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Ajánló 

  

 
Tisztelt MHT Tag! 

Tisztelt Kolléga! 

Kedves Olvasó!        

 

Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete nevében!  

Az ENSZ 1993-ban született döntése óta, minden év március 22-én ünnepeljük a Víz 

Világnapját. A világméretű összefogás és megemlékezés célja az, hogy ezen a napon a 

víz kerüljön a gondolkodás középpontjába. A Víz Világnapja minden évben más és más 

szempontból igyekszik felhívni a figyelmet a víz jelentőségére. Az idei év kiemelt témája 

a felszín alatti vizek. Az ehhez kapcsolódó Víz Világnapi mottó pedig: „Felszín alatti vizek 

– láthatóvá tenni a láthatatlant.”  

Ahogy a korábbi évek mottóiban foglalt üzenetekkel, így az idei év szlogenjében 

megfogalmazott felhívással is könnyen azonosulni tud a magyar vízügyes ágazatban 

dolgozó, legyen az mérnök, tanár, kutató vagy éppen diák. Ugyanakkor nekünk, „vizes” 

szakembereknek egyéb komoly és felelősségteljes feladatunk is van: a mindenkori Víz 

Világnapi mottóhoz igazodó ismereteket és aktualitásokat nemcsak a szakma, de a 

mindennapi emberek felé is közvetítenünk kell. Utóbbit pedig a legközérthetőbb módon 

kell megtennünk.        

Hazánkban az utóbbi évtized egyik legnagyobb kihívást jelentő szakmai területe a felszín 

alatti vizekkel való gazdálkodás helyzete. A témában közelmúltban született szakértői 

tanulmány [1] megállapításai a fenntartható vízgazdálkodást és a vízvédelmet egyaránt 

érintő, komoly problémákra hívják fel a figyelmet és fontos lépésekre ösztönzik a 

szakmát. Ilyen alapvető probléma, hogy Magyarország jelentős területein a felszín alatti 

víztesteket tekintve túlhasználat mutatkozik, ami negatív hatással van az ivóvízbázisok 

készleteire is. A túlhasználathoz igen nagymértékben járulnak hozzá az engedély nélkül 

fúrt kutak, melyekkel a becslések szerint a felszín alatti vizekből származó vízkivételek 

mintegy 20 %-a kerül kitermelésre. Ugyanakkor az engedély nélkül létesített, de a 

felhagyott kutak is komoly veszélyt jelentenek a felszín alatti vízhasználatok 

fenntarthatóságára. Felszín alatti vizeink megóvása érdekében közös összefogásra van 

szükség, hiszen a probléma megoldása valójában túlmutat a vizes szakmán: 

valamennyiünket érint.  

 

[1] Liebe P., Kumánovics Gy., Rózsa A., Szongoth G., Tahy Á., Szöllősi-Nagy A., Csiszár E., Pump J., Lénárt L. 

(2021): A kutakkal kapcsolatos problémák a felszín alatti vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a 

vízvédelem területén (körkép és kórkép), Vízügyi Közlemények, CIII. évfolyam, 2021. évi 2. füzet   
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Idei, rendhagyó ünnepi kiadványunk célja, hogy kitekintést adjunk Északkelet-

Magyarország, illetve kiemelten a Bükk-hegység vizes természeti kincseire, valamint a 

felszín alatti vízgazdálkodás térségben jellemző aktuális szakmai feladataira és elért 

eredményeire egyaránt.  

A kiadvány első tanulmánya a „Bükki forrásból, bükki csapvizet” címet viseli. A víziközmű 

üzemeltető MIVÍZ Kft. tolmácsolásában megismerhetjük belőle a miskolci víztermelő 

karsztforrásokat és azokra települt vízműveket, Miskolc város ivóvízellátásnak történetét, 

valamint a Miskolctapolcai vízműben üzemeltetett ultraszűrési membrántechnológia 

eddigi tapasztalatait is.  

A következő tanulmány az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 4 megyét 

érintő, igen jelentős méretű szolgáltatási területének felszín alatti vízgazdálkodással 

összefüggő feladatait és tapasztalatait összegzi. Előbbieket az ivóvíztisztításra, 

vízszolgáltatásra és vízbázisvédelmi teendőkre is figyelemmel. Címe: „Felszín alatti 

vizeink, vízgazdálkodás”. 

A harmadik tanulmány az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén 

lévő távlati ivóvízbázisokkal, illetve az azokkal kapcsolatos szakmai feladatokkal 

foglalkozik. A távlati vízbázisok képezik az ország stratégiai ivóvíztartalékait, olyan felszín 

alatti láthatatlan kincsek, amelyek megőrzése és fenntartása a következő években is 

összetett feladatokat jelent majd a vízügyes ágazat számára. 

A kiadványunkat záró tanulmány „A 30 éves bükki karsztvízszint észlelő rendszer (BKÉR) 

leghosszabb adatsorai által dokumentált változások, a változások okai 1992-2021 között” 

címmel íródott. A tanulmány a 30 éves jubileumi fennállását ünneplő bükki karsztvízszint 

észlelő rendszert mutatja be, és annak sokéves mérési adatsoraiból levonható 

tapasztalatokat, következtetéseket ismerteti rendkívül szemléletes módon. Kiemeli a 

monitoring rendszer további működtetésének szükségességét. 

 

Kiadványunk összeállítása során törekedtünk arra, hogy a felszín alatti vizekkel 

kapcsolatos aktuális feladatokat és kihívásokat többféle szakmai szempontból is 

bemutassuk.  

Bízom benne, hogy a vízgazdálkodás egy-egy területének részletesebb megismerése 

előremutató módon tudja segíteni a Víz Világnapi kiemelt témákban való együtt-

gondolkodást és megoldáskeresést mindenki számára.     

Köszönetemet fejezem ki a kiadványunk létrejöttét segítő valamennyi Szerzőnek és az 

általa képviselt szervezetnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az idei Víz Világnapját is 

emlékezetessé tegyük! 

Kívánok az ünnepi kiadványunk olvasásához kellemes időtöltést!  

 

 

 

Tassonyi Annamária 

a Magyar Hidrológiai Társaság 

Borsodi Területi Szervezetének elnöke 
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Bükki forrásból, bükki Csapvizet  

Horányiné Csiszár Gabriella  

MIVÍZ Kft., Miskolc 

A MIVÍZ Kft. és jogelődjei 109 éve szolgáltatják az ivóvizet Miskolc és a környező 

települések fogyasztói részére. Miskolc város csodás vízkinccsel rendelkezik, irigylésre 

méltó azoknak a magyarországi településeknek, akik még mindig vízminőségi 

problémával küzdenek, és zacskóból fogyasztják mindennapjaikban az ivóvizet. 

Itt a Bükk lábánál friss, hűs bükki forrásvizet, bükki karsztvizet, bükki Csapvizet iszunk. 

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A miskolci 

karsztforrások kiemelten érzékeny, üzemelő víztermelő létesítmények. Miskolc város 

vízigényének jelentős részét a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő víztermelő telepek biztosítják, 

amelyek felszín alatti vízbázisokra települtek. A karsztvizek kitermelése egyrészt 

gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű) 

és önálló egységnek tekinthető Ómassa vízműtelep (Ómassa település vízellátása)), 

másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Miskolctapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, 

Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű (jelenleg üzemen kívül)) történik. A 

források vízhozamai a hidrometeorológiai viszonyokra érzékenyek, hozamuk általában 

tavasszal tetőzik, míg az nyári szárazabb évszakokra tartósan az átlag alatt marad, bár 

ez a tendencia az utóbbi évek éghajlatváltozása miatt eltolódott, vagy teljesen elmaradt, 

mint jellemzően 2022-ben is. 

 

Miskolci víztermelő karsztforrások ismertetése 

Miskolctapolcai vízmű 

A Miskolctapolcán a mai vízmű területén több hideg és melegvizű vízfakadás volt, melyet 

már a kőkor embere is használt, de a törökök is élvezték a terület jóságát és fürdőzési 

céllal hasznosították. Olasz mesterek, Pazár István tervei alapján a legjelentősebb 

fenékforrásra 1909-1913-ig mélyítették a 2,5 m átmérőjű Olasz kutat, melyből Miskolc 

város hálózati ivóvízvezetékébe először indult meg a tiszta karsztvíz. 1990-es évek elején 

a régi Olasz kút mellé Új kutat létesítettek, mely közvetlenül a vízadó karsztjáratra 

települt. A két aknakút között közvetlen kapcsolat van egymással, de a víztermelő 

szivattyúk az Új kútban vannak beépítve. 

  
Forrás: MIVÍZ Kft. 
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Szinva forrási vízmű 

 

A Szinva forrási vízműtelep két forrásból áll, Szinva Felső-forrás és Szinva Fő-forrási 

vízmű telepből. 

 

Szinva Fő-forrás 

 

A leszálló típusú Szinva Fő-forrást a lillafüredi Palotaszálló és a környező épületek 

vízellátására foglalták. A Szinva Fő-forrás utánpótlási területének vízadó kőzetanyaga a 

Bükk legjobban karsztosodott egysége a Bükkfennsíki Mészkő Formáció, mely 

tartalmazza az összes karsztosodás jellemzőit. A szűk szurdokban az eredetileg több 

helyen feltörő forrásokat a vízzáró, függőlegesen álló Szentistvánhegyi Metaandezit 

Formáció duzzasztó hatása kényszerítette a felszínre. Az 1974-es árvíznél feltárult ősi 

kráterforrás (16 m mély) alján feltárt kráterbarlanggal, az árvizi forráson mélyült akna 

20,3 m mélységgel kis szakaszon feltárt barlanggal és a volt szárnyas tetejű épület alatti 

termelő akna adja a Szinva Fő-forrás vízadó járatrendszerét.  

 

 

  
Forrás: MHSZ Könnyűbúvár klub felmérése 

 

 

Felső Szinva-forrás 

 

Az eredetileg volt turistafoglalás mellett kihajtott 60 m hosszú kutató táróból lett 

kialakítva 1971-ben a szivornyás vízkivétel. A Felsőtárkányi Mészkő biztosítja a Felső 

Szinva-forrás utánpótlását, mely a Szinva Fő- forrás Bükkfennsíki Mészkő Formációjához 

képest kevésbé jó karsztosodottsági jellemzőkkel bír. A vízzáró Szinvai Metabazalt 

harántolásának duzzasztó hatása miatt tör fel, éppen ezért részben átbukó, leszálló 

típusú karsztforrás. A kőzetek tektonikus zónájából, a vágat végén kialakított 

oldalüregből fakad. Az összegyűjtött karsztvíz a Szinva Fő-forrás termelő aknájába 

vezetve kerül a vízhálózatba.  
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Forrás: KEVITERV anyagából átvéve 

 

 
 

Anna-forrás 

 

Miskolc-Lillafüreden, a Palota-szálló alatt található Anna-forrási vízmű 3 fakadó forrása, a 

Szinva és Garadna patak találkozásánál, édesvizi mésztufán keresztül fakad. A Hámori 

Dolomitból táplálkozó források vizét először 1765-ben Fazola Henrik használta fel a bükki 

vashámorokban. 1823-ban a hámori duzzasztógát megépítését követően próbálkoztak 

először a források foglalásával, egy 90-100 m hosszú, több szakaszban épített kétszintes 

mésztufába hajtott tárórendszer segítségével, majd ezt a Palota-szálló építésekor 

mesterséges folyosókkal kötötték össze. Az időközben beomlott tárórendszer újbóli 

bővítése az 1950-es és 1960-as évekre tehető, amikor az egyre növekvő vízigény 

kielégítésére a 3 karsztforrásból összegyűjtött vizet bevezették a vízhálózatba. Az 1980-

as években végzett feltárások során igazolást nyert, hogy a mésztufa barlang kialakulása 

nem utólagos kioldás eredménye, hanem az üregrendszere a hiányosan lerakódott 

mésztufa kialakulásakor képződött. Jelenleg az Anna I. forrás vizét vezetjük a vízellátó 

rendszerbe.  
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Forrás: Czakó László, Debreceni Búvárklub 

 

Szent György- és Tavi-forrási vízmű 

 

A Szent György- és Tavi-forrás, Diósgyőrben, a Bükk hegység peremén a Diósgyőri vár 

lábánál fakad. Utánpótlását Fehérkői Mészkő Formáció biztosítja, majd a völgy közepe 

felé haladva ez a karsztos vízadó egyre mélyebbre zökken, felette egyre vastagabban 

fedve miocén üledékkel. 

