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Összefoglalás: 1978–1981 között öt karsztvízszint figyelő kutat fúrtak a Bükkben. 1981–

1995 között jelentős csapadékhiányos időszak volt. A víztermelés biztonságának fokozása 

érdekében a vízügyi hatóság a termelés előrejelzését segítő monitoring létesítését tartotta 

szükségesnek. A DATAQUA műszerek telepítését a karsztvízszint figyelő kutakba, forrá-

sokba, termálkarsztkutakba, barlangokba a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1992-ben kezd-

tük meg. Az anyagiakat a bükki karsztvíztermelésben érintett vízművek biztosították. Eddig 

összesen nyolcvanhat helyen mértünk. A mérési gyakoriság zömmel 15 perces. A leghosz-

szabb adatsorok már 25 évesek. A legfontosabb mérőhely a karsztvízdomborzat tetőhelyzet-

ében lévő Nv-17 a Nagymező közelében. Az adatok száma kb. 16 500 000, ebből kb. 

12 800 000-t adatbázisba rögzítettünk. Az érdekelteknek – és kérésre az árvízvédelemnek – 

havonta adunk rövid és évente összefoglaló értékelést. Az adatokat a vízművek a vízügyi 

hatósági adatszolgáltatásra is felhasználják. A monitoringrendszer kisebb-nagyobb mérték-

ben több projekt alapjául szolgált. A BKÉR és a Mályi–Kistokaji Geotermikus Monitoring 

szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az egyetemi oktatásban és kutatásban a BKÉR eredmé-

nyeit rendszeresen felhasználjuk. Tucatnyi TDK- (és OTDK-)dolgozat, diplomadolgozat, 

PhD-dolgozat készült. Kb. kettőszázharminc hazai és nemzetközi előadást tartottunk. Ezek-

ből mintegy egyszáztíz hazai és nemzetközi publikációt készítettünk, az önálló publikációk 

száma húsz fölött van. A monitoringrendszer fenntartását ma már igen nagy erőfeszítéssel 

végezzük, mivel a támogatás az érdekeltek részéről nem teljes körű. 

Kulcsszavak: Bükk, karsztvízszint, monitoring, Nv-17 kút, adatbázis, előrejelzés 

 

Abstract: 5 karst water monitoring wells were drilled between 1978 and 1981. The period 

between 1981 and 1995 was significantly low in precipitation. In order to ensure greater se-

curity of the water supply, authorities deemed creating a monitoring system to support yield-

ing forecast necessary. We have started to install DATAQUA equipment in the karst water 

monitoring wells, springs, thermal karst wells and caves in 1992 at the University of Miskolc. 

The program was financed by the water works involved in the karst water exploitation of 

Bükk. Measurements have been conducted so far at 86 locations. The frequency of the read-

ings is mostly in every 15 minutes. The longest data sets are 25 years old. The most important 

measurement site is the Nv-17 near Nagymező; this site is at the topmost area of the karst 

water relief. The number of data records is about 16 500 000, of which 12 800 000 is recorded 

in a database. A brief evaluation provided monthly, and a summary provided yearly to all 
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interested parties; in case it is required, Flood Control also receives it. This data is used by 

the water works for water authorization data submissions as well. The monitoring system is 

more or less a base for many projects. The BKWM and the Mályi–Kistokaj Geothermic Mon-

itoring are closely linked. The results of BKWM are regularly used in university curriculum 

and research. Dozens of TDK and OTDK papers, thesis work, and PhD papers use these 

results. So far approximately 230 national and international presentations were carried out. 

Based on these, about 110 national and international publications were published. The num-

ber of individual publications is over 20. The sustenance of the monitoring system is getting 

more and more difficult, as we do not have the full support of the interested parties anymore.  

Keywords: Bükk, karst water level, monitoring system, Nv-17 well, database, forecast 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

Miskolcon a város vezetékes ivóvízzel való ellátása a miskolctapolcai Olasz-kút 

1913-as átadásával kezdődött. (Az 1910-ben foglalt Felső-forrás és a Galya-forrás ‒ 

a Hámori-tóból származó vízmennyiség mellett ‒ a Diósgyőri Vas- és Acélgyár víz-

igényét elégítette ki, ill. Diósgyőr község minimális mértékű vízellátását biztosí-

totta.) A város ezt követően is a bükki karsztforrások foglalásával oldotta meg a víz-

ellátását, annak minden előnyével és hátrányával. 

