Szakfelügyelet fontossága a kútfúrások során vízgazdálkodási szempontból
„Miért van szükség arra, hogy a Vízügyi Igazgatóság hidrogeológusai ilyen mélyrehatóan, kövessék végig egy új kút létesítését, vagy felújítását egészen tervezéstől a kivitelezés befejeztéig?”
Készítette: Mészárosné Bunász Nikoletta
Szalóki Zoltán

Magyarországon s így az Alföldön is már a XIX. század közepe táján elkezdődött a
vízkútfúrási tevékenység, de az akkor még ismeretlen földtani felépítésből és a
szórványos esetekből következően ezek a munkálatok még hatósági-jogi szabályozás
nélkül folytak.
A sok esetben kontár kivitelezői hozzáállás és a felszín alatti vizekben okozott
kártételek oda vezettek, hogy a kormányzat 1885-ben törvényt alkotott a vízjogról
(XXIII tv.), szabályozva egyrészt a kutak más kutaktól és építményektől való
távolságát
és
a
hatósági
engedélyezés
módját.
Egy 1892-es FM rendelet már előzetes geológiai szakvélemény beszerzését is
kötelezővé tette, ennek kiadása pedig a M. kir. Földtani Intézet joga volt.
Az egyre szaporodó mélyfúrású kutak adatairól az 1890-es évek közepéig semmilyen
központi nyilvántartás nem készült, ekkor azonban Halaváts Gyula, a kor híres
geológusa - a millenium tiszteletére - elkészítette az első országos kútkatasztert,
melyhez a megyék alispánjaitól szerezte be az adatokat.
A XX. század első felében - a mélyfúró technika korszerűsödése, a vízföldtani
ismeretek és az igények gyarapodása miatt - jelentősen megnövekedett a kutak száma,
az ezzel kapcsolatos ügyek intézését pedig új alapokra helyezte a második világháború
után bekövetkezett jelentős politikai változás.
A Magyar Köztársaság alkotmánya kimondta a vizek köztulajdonba vételét, ebből
pedig egyértelműen az következett, hogy a vízügyi feladatokat az állam által
létrehozott intézmények látják el.
Némi szervezeti kísérletezés után 1953 vége felé az 1060/1953 Korm. számú
rendelettel létrehozták az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, 1954 január 1-től pedig a
12 új első fokú hatóságot, a VIZIG-eket. A miénk a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság
nevet kapta.
Gőzerővel indult meg a vízügyek jogi szabályozása is, a kutakkal kapcsolatos eljárást
különösen részletesen taglalta az évtizedekig fennmaradó 34/1960 (V.É.17)
Főigazgatói utasítás. Már ekkor gondoltak a kutak, vízművek védelmére is, az ezzel
kapcsolatos tennivalókat pedig a szintén hosszú életű 11/1961. EüM-OVF együttes
utasításban foglalták össze. 1965 július 1-vel hatályba lépett a vízügyekről szóló 1964.
évi IV. törvény, melynek 45 §-a a következőt mondta ki: "A vízügyi hatóság köteles a
vízhasználatokat 1972 december 31-ig felülvizsgálni, hogy azok megfelelnek-e a
törvényben, valamint az ennek végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezéseknek."
Óriási, több évig tartó hatósági-felügyeleti munkáról, területbejárásról volt szó, melyet
a már meglevő nyilvántartásra támaszkodva lehetett csak megszervezni, elvégezni.
A fúrt kutak és vízműveik tekintetében a fő kiindulási alap az 1950-es években újraírtbővített kútkataszter és az igazgatósági vizikönyvtár iratanyaga volt. (engedélyek,
tervrajzok)
Volt azonban egy alapvető probléma; ki csinálja ezt a komoly szakértelmet igénylő
tevékenységet, amikor már a napi munka ellátása is túlnőtt a VIZIG-eknél akkoriban
alkalmazott dolgozók ismeretanyagán?
A gondokat az akkori főhatóságnál, az Országos Vízügyi Hivatalnál is érezték, ezért a
felszín alatti vizekkel foglalkozó vezető, Almássy Endre kiharcolta, hogy minden
egyes igazgatóságnál létesítsenek legalább egy geológusi álláshelyet.
Ez jelentős előrelépés volt a szakmai munka színvonalának emelése szempontjából,
hiszen például a KÖTIVIZIG-nél az 1960-as évek elején még csak egyetlen vízellátási
szakember dolgozott a Vízgazdálkodási osztályon, 1968-69 táján lett a szakterületnek
önálló csoportja, 1971-től pedig független osztálya, de a kútfúráshoz-üzemeltetéshez
értő szakembere még ekkor sem volt.
Igaz, ekkor már nem is volt szükség az osztály további bővítésére, mert a
Vízgazdálkodási társosztály 1969 végétől saját geológussal rendelkezett, aki a kutas
ügyek intézését azonnal és nagy hatékonysággal átvette.

