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A PROJEKT OKA

A karsztvízszint süllyedés mértéke (Schmieder A. 1986 alapján)



Pozitív: 

• Vízkivétel nincs korlátozva (ha nincs lokális 

káros hatás)

• A források hozamának emelkedése a 

vízfolyások, ökoszisztémák állapotát 

befolyásolja, új természeti értékek

Tata, Fényes-forrás 2018

A KARSZTVÍZTÁROLÓ VISSZATÖLTŐDÉSÉNEK HATÁSAI

Negatív: 

• A hegységperemi helyzetben lévő nagyhozamú 

karsztforrások, forráscsoportok vízelvezetése 

nem mindenhol megoldott

• Talajmechanikai problémák, vizesedés 

belterületen források térségében 

• Felszíni és felszín alatti bányatérségek elöntése

Inotai-források 2014

Bodajk Tó-forrás 2019 Nagytárkány puszta, külszíni bauxit 

bánya 2019 



A PROJEKT RÉSZTVEVŐI 

• A negatív folyamatok vizsgálatára és előrejelzésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2019-

ben projektet indított (KEHOP-1.1.0-15-2017-00010). A projekt célkitűzéseit a Kvassay Jenő Terv 

(Nemzeti Vízstratégia) külön is nevesíti. 

• A projekt egyik legfontosabb feladata a Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének az állapot 

felmérése. 

• Forrás: KEHOP-1.1.0-15-2017-00010

• Projektgazda: Országos Vízügyi Főigazgatóság

• Koordinátor: VIZITERV Environ Kft.

• Tervező, kivitelező: Smaragd GSH Kft. 

• Résztvevők: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság



Adatbázis összeállítása a 

VIZIGEK monitoring hálózata 

és külső adatforrások alapján

A PROJEKT FELADATAI RÉSZLETESEN

Forrásfelmérés és 

forráskataszter készítés

Regionális vízháztartási 

modellezés

Lokális modellezés

Állapotértékelés

Karsztvízszint térkép 

szerkesztése

Mintaterületi vizsgálatok a 

beszivárgás számítások 

pontosítására

Potenciális veszélyt jelentő 

hidrogeológiai jelenségek 

feltérképezése

Vízkészlet-gazdálkodási 

célkitűzéseket és feladatok 

meghatározása

Műszaki megoldások

Javaslatok új beruházásokra



1281 db észlelési pont 

FORRÁSOK FELMÉRÉSE ÉS FORRÁSKATASZTER 

KÉSZÍTÉS



GEOADATBÁZIS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Monitoring 

kút

Termelőkút Karsztforrás Meteorológia 

állomás

Objektum 

szám

262 1243 568 7

adatszám 99995 28078 47517 155324

7



Karsztvízszint térképek 1951-2030

REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS TRANZIENS HIDRODINAMIKA 

MODELLEZÉS

Karsztvízszint változás térképek 2019-2030

Modellezés időszaka

1951-2019: tényadatok

2019-2030: háromféle éghajlati szcenárió alapján (csapadékos, átlagos, száraz)



EREDMÉNYEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

A modellezés eredményei és a karsztvízszint idősorok trend elemzése alapján a jellemző időszakok:

• 1951-1990 bányászati vízkiemelés következtében karsztvízszint süllyedés

• 1990-2010 karsztvízszint visszatöltődés

• 2011-2019 kismértékű karsztvízszint emelkedés, illetve stagnálás, az éghajlati hatás dominál

• 2019-től a hideg karsztvíztesteken éghajlati hatás dominál, a fedett karsztvíztároló peremi 
részein még pár méteres emelkedés várható 2030-ig

Új egyensúly alakult ki, amelyre a természetes viszonyok jellemzőek: a hideg karsztvíztároló 
működését a földtani folyamatok során kialakult dinamikus egyensúly jellemzi. 

– Csapadékszegény időszakban a beszivárgásból eredő hiány miatt a karsztvízszint és a 
források hozamcsökkenése várható. 

– Csapadékosabb időszakban a karsztvízszint ismét megemelkedik, és a két szélső helyzet 
között ingadozva a főkarsztvíztároló vízforgalma, víz- és hőkészlete, nyomás- és áramlási 
viszonyai hosszú idő átlagában egyensúlyban marad.

A karsztvíz várható szintjét a jövőben tehát az éghajlati hatás, és a vízkivételek fogják 
befolyásolni



ÉGHAJLATI HATÁS

. 

1996-tól a nyári félévi csapadékösszeg alakulása válik döntő tényezővé az éves csapadékmennyiség 

alakulásában, különösen a kiugróan csapadékos években (2010, 2014) 

Ez vízgazdálkodás szempontjából kedvezőtlen 

Beszivárgás csökkenése

Feladat: Éghajlati prognózisok,  beszivárgás számítási módszerek fejlesztése



VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK

Lokális jelenségek

Probléma egykori forrásterületeken, vagy 

ahol a fedőt megbontották. Nagyon sok 

területen az Önkormányzat már 

megoldotta a problémát (pl. Tata, Bodajk, 

Fehérvárcsurgó, Dunaalmás).

Feladat: vízelvezetések megoldása

A fedő megfelelő védelmet nyújt: 

Feladat: helyi építési szabályozásba 

bevezetni a korlátozásokat



A TERMELÉSEK

• 1243 karsztvíz termelő objektum (Fúrt kút, forrásvízmű, vízakna)

• 2009-2018 időszakban a karsztvíztárolóból az átlagos éves vízfelhasználás 76 749 466 m3

• A vízellátás jelentős részét (≈53%) napjainkban is a  nagykapacitású vízaknák (Nyirád, Rákhegy II., 

Tatabányai karsztaknák) adják regionális vízellátó rendszereken keresztül. 



VÍZIGÉNYEK NÖVEKEDÉSE

Új vízigények növekedése (hideg és termál egyaránt):

• Termál: Hévíz és Budapest környéke

• Hideg: balatoni felszíni vízkivételi művek kiváltása

Ezek engedélyezése már az új referencia állapot alapján történik

Feladat: 

• Megfelelő elosztás tervezése regionálisan

• Tervezésnél éghajlati prognózis figyelembe vétele (még ha nem kht. köteles is)

• Vízminőségi problémák (öregségi vizek) előrejelzése, kezelése

• Felszín-süllyedési folyamatok vizsgálata

• Jó mennyiségi és minőségi állapot fenntartása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