A II. világháború után Miskolcon a nehézipar fejlesztésével jelentős mértékű la-

kosságszám-növekedés is történt, ami együttesen igen erőltetett vízbeszerzési kény-

szert okozott. A város vízigénye az 1970-es évektől túllépte a karsztvízbázisok ka-

pacitását. (Az átlagos vízigény meghaladta a 110 000 m3/nap értéket, mely ma 35–

38 000 m3/nap mértékű.) A vízigények növekedésével a vízbázisokon történő foko-

zott emberi tevékenység a karsztvíz mennyiségi és minőségi védelmének szükséges-

ségét vetette fel, valamint a Hernád parti szűrésű vízkészleteinek igénybevételét. 

Az 1960-as, 1970-es évek hidrogeológiai kutatásai után a Bükkben 1978–1981 

között lefúrták az első öt karsztvízszint figyelő kutat a miskolci karsztforrások vé-

dőidomának elkészítéséhez az ALUTERV-FKI, ezen belül Böcker Tivadar vezetés-

ével (BÖCKER–VECSERNYÉS 1983), amelyek adatait is felhasználva 1987-ben elké-

szült a Miskolci Vízmű források és termálkarsztkutak védőidoma. (1968-ban karszt-

vízszint észlelő kúttá alakítottak ki egy földtani kutatófúrást a miskolctapolcai Nagy-

kőmázsán, de abban már a következő évben sem lehetett a méréseket elvégezni 

[BÖCKER 1969].) A karsztvízszint figyelő (monitoring) kutakban elkészültük után 

időszakonkénti kézi mérések történtek, de a mérési eredmények kutatási célú fel-

használása nem volt jelentős.  

 

A BKÉR LÉTREHOZÁSÁNAK TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI OKAI 

Az 1980-as évek elejétől indult csapadékhiányos időszak legsúlyosabb (kulminá-

lódó) időszaka az 1990-es évek közepére esett (1. ábra). A részben vagy teljes egé-

szében bükki karsztvizet használó városok (Eger, Mezőköved, Miskolc) és további, 

több tucatnyi környező település teljes vízigénye ekkor már jelentősen meghaladta a 

bükki karsztvíztermelési lehetőségeket, amit a hosszantartó aszályos időszak jelen-

tősen súlyosbított.  
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1. ábra 

A csapadékviszonyok alakulása Jávorkúton (hidrológiai évek) 

 

 

A karsztvízre települt vízművek jelentős vízhiányra számíthattak, a víztermelés biz-

tonsága az elvártnál alacsonyabb volt. A víztermelés biztonságának fokozása érdeké-

ben az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG, azon belül elsősorban 

Stéfán Márton főmérnök) úgy vélte, hogy a bükki karsztba mélyített monitoring ku-

takban az állandó, folyamatos vízszintmérés, a rendszeres kiolvasás és az adatok alap-

ján a víztermelés várható mennyiségének a rendszeres előrejelzése segíthet a karszt-

víztermelő, ill. a Hernád parti szűrésű vizeit kitermelő (mindkettő önmagában, eltérő 

okok miatt sérülékeny földtani közegben lévő) vízellátó rendszerek egymást szükség 

esetén kiváltó együttdolgozásában. Ezért az ÉVIZIG 1989-ben felkérte a Nehézipari 

Műszaki Egyetemet a víztermelési előrejelző monitoringrendszer terveinek kidolgo-

zására (JUHÁSZ 1989), valamint az egyetemet és az érintett vízműveket a monitor-

ingrendszer létrehozására és közös, hosszú távú, folyamatos működtetésére. 

 

 

A BKÉR LÉTREHOZÁSA, A FIGYELŐ RENDSZER RÉSZEI, AZ ADATOK FORMÁI, 

MENNYISÉGE 

A monitoringrendszer műszereinek és üzemeltetésének az anyagi fedezetét a bükki 

víztermelésben érintett és érdekelt vízművek folyamatosan biztosították a 2. ábra 

szerint. 
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2. ábra 

A BKÉR finanszírozói (X) és támogatói kapcsolódások projektben  

vagy egyéb módon  

(G, M, K, P) (MIVÍZ-1: hidegkarsztvíz; MIVÍZ-2: melegkarsztvíz) 

 

A táblázatból jól leolvasható, hogy az induláskor mindhárom bükki, meghatározó 

karsztvíztermelő anyagi támogatásával is elismerte a mérőrendszer fontosságát, de 

ez az egység az utóbbi években már nem tapasztalható.  