Műszakilag rosszul
kivitelezett kút

A szakfelügyelet fontossága
• A kiskerti öntözőkutak legnagyobb műszaki
hiányossága a palástcementezés hiánya.
• A manapság elterjedt kivitelezési eljárások
során a szűrőcső és a furat közötti
gyűrűsteret jó vízvezető képességű kaviccsal
vagy sóderral töltik ki.
• Helyes kivitelezésnél a kavics fölötti
körgyűrűs teret cementpéppel szigetelik,
megakadályozva ezzel a védett réteg felszín
illetve talajvíz eredetű elszennyeződését.
• Anyagi és időtakarékossági okokból, vagy
hozzá nem értés miatt ezt a szigetelést
általában nem végzik el. Ez viszont
rendkívül káros lehet, mert a kút
termeltetésével a víz nem csak a beszűrőzött
rétegből, hanem a kavicsolt paláston
keresztül a sok helyen már elszennyezett
vagy nem megfelelő minőségű vizet
tartalmazó
felsőbb
rétegekből
is
utánpótlódik.
• Mindemellett fontos tényező az is, hogy a
kutakat szennyező forrásoktól (trágyadomb,
árnyékszék, istálló, stb.) nem megfelelő
távolságba helyezik el, így már törvényszerű
a vizek állapotának leromlása.
• A leromlott állapotú sekély rétegvizek
(talajvizek)
aztán
mélyebb
kutak
megfúrására ösztönzik a kút tulajdonosokat,
mellyel a védett földtani környezetben levő
jó
minőségű
felszín
alatti
vizek
elszennyeződése idézhető elő!!
• A folyamat következménye előbb-utóbb a
települések
ivóvízbázisainak
elszennyeződéséhez vezethet!!!

A vagyonkezelői hozzájárulás kiadására 2012-től van lehetősége a Vízügyi
Igazgatóságoknak „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. LVII. törvény (Vgtv.) 3. §
(3.) bekezdés alapján és a nemzeti vagyonról” alkotott 2011. évi CXCVI. törvény
4. § (1) bekezdés d) pontja szerint.
Így a KÖTIVIZIG-nek mint a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének
vagyonkezelői nyilatkozatával véleményezni kell a beérkező tervdokumentációkat.
Itt nőtt meg a szerepe a Vízföldtani szakágazatnak is, hiszen lehetőségünk van arra,
hogy a tervek műszaki tartalmára vonatkozóan javaslatokat, és kikötéseket
tegyünk. Az Ivóvízminőség-Javító Programmal kapcsolatban számos példa volt
arra, hogy a tervezővel egyeztettünk, ha műszakilag aggályosnak tartottunk egy
vízbeszerzési tervet. De volt példa arra is, hogy egy adott kút szerkezetének
megváltoztatására, szinte az utolsó pillanatban volt lehetőségünk. Ezt
szakfelügyelet keretében tehetjük meg, amit a kútfúrásoknál a csoportunk lát el.
Így volt esélyünk arra is, hogy a kunhegyesi vízmű új 170 m-es kútjának fúrása
közben javaslatot tegyük a csövezés és szűrőzés megváltoztatására, ezzel elérve
azt, hogy a készülő kút élettartama valószínűleg megnövekedik. A javaslatunk
alapjaként először át kell tekinteni a környék geológiai adottságait. Ugyanis
Kunhegyes térségében a legjobb vízhozamot adó vízadó összleteket többnyire a
felső-pleisztocén időszakban lerakódott homokrétegek adják, amelyek bár jó
vízhozamot adnak, de vízkémiai adottságaikat tekintve nem kedveznek az acél kút
béléscsöveknek. Az agresszív, nagy vastartalmú, CO2-os vizek az acél csöveket és
szűrőket hosszútávon erodálják, és ezzel a kutat tönkreteszik, a víz vastartalmát
tovább növelik.
A kunhegyesi vízmű 2 kútcsoporttal, összesen 6 db kúttal rendelkezik. Ebből szinte
csak a régi vízmű telepi B-29-es kataszteri számú 167,8 m-es kút, és az új
vízműtelepi K-46-os kataszteri számú 167 m-es kút biztosítja a település
vízellátását. Utóbbi kutat 1997-ben pontosan a kitermelt víz agresszivitása miatt, át
is kellett alakítani, ekkor PVC -re cserélték az acél béléscsöveket. Ezért nagyon
fontos volt egy új kút fúrása, amely a tervek szerint, tartalékként üzemelne, így
biztosítaná a település biztonságos vízellátását, ha meghibásodna a többi kút. Erre
az Ivóvízminőség-Javító Program keretében kerülhetett sor 2015 nyarán. A
kivitelező a kútfúrási munkálatokhoz megkérte Igazgatóságunktól a kútfúrási,
szelvényértékelési munkálatok szakfelügyeletét. Ekkor derült fény arra, hogy az
eredetileg PVC béléscsövekkel és szűrőcsövekkel tervezett kút csövezési terveit
acél béléscsövekre módosították. Pedig a hidrogeológiai adottságok miatt, ez a
fajta kútszerkezet az évek során kilyukadhat, és a kút homokolásra hajlamos lesz.
Ezért nagyon sürgősen kellett intézkedni, hogy a már megkezdődött fúrás
csövezési munkálataira, minden érintett képviselő (vízmű, kivitelező, műszaki
ellenőr) egyetértsen a változtatások fontosságával, és hogy olyan anyagot építsenek
be a kútba, amelynek nem árt a CO2-os, vasas, agresszív víz. A KÖTIVIZIG
javaslatát az érintettek elfogadták, így PVC béléscsövek kerültek beépítésre.

