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Vitaindító előadás

• Rendeletek kapcsolata

• Szabvány – 20 éves

• 101-es – 14 éves

• Vízföldtani Napló ~50 éves



101-es születése

• Perger László, 12 ülés (2007)

• Szilágyi Eszter – dereguláció

• (8/1970 OVH utasítás hévízkutak... 

2/1971 OVH rendelet hévízkutak...)

• geotermia ≠ geometria

Nincs olyan pontja, amit ne kellene átírni!



Kötelező időszakos vizsgálatok

(6) Az időszakos vizsgálatok keretében el kell végezni

a) a talpmélység ellenőrzését,

b) egyéb, a kútszerkezetre vonatkozó ellenőrző méréseket (így

például lyukátmérő, szűrővizsgálat), amennyiben azok hiányosak,

vagy a rendszeres üzemi mérések alapján feltételezhető a

kútszerkezet változása (így pl. betétcsövezés, kúthiba,

vízkőlerakódás),

c) kapacitásmérést (így pl. három hozamlépcső beállítása,

vízhozam mérés, üzemi kútfejnyomás, vagy vízszintmérés,

nyugalmi nyomás, illetve vízszintmérés a felszínen és a megnyitott

szakasz felett),

Visszatöltődés-mérés?



Kötelező időszakos vizsgálatok

d) a homokolás vizsgálatát hozamlépcsőnként a felszínen, vagy

szükség esetén mélységi méréssel, homokolás esetén,

e) áramlásmérést,

f) folyamatos áramlásmérést a megnyitott szakaszokon és a

tömszelencéknél,

g) folyamatos hőmérséklet-mérést,

h) nyomásemelkedés-mérést a felszínen és a megnyitott szakasz

felett,

i) nyomásgradiens-mérést a gázos kutaknál,

j) a kifolyó víz hőmérsékletének mérését hozamlépcsőnként,

k) mélységi folyamatos hőmérséklet-mérést,

l) felszíni és mélységi vízmintavételt, valamint elemzést,

m) gázkapacitás mérést és gázmintavétel elemzést a gázos

kutaknál

A nyomásmérések csak a hévízkutakra vonatkoznak



A kivitelezés személyi feltételei

Kútfúró (végzettség + megfelelő fúróberendezés)

Vizsgálat + dokumentáció

13. §

3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá 

közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése 

geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-

mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, 

vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező 

szakember felügyelete mellett végezhető.



A kivitelezés személyi feltételei

4) geofizikai mérések – geos szakember közreműködés

5) geofizikai kiértékelés, szakvélemény – geos

szakember készíthet

jóváhagyás – 5 éves mélyfúrás-geofizika

gyakorlatú szakember

6) Vízföldtani Napló készítés? – 5 éves felszín alatti 

vízkészlet-gazdálkodási gyakorlat 

Jelen helyzet: akárki              Megoldás: akkreditáció



Vízföldtani Napló

Az első naplók 1960-tól készültek, a naplók jelenlegi 

formája azóta szinte változatlan. Jelenleg a 101-es 

rendelet melléklete. 

Nagyon hasznos dokumentum lenne, ha nem lenne 

teljesen elavult szerkezetű és tartalmú, és nem lenne 

az adatok jó része hamis!

(pl. kútszerkezet, cementpalást, makroszkopikus 

rétegleírás, kapacitás, mélységi nyomás)



Vízföldtani Napló szerkezeti hibái

• zavaros és logikátlan a felépítése

• tartalomjegyzék a közepén van!

• felesleges és elavult adatok: jobb/bal öblítés, 

visszahúzott cső, fúróberendezés száma, kézi/gépi 

szivattyúzás, toldócső, oldalfal mintavétel

• de nem tartalmazza a fúrt átmérőket és a felbővítést

• rengeteg felesleges ábra készül kézi munkával

• a geofizikai és kútvizsgálati mérések dokumentumai   

a legutolsó mellékletek, holott azok tartalmazzák szinte 

az összes érdemi információt!



Vízföldtani Napló tartalmi hibái

• kétféle kapacitásmérés, de egy is elég?

