvégzett hidrológiai statisztikai, analitikai és hidraulikai
modell elemzések segítségével a három legnagyobb hozamú
kitermelést vizsgáltuk részletesen (Nyirád, Tatabánya-Dorog,
Kincsesbánya-Várpalota). Összehasonlítottuk a három terület
jellemző karsztvízszint idősorainak alakulását: vizsgáltuk a leszívási
időszak és a bányák bezárása utáni visszatöltődési időszak jellemzőit,
elemeztük a nagyléptékű vízszintváltozások átlagos ütemét,
azonosítottuk a trendeket és vizsgáltuk az ettől való eltéréseket.
Próbaszivattyúzás-kiértékelő
módszerek
segítségével
meghatároztuk a karsztos vízadó fő hidrogeológiai paramétereit,
értékeltük a módszerek regionális víztermelések jellemzésére való
alkalmasságát és az ekvivalens porózus közeg feltételezésének

helyességét, illetve korlátait. Modellvizsgálatokkal lehatároltuk a főbb
termelések hatásterületeit, mellyel egy-egy terület önállóan is
elemezhetővé vált. A hatásterületek lehatárolásával a részegységek
vízmérleg-számításának pontosítása, valamint további, részletesebb
modellezés válik lehetővé.
⸭⸭⸭
Vízkészlet számítás és idősorok elemzése a Bükki Karsztvízszint
Észlelő Rendszer adatai alapján
Darabos Enikő, Tóth Márton, Lénárt László
Miskolci Egyetem, 3515, Miskolc, Egyetemváros, A/4. fszt. 33.,
(46)-565-111/1237, hgde@uni-miskolc.hu
Előadásunkban egy átfogó kutatás összefoglalását adjuk meg, a
Bükk hegység általános, a kutatások során alkalmazott földtani és
vízföldtani adatainak bemutatása után áttekintjük a valaha itt
működött vagy jelenleg is működő, különböző léptékű monitoring
rendszereket.
A napi adatok alapján végzett vizsgálataink 2 fő tématerület köré
csoportosíthatóak (1. ábra):
Az első a vízkészlet számítás, melynek célja a tározás, valamint az
utánpótlódás mértékének meghatározása a hegységben, különböző
vízállások mellett, egy - ezen a területen - új megközelítés alapján
kidolgozott módszerrel.
A másik nagy tématerület a hosszú idősorok spektrál analízise,
kiegészítve forrás és kút hidrogram elemzésekkel. Ezek célja áramlási
és karsztosodottsági jellemzők meghatározása, továbbá a csökkenő
vízszintek előrejelzésének pontosítása. Az idősor elemzések során a
Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer karsztos monitoring kútjaira
alkalmazva recessziós görbe elemezéseket végeztünk, ezek

eredményeit összevetettük a spektrális elemzésekkel. Ahol lehetséges
ott megállapítottuk a jól karsztosodott zóna határát.

A nagy felbontású sztratigráfia lehetőségei az Alföld ivó- és
öntözővizes rétegeinek modellezésében

Az eredmények alapján a hegységre vonatkozó új információkat
fogalmazunk
meg
és
a
karsztos
víztestből
történő
vízfelhasználásokkal kapcsolatban döntéshozó helyzetben lévők
számára, a gyakorlati életben is alkalmazható módszereket dolgoztunk
ki.

Püspöki Zoltán, Fogarassy-Pummer Tímea, Szőcs Teodóra,
Gál Nóra

• Irodalmi áttekintés
• Módszerek
• Víztest jellemzői
• Áramlás jellemzői

• Eredmények
• Új karsztvíz-készlet meghatározási
módszer
• Vízdomborzati térképek
• Térfogat számítás
• Készlettípusok
• Kalibráció
• Vízszint-vízkészlet
függvénykapcsolata

Idősorok elemzése

Karsztvízkészlet mennyiségi
meghatározása

A BKÉR vízszint és
csapadék adatai

•Irodalmi áttekintés
•Fourier transzformáció
•Autokorrelációs
vizsgálatok
•Keresztkorrelációs vizsgálatok
•Kereszt spektrum és fázis függvény
•Koherencia
•Gain függvény
•Recessziós görbe elemzések
•Eredmények
•Periodicitás vizsgálatok
•Memória effektus
•Késleltetési idők, áramlási
sebességek
•Áramlási típusok határai
•Jól karsztosodott zóna határa
•Vízszint előrejelzés
•Kalibráció

1. ábra. Az előadás során bemutatni kívánt fő kutatási területek
⸭⸭⸭

A hazai ivó- és öntözővíz készletek szennyeződés elleni védelme,
az esetlegesen bekerülő szennyeződések terjedési irányának
modellezése megkívánja a negyedidőszaki rezervoárok minél
pontosabb ismeretét. Az utóbbi egy évben külön figyelmet kapott
hazánk felszín alatti térrészének felső 80–(100) m-es része, s
megfogalmazódott, hogy a hatékony vízbázis védelem számára
szükségesek a felszín közeli képződményekre vonatkozó nagy
felbontású földtani modellek.
E modellek létrehozásának egyik alappillére a víztermelő kutak
korábbi gyakorlatnál részletesebb rétegtani tagolása genetikailag
értelmezett felületek segítségével. A szénhidrogén ipari gyakorlatban
napi szinten alkalmazott fácies korreláció, ill. az üledékes rendszer
egységek azonosítása és felszínalatti térképezése az Alföld ivó- és
öntözővizes rétegeinek vizsgálatakor is releváns megközelítés, ehhez
azonban elengedhetetlen a vízföldtani naplók komplex feldolgozása, a
litológiai, mélyfúrás geofizikai és technológiai adatok együttes
megjelenítése és értelmezése. A Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatnál folyó, a fácies korrelációt megalapozó fejlesztési
tevékenység a termelőkutak adatait (karotázs, litológia, szűrőrakatok)
tartalmazó digitális adatbázis építése, erre alapozva készülnek lokális
és regionális karotázs-korrelációs szelvények.
Mivel az Alföld ivó- és öntözővizes rétegei a negyedidőszak
klímaváltozásainak hatása alatt jöttek létre, a rétegtani tagolás fontos
eleme a paleoklíma indikátorok rétegsorban történő azonosítása. A
magfúrások maganyagain végzett mágneses szuszceptibilitás
méréseken alapuló idősorok lehetővé teszik 1. az Alföld részmedencéi
közötti korrelációt, 2. egy medencén belül a különböző fáciesű
képződmények közötti korrelációt és 3. a hazai negyedidőszaki