A vízmű források hegylábi fakadásuk a hideg és melegvizes zóna határára esik, ezért 

hőmérsékletük (Tavi-forrás: 17 oC - os, Szent György-forrás: 22 oC - os) 

Tavi-forrás 

A vízműves foglalás a második világháború elején megnövekedett DIMÁVAG termelés 

miatt vált szükségessé. az 1940-es évek elején megtervezik a területen fakadó nagyobb 

hegylábi források foglalását. Kivitelezésre csak a háború után került sor. A kivitelezés 

nem volt tökéletes, mert az eredeti tervtől eltérően a kútsüllyesztés és a galériafektetés 

csak csekély mélységben valósult meg, ezért visszatérő probléma volt a víz minősége. Az 

1950-es évek elején, a megnövekedett vízigény és a száraz periódus miatt, egy meddő 

próbafúrási kísérletet tettek. Az egykori kőbánya udvarán 8-14 m mély kutatóaknát 

mélyítettek, és abból egy kutatóvágatot hajtottak ki a Vár irányába. 1960-1990 évekig 

több kutatás, és vízfeltárás történt a területen, melynek végső eredménye két akna 

mélyítése lett. A felszíni vizek kizárásával. 8 m mélységben elérték a törésvonal 

rendszert, majd ezt követte a keleti akna mélyítése 20 m mélységig. A munkálatok 

végleg csak a 1990-es évek elejére fejeződtek be, a nyugati akna termelőaknává 

válásával, búvárszivattyú beépítésével, valamint a két akna közötti járat kiépítésével. 
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Forrás: Czakó László, Debreceni Búvárklub 

 

 
 

Szent György-forrás 

 

Az 1960-as évek szárazsága és a város ivóvízhiánya tette szükségessé a kutatást. A 

területen fakadó három fakadó közül a Szent György-forrás kürtőjének kibontására 

1961-1963 között a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoport és a DVTK 

Barlangkutató Csoport tagjai kísérletet tettek.1963 és 1964-ben újabb feltárásokat 

végeztek a területen, végül egy kutató tárót hajtottak ki, melynek célja a fő vízadó réteg 

elérése volt. A melegvizes járatot a völgy talpától számítva 15 m mélységben elérték. A 

járatra telepített akna mélyítése során az első gyűrűs tag aláfejtés után nehezen akart 

megindulni. A hirtelen terhelésre megfutott és elferdült, ezért ferdén tudták tovább 

folytatni a forrásfoglalást, melynek a végén a kútköpeny áttörésével érték el a vízadót. 
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Forrás: Kardics I - Szlabóczky Pál felmérése 

 

Királykút és Felső-forrási vízmű 

 

Királykút 

 

Királykút a Diósgyőrt látogató középkori királyok kedvenc vadászati ivóhelye volt. A 

leszálló forrás a Kiss-fennsík lábánál, a Kisfennsíki Mészkő formációból tör a felszínre. 

Bányászati foglalása 1975-ben történt, melynek a célja a karsztvizek minél mélyebb 

szinten történő megcsapolása volt. Először egy kutató aknát majd egy víztermelő tárót 

hajtottak ki, mellyel egy 60 m hosszú víz alatti barlangjáratot tártak fel. Jelenleg üzemen 

kívül. 

 

  

Forrás: Szlabócky Pál felmérése 

 

Felső-forrás 

 

A Diósgyőri Vasgyár részére 1910-ben ipari vízellátásra foglalták, majd a közműves 

ivóvízellátó rendszerre 1952-ben kötötték rá. A Kis-fennsík keleti részén, a Forrásvölgy 

legjelentősebb leszálló forrásaként lép a felszínre. A vízgyűjtőről származó karsztvíz egy 
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részét a hegyoldalba hajtott 6 m hosszú táró gyűjti össze, másik, mélyebben szivárgó 

része a Királykúti forrást táplálja, így vele egy hidraulikai egységet képez.  

 

  

Forrás: MIVÍZ Kft. 

 

Ómassa vízmű 

 

Az Ómassa vízmű Ómassa község területén, a Jávor hegy lábánál fakad. Az 1987-1988-

as években felmerült vízigény miatt a fő karsztvíz árammal szemben fúrt, 120 m hosszú, 

szűrőzött kutató fúráson keresztül jut a felszínre a karsztvíz. Utánpótlását a Hámori 

Dolomit Formációból kapja, és a dolomit, illetve a rosszabb vízvezető képességű 

Ablakosvölgyi Mészkő Formáció határán lép a felszínre.  

 

   

Forrás: MIVÍZ Kft. 

 

 

Miskolc város ivóvízellátása, története 

 

Az ősember is tudta, ahol víz van, ott élet van, ezért a korai város és környezetében 

gyorsan letelepedtek elődeink. Az évszázadok során kialakultak a települések, viszont a 

modern kor emberének az infrastruktúra fejlettségi szintjét többek között a biztonságos 

vízellátás jelentette. 136 évvel ezelőtt Miskolc elöljárói eldöntötték, a városnak vezetékes 

ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés szükséges. 

Miskolctapolcán, az Olasz kút volt az első, vízellátó rendszerre kapcsolt forrásfoglalás a 

forrásfoglalás végleges terveit a városi vízmű első igazgatója Pazár István készítette. Az 
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Olasz kút nevét, a forráskialakítás munkálatait irányító olasz származású mesterről, 

Lenarduzzi Jánosról kapta. 1913-ban elindult az akkori Miskolc-Tapolcáról a város felé 

vezetéken az ivóvíz, ezzel egy időben megalakult a viziközmű szolgáltató, a MIVÍZ Kft. 

elődje. Sorban követték, az akkor még különálló városrészek vízellátására foglalt 

karsztforrások sora, így egyrészt a gravitációs forrásfoglalások, a Szinva-forrási vízmű, 

Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű, másrészt a szivattyús üzemű vízművek, a Tavi-

forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű, Ómassa - Garadna forrási 

vízmű. 

Kezdetben a város 40 km ivóvízvezetékkel, és 38 km szennyvízvezetékkel rendelkezett, 

jelenleg Miskolc ivóvíz gerinc vezetékhálózat hossza 686 km, szennyvízvezetéke 580 km. 

A vízellátó rendszer a város morfológiai tagoltságából kifolyólag, 73 nyomászónával 

működik, a vízellátási rendszerhez 50 db összesen 30.515 m3 térfogatú ivóvíztároló 

medence tartozik, a város és környezetének napi vízigénye 40.000-45.000 m3/d. 

Az ivóvíz biztonsága elsődleges szempont Miskolc vízellátó rendszerének 

működtetésében 

Társaságunk a biztonságos vízellátás érdekében a kívánt vízmennyiséget és minőséget, a 

termelés és az elosztáson keresztül a fogyasztói végpontokig biztosítja. A víznyerő 

helyekről termelt víz minősége az év döntő többségében kiváló minőségű, így vízkezelési 

eljárás során a fertőtlenítésen kívül nem kerül alkalmazásra egyéb beavatkozás. 

A vízbiztonság érdekében a víztermelő telepeken, illetve az ivóvíz hálózat számos pontján 

a MIVÍZ Kft. akkreditált Laboratóriuma vízminőség vizsgálatokat végez, valamint 

bakteriológiai és vízkémiai gyorstesztekkel végzett vízminőségi ellenőrzéssel az esetleges 

vízminőségi változást követjük nyomon. A vízminőség gyors változásának detektálására 

Miskolc város ivóvizét biztosító kutakra, forrásokra on-line monitoring rendszer került 

kiépítésre. A monitoring rendszer, az általa észlelt vízminőségi paramétereket a MIVÍZ 

Kft. központi telephelyén lévő Diszpécserszolgálathoz továbbítja, egy központi 

távfelügyeleti számítógépre. Ez a távfelügyeleti rendszer biztosítja az ivóvízellátáshoz 

kapcsolódó objektumok folyamatos (on-line) ellenőrzését, illetve szükség esetén az 

azonnali beavatkozásokat. 

MIVÍZ Kft. három karsztvízműtelepén működik UV fertőtlenítő berendezés, mely az egyik 

legmodernebb fertőtlenítési technológia. Előnye, hogy kevesebb helyet igényel, mint a 

többi fertőtlenítési technológia, fizikai módszer elvén alapul, csökkenő veszélyes vagy 

korrozív vegyszer kerül felhasználásra a fertőtlenítés során, kevesebb visszamaradó 

káros hatás mellett rövidebb behatási idő szükséges (a bevilágítás alkalmával 

végbemegy a fertőtlenítés). 

 

Az egyik legmodernebb víztisztítási technológia a MIVÍZ Kft-nél 

 

Nagyban megnövelte és támogatta Miskolc vízellátásának biztonságát a KEOP-7.1.3.0/B-

2008-0002 pályázat megvalósulása Miskolctapolcán. A fejlesztési cél, a korszerű 

víztisztítási technológia kiépítése volt 800 m2 - en, a meglévő vízműtelep 

korszerűsítésével, valamint 2 db 500 m3 -es térszíni szűrt víztároló megépítése. Konkrét 

cél: a zavarosság NTU<1 érték alatt tartása, max. 1500 m3 /h, átlagosan 1050 m3 /h 

mennyiségű szűrt víz kibocsátása mellett. 
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A technológia szükségességét az adta, hogy a vízgyűjtőn lévő hegyvidéki településeknek 

nem megfelelő a csapadékvíz és szennyvízelvezető rendszere, így a csatornahálózat 

működése szennyezési forrás a vízbázisaink számára. A területhasználatból fakadóan 

elsősorban bakteriális szennyeződéssel kell számolni. A nyersvíz zavarossága 

összefüggésben van mikrobiológiai szennyezettségével, így a nagycsapadékok esetében 

fellépő zavarosság általában mikrobiológiai terhelést is jelent. 

 

 
 

Miért ultraszűrés valósult meg Miskolctapolcán? 

 

 Nagy hatékonysággal távolítja el a mikro-organizmusokat. 

  Vírus 99,999%-t. 

  Baktérium 99,999%-t. 
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 A nyersvíz minőségének gyors változása nem tudja befolyásolni a tisztítási 

hatásfokot. 

 A membrán pórusméretétől nagyobb, mindenféle szennyezést eltávolít 

(baktérium, vírus, parazita, zavarosság, stb.) 

 

Az ultraszűrés víztisztítás egységei: 

 Víztermelő kutak, kútszivattyúk 

 Előszűrők 

 Ultraszűrő berendezés 

 Ivóvíz fertőtlenítés (klórozás) 

 Ivóvíztároló medencék 

 Hálózati nyomásfokozás 

 

 
Előszűrők 

 

Vízkezelés technológia egységei: 

 Mosóvíz rendszer 

 Regenerálási vegyszeres (CEB) folyamatok 

 Technológiai-víz kezelés 

 Szennyvíz rendszer 

 Gépészet, energiaellátás, műszerezés 

 Vezérlés, folyamatirányítás 
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Ultraszűrő terem 

Ultraszűrő berendezés: 

 

Az ultraszűrő berendezés (UF blokk) 8 db egyidejű működésű, azonos teljesítményű és 

felépítésű UF egységből áll, de a vízigénynek megfelelően, ill. tetszés szerinti párosítással 

is működtethetők. 

Feladata az előszűrt víz lebegőanyag-tartalmának, mikrobiológiai szennyezőknek a 

kiszűrése. Az ultraszűrési folyamatban a 0,02 mikron (20 nanométer) pórusméretének 

megfelelően eltávolítja a vízben lévő lebegő anyagokat: a kolloidokat, a baktériumokat, a 

vírusokat, a protozoákat, a fehérjéket.  

