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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
 A tanulmány az előzmények keretében jelzi, hogy a Mátra-Bükkalja-i 
külfejtések a Mátra-Bükk-hegység előterében található sp.2.9.1 és p.2.9.1, illetőleg 
az sp.2.9.2 és p.2.9.2 víztestekből összesen emelt vízmennyiség kereken 
egyharmadát termelik ki, ezért indokolt annak elemzése, hogy a bányai 
vízmentesítő fúrásokból emelt víz minél nagyobb arányban hasznosuljon (pl. 
ivóvíz-mezőgazdasági céllal). 
 A Visonta Déli bánya 10, továbbá a Kelet-II. bányaterület 3 határvédő kútja 
459 vízminta összesen 12 kémiai elemre történt 5508 elemzési adat feldolgozása 
alapján megállapítja a tanulmány, hogy az elemzett vízminták összetétele megfelel 
az ivóvíz minőségi követelményeknek, az indikátor elemek (pl. arzén és 
nehézfémek) koncentrációja jelentősen alatta marad az ivóvíz minőség 
szempontjából megengedett határékeknek. 
 A Bükkábrány környéki 12 település – rendszeresen nem szivattyúzott – 51 
vízszintmegfigyelő kút vízminta elemzési adatai (11 kémiai elem, 3554 alkotó) 
alapján azt lehet kimondani, hogy a kutak vizében jelentős arányban nitrát és 
ammónium szennyezés található, más minősítő paraméterekkel együtt a minták 
kereken 80 %-a túllépi a megengedett szennyezettségi koncentráció határt. 
 A bánya 66 határvédő kútja (307 minta, 4912 alkotóelem) vízminta adatai 
elemzése alapján az adódott, hogy a vas, mangán és ammónium koncentráció 
kivételével minden egyes kút minden további minta-eleme megfelel az ivóvíz 
minőség követelményeinek. 
 
 Kulcsszavak: ivóvíz minőség minősítő paraméterek, Visonta-i vizek 
minőségi jellemzői, Bükkábrány-i kutak vize minősítése 
 

1. A MÁTRA-BÜKK-EL ŐTERE EGYES VÍZTESTJEI MIN ŐSÍTÉSI 
JELLEMZ ŐI 

 
 Az Észak-magyarországi Régióhoz tartozó Mátra-Bükkalja-i terület 
vízgazdálkodási távlati stratégia elemzése során értékeltük a Tarna (2-11), a Bükk 
és Borsodi-Mezőség (2-8) és a Hevesi-sík (2-9) alegység vízgyűjtő jellemzőit. 



 A 2010-es évek második felében (2005-2006-2007) a három alegység 
területén az összes vízemelés az említett három évben rendre 134-124-128 
M(106)m3 volt, ezen belül a két fő vízhasználat az ivóvíz termelés 69-64-66 Mm3 , a 
bányászati célú (Visonta bányák és Bükkábrány) 44-38-43 Mm3, az összes kiemelt 
víz 33-30-33 %-a. Ebből a magas arányból adódik jövőre vonatkozóan a feladat, 
hogy a bányászati termelés biztonságos viteléhez mindenkor elengedhetetlen 
vízemelésből – az ivóvíz célú (ivóvíz, öntözés, haltenyésztés) hasznosítási arányt az 
érintett víztestek védelme érdekében növelni lehessen, amellett, hogy 2011-2012-
ben a bányászati vízemelés a területen 36-34 Mm3/év-re csökkent. 
 A jelentős vízemelés miatt a Tarna alegység sp.2.9.1 és p.2.9.1 víztestek 
vízmérleg tesztje nem jó minősítésű, ill. ezen víztestek állopota nem jó, továbbá a 
Bükk és Borsodi-Mezőség Északi középhegység peremvidék sp.2.9.1 és p.2.9.1 
víztest vízmérleg tesztje nem jó, és ebből adódóan ezen két víztest állapota is nem 
jó minősítésű a Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv értékelése alapján. 
 A VGT adatai szerint a Tarna alegység területén a sekély porózus víztest 
gyenge szennyezettségű, a porózus víztestek jó állapotúak. A bükkábrányi 
külfejtéses területen a sekély porózus víztest nitrát érzékeny területi aránya 48 %, 
az ammónium a felszín alatti vizekben elsősorban természetes (földtani) eredetű. A 
kémiai minősítés (nitrát, ammónium, szulfát, vezetőképesség) alapján a sekély 
porózus (sp.2.9.1) víztest a diffúz nitrát szennyeződés aránya miatt gyenge kémiai 
állapotú. 
 