rétegsorok nemzetközi referencia szelvényekkel való korrelációját,
végső soron a globális plaeoklíma változásokkal való összevetését.
A fácieskorreláción és klimatosztratigráfián alapuló nagy
felbontású rétegtani vizsgálatok reményeink szerint érdemi támogatást
nyújthatnak a vízföldtani modellezésekhez szükséges szilárd kőzetváz
modellek létrehozásához. Az előadás a fentiekben elmondottak
illusztrálása a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál 2018–
2019-ben készült szelvények (Jászsági-medence, Dél-Nyírség)
bemutatásával.
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Koncepcionális modellalkotás egy hajdúsági mintaterületen
hidrodinamikai mérések alapján
Barcza Márton, Halmóczki Szabolcs, Finta Béla
BGT Hungaria Kft, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H,
Barcza@bgt.hu
A Hajdúság nyugati pereme regionális léptékben egy kiáramlási
terület. Egy hajdúnánási mintaterületen végeztünk lokális léptékű
vizsgálatokat az áramlási viszonyok tisztázásának céljával. A
vizsgálatokkal az alábbi kérdésekre kerestük a választ:





A felső 30 m-es mélységközben van-e jele a regionális kiáramlási
rendszernek?
Milyen lokális áramlási rendszerek alakultak ki a fent említett
mélységtartormányban?
Milyen környezeti-hidrológiai elemek befolyásolják az áramlási
viszonyokat?
Mennyire van közvetlen kapcsolat a csapadékesemények és a
felszín alatti víz között? Területi különbségek megfigyelhetőeke?

A fenti kérdések megválaszolásához egy több elemből álló
vizsgálati programot hajtottunk végre:






Fúrások és mérnökgeofizikait szondázások eredményeinek
felhasználásával megalkottuk a terület földtani modelljét.
4 éven keresztül negyedéves gyakorisággal kézi vízszintmérést
végeztünk a területen fellelhető 73 figyelőkútban.
1 éven keresztül óránkénti gyakoriságú automata vízszintészlelést
végeztünk 13 kiválasztott kútban.
Archív térképek segítségével rekonstruáltuk a természetes,
emberi tevékenység által kevéssé bolygatott területviszonyokat.
A TIVIZIG-től csapadékadatokat szereztünk be.

A vizsgálatok eredményei alapján a következő koncepcionális
modellt állítottuk fel:
 A területen a felső 30 m-es mélységtartományban három
vízadószint található: egy sekély 5-10 m között, egy közepesen
mély 10 és 15 m között és egy mély vízadó 25 és 30 m
mélységközben.
 A terület keleti felén egy kiemelt helyzetű lokális beszivárgási
terület helyezkedik el. Lefelé mutató gradiens figyelhető itt meg
a sekély és közepesen mély vízadó között. A XVIII-XIX. sz-i
katonai felmérések térképei szerint ligetes-erdős terület volt itt
korábban.
 A terület nyugati felén felfelé mutató gradiens figyelhető meg a
sekély és közepesen mély vízadó között. Jelenleg száraz időjárás
esetén szikes puszta található itt, azonban tavasszal időszakos tó
jelenik meg. A XVIII-XIX. sz-i katonai felmérések térképei
szerint időszakos tó helyezkedett el itt korábban.
 A teljes területen a felfelé mutató gradiens figyelhető meg a mély
és közepesen mély vízadó között.
 Nagy intenzitású csapadék esetén a terület közepén található árok
környezetében megemelkedik a felszín alatti víz szintje. Az
ároktól távolodva csökken ez a hatás.
⸭⸭⸭

Regionális áramlási és transzport-modellezés, tapasztalatok,
innovatív megoldások, javaslatok
(A feladatoktól a koncepciókon, modellépítéseken, kalibrációkon,
megértéseken keresztül az előrejelzésekig, közérthetően
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Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, toth.gyorgy@mbfsz.gov.hu,
36-30-9600708
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Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, kun.eva@mbfsz.gov.hu,
36-30-7994664
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. Az MBFSZ-nél ( és a jogelőd
MÁFI-nál és MFGI-nél) országos áramlási modellek 1970-től
készültek először egyszerű vízmérleg-számításokra. A földtani,
vízföldtani ismeretek bővülésével, valamint az egyre szofisztikáltabb
informatikai-eszközök, numerikus kód- és hardver-lehetőségek
megjelenésével, továbbá a hazai intézményi adatbázis-építések, és
feldolgozások fejlődésével egyre nőtt azoknak a regionális
feladatoknak, feladványoknak a száma, és fajtája melyeknél sikeresen
és áttekinthetően alkalmazhattuk modellezéseinket. A feladatok
alapvetően meghatározóak voltak a koncepcionális modellek
megfogalmazásánál, a modellezési logisztika által igényelt
inputoknál, a szükséges egyszerűsítéseknél, idő-és térbeli
diszkretizációknál, a permanens vagy tranziens megoldások
tervezésénél, a megfelelő modellezési kódok kiválasztásánál. A
feladatok sokszínűsége a regionális modellek tervezésének
sokszínűségét, széles skáláját követelte meg.
Ezt reprezentálandó néhány jelentősebb feladatot említünk:
a.) regionális a határokon átnyúló porózus termálrendszereink
terhelhetősége,