   

Egy berendezés (UF egység) jellemzői: 

Membrán modul:   40 db/egység 

Membrán felület/egység:  2 400 m² 

Pórusméret:    0,02 mikron 

Működési nyomás:   max. 5 bar 

 

Az Ultraszűrő technológia 8 db UF egységből áll 

Egységenként 40 db membránmodullal. 

 

 
Ultraszűrő blokkok 
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A Miskolctapolcai vízműben üzemeltetett ultraszűrési membrántechnológia 

tapasztalatai, jövőkép 

 

 Miskolctapolcai vízműben üzemeltetett ultraszűrési membrántechnológia 

megbízhatóan - kedvező üzemeltetési költségekkel- jól működik (membránszűrés 

dinamikusan fejlődő víztisztítási művelet) 

 Az eddig jelentkező tartós esőzések okozta hirtelen zavarosság- és mikrobiológiai 

terhelésnövekedéseket a rendszer az elvárt biztonsággal és hatékonysággal 

kezelte, és folyamatosan biztosítja a kiváló minőségű ivóvizet 

 A technológiai vízfelhasználásunk, az elvárt 4%-os határon belül teljesült 

 Villamos-fogyasztásunk 0,30 kW/m3 fajlagos energiafelhasználási érték alatt volt 

jellemző 

 Vegyszerfelhasználás mennyisége is szintén kedvező 

 Klórfelhasználásunk is majd felére csökkent 

 Technológiát változtatás nélkül üzemeltetjük 

 Kisebb hatékonyjavító finomítások várhatóak 

 Nagy teljesítményű szivattyúk cseréje gazdaságosabb, hatékonyabbakra, ezzel 

párhuzamosan a frekvenciaváltók szükség szerinti cseréje 

 

 

A MIVÍZ Kft. működése során mindig fokozottan vette figyelembe a 

vízbiztonságot, hogy fogyasztóink számára a legjobb minőségű vizet biztosítsa. 

 

A 2022 évi Víz világnapjával, március 22-én veszi kezdetét az a 

Szemléletformáló kampányunk, ami az ivóvíz fogyasztás előtérbe helyezésére, 

vizeink megvédésére, a víztakarékosságra való figyelem felhívásra irányul. 

 

Kísérje figyelemmel a kampányunkat, mert mi ott leszünk! 

 

 

A SZERZŐ 

 

HORÁNYINÉ CSISZÁR GABRIELLA, ivóvíz gazdálkodási vezető, MIVÍZ Kft.  
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Felszín alatti vizeink, vízgazdálkodás 

Gyenesné Hanyu Zsuzsanna  és Boros Gabriella 

Északmagyarországi Regionál is Vízmű Zrt.,  Kazincbarcika 

Vízkészletünk 

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 4 megyére kiterjedő szolgáltatási 

területén a legkülönfélébb felszíni és felszínalatti vízfajtákból állít elő fogyasztásra 

alkalmas ivóvizet. 

Társaságunk a területéhez tartozó lakosság megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízzel 

való ellátását jelenleg 6 felszíni víztározó, 44 üzemelő forrásfoglalás és 126 üzemelő 

termelőkút üzemeltetésével biztosítja.  

 

ÉRV ZRt. Vízbázisainak 2021. évi nyersvíz termelése 

Vízkészlet 

jellege  

Vízbázisok 

száma 

(db)  

Termelt nyersvíz 

(m3/nap)  

Termelt nyersvíz 

százalékos 

megoszlása az 

egyes vízbázis 

típusok szerint 

Rétegvíz 25 db 6 122 8% 

Talajvíz 15 db 3155 5% 

Talajvíz, dúsítással 1 db 9840 13% 

Karszt- és 

hasadékvíz 
19 db 9 124 12% 

Partiszűrésű víz 1 db 7 959 11% 

Felszíni víz 7 db 37 556 51% 

Összesen 68 db 73 756 100% 

1. számú táblázat 

 

1. számú diagram 

A fogyasztói csapig azonban a vízgazdálkodás, a vízkezelés, a vízszolgáltatás és nem 

utolsó sorban a vízbázisvédelem feladatain, kihívásain keresztül vezet az út. 
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Vízgazdálkodás 

 

A víziközmű szolgáltatónak egyik alapfeladata a szolgáltatási területén a sikeres 

vízgazdálkodás megvalósítása. E tudatos emberi tevékenység segítségével a természet 

vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való - optimálisra törekvő – 

összehangolása érhető el, tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási beavatkozások 

révén.  

Beletartozik minden olyan tevékenység, amely a természetes vizeket érinti, és amely 

összeköti a természetben és a társadalomban végbemenő vízkörforgást.  

Alapvetően a vízgazdálkodás a vízigények hosszú távú kielégítésére irányuló törekvést és 

döntően a vízkészletekkel való gazdálkodást jelenti. 

  

A hazai vízgazdálkodás főbb jellemvonásai 

- A települések környezetében elszennyeződött a felső vízadó réteg. 

- Felszíni vizeink közül a kis higítóképességűek minősége rossz. 

- Sekély tavaink az eutrofizálódás különböző mértékű jeleit mutatják. 

- A vízgazdálkodás fejlesztési költségei nagyok: a cselekvések ütemezése és a 

megfelelő finanszírozási formák megtalálása nagyon fontos. 

- A jövőnek a tág értelemben vett átalakulásból származó bizonytalan trendekkel 

kell számolnia, a gazdaságtól kezdve az emissziókon át a klímaváltozásig és a 

szakembergárda fejlődéséig. 

 

Víziközmű szolgáltatóként vízgazdálkodási feladataink közé tartozik:  

- a társadalmi vízigény és a természetes hidrológiai adottságok közötti eltérés 

kiegyenlítése adott térségen belül (vízkészlet-gazdálkodás),  

- a víz feltárása, kitermelése, elosztása, szállítása,  

- a használt víz összegyűjtése, kezelése, visszavezetése,  

- a víz minőségének és mennyiségének védelme  

- vízkárelhárítás (árvízvédelem, káros szennyeződés elleni védelem)  

 

Felszínalatti vizeink 

 

A hálózatba adott vízmennyiségünk közel fele felszínalatti vízből származik.  

Vízellátás szempontjából az alábbi felszínalatti vízkészletek jöhetnek szóba: 

- a felszínközeli vizek (talajvizek),  

- a rétegvizek,  

- az átmeneti (partiszűrésű, talajvízdúsítás),  

- a karszt- és forrásvizek. 

 

Talajvíz  

A felszín közeli víz (talajvíz) szoros kapcsolatban áll a hidrológiai tényezőkkel, ezért a 

víztermeléssel kapcsolatos sajátosságai változóak. A fizikai, kémiai tulajdonságai az 

ivóvízként történő felhasználhatóságát nehezítik. Felszíni eredetű szennyezésekkel 

szemben érzékenyek (a természetes védettség részleges hiánya, a fedő képződmény 

nem kielégítő hatékonysága az egyes szennyezők visszatartásában), ezért kiterjedt 

védelemre szorulnak.  

Hazánk talajvizeinek nitrát, nitrit és ammóniumion, valamint az összes foszfor 

tartalma általában magas, a megengedett határérték feletti. Lokálisan, a 

szennyezőforrások közelében előfordulhat határérték feletti UV olaj, klorid, szulfid és 

nehézfém tartalom, valamint bakteriológiai szempontból is lehet kifogásolható a minőség.  
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Legfontosabb szennyezőforrások:  

- Mezőgazdaság  

- Állattartó telepek  

- Csatornázatlan települések  

- Ipartelepek  

- Szeméttelepek  

 

Korábban a vízellátás általánosan elterjedt megoldása volt a talajvíz. A mai vízigények 

mellett azonban közműves vízellátásra már csak korlátozottan felel meg, csak kedvező 

feltételek mellett (rétegkifejlődés, utánpótlódás) alkalmas nagyobb vízmennyiség 

gazdaságos kitermelésére.  

Kitermelés ásott kúttal (0,5-5 m3/d), aknakúttal (20-1000 m3/d), vagy csőkúttal (100-

600 m3/d) történhet.  

 

Társaságunk kezelésében 15 db talajvíz jellegű vízbázis található, melyek az éves 

nyersvíztermelés 5 %-át adják, kb. 3200 m3/nap átlagtermeléssel. Vízminőségükről 

elmondható, hogy a kezeletlen nyersvízben jellemzően mikrobiológiai szennyeződések és 

egyes esetekben vas-, mangán-, nitrát- és szulfátionok is előfordulnak.  

 

 
1-2. ábra Talajvizes kútfúrás Verpeléten és az elkészült V. sz. termelőkút 

Rétegvíz  

A rétegvizek minősége, a külső emberi és környezeti hatásoktól való védettségük miatt 

általában állandónak tekinthető, a külső természeti tényezőkkel nincs közvetlen 

kapcsolat, és többnyire az oldalirányú vízmozgás is minimális.  

 

A rétegvíz hazai vízellátásunk egyik fő bázisa:  

- Magyarország mintegy kétharmadán igénybe vehető és  

- Magyarország mintegy felén pedig csak ez az egyetlen víznyerési lehetőség.  

 

Mélységi vizekben előforduló ammónium, vas, mangán, arzén jelenléte a sajátos 

földtani környezettel magyarázható, rétegeredetű, a víz minőségét az azt tározó kőzet 

tulajdonságai határozzák meg.  

A szennyezőanyag-transzportok azonban felerősödhetnek abban az esetben, ha a 

rétegvizek kitermelésekor a csapolás mértéke bizonyos mértéket meghalad. Így a 

fokozódó depressziók, valamint az ezzel járó nagyobb hidraulikus gradiensek miatt, a 

korábban szemipermeábilis rétegek permeábilissá válhatnak.  
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Társaságunk kezelésében 25 db rétegvíz jellegű vízbázis található, melyek az éves 

nyersvíztermelés 8%-át adják, kb. 6100 m3/nap átlagtermeléssel. Vízminőségükről 

elmondható, hogy a kezeletlen nyersvízben jellemzően vas-, mangán- és ammóniumion 

szennyeződések találhatóak. 

 

    
3-4. ábra A Meszesi Vízmű rétegvizes termelőkútja hozamvizsgálat közben 

 

Átmeneti jellegű a vízszerzési mód  

Átmeneti jellegű a vízszerzési mód, amikor a felszíni vizet felszínalatti közvetítő 

(szivárogtató és szűrő) közegen átvezetve felszínalatti módszerrel (kút, akna, galéria) és 

lehetőleg felszínalatti vízre jellemző minőségben termeljük ki, tehát a felszíni víz 

tisztításához a természetes környezeti adottságokat hasznosítjuk.  

A megvalósítás két módon lehetséges:  

- partiszűréssel és  

- talajvízdúsítással.  

 

Partiszűrés 

Partiszűrésre a szemcsés-törmelékes (homokos-kavics, kavicsos-homok), felszíni 

vizekkel kapcsolatban lévő vízadó rétegek alkalmasak. A szűrőréteg, a folyó mederképző 

és törmelékfelhalmozó munkája szerint, a keskeny (néhány 10 m) szélességűtől a több 

km-es kifejlődésig változik. Utánpótlódása főként valamelyik felszíni vízből (folyó vagy 

állóvíz) történik. A mederrel folyamatos hidraulikai kapcsolatban áll (megcsapol vagy 

visszatáplál). A felszíni vízkészlet részének is tekinthető. Kitermelési módja és a kitermelt 

víz minősége azonos a felszín alatti vizekével.  
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Vízminőség alakulás szempontjából a partiszűrés jellegzetesen mélységi szűrési folyamat. 

Ezen belül domináns a biológiai (u.n. lassú) szűrés, de jelen vannak fizikai, fizikai-kémiai, 

kémiai részfolyamatok is.  