1999-től a Mezőkövesdi VG Rt. (ma Zrt.), csatlakozott a mérőrendszerhez, mely 

kapcsolat ma is élő! A Miskolci Egyetem nem sokkal később hat év időtartamra volt 

a rendszer tagja, a Smaragd-GSH Kft. pedig egyetemmel közös bükki munkálatai 

során hét évig vett részt a mérőrendszer finanszírozásában. A Recski Ércbányák Rt. 

egy évig, a KÚTFŐ projekt két évig (az adatbázis építés támogatásával) szintén 

együttműködött anyagilag a BKÉR-el. A Mályi–Kistokaji Geotermikus Monitoring 

mérései a BKÉR egyes mérési helyein is történik, így a PannErgy Zrt. közvetetten 

támogatja a BKÉR-t. Az ÉMVIZIG a három kisgyőri (távlati vízbázis érdekében 

fúrt) kút mérési adatait átadja a BKÉR-nek. 

Gyurkó Péter városi képviselő a képviselőalapja terhére egy mérőműszer árával 

járult hozzá a kutatás megindításához. (A bükki karsztvíztermelésben érintett és ér-

dekelt vízművekkel 2017-re még nincsenek meg a szerződéseink, de három esetében 

ez rövidesen rendeződik, mivel a szerződéskötések általában május–június során tör-

ténnek.) 

A karsztvízszint figyelő rendszer keretében 1992-ben megkezdődtük a 

DATAQUA mérőműszerek telepítését, mely az évek során folyamatos volt, a leg-

hosszabb adatsorok már 25 évesek. (A folyamatos klímamérések a VIMORE pro-

jekttel indultak és a KÚTFŐ projektben folytatódtak.) A mérések típusai, helyei és 

adatai az alábbiakban láthatók: 

 

Mért jellemzők: 

• csapadék (három helyen óránként, négy helyen napi mérés); 

• léghőmérséklet és talajhőmérséklet (három helyen, óránként); 

• vízszint (víznyomás) (minden mérőhelyen, ma 15 perc gyakorisággal); 

1992 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Gyurkó Péter G

MIVÍZ-1 (Rt.) Kft. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HMV (Rt.) Zrt. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X y

ÉRV (Rt.) Zrt. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X y

Mezőkövesdi VG (Rt.) Zrt. X X X X X X X X X X X X X X X X X X y

Smaragd-GSH Kft. S S S S S S S

Miskolci Egyetem X X X X X X

Recski Ércbányák Rt . R

MIVÍZ-2 (Rt.) Kft. X X X X X X X X

Kútfő-projekt K K

PannErgy Zrt. P P P P P P
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• vízhőmérséklet (a mérési helyek jelentős részén, ma 15 perc gyakorisággal); 

• víz fajlagos elektromos vezetőképesség (kevés, az újabb mérőeszközökkel). 

Mérési helyek: 

• termelésbe bekapcsolt és be nem kapcsolt forrásokban; 

• barlangokban;  

• termelő és nem termelő hévízkutakban;  

• hideg és meleg vizű karsztvíz-megfigyelő kutakban. 

Mérések, mérőhelyek száma: 

• nyers mérési adatok kb. 16 500 000 db; 

• napi (átlagolt vagy összegzett) adatok kb. 330 000; 

• mérőhelyek száma 86 db, mérési gyakoriság 15–60 perc. 

 

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA A KUTATÁSOKBAN, KÉZIRATOS JELENTÉSEK 

A mérési adatok alapján a bükki karsztvizet (is) termelő vízművek és az ÉMVIZIG 

számára a csapadékviszonyokról, a vízszintekről, a várt termelhetőségi lehetőségek-

ről havonta adunk értékelést. (Ezeket a jelentéseket a 2010-es bükki karsztárvíz óta 

‒ kérésre ‒ a miskolci árvízvédelemmel foglalkozó katasztrófavédelmi szervezetnek 

is megküldjük.) A legutóbbi jelentésünk egy mellékletét a 3. ábrán mutatjuk be. 