b.) a Dráva-völgyébe tervezett novo-virjei vízlépcső
hatásvizsgálata,
c.) a Recsk-Bükkszéki termálkarszt állapotértékelése a bányászati
víztermelések után, vagy
d.) a Hévízi tó vízgazdálkodásának megalapozása.
A regionális modell-építések, kalibrációk során számos innovatív
megoldást alkalmaztunk, például a hidrosztratigráfiai egységek
lehatárolásánál, a beszivárgás számításoknál.
A modellek kialakításánál számos hazai és határon túli
szakintézmény bevonásával kölcsönösen gazdagíthattuk egymás
módszertani,
megoldásbeli
eszköztárát.
A
modellezések
kalibrációihoz országos és gyakran országhatárokon is túlnyúlóan
monitoring-fejlesztéseket végeztünk, kiegészítő vízgeokémiai,
izotóphidrológia és geotermikus felméréseket és modelleket
készítettünk.
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.
A modellek egy része alkalmasnak bizonyult megfelelő
továbbfejlesztések után az eredetileg megadottaktól valamelyest eltérő
feladatok megoldására is. Ilyenek voltak az alföldi öntözésfejlesztések szcenárió-vizsgálatai vagy például a belvizek felszín alól
származó
káros
anyag-kiáramlásainak
értékelései.
A
modellezéseinkben közös volt az, hogy döntően az MBFSZ-nél lévő,
folyamatosan fejlesztett — más hazai és szomszéd-országokbeli
háttérintézményekkel
is
—
harmonizált
adatbázisokra
támaszkodhattunk. 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.
Előadásunk során az említett sokszínű regionális modelljeinkből
villantunk fel néhány demonstratív részletet.
⸭⸭⸭

Termelő és visszasajtoló hévíz kútpár létesítése Budapesten
Bitay Endre - Dudás György - Pálfalvi Ferenc dr. Szőcs Teodóra - Tóth György dr. Vadászi Marianna
1. Helyszín és hőigény ismertetése
2. A térség földtani és vízföldtani viszonyai
3. A tervezés, engedélyeztetés fázisa
a. földtani kutató fúrás tervezése
b. környezeti hatástanulmány elkészítése
c. vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése
4. Kivitelezés
a. folyamata
b. nehézsége a városi környezetben
5. Az elkészült kutak adatai
6. A beruházás eredménye és tapasztalatai
⸭⸭⸭
Porózus geotermikus rezervoárok kutatása Szeged térségében
K+F keretében – a projekt megvalósítási időszakában elért
részeredmények bemutatása
Bencsik Attila2,4 – Busa-Fekete Bertalan1 – Lajkó Csaba2 –
Ézsiás Tamás2,4 – Kóbor Balázs3 – Medgyes Tamás3 –
Bozsó Gábor4 – Szanyi János3,4 – Osvald Máté4 –
Raucsikné Varga Andrea4
1Hansa-Kontakt Inv. Kft.;
2Geotermikus Szolgáltató Kft.;
3Innogeo Kft.;
4Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet
(6725 Szeged, Moszkvai krt. 15.; busa@geosz.hu )

A „Ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetésitechnológia fejlesztése porózus rezervoárra települő mélygeotermikus
kitermelő-visszasajtoló rendszerben” (GINOP-2.1.1-15-2016-00970)
című, Európai Uniós társfinanszírozású kutatás-fejlesztési projekt
során a már üzemeltetés alatt álló szegedi geotermikus rendszerek és
azokat termál-fluidummal ellátó földtani és biológiai környezetének
tulajdonságait és kölcsönhatásukat vizsgáltuk. Előadásunkban a
projekt megvalósítási időszakában eddig elért
kutatási
részeredményeket kívánjuk bemutatni, melyek elsősorban a szegedi
geotermikus energia költséghatékony és környezeti szempontból
fenntartható felhasználására irányulnak.
A projektben vállalt kettő, egyenként 2000 méteres talpmélységű
kutatófúrás kivitelezése (egyenes termelő kút és ferdített pályás
felületnövelt visszasajtoló kút) a Huszár utcai megvalósítási területen
megtörtént. A kútpár mélyítése során felszínre került furadékanyag és
az I. számú kutatófúrásból vett magminta kőzettani és geokémiai
vizsgálatából kapott eredményeket összehasonlítottuk az újszegedi
geotermikus rendszer gépészeti egységein kirakódott karbonátos
összetételű vízkövek ásványtani és geokémiai tulajdonságaival.
Ezeket
a
vizsgálatokat
kiegészítettük
a
kutatófúrások
próbatermeltetése során és az újszegedi kaszkádrendszer üzemeltetése
alatt vett vízminták vízkémiai tulajdonságaival, illetve a
kaszkádrendszer felszíni gépészeti egységein elhelyezett geokémiai
szondarendszer által a fűtési szezon során szolgáltatott fiziko-kémiai
adatokkal.
A projekt részét képezi a szeged területén korábban mélyített
termál kutakból és a projekt során kialakított kutatófúrásokból történő
termelés és a kinyert termál-fluidum visszasajtolása során kialakuló
kút egymásra hatás vizsgálata. A hidrodinamikai paraméterek
meghatározásához az egy kutas teszteken túl, pulzációs interferencia
méréseket végeztünk. A vizsgálatokba 5 kutat vontunk be. A pulzációs
tesztből kapott eredmények közel azonosak voltak az egykutas tesztek
eredményeivel, igazolva a vízadók regionális folytonosságát.