- A biológiai úton lebontható szerves szennyeződés a szűrőrétegben bontódik le, ill. 

kötődik meg a talajszemcsék felületén,  

- az aerob körülmények közt történő lebomlás oxigénigényes, széndioxidot termelő 

folyamat,  

- a ritkábban előforduló anaerob folyamatok esetében a nitrát- és a szulfát ionok 

szerepelhetnek oxigénforrásként, ezáltal ammónia és kénhidrogén keletkezhet.  

A lebontódás módját és mértékét elsősorban a lebontható szerves anyagok 

koncentrációja és a rendelkezésre álló oldott oxigén készlet határozza meg.  

A partiszűrési folyamat jellegéből is következően a természetben is előforduló szerves 

szennyező anyagok eltávolítására vagy csökkentésére alkalmas. Más, pl. ipari eredetű 

szennyező anyagok (szervetlen és szerves mikroszennyezők) a partiszűrés után 

gyakorlatilag alig csökkent koncentrációval érkeznek a kitermelés helyére.  

 

Társaságunk kezelésében 1 db partiszűrésű vízbázis található, mely az éves 

nyersvíztermelés 11%-át adja, kb. 8000 m3/nap átlagtermeléssel.  
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5. ábra A Csúcsvízmű partiszűrésű kútjai a Hernád-folyóból nyerik vizüket 

Talajvízdúsítás  

A felszínközeli rétegek vízadóképessége a vízháztartásukat befolyásoló tényezők hatására 

jelentősen ingadozhat. Az is gyakori jelenség, hogy az igénybevett vízadó réteg 

természetes utánpótlódása nem kielégítő.  

A talaj- ill. rétegvíz dúsítása a kitermelhető felszín alatti vízkészlet felszíni vízből történő 

pótlását jelenti. E megoldásnak a közvetlen felszíni víztisztítással szembeni előnye, hogy 

a víztisztítás egy része a természetes közegben végezhető el, és a vízminőség is a 

felszínalatti minőséghez áll közel.  
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A dúsító rendszerek általános elemei:  

- a felszíni (dúsító) víz kiemelése,  

- a dúsító víz előtisztítása,  

- a víz bejuttatása felszínalatti vízadó rétegbe,  

- a dúsító és a felszínalatti víz együttes kitermelése.  

Lényeges szempont, hogy a felszíni víz legkedvezőbb minőségű zónájából (sodorvonal, és 

a vízálláshoz tartozó optimális mélység) történjen a kiemelés. A dúsítóvíz előtisztításának 

mértékét több körülmény együttes mérlegelésével kell eldönteni. Ezek:  

- a nyersvíz természetes (és változó) minősége,  

- a kialakítható szivárogtató rendszer vízminőség javító képessége,  

- a szivárogtató rendszer üzemének állandósága,  

- a felszín alatti réteg terhelhetősége.  

 

Társaságunk kezelésében 1 db talajvízdúsítású vízbázis található, mely az éves 

nyersvíztermelés 13%-át adja, kb. 10000 m3/nap átlagtermeléssel. 

 

 
6. ábra Borsodszirák Vízmű, üzemelő talajvízdúsító medence 

Karsztvizek 

A karszt és a hasadékvizek kevésbé védettek, mennyiségük és minőségük is változóbb 

lehet. A hegységperemi, hegységi területek forrásvizei általában ivóvíz-minőségűek, 

hazai jelentőségük kisebb. Azonban mégis fontos vízszerzési bázisaink, mivel:  

- olyan területen fordulnak elő, ahol más vízszerzési lehetőségekben hiány van,  

- a kedvező kifejlődésű helyeken jelentős víztermelésre van lehetőség,  

- megfelelő védettség esetén a kinyerhető víz minősége kifogástalan lehet.  

 

A karsztvíz általános minősége igen kedvező, a közepesnél valamivel magasabb 

keménységű, és rendszerint kezelés nélkül (ill. csak fertőtlenítési lehetőséget biztosítva) 

hasznosítható. Kivételt képez a közvetlenül beáramló, esetlegesen felszíni szennyező 

anyagokat szállító víz. Ilyen esetekben a víztisztítás mellett kiemelt jelentősége van a 

megelőzésnek, amely a közvetlen felszíni kapcsolat felderítését és megszüntetését 

igényli.  

A legszélsőségesebb feltételek a nyitott karsztra jellemzőek, ahol a felszínig terjedő 

járatokba a csapadékvíz sokszor késleltetés és szűrés nélkül juthat. Emiatt a nyílt 

karsztnál fokozott a külső szennyezésből eredő vízminőség romlás veszélye.  
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Társaságunk kezelésében 19 db karsztvíz jellegű vízbázis található, melyek az éves 

nyersvíztermelés 12%-át adják, kb. 9000 m3/nap átlagtermeléssel. Vízminőségükről 

elmondható, hogy jellemzően mikrobiológiai szennyeződések jelennek meg bennük. 

 

  
7-8. ábra A kácsi és a szögligeti forrásfoglalás 

Ivóvíztisztítás 

 

Vizeink számtalan módon elszennyeződhetnek, természetes módon (pl. vízvezető 

rétegből való káros anyag kioldása (arzén), eutrofizáció a felszíni vizekben), valamint 

emberi mulasztások útján is (ipari, mezőgazdasági szennyezések). 

A víztisztítás célja, hogy a rendelkezésünkre álló, egészségügyi szempontból kifogásolt 

felszíni vagy felszín alatti nyersvízből, a természetes és mesterséges, mechanikai, kémiai 

és mikrobiológiai szennyezések eltávolítása révén megbízható minőségű ivóvizet állítsunk 

elő. 

Szolgáltatási területünkön található vízbázisaink esetében Társaságunknak különféle 

vízminőségi problémákkal kell szembenéznie, azokra megoldást találnia. A kémiai (vas-, 

mangántalanítás, nitrit-, ammóniummentesítés), fizikai-kémiai (derítés, szűrés), 

biokémiai tisztítási technológiák és fertőtlenítés segítségével az egészséges 

ivóvízszolgáltatás megvalósítható. 

Víztisztító telepeinken a legkülönfélébb vízkezelési módszereket alkalmazzuk a jó 

vízminőség elérése érdekében, melyek között olyan egyedülálló és fejlett tisztítási 

technológiák is megtalálhatóak, mint a talajvízdúsítás, vagy a membránszűrés. A 

teljesség igénye nélkül az alábbi vízkezelési technológiák találhatóak meg víztermelő 

telepeinken: 

Előoxidáció, előklórozás, savtalanító-, gáztalanító- és pihentetőmedencék alkalmazása, 

derítés, homokszűrés, membránszűrés, aktívszén szűrés, vas-mangántalanítás, 

ammóniummentesítés, fertőtlenítés (klór-dioxiddal, Na-hypoklorittal, klórgázzal), 

törésponti klórozás, talajvízdúsítás, tólevegőztető berendezés alkalmazása, hálózatba 

Twin-oxid adagolás, stb. 



 
MHT Borsodi Területi Szervezete - 2022. évi Víz Világnapi ünnepi kiadvány  

  

25 

 

  
9-10. ábra Membránszűrő a Lázbérci és a Szalajkai Vízműben 

 
11. ábra Tisztítási fázisok a Lázbérci Vízműben 

 

Vízszolgáltatás 

 

Az ÉRV. Zrt. több mint 700 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátását biztosítja. A 

kitermelt ivóvíz a több mint 5000 km hosszú hálózaton keresztül jut el a felhasználókhoz.  

A kiváló vízminőség biztosításához elengedhetetlen a megfelelő műszaki állapotban lévő 

ivóvízhálózat, annak rendszeres karbantartása, műszaki és technológiai színvonalának 

fenntartása. 

Kiemelkedő fontosságú feladat az ivóvízvezeték hálózatban történő lerakódások, 

kiválások képződésének megakadályozása. Ennek egyik módja a víz megfelelő 

kezelésével, a hálózat helyes kialakításával történő megelőzés. A védekezés másik módja 

a tervszerű tisztítás, karbantartás, melynek során a már kialakult lerakódások, kiválások 

eltávolítása történik megfelelő mechanikai tisztítási módszerek alkalmazásával. 

A gyakorlati feladatokon túl az ÉRV ZRt. rendelkezik egy korszerű digitális Műszaki 

Információs Rendszerrel, mely mind az ivóvíz-, mind a szennyvízhálózatok műszaki és 

vagyonértékelési adatait tartalmazza, továbbá elősegíti az egyre növekvő adatmennyiség 

átláthatóságát, kezelhetőségét, valamint a változások nyomon követhetőségét. 

Az ivóvízhálózatok karbantartását elősegíti a Vízveszteségvizsgáló Csoport, melynek 

tagjai hatékonyan feltárják a hálózati veszteségek forrásait, ezáltal csökkentik a 

feleslegesen elfolyó víz mennyiségét. 
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12-13. ábra Csőtörés-elhárítás 

 

Vízbázisvédelem 

 

A mindenkori szabványnak megfelelő ivóvízminőséget többféle módon lehet (és kell) 

biztosítani. Megfelelő vízkezelési technológia alkalmazásával és az ivóvízhálózat 

karbantartásával elérhető a jó vízminőség. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, 

hogy ezeknek általában igen magasak a beruházási és üzemelési költségeik, valamint azt 

a tényt, hogy alkalmazásuk vegyszerhasználattal, technológiai iszapok és egyéb 

hulladékok keletkezésével járhat, mely újabb környezetvédelmi problémát jelenthet. 

Mindenekelőtt törekednünk kell a szennyezések elleni megelőző védelemre, azaz a 

vízbázisok biztonságban tartására. Vizeink védelme kiemelkedő jelentőségű feladat, 

melyben a víziközművek szerepe vitathatatlan.  

Vízbázisvédelmi feladataink között szerepel a vízkivételi művek védőterületeinek 

kialakítása és felügyelete. Társaságunk vízbázisaira kiterjedt szennyezés előrejelző 

monitoring rendszereket építettünk ki és üzemeltetünk (378 db üzemelő monitoring kút), 

melyeket vízbázistól függően adott időközönként ellenőrzünk, így megakadályozható, 

hogy az esetleges szennyezés eljusson a Fogyasztókhoz. 

A biztonságban tartás fontos eszköze a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak 

betartása, betartatása, valamint a környezettudatos viselkedésre való ösztönzés, hiszen 

nyilvánvaló, hogy a megfelelő minőségű ivóvíz hosszú távú biztosításának legolcsóbb és 

egyben legbiztonságosabb módja a szennyezés megelőzésén alapuló vízbázisvédelem.  

 

 
14. ábra Védőterület bejárás a bélapátfalvi kőfejtő területén 

 



 
MHT Borsodi Területi Szervezete - 2022. évi Víz Világnapi ünnepi kiadvány  

  

27 

 

Végszó 

 

Magyarország közüzemi vízellátásának közel 90%-át a felszín alatti vízbázisra telepített 

vízművek biztosítják. A felszínről származó szennyező anyagok hosszabb-rövidebb idő 

alatt elérhetik a víztermelés helyét, ezzel károsíthatják az ivóvízkészletet. A sérülékeny 

földtani környezetben lévő vízbázisok vízkészlete a védelmi intézkedések nélkül 

elszennyeződhetnek, veszélyeztetve ezzel a lakosság egészséges, jó minőségű ivóvízzel 

történő ellátását. Mivel az ivóvíz az egyik legfontosabb életfeltételünk, egészségügyi 

szempontból egy víziközmű-szolgáltatónak óriási a felelőssége. Azonban nem csak a 

vizeink szennyezettségi állapota jelent megoldandó problémákat, hanem a jelenlegi 

gazdasági helyzetben egy jól működő, korszerű műszaki eszközrendszer, vízkezelési 

technológia, ivóvízhálózat kialakítása, karbantartása, fejlesztése is komoly anyagi 

forrásokat, hozzáértést, feladat-megoldási készséget, és irányítómunkát igényel. 

Véleményünk szerint e tényezők együttesen teszik olyan széppé, érdekessé, kissé 

bonyolulttá ezt a hivatást, mely kihívást jelenthet Minden szakember számára.  