2. AZ IVÓVÍZ MIN ŐSÉGET MEGHATÁROZÓ ELEMEK 
 

Az ivóvíz minőségi határértékeket a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet és 
ennek módosítása céljából kiadott 47/2005. (III.11.) Kormányrendelet tartalmazza. 
A rendeleti szabályozás megadja a vízminőségi jellemzők határértékeit, a határérték 
mértékegységeket. A vízminőségi elemek egyes jellemző csoportjai nevezetesen: 

A/ Mikrobiológiai jellemzők: excherichia coli, enterococcusok 
B/ Kémiai jellemzők: akrilamid, antimon, arzén, benzol, benzpirén, bór, 

bromát, kadmium, króm, réz, cianid, 1,2-diklór-etén, epiklórhidrin, 
fluorid, ólom, higany, nikkel, nitrát, nitrit, peszticidek,  összes peszticid, 
policiklikus aromás szénhidrogének. 

C/ Indukátor paraméterek (többek között a főbb jellemzők): alumínium, 
ammónium, klorid, vezetőképesség, pH, vas, mangán, szulfát, nátrium, 
keménység. 

Ivóvíz esetében a fogyasztó számára „szubjektív” jellemzők: szín, szag, íz, 
ill. ezek változása. 
 

 A „bányavizek” (víztelenítő fúrások/kutakból emelt vizek) 
minőségi/minősítési paraméterei közül a kutatás során vizsgált jellemzők: nitrát, 
nitrit, ammónium, klorid, vas (Fe), mangán (Mn), pH érték, összes (CaO) 
keménység, kalcium (Ca), magnézium (Mg), szulfát tartalom és a fajlagos 
elektromos vezetőképesség. 
 
 