Az újszegedi termálrendszer 30 különböző pontjáról összesen 117
darab minta vízkerült begyűjtésre hagyományos mikrobiológiai
elemzés céljából. Ezen elemzések a kaszkádrendszer egyes pontjain
izolálható baktériumtörzseket és azok hozzávetőleges mennyiségét és
átlagos méretét határozták meg. A tapasztalatok szerint a rendszer
termelőkúttól távolabbi részein - a használt fluidum lehűlése miatt egyre nagyobb mennyiségben voltak baktériumok kimutathatók. A
kaszkádrendszerben megtalálható baktériumok átlagos mérete 2,8 x
0,5 µm-nak adódott, melynek a termálvíz földtani közegbe történő
visszasajtolása előtti szűrés szempontjából bír nagy jelentőséggel.
⸭⸭⸭
Új lehetőségek a nagy hőmérsékletű kutak kamerázásában
Szanyi János
Eur. Geol.
PhD; Hydrogeologist-engineer
Honorary Associate Professor
University of Szeged
Department of Minerelogy, Geochemistry and Petrology
Egyetem u. 2., 6722 Szeged, Hungary
Tel: +36-30-5651847, Fax: +36-62-426479
e-mail: szanyi@iif.u-szeged.hu
A ZERLUX Kft. kifejlesztett egy 200°C hőmérséklet tűrésű full
HD felbontású kamerát, amellyel eddig kb. 50 kútvizsgálat készült,
geotermikus és szénhidrogén kutakban egyaránt. Ennek
tapasztalatairól (videók bemutatása) és a kamera továbbfejlesztéséről
szeretnék beszámolni.
⸭⸭⸭

Termálkutakból származó vízkőkiválások kémiai összetételének
vizsgálata
Csiszár Endre1 - Lénárt László2 - Tóth Márton3
1 BÁCSVÍZ Zrt. (okl. hidrogeológus mérnök) 6000 Kecskemét, Izsáki út
13., tel:70/380-2137, csiszar.endre@bacsviz.hu
2
Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet (okl. bányamérnök)
3515 Miskolc Egyetemváros, tel: 46/565-111/1726, hgll@unimiskolc.hu
3
Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet (okl.
környezetmérnök) 3515 Miskolc Egyetemváros, tel: 46/565-111/1237,
hgtoth@uni-miskolc.hu
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) 3-11.
számú mellékletét képező Felszín alatti vízkivételek című excel
táblázatból talp- és szűrőzési mélység alapján leválogattuk a
termálkutakat, majd ezt követően telefonon vagy e-mail-ben
felkerestük az üzemeltetőket, akik jellemzően egy-egy, a rendszeren
végzett karbantartási munka során vízkő mintákat gyűjtöttek
számunkra. A minták jellemzően gáztalanítókból és a termálvíz fűtési
rendszerben történő elosztását szolgáló csővezetékekből származnak,
ahol már az oldott anyagok nagy része a nyomáscsökkenés hatására
kivált a vízből.
Az elemzés során 20 mintát sikerült megvizsgálni, melyek
Magyarország különböző részéről származnak. A vízkő minták savas
feltárását követően 60 kémiai elem meghatározását végeztük el a
kivonatokban.
⸭⸭⸭

A felszínalatti vizek természetes radioaktivitása hidrogeológiai
megközelítésben – egy esettanulmány példáján
Baják Petra, MSc hallgató, ELTE TTK Általános és Alkalmazott
Földtani

Tanszék,
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Csondor Katalin, doktorandusz, ELTE TTK Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszék, Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai
Professzúra,

1117

Budapest

Pázmány

Péter

sétány
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Heinz Surbeck, PhD, Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai
Professzúra,
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Budapest

Pázmány

Péter

sétány

1/c,

heinz.surbeck@sensemail.ch
Izsák Bálint, doktorandusz, Nemzeti Népegészségügyi Központ,
1097 Budapest Albert Flórián út 2-6., izsak.balint@oki.antsz.hu
Vargha Márta, PhD, Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097
Budapest Albert Flórián út 2-6., vargha.marta@oki.antsz.hu
Horváth Ákos, PhD, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék, 1117
Budapest Pázmány Péter sétány 1/c, akos@ludens.elte.hu
Pándics Tamás, PhD, Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097
Budapest Albert Flórián út 2-6., pandics.tamas@oki.antsz.hu
Erőss Anita, PhD, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani
Tanszék, Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra, 1117
Budapest Pázmány Péter sétány 1/c, anita.eross@geology.elte.hu

A U-238 bomlási sorából származó radionuklidok, az urán, rádium
és radon gyakran megtalálhatóak a felszínalatti vizekben. A
felszínalatti vizek vízminőségének fontos paramétere tehát a
természetes radioaktivitás is, melyet a 201/2001 (X. 25)
Kormányrendelet 313/2015 (X. 28) Kormányrendeletben foglalt
kiegészítése értelmében kötelező ellenőrizni az összesalfa-,
összesbéta-, és radon aktivitáskoncentrációk mérésén keresztül.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a Velencei-tó
délkeleti előterében a felszínalatti vizekben előfordul magas
összesalfa-aktivitás. Az aktivitáskoncentrációk értelmezésekor
nemcsak a terület földtani felépítését, hanem a vízáramlási
viszonyokat és az azokhoz kapcsolódó geokémiai hátteret is
figyelembe vettük, és célunk a természetes radioaktivitás
hidrogeológiai eredetének megértése volt. Az urán és rádium redoxszenzitív elemek, az urán csak oxidatív, a rádium csak reduktív
közegben mobilis. Emiatt eloszlásuk a felszínalatti vízáramlási pályák
mentén szabályszerűséget követ. A beáramlási területen és lokális
áramlási pályák megcsapolódási pontjain fennálló oxidatív
körülmények a vízben oldott urán jelenlétét teszik lehetővé. Magasabb
rendű, intermedier és regionális áramlási pályák átáramlási és
kiáramlási rezsimterületein reduktív körülmények uralkodnak, melyek
a vízben oldott rádium jelenlétét valószínűsítik. A radon a rádium
bomlástermékeként az anyaizotóp indikátoraként használható és
információt nyújt a rádium felhalmozódás és a radon megcsapolódás
közti távolságról.
Az általunk vizsgált vízminták felszíni víztestekből és felszínalatti
vizekből származnak. Az urán és rádium aktivitás méréséhez –
hazánkban egyedülálló módon – a Nucfilm diszkeket alkalmazó alfaspektrometriát használtunk, míg a radon aktivitás mérése a TriCarb
1000 TR folyadékszcintillációs detektorral történt.
A kutatási eredmények alátámasztották a vizsgált radionuklidok és
a felszínalatti áramlási rendszerek összefüggését és rámutattak arra,
hogy a természetes radioaktivitás területi eloszlását a geológiai

felépítés mellett a felszínalatti vízáramlási rendszer is befolyásolja,
vizsgálatához tehát a hidrogeológia nélkülözhetetlen.
A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 és
ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának
támogatásával készült. A kutatás az Európai Unió H2020 kutatási és
innovációs programja által támogatott ENeRAG (810980 sz.)
projekthez kapcsolódik.