 

 

„A kiváló minőségű víz több mint a természetvédők álma, több mint egy politikai szlogen; 

a kiváló minőségű víz a megfelelő mennyiségben a megfelelő időben és helyen 

elengedhetetlen az egészség, a felfrissülés és a gazdasági fejlődés szempontjából.” 

 

       (Edmund S. Muskie) 

 

 
 

A SZERZŐK 

 

GYENESNÉ HANYU ZSUZSANNA, hidrogeológus, ÉRV Zrt.  

 

BOROS GABRIELLA, hidrogeológus, ÉRV Zrt. 
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Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési 

területén lévő távlati ivóvízbázisok és az azokkal 

kapcsolatos feladatok 

Domonyikné Koleszár Judit  

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területe (10.290 km2) a földrajzi 

és természeti adottságok alapján az ország egyik legváltozatosabb tájegységét foglalja 

magába.  

 
1. ábra: Az ÉMVIZIG működési területe 

 

Ez a változatosság a felszín alatti vizek esetében is megnyilvánul, hiszen annak minden 

típusa előfordul ebben az országrészben, úgymint: 

 az üledékes (kavics, homok) víztartókban lévő sekély mélységű talajvizek, illetve a 

mélyebben elhelyezkedő rétegvizek; 

 a karsztos (mészkő, dolomit) víztartókhoz kötődő karsztvizek; 

 a repedezett víztartókhoz (pl.: andezit) kapcsolódó hasadékvizek; 

 a folyók kavicsteraszában tározódó – a víztér felől folyamatosan utánpótlódó – parti 

szűrésű vizek.  

 

Korunk egyik legnagyobb kihívása a felszín alatti vizekkel való komplex gazdálkodás, a 

vizek mennyiségi és minőségi számbavétele, a vízkészletek átgondolt, tervezett 

használata, a vizek minőségének megőrzése a fenntartható fejlődés figyelembevételével. 

Ebben jelentős szerep hárul a vízügyi igazgatóságokra, amelyek állami 

alaptevékenységük körében gondoskodnak a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott vízgazdálkodási feladatok ellátásáról. 
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A Korm. rendelet az igazgatóságok tekintetében a vízkészletekkel való gazdálkodási 

feladatok között többek között előírja, hogy a vizek mennyiségi és minőségi védelme 

érdekében gondoskodni kell a távlati ivóvízbázisok megóvásáról, védőidomainak, illetve 

védőterületének meghatározásáról, valamint ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről. 

 

E feladat alapja, hogy Magyarországon a közcélú ivóvízellátást biztosító, jelenleg üzemelő 

vízbázisokon kívül felmérésre kerültek a még nem kihasznált, kedvező vízbeszerzési 

adottságokkal rendelkező területek (lokális távlati vízbázisok).  Ezek a vízbázisok jelentik 

az ország stratégiai ivóvíztartalékait, melyeket a későbbiekben jelentkező ivóvízigények 

kielégítésére kell fenntartani, illetve arra az esetre kell megóvni, ha a ma üzemelő 

ivóvízbázisok közül egyeseket - például elszennyeződés miatt - fel kell hagyni, vagy 

víztermelésüket valamilyen ok miatt korlátozni kell. 

 

Ebben fontos lépének tekinthető, hogy a Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) 

határozatával elfogadott rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési terv 19. tétele 

az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő.  

 

1993-ban kezdődött el a távlati vízbázisok számbavétele, a kitermelhető készlet - 

meglévő ismeretek alapján történő - becslése, a becsült védőterületeken megtalálható, 

tényleges, vagy feltételezett szennyező-források adatainak összegyűjtése. Ezzel 

egyidejűleg, a meglévő ismeretek alapján, a KHVM és az OVF elkészíttette a "Távlati 

vízbázisok biztonságba helyezésének előkészítése. Beruházási programtervet megalapozó 

tanulmányterv." c. anyagot, mely vízbázisonként becsülte az állapotértékelési, 

diagnosztikai feladatok költségeit és megadta a biztonságba helyezés érdekében 

elvégzendő feladatokat. Időközben a gazdasági-társadalmi viszonyok változása 

elengedhetetlenné tette egy új, a vízgazdálkodást szabályozó törvény megalkotását. Az 

1995. évi vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény, többek között, rendelkezik a távlati 

vízbázisokról is. Állami feladattá tette a lehetséges víznyerő területek távlati 

ivóvízbázissá nyilvánítását, és ezen vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban 

tartását.  

 

A Kormány 1995-ben áttekintette a vízbázisvédelem helyzetét és a 2249/1995.(VIII.31.) 

Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a távlati vízbázisok biztonságba helyezésére 

megindult beruházásokat folytatni kell.  

 

Két év múlva megjelent a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet. 

A rendelet szerint a távlati vízbázisok védelme érdekében védőidomot, védőterületet kell 

kijelölni. A távlati vízbázisok esetében a belső és külső védőövezetet nem, a 

hidrogeológiai "A" védőzónát pedig akkor kell meghatározni, ha a tervezett vízkivétel 

konkrét helye, mélységköze, a kutankénti víztermelés már megközelítőleg ismert. A 

hidrogeológiai "B" védőzónát minden esetben le kell határolni. 

 

Az ivóvízbázis-védelem folyamatában, a távlati vízbázisokkal kapcsolatban állami feladat 

lett a meglévő földtani-vízföldtani ismeretek kiegészítése után a megelőző jellegű 

biztonságba helyezés előkészítése (állapotértékelés, diagnosztika), a biztonságba 

helyezés és a biztonságban tartás. A biztonságban tartás folyamán újabb, a 

vízkészleteket veszélyeztető tevékenységek betelepülését, továbbá a víztermelő helyek 

előirányzott területén és közvetlen környékén a beépítéseket meg kell akadályozni. 

További kiemelkedő feladat a távlati vízbázis állapotának folyamatos ellenőrzésére 

alkalmas monitoring-rendszer kiépítése és üzemeltetése. 
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A diagnosztikai fázis végrehajtására indult ivóvízbázisvédelmi beruházási program 

megvalósítása során – a kísérleti telep és a monitoring-rendszer kiépítésével, és azon túl 

– a meglévő ismeretek olyan mértékű és színvonalú kiegészítését kellet elvégezni, 

amelyek alapján az elvégzett állapotértékelés, illetve a fiktív víztermelés és környezete 

mennyiségi és minőségi kölcsönhatásának előrejelzésével egyértelművé vált, hogy a 

védendő (feltételezett) víztermelés a vízminőséget károsan befolyásoló tevékenységek, 

területhasználatok korlátozásával, esetleges felszámolásával hogyan tartható fenn hosszú 

távon. 

 

Így bár minden nyilvántartott távlati ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben van, de 

kevésbé veszélyeztetettek üzemelő ivóvízbázisaink nagyobb részénél, mivel 

kijelölésüknél kiemelt szempont volt a terület viszonylagos érintetlensége, a jelentős 

szennyeződést okozó területhasználatok, tevékenységek hiánya.  

 

Az ÉMVIZIG 6 db távlati ivóvízbázis fenntartásáról gondoskodott a 8001/2000. (Kö. Vi. 

Ért. 5.) KöViM-KöM együttes tájékoztató kihirdetése óta. Ugyanakkor „a távlati 

ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett 

települések jegyzékének megállapításáról” szóló 22/2016. (VI.15.) BM rendelet 1. 

melléklete már nem tartalmazza a 26.1. Tiszadob-Sajótorkolat megnevezésű távlati 

vízbázist, mivel a távlati vízbázisok országos felülvizsgálata során előtérbe került az 

inérháti árvízcsúcs-csökkentő tározó megépítésének kormányzati igénye. A tározó 

részben a távlati vízbázis területén épült volna meg, ezért a két funkció 

(területhasználat) összeegyeztethetetlensége miatt a távlati vízbázis felhagyására volt 

szükség. 

Napjainkban az Igazgatóságnak az alábbi 5 db távlati ivóvízbázissal kapcsolatos 

vagyonkezelői feladatok végrehajtásáról kell intézkednie: 

 25.1 Tokaj-Tiszaladány,  

 25.2 Györgytarló,  

 25.3 Tiszakarád  

 27.1 Tiszakeszi-Ároktő, 

 27.2 Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázisok. 
 

  

25.1 Tokaj-Tiszaladány távlati ivóvízbázis rövid ismertetése  

 

A 25.1 Tokaj-Tiszaladány távlati vízbázis diagnosztikai munkákra előirányzott kutatási 

területe 1999-ben került kijelölésre, miután a korábban ugyanezen sorszámon 

nyilvántartott Tokaj-Bodrogköz távlati vízbázisról nyilvánvalóvá vált, hogy gyakori árvizes 

elöntései és megközelíthetetlensége miatt a feltárási munkák nem végezhetőek el, a 

tényleges kiépítés pedig gazdaságtalan. 

 

A Tokaj-Tiszaladány távlati vízbázis biztonságba helyezésének munkálatai 1999-ben 

kezdődtek meg Tiszaladánytól É-ra, a Nagyhomokos majorhoz vezető út mentén 

telepített rétegvizes kísérleti telep kiépítésével. A kísérleti telep létesítményei a 

következők voltak: 1 db 71 m csövezett mélységű próbakút (I/P-1 jelű), a próbakúttal 

párban telepített talajvizes figyelőkút (I/PF-1), valamint a próbakúttól ~240 m távolságra 

lévő 4 tagból álló figyelőkútcsoport (I/F-1,2,3,4 jelű kutak). Az utóbbiak szűrői a 

próbakúttal azonos szintben (I/F-2 jelű kút), mélyebben (I/F-1 jelű), illetve felette (I/F-3, 

I/F-4 jelűek) kialakítottak, a vízkivétel deprimáló hatásának függélymenti követhetősége 

végett. 
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A figyelőkutak műszeres vízszintészleléseivel, a próbakút nyugalmi és üzemi 

vízszintjeinek, vízhozamának mérésével, a betervezett leállításokkal és a 4 alkalommal 

történő vízmintázással a tartós próbaszivattyúzás lefolytatására 2000 tavaszán került 

sor. 

A vízbázisból beszerezhető sérülékeny rétegvizek minőségét a talajvíz közvetítésével 

veszélyeztető szennyezőforrások, azaz a Tiszaladány települési szennyezőhatásának, a 

Magyar Róna MSZ Nagyhomokosi majorjának, valamint egy magántulajdonú lótelep 

szennyezőhatásának feltárása megtörtént. A potenciális szennyezőforrások figyelésére 

2000-ben telepített vízminőségi észlelőkutak együttes száma 6 db.  

 

Az előzőekben felsorolt kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására az 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

14.363-3/2005. számon adott az ÉMVIZIG nevére vízjogi üzemeltetési engedélyt 2026. 

október 31. érvényességi idővel.  

 

A hidrogeológiai védőterületek zóna-határainak megadást célzó vízföldtani modellezés 

során 4,92x5,00 km2 felületű, 95 méteres mélységig 6 rétegre bontott teret vizsgáltak. A 

víztermelés hatását permanens állapotra olyan modellel vizsgálták, amely alulról zárt, 

felülről és oldalról nyitott. A víztermelésre közvetlenül előirányzott réteg a 4. réteg.  

 

A modellezés eredménye szerint a vízbázis sérülékeny. 100 évnél kisebb időtartam alatt 

a talajvízszintjéről érkező részecskék a vízkivételi helyig eljutnak. A külső hidrogeológiai 

védőterület határa a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 50 éves 

elérési időhöz tartozóan lett meghatározva.  

 

 
2. ábra: Tokaj-Tiszaladány távlati vízbázis elhelyezkedése 

 

A számított lehatárolás a kútsor elhelyezkedése szerint elnyúlt, 1,3 km2-nyi terület. 
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A relatíve mély megcsapolási szint miatt 5 éves elérési időhöz tarozóan a vízkivételnek 

nincs felszíni vonzata, belső hidrogeológiai védőterület kialakítása szükségtelen. A 

számítások MODFLOW 4 szivárgáshidraulikai program és MODPATH modulja segítségével 

történtek.  