3. A VISONTA-I BÁNYÁK (MÁTRA HEGYSÉG EL ŐTERE) 
VÍZMINTA ADATAI ÉRTÉKELÉSÉNEK EREDMÉNYEI 

 
 A Visonta-i Déli bánya, illetőleg a Keleti-II. bányaterület határvédő kútjai 
vízminta elemzési adatai az [1] jelentésben álltak rendelkezésre. A kutatás során a 
Déli bánya 10, továbbá a Keleti-II. három „határvédő” kútja vízminta elemzési 
adatait értékeltük, nevezetesen a 13 kút, összesen 457 vízminta elemzése történt 
meg, mintánként 12 elem vonatkozásában összesen 5508 mintaelemzési adatot 
eredményezve. A vizsgálat során a nitrát, az ammónium, a klorid, a vas, a mangán, 
a pH, az összes (CaO) keménység, a kalcium, a magnézium, a szulfát és a fajlagos 
elektromos vezetőképesség jellemzőket értékeltük, összehasonlítva a vonatkozó 
megengedett/megkívánt paraméterekkel. 
 Az értékelés során megállapítottuk, hogy az 1., 2., 4., 5., 9., 10., 12., 14. és 
15. számon nyilvántartott kút minden mintára vonatkozó minden mintaeleme, 
összesen 283 x 12 = 3396 minta az ivóvíz céljára megfelelő minőséggel 
rendelkezik. Egy-egy kútnál (3., 6., 7., 8., 11. és 13.) egy-egy nitrit, ill. ammónium 
koncentráció lépi túl az előírt határértéket. Ezek a „hibák” az összes minta 2-6 %-át 
teszik ki, az érintett kutak 176 x 12 = 2112 mintájában összesen 2 nitrit, 4 
ammónium határérték fölötti minta 0,28 ≅ 0,3 %-ot jelent. 
 A Visonta-i terület (D-i, K-II.) bányászati vízemelés vízminta elemzési adatai 
98,7 %-ban igazolták a Vízkészlet-Gazdálkodási Tervben [2] szereplő minősítést, 
miszerint a Tarna 2-11 alegység területén (sp.2.9.1 és p.2.9.1 víztest) ammónia  
szennyeződés nem jelentkezik. Ennek is megfelelően a Visonta-i bányászati 
(kutakból történő) vízemelés a nitrát, nitrit, ammónia, klorid, vas, mangán, 
kalcium, magnézium, szulfát, fajlagos elektromos vezetőképesség, pH, összes 
(CaO) keménység tartalom/összetétel szempontjából megfelel az ivóvíz 
minőségi követelménynek. 
 A vízminták elemzési adatai alapján a vízminőségi jellemzők mellett 
vizsgáltuk az indikátor paramétereket is. 
 A Déli bánya 9. kút vízminta elemzése alapján a cianid, fenolindex, 
aluminium, arzén antimon, bór, higany, kadmium, ólom, szelén elemek nem 
mutathatók ki (nem detektálhatók), ill. a fluorid, a króm, a nikkel és a réz csak a 
megengedett határ alatti koncentrációban fordulnak elő. 
 A Keleti-II. terület mindhárom kútjánál vizsgálták 12 indikátor elem 
koncentrációját, minden elemre vonatkozóan határérték, ill. a kimutathatósági határ 
alatti értékek adódtak. A K-II. terület vízminta elemzési adatai 98,8 %-osan 
felelnek meg az ivóvíz minőségi feltételeknek. 
 

4. A BÜKKÁBRÁNY-I TERÜLET (BÜKK HEGYSÉG EL ŐTERE)  
        VÍZMINTA ADATAI ÉRTÉKELÉSÉNEK EREDMÉNYEI 
 
 A terület fúrásait két csoportra célszerű osztani. Egyrészt a környező 
települések vízszintmegfigyelő kútjai , amelyekből víztermelés nem folyik, 
másrészt a bánya határvédő, illetőleg homlokra telepített – folyamatos vízemelésre 
szolgáló – kútjai. 
 



4.1. A Bükkábrány környéki vízszintmegfigyelő kutak 
                  vízminta adatainak értékelére 
 
 A területen 12 településen (Vatta, Csincse, Emőd, Gelej, Hejőkeresztúr, 
Hejőszalonta, Igrici, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőkövesd, 
Szentistván) telepített, összesen 51 vízszintmegfigyelő kút, összesen 314 vízminta 
elemzési adata állt rendelkezésre. 
 Az elemzési adatok (elemek, jellemzők): víz hőfok, pH érték, fajlagos 
elektromos vezetőképesség (µS/cm), az oldott O2, KOIps,, KOIR, NHH, NO2, NO3, 
összes (CaO) keménység, m-lúg (mmol/l), p-lúg (mmol/l), kalcium, magnézium, 
HCO3, CO3, agresszív CO2, nátrium, vas, mangán, klorid, szulfát, foszfát, kálium, 
elvileg tehát 314 mintában 24 összetevő (jellemző) összesen 7536 adat. 
 A kutatás során 11 elem/alkotó: nitrát, nitrit, ammónium, klorid, elektromos 
vezetőképesség, pH, vas, magán, szulfát, nátrium és a keménység ivóvíz 
minőségnek való megfelelését vizsgáltuk, összesen 314 x 11 = 3554 jellemző 
alkotót minősítettünk. A minőségi meg nem felelés elemeit három csoportba 
sorolhatjuk. A nitrát (3,5 %), a nitrit (3,5 %) és ammónium (40,8 %) együttes meg 
nem felelési aránya 47,8 %, ami összes „hiba” kereken felét adja. A másik 
csoportban a magán (2,9 %), a szulfát (4,8 %) és a nátrium (2,5 %) együttes 
hibaszázaléka 10,2 %, ami az összes hiba tizede, majd a keménységi határon „túli” 
hibák aránya 17,8 %, kereken az összes hiba egyötöde.  
 A rétegvízszint megfigyelő kutak vízminőségi elemzése alapján az adódik, 
hogy a talaj- és rétegvizek nitrát tartalma emberi (települési) eredetű, az 
ammónium tartalom pedig természetes (földtani) eredetű. Az ammónia 
szennyeződés a „mélységgel” jelentősen emelkedik. 
 A kutatás eredményei megerősítik a VGT minősítését, hogy a Bükk és 
Borsodi Mezőség 2-8 alegység Bükkábrány környéki területén az sp.2.9.1, ill. a 
p.2.9.1 víztest a területen jelentős arányban nitrát, ill. ammónium szennyezés 
jelentkezik, a víztest gyenge kémiai állapotú, mivel a minták 47,7 %-a a 
megengedett határértéken túli ammónia szennyeződést mutat, más minőségi 
paraméterekkel együtt a minták kereken 81 %-a túllépi a megengedett 
szennyezettségi koncentráció határt. 
 