Anita Erőss, Katalin Csondor, Bálint Izsák, Márta Vargha, Ákos
Horváth, Tamás Pándics (2018): Uranium in groundwater – The
importance of hydraulic regime and groundwater flow system's
understanding, Journal of Environmental Radioactivity, 195: 90-96.
⸭⸭⸭
Szentendre Regionális Déli Vízbázis geofizikai vizsgálata
Kasóné Makrai Aliz
Háromkő Bt., Földtudományi mérnök
makraializ@gmail.com
06706037707
2018 tavaszán az Országos Vízügyi Főigazgatóság felkért minket
a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védelméhez kapcsolódó
munkára. A vizsgált terület Pest megyében, Szentendre közigazgatási
területén helyezkedik el, a város déli részén lévő ipari zónában. 19971999 között került sor a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
kezelésében lévő Szentendre Régi Déli Vízbázis és Szentendre
Regionális Déli Vízbázis diagnosztikai vizsgálatára. A vizsgálatok
során kiderült, hogy a Dózsa György volt szovjet laktanya térségében
klórozott szénhidrogénnel (VOCl) szennyezett a talajvíz, és már a
Szentendre Régi Déli Vízbázis kútjaiban a határértéket meghaladó (10

µg/l<) koncentrációban megjelent. Ezt a kútcsoportot aztán a
hatóságok 1999 őszén leállították. A későbbiekben végzett monitoring
vizsgálatok több „gócpontot” mutattak ki, a Dózsa György volt szovjet
katonai laktanya területén, valamint a Dera pataktól északra fekvő
ipari területen. 2012.-ben a VITUKI monitoring jelentése 4 szennyező
anyagot vizsgált a területen: tetraklór-etilént (TeCE), triklór-etilént
(TriCE), diklór-etilént (DCE) és vinil-kloridot (VC). A vizsgálatok
alapján kimutatták, hogy az írószergyár északi részén a galvanizálófelületkező közelében a talaj TeCE-t és TriCE-t tartalmazott. Az
oldószer feltehetőleg a felszínre kifolyhatott, valamint a felszín alatti
sérült tárolókból a felszín alá infiltrálódott.
Ezen vizsgálatok folytatásaként feladatunk volt a vízbázist alkotó
és a kútsort tápláló homokos kavics összlet feküje kiterjedésének és
mélységének meghatározása geofizikai vertikális elektromos
szondázással (VESZ). További feladatunk ezen mérési eredmények
alapján a fekü morfológiájának megszerkesztése, és a terület
szennyezettségének kutatása, gerjesztett polarizációs (GP)
szondázással. A feladat elvégzéséhez 106 ponton mértünk, ahol mind
a 106 ponton készült VESZ mérés és 19 ponton GP mérés. A VESZ
mérések során kapott adatokból Marquardt inverzió után megkaptuk
az adott pont réteghatárait, a rétegek fajlagos ellenállását és
vastagságát. Ezek alapján 7 db. földtani-geofizikai szelvény készült,
amelyeken jól látszik a rétegek elhelyezkedése. Az agyagos fekü 88 99 mBf között változik, és a Duna felé lejt. Ezzel együtt a rajta
található kavicsréteg vastagsága nő, a legvékonyabb szakaszon 3 m,
ami a Duna partja mellett a 13 m-t is eléri.
A GP mérések kiértékelését Dr. Turai Endre végezte. A TAU
transzformáció után megkaptuk a WAV [%] értékeket, amely kiemeli
a környezetre veszélyes polarizációkat, a természetesen előfordulókat
pedig gyengíti. A mérések során kiderült, hogy a régi írószergyár
területén erős szennyeződés feltételezhető (32%<), valamint a régi
laktanya területén is a normálistól eltérő (16%<) adatokat kaptunk. Az
elkészült jelentés alapján később 28 db fúrást mélyítettek, melyekből
talaj-, valamint vízminták kerültek bevizsgálásra. Minden
talajmintában a határérték alatti értékeket mértek, azonban a

vízmintákban kimutathatók voltak a szennyeződések, egyes esetekben
a határérték 1000x-e volt kimutatható a mintákban.
A fúrások megerősítették az írószergyár szennyezettségét, azonban a
laktanya területén nem volt kimutatható egyik mért szennyező anyag
sem. Itt felmerül a lehetőség, hogy egy, az elemzések során nem
vizsgált szennyező anyagot érzékelt a GP mérés.

kétféle anyakút palástján fellépő nyomáskülönbség mértékét. Emellett
törekedtem a kutak teljesítőképességének meghatározására.

Összességében kijelenthetjük, hogy a mérések elérték a céljukat, a
terület védő rétegének izovonalas és szelvény szerinti képei
elkészültek, és segítettek a szennyeződés elterjedésének pontosabb
megismerésében és a későbbi fúrások helyének kijelölésében.

A mérnöki gyakorlatban a próbaszivattyúzás gyakran használt
terepi módszer, mely során információkat kaphatunk az adott
víztartóról. A mérési eredmények általában annál pontosabbak, minél
több megfigyelőkutat telepítünk, viszont a kutak magas fúrási költsége
miatt alkalmazásuk nem jellemző. A vizsgált talajféleségre előállított
leszívási görbék alapján meg akartam határozni egy tartományt az
anyakút-megfigyelőkút
távolságra
vonatkozóan,
melynek
segítségével a Dupuit-elméleti görbe és a mért értékek közötti eltérés
minimális. Ezzel meghatározható az anyakút mellé telepített egy darab
megfigyelőkút távolságának optimuma.