 

A fentiekben röviden vázolt munkálatokról „Távlati vízbázisok biztonságba helyezése 

diagnosztikai fázis Zárójelentés az 1998-2000. évi munkákról mellékletekkel 25.1 Tokaj-

Tiszaladány” címmel 300/3/1998 számon az AQUARIUS Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. 

(1095 Budapest, Mester u.13. IV/10) készített zárójelentést. 

 

A zárójelentés jóváhagyás és a védőterület-rendszer hatósági kijelölése céljából 

benyújtásra került az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség részére, de a kijelölésre végül nem került sor.  

Az ÉMVIZIG 2021-ben elkészítette a vízbázis felülvizsgálati dokumentációját, amely 

alapján – a földhivatali munkarészek elkészítése után – ismételten kérni fogja a 

védőterület hatósági kijelölését. 

 

25.2 Györgytarló távlati ivóvízbázis rövid ismertetése  

 

A Györgytarló távlati vízbázis tervezett vízkivételi helye a Tisza jobb partján, a folyó 

567-563 fkm közötti szakaszán található. A vízbázist északnyugat-délkeleti irányban a 

Tisza szeli ketté.  

A távlati vízbázis Györgytarló, Gávavencsellő, Tiszabercel települések külterületét érinti, 

melyek két régióban, két megyében és két kistérségben helyezkednek el. 

A Györgytarló távlati vízbázis védendő víztermelő kapacitásának meghatározása 22.400 

m3/napos rétegvíz termelés figyelembevételével készült. 

 

Az akkor még Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 

Alap társfinanszírozásával valósította meg a „Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

25.2 Györgytarló” című projektet. 

A KEOP 2.2.3 C-2008-002 projekt keretében 2009-2010 között került sor a „25.2. 

Györgytarló távlati vízbázis” diagnosztikai vizsgálatára, az ÉKÖVIZIG által a KSZI 

Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. és a Geokomplex Kft. között létrejött Konzorcium 

megbízásával.  

 

A kísérleti telep helyszíne a Györgytarló külterületén, a Tisza jobb partján, az egykori 

gátőrház szomszédságában, a 055/2, 055/7 hrsz-ú terület. A kísérleti telep 10 db kútból 

áll: 1 db 50 m talpmélységű, 300 mm átmérőjű termelőkútból (GYT), 1 db  125 mm-es 

figyelőkútból (GYTF1), valamint 8 db 110 mm-es vízszintmegfigyelő kútból 

(piezométerek) (GYTP1-8). 

A termelőkútnak két jellegzetes utánpótlódási területe különíthető el: a Tisza-felőli és a 

háttér felőli. A figyelőpontok úgy lettek kijelölve, hogy termelés során mindkét 

utánpótlódási irányra gyakorolt hatás ellenőrizhető legyen.  

 

A szennyezőforrások feltárásos vizsgálata során felmérésre kerültek az előzetesen 

lehatárolt védőterületen található vonalas, pontszerű és diffúz szennyezőforrások. 

Györgytarló távlati vízbázison 2 db diffúz (Györgytarló belterület és a volt Bodrogközi 

Állami Gazdaság kisgyörgytarlói gyümölcsöse) és 2 db pontszerű szennyezőforrást 

(Tiszakarádi-főcsatornára telepített szivattyútelep, és a szivattyútelepi gépészlakás) 

azonosítottak. 
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Györgytarló belterületét tekintve a talajvízre gyakorolt hatását vizsgálva a vízminta 

magas nitrát értéke jelzi a feltételezhetően kommunális szennyező hatást. 

 

A Konzorcium a biztonságba helyezési tervet 2010 júniusában készítette el, amely 

alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 1314-19/2011. sz. határozatában kijelölte a Györgytarló távlati vízbázis 

hidrogeológiai védőidomát és védőterület-rendszerét.  

 

 

 
3. ábra: Györgytarló távlati vízbázis elhelyezkedése 

 

A távlati vízbázison a vízszintmérési és az ahhoz kapcsoló üzemeltetési, fenntartási 

feladatokat az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság végzi. Az állomások 

felülvizsgálatára (állapotfelvételére) évente, vagy rongálódás esetén haladéktalanul kerül 

sor. A kutak karbantartási munkái az állapotfelvétel eredményei alapján kerülnek 

elvégzésre. 

A biztonságban tartás megvalósításához a vizsgálati eredmények rendszeres áttekintése 

és értékelése, a jelentési kötelezettségek végrehajtása, illetve a vízbázis évenkénti 

bejárása szükséges. 

 

Az elmúlt évek vizsgálatai alapján elmondható, hogy a hidrogeológiai védőterület-

rendszer kijelölése óta minimális változás történt a védőterületen. 

Új potenciális szennyezőforrás nem létesült, és illegális hulladéklerakások nyoma sem 

volt található a védőterület bejárásai során. 

A legfontosabb esemény a tiszakarádi szivattyútelep szénhidrogén tároló tartályainak 

felszámolása, amely a védőterület védelme szempontjából kedvező hatású. További 

kedvező hatás, hogy az intenzív gyümölcstermesztés csökkent, valószínűsíthetően 

kevesebb növényvédőszer éri a vízbázis védőterületét.  
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A diagnosztika idején elvégzett modellezés paraméterei jelentősen nem változtak, így a 

védőterület, valamint a védőterület-rendszer kijelölő határozatának módosítása nem 

indokolt. A monitoring rendszer kútjainak rendszeres észlelését az Igazgatóság továbbra 

is végzi.  

Az észlelések folytatása a távlati vízbázis biztonságban tartása érdekében indokolt, de az 

észlelőhálózat bővítése nem szükséges. A kutak műszaki állapota megfelelő, 

eltömedékelés egyik objektumnál sem szükségszerű. 

 

25.3 Tiszakarád távlati ivóvízbázis rövid ismertetése  

 

A Tiszakarád távlati vízbázis tervezett vízkivételi helye a Tisza  

579-576 fkm közötti szakaszára esik. A tervezett vízkivételi hely a Tisza jobb partján, 

Tiszakarád község külterületén található.   

A távlati vízbázis által érintett települések két megyében helyezkednek el, és két 

kistérséghez tartoznak. Tiszakarád és Tiszacsermely az ÉMVIZIG, Ibrány és Tiszatelek a 

FETIVIZIG illetékességi területére esik.  

A távlati vízbázis védőterület-rendszerének meghatározása 7.000 m3/napos rétegvíz 

kivételre készült.  
 

Az akkor még Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a „Távlati 

vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 25.2. Györgytarló, 25.3. Tiszakarád, 27.2. Ároktő-

Tiszadorogma” címmel pályázatot nyújtott be, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem konstrukció C. 

komponenséből 100 %-os mértékű támogatásban részesült. A diagnosztikai vizsgálatok 

elvégzésére 2008 októberében az ÉKÖVIZIG közbeszerzési eljárást indított.  

A 25.3 Tiszakarád távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatára irányuló közbeszerzési 

eljárás eredményeként a vizsgálat elvégzésére a megbízást a KSZI – Geokomplex 

Konzorcium kapta meg.  

A távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2010. júniusában készült el. 

 

A diagnosztika során egy 79 méter talpmélységű TK termelőkút, 2 db figyelőkút TKF_1 

(8 méter) és TKF_2 (45 méter), valamint 13 db vízszintmegfigyelő kút 

(piezométerekből) (TKP_1-13) került kialakításra. A piezométerek a projekt befejeztével 

felszámolásra kerültek. Tiszakarád területén a kísérleti teleptől távolabb 3 db további, 

megmaradó figyelőkút került kialakításra (SZF1/1, SZF1/2, SZF2). 

 

Az észlelőhálózatba bevonásra került még további két figyelőkút, a Tiszakarád 003822  

és Tiszakarád 004241 jelűek, melyek az országos felszínközeli vízszintészlelő 

törzshálózat kútjai. 

 

Az összesen 8 db kútra az ÉMI-KTVF adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a 13879-

12/2010. számú határozatában, amelyben egyben a szolgalmi jog bejegyzése is 

megtörtént.  

Az észlelőhálózat objektumainak karbantartásáról és észleléséről az Igazgatóság 

kezelőként gondoskodik.  

 

A távlati vízbázis védőterület és védőidom rendszerét az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1503-19/2011. számú 

határozatában jelölte ki.  
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4. ábra: Tiszakarád távlati vízbázis elhelyezkedése 

 

A hidrogeológiai védőterület rendszer kijelölése óta a településen a felhagyott 

hulladéklerakó rekultuválása 2014-ben megtörtént a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Hulladékkezelő Társulás beruházásának keretén belül. Illegális hulladéklerakó, sitt 

lerakó, dögkút a településen a nyilvántartás szerint nincs. 

Új víztermelő kutak nem létesültek, így a víztermelés növekedés sem történt a 

térségben.  

 

Általános vízkémiai paraméterek tekintetében a kutak vízminősége összességében 

megfelelőnek tekinthető, a határértéket meghaladó koncentrációban mért komponensek 

(ammónium, vas, mangán, összes foszfát, KOIps) nem utalnak antropogén 

szennyezésre. Bíztató folyamat, hogy az összes foszfát mennyiségében csökkenő 

tendencia figyelhető meg.  

A TPH, peszticidek, toxikus nehézfémek, AOX, BTEX, PAH jellemzők esetében az utóbbi 

évek eredményeit összegezve megállapítható, hogy ezen komponensek esetében kiugró 

érték vagy határértéket megközelítő koncentráció nem fordult elő. 

Összességében a vízbázis kútjainak vízminősége jelentősen nem változott a vizsgált 

időszakban. 

 

Az észleléseket a távlati vízbázis biztonságban tartása érdekében folytatni kell, de az 

észlelőhálózat bővítése nem szükséges. A kutak műszaki állapota megfelelő, 

eltömedékelés egyik objektumnál sem szükségszerű. 

 

A diagnosztika idején elvégzett modellezés paraméterei jelentősen nem változtak, így a 

védőterület, valamint a védőterület rendszer kijelölő határozatának módosítása nem 

indokolt.  
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27.1 Tiszakeszi-Ároktő távlati ivóvízbázis rövid ismertetése  

 

A távlati ivóvízbázisok biztonságba helyezése célprogram keretében 2001-2005 évek 

között került sor a „27.1. Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis diagnosztikai fázis” 

elvégzésére. A feladat végrehajtására indított közbeszerzési eljárás eredményeként a 

Marketing és Vízgazdálkodás Kft. kapott megbízást az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóságtól 2001. októberben. A munkálatok 2001 novemberében kezdődtek.  

 

Az előzetesen kijelölt távlati vízbázis helye a Tisza jobb partján Tiszakeszi és Ároktő 

községek között a 460,0-455,5 fkm-ek közötti hullámtéri területen van. 

A távlati vízbázis prognosztizált védőterülete 35.000 m3/nap víztermelés 

figyelembevételével lett meghatározva. 

A Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis diagnosztikai tervezéséhez különféle célú kutak 

kialakítására volt szükség. A legfontosabb kút a távlati vízbázis vízbeszerzési 

lehetőségeinek megismeréséhez, valamint a vízbázis hidraulikai jellemzőinek 

meghatározásához a próbakút volt. A kísérleti telepen a próba termelőkút (AK1) 

vonalában a Tiszára merőleges irányba több észlelőkutat helyeztek el a kút és a Tisza, 

valamint a termelőkút és a háttér felé. Ezek egy része végleges észlelőkútnak készült 

(É1, É2, É3, É12), a többsége ideiglenes piezométerként működött a szivattyúzás ideje 

alatt. Az eredetileg ideiglenes piezométernek készült P18 jelű megmaradt végleges 

észlelőkútnak.  

 

A beruházás keretében elvégzett munkálatokról, a hidrogeológiai védőterület-rendszer 

meghatározásáról és a biztonságba helyezési feladatokról záródokumentáció készült, 

melynek alapján kiadásra került a „Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis hidrogeológiai 

védőidomának és védőterület rendszerének kijelölése” tárgyú, 3845-4/2008. számú 

határozat. 