• nem hangsúlyos a kútszerkezet-vizsgálat (CBL, 

ferdeség, szűrőhely, csőátmérők, tömszelence) 

• meg sem említi a hévízkutakat (100-1000-szeres ár)

• nem világos, mi a teendő, ha elmarad vagy hiányos 

valamelyik mérés?

• nem egyértelmű, milyen rétegleírásra van szükség 

(fúrómester, geológus, geoszakember)?

• mi legyen, ha nincs, vagy hiányos a furadékminta?

Megoldás: hamisítsunk egyet



Makroszkopikus rétegleírás

100 méteres vízkút

réteghatár – geofizikából, de a felbontás rosszabb

geofizika 60 réteg – geológia 17 réteg

rétegmegnevezés – geofizikából szó szerint 

aktív (szerves) réteg – geofizikából

meszes – 17-előfordulásból 17 (ebből erősen meszes 11)

közepes – 27 előfordulás (ebből közepesen összeálló 9)

szürke – 13 előfordulás

átlátszó hamisítás



rétegleírás

geofizikai szelvény



Javaslat 1.

Csak akkor legyen kötelező az adott fúrás 

megfelelő szakaszán a furadékminta-vétel 

és -vizsgálat, ha a tervező javasolja, illetve ha 

a hatóság előírja.

Ne kelljen kötelezően hamisítani!



Javaslat 2.

Ahol előírták, szerepeljen mellékletként a nyers

(5 méterenkénti vagy rétegváltás miatt sűrűbb!) 

furadékminta-leírás. Legyen független 

információ, ne a geofizikára alapozzon!

Aztán készüljön egy egyesített geofizikai-földtani 

rétegsor.



Javaslat 3.

A vízbeszerzési tervet (de legalább a 

figyelembe vett kutakat, várható rétegsort és 

kútszerkezeti tervet), valamint a létesítési 

engedélyt kötelezően kapja meg 

a kútvizsgáló cég és – legalább részben –

szerepeljen (függelékként) a Vízföldtani 

Naplóban!



A javaslat előnyei

• Nem kell 4 cégnek (tervező, kútfúró, geofizikai, 

naplókészítő) külön-külön földtani információt 

kutatnia (pl. szomszédos fúrások).

• Lehetne látni, ki milyen kutat tervez, és mi lesz 

belőle.

• Látni lehetne az engedélyezett szerkezetű kút 

készült-e el?

• Jobb és szakszerűbb kutak készülnének.



Vízkútfúró szabvány

Az első kútfúrási szabvány 1962-ben készült, 

a következő 1973-ban, az utolsó 1998–2002 

között.

Tavaly elkezdődött a megújítása. Hatalmas 

munka, ha tényleg megújítjuk, nem csak 

toldozzuk-foltozzuk.

A kezdet számomra nem biztató.



Tervezett kutas szabványok

MSZ 22116-1

1. Kutak tervezése és kivitelezése, valamint 

tömedékelés szabályai.

2. Kutak üzemeltetése és karbantartása.

3. Kutak. Terminológia (szakkifejezések/ 

fogalommeghatározás) – közös minden 

kúttípusra.

4. Csápos kutak.

5. Akna és ásott kutak.



Általam javasolt kutas szabványok

1. Fúrt kutak tervezése, építése, vizsgálata, 

karbantartása, üzemeltetése és 

tömedékelése. Függelék: szakkifejezések.

2. Csápos kutak tervezése, építése, 

vizsgálata, karbantartása, üzemeltetése és 

felszámolása. Függelék: szakkifejezések.

3. Egyéb kutak és vízbeszerző létesítmények 

(ásott kút, akna kút, sírkút, vert kút, galéria 

stb.)



Geo-Log

Vízföldtani 

Napló 



a kutat

• tervezte

• kivitelezte

• vizsgálta 

• Vízföldtani Naplót  

összeállította

ugyanaz a személy

Hamisított szelvény



A kút homokol, talpról

Vajon 

miért?



Digitális varázsvessző

Egy „ügyes” geológus, geofizikus, fúrós 

stb. mesterműve



Ígérem, legközelebb (jövő tavasszal) 

pozitív leszek és a kútvizsgálatok 

30 éves fejlesztését fogom bemutatni.

Köszönöm a figyelmet!

Várom a vitát.