⸭⸭⸭
Kúthidraulikai vizsgálatok kismintamodellezéssel
Hegedűs Noémi
Építőmérnök hallgató BME, hegedus.noemi@gmail.com,
+36-30-241-3485
Mélyépítési mérnöki munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen az
adott területre jellemző áteresztőképességi együttható ismerete,
melyet terepi vizsgálatokkal vagy mintavételezéssel határozhatunk
meg. A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Laboratóriumában már 2011 óta aktívan foglalkoznak a
próbaszivattyúzás folyamatának jobb megismerésére irányuló
kismintakísérletezéssel. 2018 júliusától lehetőségem adódott
csatlakozni a kutatáshoz.
Kutatómunkám fő célja volt, hogy a kismintamodellel több
méréssort végrehajtva két különböző anyakútkialakítás hatásait
vizsgáljam szivárgás- és kúthidraulikai szempontokból. A kutak
egyaránt 5%-os áteresztőfelülettel rendelkeztek, az egyik 1,0 mm, míg
a másik 2,5 mm átmérőjű kör alakú perforációval lett kialakítva. A
kúthidraulikai vizsgálatoknál célul tűztem ki, hogy meghatározzam a

Vizsgálataim során a talajszerkezetben lejátszódó időfüggő
folyamatokat is megfigyeltem, melyek komoly hatással voltak a
talajminta szivárgási tényezőjére.

A permanens kiértékelési módszerek mellett nem permanens
vizsgálatokat is végeztem, melyeket Theis-módszerrel értékeltem ki.
Az adatok feldolgozásához képrögzítő eszközt alkalmaztam annak
érdekében, hogy a megfigyeléseim minél pontosabbak legyenek.
A kismintamodellezés lényege, hogy a modellel kapott vizsgálati
eredményeket valós értékekre át tudjuk számítani. Ezt abban az
esetben tehetjük meg, ha az alkalmazott kismintatörvény nem sérül.
Emiatt méréseim során ellenőriznem kellett a teljes modellterületre
vetítve, hogy milyen áramlási viszonyok alakulhattak ki (lamináris,
átmeneti,
turbulens),
így
vizsgálva
a
kismintatörvény
használhatóságát.
Összességében elmondható, hogy az általam végzett 147
permanens és 4 nem permanens mérések bővítették a
próbaszivattyúzási kismintavizsgálatok eredményeinek körét és
számos új eredményt szolgáltattak, melyek részben valós terepi
viszonyokra is vonatkoztathatók.
⸭⸭⸭

Hulladéklerakók szigetelésének fontossága a felszín alatti vizek
védelmében
Unyi Zsófia
Geomanager
Hidrogeológus mérnök
Tegola Ungarese Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 77-79.
unyi.zsofia@tegola.hu
+36308245227
A hulladéklerakók kérdése manapság egyre növekvő társadalmi és
gazdasági érdeklődést vált ki. A hulladékot, bármilyen fajta legyen is,
a környezet és az emberek egészségének védelme érdekében olyan
zárt, izolált helyen kell tárolni, és a tárolást olyan szakszerűen és
időtállóan kell megtervezni, hogy megvédje a talaj- valamint a felszín
alatti vizek minőségét, biztonságát.
A települési szilárd hulladéklerakókkal kapcsolatos jogi
szabályozás gyakorlatilag a hulladékgazdálkodási törvény előtt nem
volt hazánkban. Ebből adódóan alakult ki az a kedvezőtlen helyzet,
hogy ahány település volt, annyi hulladéklerakó létesült. Ezen lerakók
műszaki védelem és kellő körültekintés nélkül többnyire évtizedekkel
ezelőtt alakultak ki, mindennemű komolyabb előzetes műszaki
tervezés nélkül. Ezen lerakók kialakításánál általában a viszonylag
kedvező földtani és topográfiai helyeket igyekeztek fellelni, az
ezekkel az utókornak okozott károkra már nem gondolva
létesítésükkor. Ezen lerakók környezetvédelmi engedély nélkül
üzemeltek nagy számban még azután is, hogy megkezdődött a
korszerű környezetvédelmi követelményeknek megfelelő lerakók
építése az 1990-es évek elején.
A 2000-es évek elejéig nem volt megfelelő jogi és gazdasági
szabályozása a régi hulladéklerakók rekultiválásának, melyből
adódóan hazánkban sok helyen elszennyeződtek a felszín alatti vizek,
ivóvízbázisok.

A Tegola Ungarese Kft., mint a szivárgó rendszerek, támfalak, a
talajerózió védelem és a zárórétegek szakértője a tervezés és
kivitelezés szolgálatába állított tapasztalatain keresztül szeretném
bemutatni a hulladéklerakók aljzat, valamint záró szigetelésének
fontosságát, valamint hulladékkal szennyezett területek felszíni erózió
védelmét, megerősítését, drénezését, szigetelését a felszín alatti vizek
védelmében, meglévő megfelelő és nem megfelelő példákon
keresztül.
⸭⸭⸭

Poszterszekció
A napfolt-tevékenység kimutatható hatása a Bükki
Karsztvízszint Észlelő Rendszer adataiban
Ilyés Csaba1,2 – Lénárt László1 – Tóth Márton1
1: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
Környezetgazdálkodási Intézet
2: MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport
3515 Miskolc, Egyetemváros
e-mail: hgilyes@uni-miskolc.hu
Korábbi kutatásaink során már kimutattuk, hogy a talajvizes kutak
vízszint valamint a hosszú idejű csapadék idősorokban több ciklikus
paraméter is található. Azt is sikerült kimutatni, hogy mindkettő
spektrális képében található egy 11-13 év körüli ciklus, amit több
helyen Ausztráliától Kanadáig, valamint Kínában is a napfolttevékenység 12 év körüli ciklikusságával kötnek össze a tudósok.
Vizsgálatunkban matematikai módszerekkel arra kerestük a
választ, hogy ezen kapcsolat kimutatható-e a több évtizede működő
megfigyelő hálózat adataiban is.
A számításokhoz az adatainkat a NASA elérhető adatbázisából,
illetve a BKÉR jávorkúti, nagyvisnyói valamint mezőkövesdi
mérőpontokból használtuk, így a csapadék valamint a felszín alatti
vizek szintjére gyakorolt hatás is megvizsgálható.