 

 
5. ábra: Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis elhelyezkedése 
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A hidrogeológiai védőterület rendszer kijelölése óta lényegi változás nem történt a 

vízbázison. Új víztermelő kutak nem létesültek, így a víztermelés sem növekedett a 

térségben.  

A vízbázis területének bejárásakor a legsúlyosabb probléma a több ponton jelentkező 

illegális hulladéklerakás volt. Ezek felszámolása a távlati vízbázis biztonsága érdekében 

elengedhetetlenül szükséges. 

A Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis kijelölt védőterületén lemélyített szennyezőforrás 

feltáró és észlelő kutak vízminőségi vizsgálatai alapján a kutak döntő többségében az 

előforduló – az ivóvíz határértékeit meghaladó - mangán, vas és néhány esetben 

ammónium tartalom nem emberi tevékenység következménye, hanem természetes, 

réteg eredetű.  

A mért időszakban valamennyi vizsgált peszticid kimutatási határ alatti mennyiségben 

volt jelen a talajvízben. 

A TOC, szulfid, ANA detergens, összes foszfor jellemzők esetében az utóbbi évek 

eredményeit összegezve megállapítható, hogy ezen komponensek esetében kiugró érték 

vagy határértéket megközelítő koncentráció nem fordult elő. 

A monitoring rendszer kútjainak rendszeres észlelését az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóság továbbra is végzi.  

 

 

27.2 Ároktő-Tiszadorogma távlati ivóvízbázis rövid ismertetése  

 

A 27.2. Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis tervezett vízkivételi helye a Tisza 454-447,5 

fkm közötti szakaszára esik. A tervezett vízkivételi hely a Tisza jobb partján 

Tiszadorogma és Ároktő településeken fekszik. 

 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „Távlati vízbázisok 

diagnosztikai vizsgálata 25. 2. Györgytarló, 25. 3. Tiszakarád, 27. 2. Ároktő-

Tiszadorogma” címmel pályázatot nyújtott be, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem konstrukció C. 

komponenséből 100 %-os mértékű támogatásban részesült. A diagnosztikai vizsgálatok 

elvégzésére 2008 októberében az akkori ÉKÖVIZIG közbeszerzési eljárást indított. A 

közbeszerzési eljárás eredményeként a vizsgálat elvégzésére a megbízást a SMARAGD-

GSH Kft. kapta meg. A távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2010 márciusában készült 

el. 

 

A kutatási területen 2009. október 13.- november 4. között végeztek hidraulikai 

vizsgálatot, a talajvizes-partiszűrésű rendszert megcsapoló termelő telepen. A Tisza-parti 

kísérleti telep 1 db termelőkútból, 7 db piezométerből és 5 db mederszondából állt. 

A védendő termelés 30 000 m3/napban lett meghatározva. A tervezett kutak száma: 30 

db, így ez 1 000 m3/nap/kút értéket jelentett. 

 

A vizsgálatok alapján az Ároktő-Tiszadorogma között húzódó Tisza-part menti szakaszon 

nem valószínűsíthető olyan kavicsos partszakasz, ahol a tényleges parti szűrés kialakul, 

de szakaszonként előfordulhatnak jobb hatásfokú területek is. Jelentős vízigény esetén 

javasolt még a kb. 100 és 350 m mélységben elhelyezkedő rétegvíztartó vizsgálata, mely 

jó vízadó képességgel rendelkezik, problémát az esetleges réteg eredetű vas, mangán és 

ammónia-tartalom okozhat.  

 

A távlati vízbázis védőterület és védőidom rendszerét az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9526-36/2010. számú 

határozatában jelölte ki.    
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6. ábra: Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis elhelyezkedése 

 

A hidrogeológiai védőterület rendszer kijelölése óta lényegi változás nem történt a 

vízbázison. Új víztermelő kutak nem létesültek, így a víztermelés sem növekedett a 

térségben.  

 

Az Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis kijelölt védőterületén lemélyített 

szennyezőforrás feltáró és észlelő kutak vízminőségi vizsgálatai alapján a kutak döntő 

többségében előforduló – az ivóvíz határértékeit meghaladó - mangán, vas és 

ammónium tartalom nem emberi tevékenység következménye, hanem réteg eredetű.  

A vizsgált egyéb általános vízkémiai paraméterek tekintetében a kutak vízminősége 

jónak mondható. 

A monitoring rendszer kútjainak rendszeres észlelését az Igazgatóság továbbra is végzi a 

távlati vízbázis biztonságban tartása érdekében.  

 

 

Az ÉMVIZIG rendszeres feladatai a távlati ivóvízbázisok fenntartásával 

kapcsolatban 

 

A fent leírtakból már következik, hogy az 5 db felszín alatti távlati ivóvízbázis fenntartása 

az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságra számos feladatot szab ki. 

 

A távlati vízbázisok egyes kútjai be vannak vonva a felszín alatti vizek Európai Unió Víz 

Keretirányelv (EU VKI) jelentési monitoring rendszerébe. Ebből a szempontból a 

feladatok végrehajtásának alapja a Főigazgatóság által évente kiadott üzemeltetési 

útmutató.  

 

A jelentési monitoring kötelezettség teljesítése a távlati vízbázisok kútjaiban az alábbi 

mintázásokat teszi általában szükségessé: 
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Objektum neve Vízmintavételek száma 

Tényleges 

mintavételi 

időpont 

Ároktő 1 SZF-1 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Ároktő 1 SZF-2 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszadob K.Reg.Vízmű 3/6 kút 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszadob K.Reg.vízmű 4/2 kút 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszadob K.Reg.Vízmű 4/3 Kf 1 alkalom/év 10. hó 

Tiszadob K.Reg.Vízmű 500/1 kút 1 alkalom/év 10. hó 

Tiszadorogma 192349 sz. figy.kút 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszakarád T03822 figyelőkút 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszakeszi 4SZF-1 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszakeszi 4 SZF-2 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszaladány I/F-1. 1 alkalom/év 10. hó 

Tiszaladány I/F-2. 1 alkalom/év 10. hó 

Tiszaladány I/F-3 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

Tiszaladány I/F-4 2 alkalom/év 05. és 10. hó 

 

Az EU VKI útmutató mellett az üzemeltetési engedélyek is előírják az éves észlelési 

rendet. Az ezekben meghatározott akkreditált mintavételezésekre és akkreditált 

vízminőség vizsgálatokra az ÉMVIZIG külső vállalkozóval vállalkozási szerződést köt, 

ugyanakkor a mintavételezésekhez a mérnökfelügyeletet biztosítja. A minta 

laboratóriumba szállítása, a helyszíni és laboratóriumi jegyzőkönyvek átadása a 

megbízott vállalkozó feladata. 

 

Igazgatóságunk feladata a távlati vízbázisokhoz tartozó kutaknak és környezetüknek 

rendben tartása, a megközelíthetőség biztosítása, a kutak karbantartása, a 

megrongálódott jelzőoszlopok és védőkorlátok pótlása, betongallérok javítása, amelyet 

minden évben a területileg illetékes szakaszmérnökségek végeznek el.  

 

A 25.2 Györgytarló távlati vízbázis területén Igazgatóságunknak a BO-08/KT/09940-

12/2018. számú határozatban foglaltak alapján a Tiszakarádi Szivattyútelepen elvégzett 

szénhidrogén szennyezés felszámolását követően 4 évig kell utómonitoringot végeztetni, 

melyről még gondoskodnunk kell.  

 

Mindezek mellett a távlati vízbázisok védőterület és védőidom rendszerét kijelölő 

határozatokban elő van írva, hogy a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt 

legalább 10 évente a kezelő köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat során részletes 

értékelő jelentést kell készíteni a vízbázis állapotáról, a védőterületeken folytatott 

területhasználatokban bekövetkezett változásokról, a vízbázis vízkészletének és 

vízminőségének alakulásáról, meghatározva a további feladatokat, szükséges 

intézkedéseket. Az elmúlt években az ÉMVIZIG maradéktalanul végrehajtotta az aktuális 

felülvizsgálatokat, melyeket a vízügyi hatóság jóváhagyott. 

 

Összességében elmondható, hogy a távlati ivóvízbázisok fenntartása az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak évente átlagosan kb. 5.000.000,- Ft anyagi 

ráfordítást jelent. 
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A 2022. évi Víz Világnap mottója: „Felszín alatti vizek - Láthatóvá tenni a láthatatlant”. A 

távlati ivóvízbázisaink olyan felszín alatti láthatatlan kincsek, amelyek megőrzése és 

fenntartása a következő években is összetett, az ÉMVIZIG számára évente látható 

feladatokat jelent. 

 

 

A SZERZŐ 

 

DOMONYIKNÉ KOLESZÁR JUDIT, kiemelt műszaki referens  
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály  
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A 30 éves bükki karsztvízszint észlelő rendszer (BKÉR) 

leghosszabb adatsorai által dokumentált változások,  

a változások okai 1992-2021 között 

Lénárt László  

Miskolci  Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Miskolc-Egyetemváros  

Összefoglalás: Az Észak-Magyarországon lévő Bükk hegységben 1992-ben létesítette a 

Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (mai nevén ÉMVizig) 

kérésére, a karsztvíz termelő szervezetek segítségével a Bükki Karsztvízszint Észlelő 

Rendszert (BKÉR-t). A mai napig a folyamatosan mérő-rögzítő műszerekkel 100-nál több 

helyen mintegy 20.000.000 vízszint/víznyomás, vízhőmérséklet és víz vezetőképesség 

adatot nyertünk ki. A legfontosabb mérőhelyeken 28-30 éves vízszint adatsorok állnak 

rendelkezésünkre. Azokon a vízszinteknek az emelkedési és csökkenési tendenciái 

lényegében hasonlóan történnek. A mért adatok relatív (időszakonkénti) maximumai 

2010-ig emelkednek, onnan napjainkig csökkennek. (Esetenként a minimumok is 

csökkentek, de ezek mértéke a maximumokhoz képest lényegesen kisebb.) A 

dolgozatban ezeknek a csaknem minden mérőhelyen tapasztalt változásoknak a 

természetes és antropogén okaira próbálunk következtetni. 

Kulcsszavak: Bükk, karsztvíz monitoring, BKÉR, vízszint maximum, vízszint minimum 

Bevezető 

A legfontosabb, az Nv-17 mérőhely 30 éves adatainak vizsgálatánál az látszik, hogy a 

vízszintek éves maximumai és átlagai tendenciaszerűen 1992-től 2010-ig emelkedtek, 

onnan viszont napjainkig csökkentek, csaknem elérve az induló értékeket. A változások 

okait kerestük, vizsgálva a csapadékviszonyokat és termelési értékeket, de minden 

részlet vizsgálatának bemutatására a terjedelmi korlátok miatt ebben a cikkben nincs 

lehetőség. 

Anyag és módszer 

A kutatási módszerünk a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) (1. ábra) 

leghosszabb adatsorait biztosító helyeken mért értékei napi átlagainak elemzésével 

történt (2.-10. ábra). (Érdekességként két miskolctapolcai, rövidebb adatsorral 

rendelkező kút adatait is közöljük, mivel jellegükben teljesen hasonlóan viselkednek.) A 

mérések a termeléssel közvetlenül nem zavart karsztvízszint figyelő kutakban, 

forrásokban, valamint langyos és termál karsztvizeket termelő kutakban, forrásokban 

történtek.  

 



 
dr. Lénárt L.: A 30 éves bükki karsztvízszint észlelő rendszer (BKÉR) leghosszabb 

adatsorai által dokumentált változások, a változások okai 1992-2021 között 
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1. ábra. A Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer a Bükk fedetlen földtani térképén, a legfontosabb 

vizsgálati részeken (Hernádi B. – Darabos E. – Lénárt L. 2014) Jelmagyarázat: 1: Jól karsztosodó 

kőzetek; 2: Gyengén karsztosodó kőzetek; 3a: Nem karsztosodó riolit és dácit tufa; 3b: Nem 

karsztosodó egyéb hasadékos kőzet; 4: Nagyon rossz vízvezető kőzetek; 5: Törmelékes üledékek. 