4.2. A Bükkábrány-bánya víztermelő kútjai 
       vízminőségi jellemzőinek vizsgálata 

 
 A kutatás során a bányavízvédelmi tevékenysége során eddig üzemeltetett, 
illetőleg a jelenleg is működő 66 kút vízminőségi jellemzőit vizsgáltuk, összesen 
307 minta, összesen 4912 elemzési adatot dolgoztunk fel. (Kémiai oxigén igény 
KOIPS, nitrát, nitrit, ammónium, klorid, szulfát, vas, mangán, nátrium, pH, fajlagos 
elektromos vezetőképesség, összes CaO keménység, kalcium, magnézium, 
hidrogénkarbonát, illetőleg a klorid, szulfát, kalcium, magnézium és a 
hidrogénkarbonát összegeként az összes oldott ásványianyag tartalmat. 
 Az összesen 307 minta elemzése adata értékelése alapján az adódik, hogy a 
kémiai oxigén igény KOIPS, a nitrát – a nitrit – a nátrium koncentráció, a pH érték, a 



fajlagos elektromos vezetőképesség és az összes keménység alapján minden egyes 
kút, minden mintája megfelel az ivóvíz minőségi követelményeknek. 
 Az ammónium koncentráció 52 minta esetében (17 %) haladja meg a 
megengedett értéket. A 17 %-os ammónium „hiba”, szemben a nitrát és a 
nitritkoncentrációval, az ammónium földtani (ásványi) eredetét igazolhatja. 
 A vas ion koncentráció 57 mintában (18,6 %), a mangán koncentráció 223 
mintában (72,6 %) haladja meg a megengedett koncentráció értékeket. Az adatok 
szerint 22 kútban mind a vas, mind a mangán tartalom a megengedett határ fölötti 
érték. 
 A határvédő kutak  vízminta elemzési adatai alapján az általános 
értékelés/minősítés, hogy: az ammónium, a vas és a mangán kivételével az 
összes többi vizsgált elem koncentrációja nem haladja meg a megengedett 
maximális koncentráció értéket. 
 A kutatás során a ME Bányászati Kémiai Intézeti Tanszék laboratóriumában 
fotometriai módszerrel hat jelenleg is működő kút vízmintáit elemezve 
megállapítható, hogy a nitrát és nitrit koncentráció mind a hat kút esetében 
jelentősen alatta marad a megengedett koncentráció értéknek, hasonló módon a pH 
érték és az elektromos vezetőképesség is. A folyamatosan szivattyúzott kutak 
esetében a vas koncentráció is, ahol a vas szerkezetekkel a víz csak rövid ideig 
érintkezik. 
 Az ammónium koncentráció három kút esetén kedvezőtlen, a mangán ion 
koncentráció öt kútnál 4-5-szörösen haladja meg a megengedett koncentrációt és 
minden bizonnyal földtani (réteg) eredetű. 
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