⸭⸭⸭

Vízföldtani és geotermikus szelvények a Bükki termálkarsztról
Eger-Egerszalók-Demjén környékén
Miklós Rita1, Prohászka András2, Lénárt László3
PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, 3515
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A bükki termálkarszt kutatása évtizedek óta a karsztvízkutatók
érdeklődésének fókuszpontjában áll. A balneológiai valamint
energetikai célú vízkivételeket célzó kutatások szempontjából
rendkívül fontos az, hogy a hegység déli előterében, a nagy vastagságú
üledékrétegekkel fedett, vízadó mészkőrétegek felszínének helyzetét
minél pontosabban megismerjük. Jelen kutatás vizsgálati területe
Eger-Egerszalók-Demjén,
amelyre
vonatkozóan
eltemetett
karsztfelszínt ábrázoló szelvények, térképek készültek a hatvanas,
kilencvenes és kétezres években. Azóta viszont több karsztvizet
termelő termálkút került kivitelezésre a térségben, melynek
következtében bővültek a rendelkezésre álló ismereteink. Ezeket
felhasználva készülnek el a vizsgált területre vonatkozóan a
vízföldtani szelvények, melyek a termálvizes víztartók pontosabb
megjelenítését célozzák meg, támaszkodva a legújabb fúrási adatokra.
Fúrási és földtani adatok mellett a fúrási tevékenység során végzett
geofizikai vizsgálatok termoszelvényei is felhasználásra kerülnek,
pontosítva ezzel a terület hőmérsékleti viszonyait a termálkarsztos
víztestekre vonatkozóan. Ezen termoszelvények érdekes képet adnak
arról, hogyan alakulnak a karsztos termálvízadó összlethőmérsékleti
viszonyai a fúrással való feltárás közben, valamint utána.

1. ábra – A szelvény nyomvonala Eger-Egerszalók-Demjén mentén
(bal), a demjéni K-13 kút a földtani szelvényben, valamint a
kútban végzett hőmérsékletmérések eredményei (jobb)
⸭⸭⸭

A Domoszló, Vincellér-forrás térségének vizsgálatai különböző
módszerekkel

hatékonysága: E = 90,3 %. A kifolyó víz hőmérséklete 20,5 oC, a 70
m-ben mért talphő 22,3 oC, amely magas érték.

Kerbolt Tamás, Kolencsik Attila, Szabó Tamás,
Szónoczki János, Tomorszki Róbert

A térségben a fő vízadó képződmények a miocén - szarmata korú
andezittufa rétegek. A modell felállítása során a térképes és táblázatos
formában összefoglaltuk a geometriai adatokat, melyekből egységes
földtani szemléletű képet alkottunk, mely alapján a kút (és nem forrás)
védőidomát lehatároltuk.

Geosevice Kft.
Domoszló a Gyöngyösi járásban, a Mátra déli oldalának egyik mély
völgyében fekszik. A települést a Závoza-patak szeli ketté. A falu
határában található mesterséges horgásztó, melyet a hegyekben eredő
Berek-patak vize táplál.
Az alapvetően andezit felépítésű hegységtömeg egy része a
jelenlegi térszínen, egyebütt eltemetett pozícióban található. A miocén
– szarmata (kb. 13-14 millió éves) vulkanit képződésekor is meredek
lejtők alakultak ki, az elsődleges rétegzettség a vulkáni leplek, rétegek
közötti elválási síkoknál jöhettek létre, hiszen a lávafolyás ciklikusan
érkezett, s az ekkor már meglévő légkör meghatározó jelentőségű volt
a megszilárdulás sebességében, és esetleges némi szingenetikus
korrózió kialakulásában.

⸭⸭⸭
A tiszasülyi Kolopfürdő története
Barabás Imre, Garamvölgyi-Dankó Erika

A térségben a szarmata – felső-pannon elterjedési határt
lényegében a Kisnána – Domoszlót összekötő közút képezi. A kút vize
általános vízkémiai paraméterek tekintetében az vízkezelési
technológia alkalmazását nem igényli.
A földtani felépítés meghatározása céljából VESZ méréseket
végeztünk. Hat mérést a Vincellér-forrás völgyében, 3-at a
szomszédos völgyben, valamint 3-at a két völgy előterében végeztünk
el. A méréseket Schlumberger mérési elrendezéssel, 400 méteres
terítési távolsággal, DIAPIR felszíni elektromos műszerrel értékeltük
ki. A kútvizsgálat során 25 m-ben elhelyezett szivattyú miatt a
hozamarányokat meghatározni nem tudtuk, 2008-as vizsgálatunk
alkalmával mindkét szűrő teljes hosszában egyenletesen termelt,
kb. 50-50%-os részvételi hányaddal. Leállás után kb. 2 órával a kút
nyugalmi vízszintje: -3,6 m. A kút eredetileg pozitív volt. A
visszatöltődésből számított szivárgási tényező: 7,5 m/nap. A kút
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Földünk több milliárd éves története csodálatos események
sorozata: hegységképződések, vulkánkitörések, éghajlat és tengeri,
tavi, mocsári, folyóvízi élettérváltozások követték egymást
világszerte, és így a Közép-Tisza vidékén is.
Ezek mindegyike eredményezett valami máig fontosat: ivó és
termálvizet, szenet, valamint olajat és gázt tároló kőzettestek jöttek
létre, melyek nélkül mai világunk létezni sem tudna. De nem csak a
természet, hanem az emberek világa is bővelkedik csodás
eseményekben, ezeket a történelemkönyvek és az irodalmi művek
örökítik meg az utókor számára. Viszonylag ritka azonban az olyan
mű, mely e kettőnek a kapcsolódását, egymásra hatását tárgyalja.
Leginkább a mélyfúrások hőskorából, a XIX-XX. század fordulója
környékéről ismerünk ilyeneket. Több alföldi településen például egyegy módosabb polgár a saját pénzén készíttette el az első egészséges
vizet adó artézi kutat, és ezzel egyrészt sok ember életét megmentette
a kolera és a tífuszjárványok pusztításától, másrészt pótolhatatlan
ismeretekhez juttatta a földtani tudományt is. (Más helyeken a Trianon
utáni intenzív kőolaj és földgáz-kutatás „eredménytelensége” okozott
jelentős változást egy-egy településektől távolabbi tanyás körzetben:
a meddő fúrásokból feltörő gyógyhatású termálvízre a környékbeliek
kezdetleges fürdőket építettek fel, majd ezek sikere, továbbfejlődése a
következő 20-30 évben egy új település létrejöttéhez vezetett. (lásd:
Cserkeszőlő, Berekfürdő)
De vajon egy olyan hétköznapi, egyszerű esetben is
összekapcsolódhat-e a geológiai csoda az emberivel, amikor egy
alföldi gazda egyszerűen csak kimegy a legelőjére, hogy kutat ásson
az állatainak itatása céljából? Tiszajenőn özvegy Vigh Pálné tette ezt,
majd felfigyelve a jószágok egészségügyi javulására, elvégeztette a
szükséges laboratóriumi vizsgálatot, melynek eredménye a máig
termelő MIRA üzem létrejötte lett.
Tiszasüly déli határában Végess Sándor birtokos járt hasonlóan,
nála is állatainak kiváló egészségi állapotba kerülése indította el – a
víz kénes szagán kívül – a vizsgálódást, mely pár év múlva a gyorsan
híressé vált Kolopfürdő kiépítéséhez vezetett.