1.kép. A kútfúróberendezés előtérben a PVC béléscsövekkel és szűrőcsövekkel
A kút remekül sikerült, kb. 1500 l/perc vízhozammal végezték el a kút
kompresszorozási munkálatokat. Összességében elmondható, hogy ezen műszaki
megoldással, a kitermelt víz nem érintkezik csak a PVC technikai rakattal, -a
Vízügyi Igazgatóság geológusainak javaslata szerint hosszútávon is üzembiztos,
stabil, jó hozamú kútja lesz a településnek.

2. kép. A kút kompresszorozás közben 1500 l/perc vízhozamot ad

A szakfelügyelet folyamata
I.
Munkaterület átadás-átvétel,
kúthelykitűzés

II.
Fúróberendezés,
fúrószerszámok ellenőrzése

V.
Szűrők beépítése, kavicsolás, kút befejezése

Műszakilag helyesen
kivitelezett kút
VI.
Kút tisztítás folyamatának nyomkövetése

III.
Beépítendő anyagok ellenőrzése

Fontosabb szakfelügyeletek

- MÁV Kórház termelő-visszasajtoló kútpáros, 2012
- 2014-2015 Ivóvízminőség-javító Program: Kétpó, Törökszentmiklós-Surjány, Öcsöd,
Kuncsorba, Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér,
Pusztamonostor, Kenderes, Kőtelek, Mezőtúr, Mezőhék, Tiszagyenda, Túrkeve,
Hunyadfalva, Tiszaörs, Tiszaroff,, Martfű, Abádszalók, Csépa, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászivány, Jászkarajenő, Jászkisér, Kuncsorba, Kunhegyes, Mesterszállás, Tiszaföldvár,
Tiszajenő
- UNIVER-AGRO-Lakitelek, 2015
- Jász-Plasztik termálkút, Jászapáti, 2015
- Szolnok MÁV FC termálkút, 2015
- CH kútatófúrások Szandaszőlős D-1, Szandaszőlős K-1, Jászberény T-1, 2015
- Ceglédi Vasutas Sport Egyesület termálkút, Cegléd, 2016
- Kuncsorba települési vízműkút szűrőcserés felújítás, 2016
- CH kutatósfúrások Tiszapüspöki-7, Szolnok-20, Tószeg ÉNY—1, 2016
- KALL Ingredients vízellátó kutak, Tiszapüspöki, 2016-2017
- Martfű cipőgyár kármentesítés, 2017
- Tiszakécske-Kerekdomb termálkút, 2017
- BIGE-Holding monitoring kutak eltömedékelése, 2017
- Berekfürdő strand 200 m-es kút, 2017
- Lakitelek, Népfőiskola öntözőkutak, vízellátó kút, termálkút, 2017
- Jászapáti Önkormányzat termálkút, 2017
- Bonduelle Central Europe Kft. vízellátó kút, 2018
- Cegléd CVSE termálkút, 2018
- Véső úti Sporttelep és strandfürdő termálkút, Szolnok, 2019
- Tiszakécske kertészet termálkút, 2020
- 2014-2021 között összesen mintegy 168 db kút fúrásánál voltunk jelen, ebből 36 db
öntözőkút, 30 db monitoring kút.

IV.
Geofizikai vizsgálatok (szelvényezés) után közös egyeztetés az engedélyessel és a
kivitelezővel a megfelelő saruhelyek, szűrőzendő szakaszok és a kúttalp meghatározása
céljából

Muszkovitcsillámos, lignites
minták a MÁV Kórházi
visszasajtoló kútból
Fotó: Barabás I.

Ősmaradvány töredékes, lignites
fúradékminta a MÁV Kórházi
visszasajtoló kútból
Fotó: Barabás I.

VII.
Kész kút műszaki átadás-átvétel

MÁV Kórház termelő-visszasajtoló kútpáros és fűtési rendszer, Szolnok