Kiemelt mérőhelyek:52: Nv-17 karsztvízfigyelő kút: M4: Jávor-kúti csapadékmérő állomás; 39-40-

41: Kisgyőr F1-F2-F3 karsztvízfigyelő kutak; 125-126: Mályi geotermikus kutak; 122-123-124: 

Kistokaji visszasajtoló kutak; 66: Répáshuta Tbp-1 karsztvízfigyelő kút; 4: Bélapátfalva III/7 

karsztvízfigyelő kút; 46: Szinva-fő-forrás; 48: Garadna-forrás; 55: Miskolctapolca, T-10 

karsztvízfigyelő kút; 208: Miskolctapolca, karsztvízfigyelő kút; 

 

A csapadékadatok részben az OMSZ-tól, részben az ÉmVizigtől származnak, de saját 

méréseink is vannak. A termelési értékeket a termelőktől vettük át, melyeket a tényleges 

termelés minimumaiként tudunk felfogni, mivel a mérések sokszor hiányosak, ill. 

megbízhatatlanok vagy ismeretlenek a gazdátlan termál kutak esetében. 

Az 1. ábrán a Bükk karsztos területein hidegvizes mérőhelyek vannak, a 

hegységperemeken langyos (10-30 °C közötti értékkel), a hegység DNy-i és D-i részén 

(Eger, Egerszalók, Demjén, Mezőkövesd, Bogács térségében, melyek térképrészleten 

nem láthatók), ill. K-i részén, Miskolc térségében a törmelékes vagy vulkáni összletek 

alatti karsztos kőzetekből 30-100 °C-os termálkarsztvíz termelése folyik. A Bükk 

legjelentősebb termálkarsztos forrása (30-31 °C-os vízhőmérséklettel) Miskolctapolcán, 

hegységperemen, mészkőből fakad. 

A BKÉR legfontosabb mérési helye az Nv-17 nevű miskolci karsztvízszint figyelő kút a 

Bükk Nagyfennsíkjának nagymezői részén. Az eddigi vizsgálatok alapján ez a kút a Bükk 

karsztvízdomborzatának kb. a tetőhelyzetében, rendkívül meghatározó helyen van. A 

napi átlag vízszint idősora a leghosszabb a Bükkben, a változása a 2. ábrán látható. (A 

változás jellegéről már fentebb szóltunk.) 
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2. ábra. Az Nv-17 karsztvízfigyelő kút napi átlagos vízszintjei, jellemző maximumai és minimumai, 

valamint a jávor-kúti napi csapadékösszegek 

 

A napi átlagokból készített naptári éves maximumok, átlagok, minimumok, valamint a 

maximumok és minimumok különbségei a 3. ábrán láthatóak. Érdekesség, hogy a 

legnagyobb maximum esetében a maximumok és minimumok különbsége csak a 

második legnagyobb, mivel a 2010-es naptári év adata kisebb, mint a 2006-os évé.  

 



 
dr. Lénárt L.: A 30 éves bükki karsztvízszint észlelő rendszer (BKÉR) leghosszabb 

adatsorai által dokumentált változások, a változások okai 1992-2021 között 
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3. ábra. A Bükk karsztvízdomborzatának kb. a tetőpontján lévő Nv-17 karsztvízfigyelő kút naptári 

évi átlagos vízszintjei, maximumai, minimumai, és az évi maximumok és minimumok különbségei 

 

 

4. ábra. A répáshutai Tbp-1 karsztvízfigyelő kút napi átlagos vízszintjei, jellemző maximumai  
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Az 1980-as évek elején mélyített karsztvízfigyelő kutak között sajátos helyet foglal el a répáshutai 

Tbp-1 kút (4. ábra), mely „rövidre” sikerült, így a kúttalp alatti vízszintek mérésére nincs 

lehetőség. Viszont amikor az adatok „értelmezhetők”, az eddigi jelleget mutatják. 

A Tbp-1 karsztvízfigyelő kútban a (4. ábra) a kúttalp fölé 121 m magasra emelkedett a maximális 

vízszint, amivel a Bükk legnagyobb vízszintingadozású helyét mértük ki. A vízszintek változása jó 

egyezést mutat az Nv-17-el, ennek alapján a talpszint alatt 30-50 m vízszintsüllyedés becsülhető, 

azaz a vízszint változása meghaladhatja a 150 m-t! 

A Szinva-fő-forrás (5. ábra) alján elhelyezett „sliccelt” cső állandó megcsapolási szintet jelent. A 

cső napi 20-21 ezer m3 víz szállítására alkalmas, így az egyes felszín alatti árhullámokhoz tartozó 

maximumok és azok időben elfoglalt helyei a vizsgálatokhoz fontos támpontot adnak. (Az árvízi 

túlfolyó időszakonkénti működése miatt az árvízszint feletti értékek kisebbek, mint valójában 

lennének, ha a teljes víznyomás megjelenhetne a vízoszlopban.) 

 

 

5. ábra. A miskolci Szinva-fő-forrás napi átlagos vízszintjei, jellemző maximumai, minimumai  
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6. ábra. A bélapátfalvai III/7. figyelőkút napi átlagos vízszintjei, jellemző maximumai, minimumai  

A bélapátfalvai III/7-es figyelőkúttá átminősített, „leselejtezett” hidegvizes figyelőkút a 

Bükk legjelentősebb karsztvízadó részének Ny-i peremén van, közel az Eger-patak 

völgyéhez. 

A hidegvizes figyelőkútban a karsztvízszint változása (6. ábra) a fennsíki 

vízszintváltozásokat jól követi. (2006-ban a mérőműszer víz alá került, de az adathiány 

ellenére a vízszintváltozás trendje ez esetben is hasonló az előzőekhez, amit a kézi, 

kiegészítő mérések is megerősítnek.) 

 

7. ábra. A Garadna-forrás napi átlagos vízszintjei, jellemző maximumai, minimumai 
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8. ábra. A kisgyőri F1-F2-F3 karsztvízfigyelő kutak napi átlagos vízszintjei 

 

A Garadna-forrásban a vízszintváltozások abszolút értékei a kutakban (sőt, a Színva-

forrásban) mértekhez képest lényegesen kisebb, viszont a jelleg lényegében hasonló, bár 

helyenként azoktól kissé eltérő. Ennek okai között az is szerepelhet, hogy a forrás maga 

dolomitból fakad s a vízgyűjtő területe is részben dolomitos térszínen van. 

A kisgyőri kutak (8. ábra) a Bükk távlati, tartalék vízbázisának a vízszintváltozásait 

vizsgálják. (A terepi méréseket a kezdetben mi végeztük, de egy idő után erre nem volt 

lehetőség, viszont az adatokat a BKÉR adataival közös feldolgozási célokra megkapjuk.) 

Jól látszik, hogy bár azok különböző mélységűek és a vízszintingadozásuk maximális 

értékei is eltérőek, a maximumok időben közel azonosak és az eddigi (bemutatott) 

vízszintmegfigyelő helyek értékeivel jó egyezést mutatnak. (Az eddigi ábrázolásoktól 

eltérő, kissé szokatlan, %-ban történő vízszintváltozási értékek megadásának mindössze 

helytakarékossági oka van, mert így a három kút adatai egy ábrán szemléletesen 

bemutathatóak.)  
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9. ábra. A miskolctapolcai T-10-es figyelőkút napi átlagos vízszintjei 

 

 

10. ábra. A miskolctapolcai T-3-as figyelőkút napi átlagos vízszintjei 

 

A 9. és 10. ábrákon két, viszonylag rövid Miskolc környéki adatsort közöltünk, de azokon 

az eddigi megállapításaink nagyon egyértelműen látszanak, ami a rendszer 

egységességét szintén alátámasztják. 

A jávor-kúti hidrológiai évi csapadékmennyiségek (11. ábra) „természetesnek” tekintett 

szakaszokra történt felbontása azért történt ilyen módon, mert semmiféle kb. egyenközű, 

a hidrogeológiában használatos szakasz nem volt megállapítható.  
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11. ábra. A jávor-kúti (adathiánykor bánkúti) mérőállomás hidrológiai évi csapadékösszegei, a 

szakaszokkénti csapadékátlagok, valamint a csapadékmérés és a vízszintmérés időbelisége 

 

 

12. ábra. A bükki karsztvíztermelés hőmérséklet és felhasználás szerinti megoszlása 

(közvetlenül kapott, ill. OSAP rendszerből átvett víztermelői adatok) 

 



 
dr. Lénárt L.: A 30 éves bükki karsztvízszint észlelő rendszer (BKÉR) leghosszabb 

adatsorai által dokumentált változások, a változások okai 1992-2021 között 

50 
 

A rendelkezésre álló termelési adatok szerint az elmúlt 30 évben a karsztvíz termelés 

mennyisége, hőmérséklet szerinti megoszlása jelentősen megváltozott (12. ábra). A 

kommunális víz felhasználása jelentősen lecsökkent, de 2011-től napjainkig az az 1993-

as szintre emelkedett. A főleg rekreációs célú termálkarsztvíz termelés a miskolci, majd 

az egri-egerszalóki-demjéni igények miatt nőtt meg. „Új szereplőként” a visszasajtolással 

kombinált geotermikus víztermelés jelent meg 2014-től a mályi-kistokaji területen, 

miskolci hő felhasználással. 

Eredmények 

A 30 éves mérések legfontosabb eredménye, hogy összehasonlításra, komoly szakmai 

vizsgálatokra alkalmas adatmennyiséget sikerült előállítani, ami a hosszú távú stratégiai 

döntések meghozatalához nagyon jól felhasználható, ill. felhasználható lenne. (Sajnálatos 

módon a felhasználás intenzitása a szakmailag elvártnál jóval alacsonyabb!) 

A feldolgozott adatsorok azt bizonyítják, hogy a karsztvízszintek 2010-től történő 

csökkenése (csaknem a kiinduló 1993-as szintre) részben természetes, részben 

antropogén okokra vezethető vissza. Az éves csapadékmennyiség az 1960-1980 közötti 

átlag szintjére esett vissza az 1995-2010 közötti megemelkedett átlagok után. Emellett a 

hó formájában lehullott csapadék csökkent, a csapadékintenzitás változékonysága nőtt. 

Az antropogén hatások között a termálkarsztvíz kitermelésének a növekedése jelentős 

tényező. A geotermikus termelésnél az 1500-2300 m-ből történő termelés és az 1000 m 

körüli visszasajtolás hatása bár még nem jelentős, esetenként észrevehető a mért adatok 

egy részén. Ennek a további, alapos és az eddigieknél pontosabb vizsgálata csak az 

egész Bükkre (de minimálisan a miskolci víztermelésekre) kiterjedő hideg és a termál 

karsztvíz kitermelések időben pontosabb és részletesebb adataival lehetséges. 

 

Következtetések 

A monitoring rendszer további működtetése feltétlenül fontos. A vizsgálatok bővítése 

szükséges, elsősorban a csapadékviszonyok (csapadékintenzitás, csapadék csoportok, hó 

mennyisége, hótakarós napok száma stb.) és a vízszint, vízhőmérséklet, víz 

vezetőképesség sokféle összevetése. A bükki és Bükk-térségi termelési adatoknak az 

eddigieknél lényegesen pontosabb rögzítése és felhasználhatósága elengedhetetlen. A 

termelési adatoknak a vízszintekkel együtt való vizsgálata az előző vizsgálatnál is 

fontosabb, hiszen az érdemi beavatkozási, tervezhetőségi lehetőségek csak itt vannak 

meg. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A tématerületi kutatás a Miskolci Egyetem „Társadalmi hasznosság növelő fejlesztések a 

hazai felszín alatti természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása 

területén” című, az Innovációs és Technológia Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat (TKP-17-1/PALY-2020) alapján zajló 

projektje részeként valósult meg.” 
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