Ez utóbbi történet azonban nem csak csodálatra méltó, hanem
tipikusan és tragikusan magyar is. A gazda a saját költségén
tudományos vizsgálatok sorát végeztette el itthon és külföldön, majd
a szakértők bíztatására felépített a pusztaságban egy takaros és
kedveltnek mondott fürdőt szállodával, szórakozási lehetőséggel és
postahivatallal.
Nem a haszonszerzés, hanem az olcsóság, kényelem és a gyógyítás
jelszavában hitt, de már a kezdeti sikerek után 1902-ben meghalt,
családjának pedig szembe kellett néznie a környék elmaradott
infrastruktúrájának hátrányával, az első világháború alatti és utáni
katonai erőszakkal, dúlásokkal, végül művük ismét magára talált azért,
hogy a 2. világháború eseményei végleg letöröljék a térképről.
⸭⸭⸭
Kárpátalja vízrajzi sajátosságai
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Kárpátalja, bár határos Magyarországgal, mégis úgy tűnik olykor,
mintha távoli, egzotikus ország lenne. Pedig onnan nézve, az igazi
Felső-Tisza vidéken zajló hidrológiai-hidrometeorológiai folyamatok

meghatározóak a magyarországi Felső-Tisza vidék vízrajzi, árvédelmi
és egyéb teendői tervezése, előkészítése és végrehajtása
szempontjából.
A környezeti eseményeket és folyamatokat, a felszíni és a felszín
alatti vizek kapcsolatát megérteni és átlátni a maguk teljességében
azonban csak akkor lehet, ha mód és lehetőség nyílik legalább egy
nagyobb folyó megismerésére, követésére a forrásvidékétől egészen
az Alföldre érkezéséig.
Kárpátalján közel tízezer vízfolyást tartanak nyilván, ami
elképzelhetetlenül nagy számnak tűnik. Különösen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy Kárpátalja területe mindössze 12753 km2,
azaz csaknem pontosan Heves, Nógrád és Pest megye együttes
területével azonos nagyságú. Ennek a megszámlálhatatlanul sok
vízfolyásnak csak kis része, alig több mint 150 hosszabb 10 km-nél, s
csak 4 (Tisza, Latorca, Ung, Borzsa) hossza haladja meg a 100 km-t.
A hegyvidéki területeken összegyülekezett vizek az úgynevezett
kapukon keresztül érkeznek az Alföldre. Jellegzetes és ismert a
munkácsi, az ungvári, az ilosvai és a huszti kapu. Magyarországon is
felfedezhetők hasonló domborzati formák, elegendő csak a Zagyva
vagy a Sajó kilépésére gondolni. S ha az előbbi adatra gondolunk,
miszerint a Kárpátalján lajstromozott folyók közül mindössze négy
hosszabb 100 km-nél, azaz ezek szállítják az árvízi hozamok
meghatározó részét, akkor máris érthetővé válik a vízrajzi adatok
fontossága.
Magyarországról, vagy a Kárpát-medence egy távoli pontjáról
szemlélve kevésbé érzékelhető annak a kérdésnek a súlya, hogy
ismert-e szélesebb körben, hogy a Kárpátaljáról érkező folyók
mekkora torkolati vízhozammal rendelkeznek? Szűkebb szakmai
körben természetesen igen, de azok számára, akiknek a házát, kertjét
elöntötte az árvíz valószínűleg nem ez a legfontosabb kérdés. De az
talán rávilágít az árvizek levonulásának fogadására való felkészülés és
a sikeres védekezés nehézségeire, ha tudjuk, hogy a Tisza
középvízhozama Huszt térségében ~50 m3/s, a 2001. márciusban
becsült LNQ ellenben 3400 m3/s volt, azaz a huszti szelvényben a
középvízi hozam közel hetvenszerese vonult le ezekben a napokban.

A felszín alatti vizek utánpótlódása szempontjából Kárpátalja a
medence peremterülete, azonban az Alföld szerves részét képező
Kárpátaljai-Alföld, mint beszivárgási terület kiemelt fontosságú. Ezt
jól mutatja a Groundwater Resources of Europe projekt keretében
végzett felmérés, illetve az ezeknek az adatoknak a felhasználásával
szerkesztett térkép is.
⸭⸭⸭