 

 
 

3. ábra 

A 2017. 04. 24-i havi jelentés egy ábrája 

 

A monitoringrendszer üzemeltetésében részt vevő vízművek számára éves (nyomta-

tott, digitális és néhány éven keresztül térinformatikai) jelentés formájában (LÉNÁRT 

2017) számolunk be a karsztvízrendszer adott évben történő változásairól, ill. érté-

keljük (grafikonok, táblázatok, összefüggések alapján) az 1992 óta történteket. 
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(Ezeket az adatokat a vízművek felhasználja a vízügyi hatóságok felé történő adat-

szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére is. Két kút adatait az EU Víz Keretirány-

elv keretében kijelölt víztestek vízszintváltozásának nyomon követésére is felhasz-

nálják. Egy időben a BNPI is megkapta az éves jelentéseket.) 

A monitoringrendszer kisebb-nagyobb mértékben több projekt alapjául szolgált. 

Kiemelendő ezek közül a VIMORE projekt (Smaragd-GSH Kft., ÉVIZIG, Miskolci 

Egyetem), a bükki (vagy a Bükkben is működő) karsztvízművek (HMV Zrt., ÉRV 

Zrt., MIVIZ Kft.) diagnosztikai vizsgálatai, valamint a Miskolci Egyetem KÚTFŐ 

projektje.  

A monitoring adatai segítettek értelmezni a 2006-os karsztárvizet, adatai sokat 

segítettek a további hasonló haváriák elkerülését célzó munkákban (a MIVÍZ-nek, 

ill. a hatóságoknak), elsősorban alapadatot szolgáltatva modellezésekhez, áttekintő 

vizsgálatokhoz, műszaki megoldásokhoz.  

A 2010-es karsztárvíz, ill. a 2013-as „majdnem karsztárvíz” után a monitoring a 

miskolci árvízvédelemben is érdemi szerephez jutott. Az utóbbi években a BKÉR és 

a Mályi–Kistokaji Geotermikus Monitoring szorosan kapcsolódik egymáshoz, első-

sorban a részben azonos helyekről származó adatok értelmezését tekintve. 

 

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN 

Az egyetemi oktatásban az adatokat és azok értelmezését rendszeresen felhasznál-

juk. A hallgatók számára több tárgy keretében történik az adatok és feldolgozásának 

ismertetése, valamint a mérési helyeket, a mérések módját tanulmányút keretében is 

bemutatjuk.  

Egyéni ambíciók alapján tucatnyi középiskolai versenydolgozat, TDK- és 

OTDK-dolgozat, legalább kéttucatnyi diplomadolgozat (záró dolgozat) és egy PhD-

dolgozat készült a monitoring adataiból, valamint két további PhD-dolgozat készí-

tése is folyamatban van.  

 

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA A PUBLIKÁCIÓKHOZ, KUTATÁSI TÉMÁK 

A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet (ill. a Hidrogeológiai-Mérnök-

geológiai Tanszék) oktatói, kutatói, vendégkutatói, doktoranduszai, kb. kettőszáz-

harminc hazai és nemzetközi előadást tartottak, ezekből kb. egyszáztíz hazai és nem-

zetközi publikáció készült. Az önálló, előadáshoz nem kapcsolódó publikációk 

száma húsz körüli. A kutatási témákat (és a kutatásokat végzők közül néhányat) az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

• Hosszú hidrogeológiai jellegű adatsorok elemzése (csaknem minden munkánk). 

• A luniszoláris hatások kimutatása a mérőhelyeken (LÉNÁRT 2006). 

• Adatpótlás lehetősége (pl. NÉMETH 2008; NÉMETH–LÉNÁRT–KOVÁCS B. 

2008). 

• Csökkenő karsztvízszint előrejelzése (pl. SZEGEDINÉ DARABOS 2014). 

• Emelkedő karsztvízszint előrejelzése (pl. LÉNÁRT 2006). 

• Felszín alatti árhullámok vizsgálata (pl. HERNÁDI et al. 2014). 

• Folyamatos karsztvízkészlet meghatározása (havi, évi jelentések). 
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• Vízszinteken alapuló karsztvízkészlet meghatározás (pl. SZNÉ DARABOS 

2014). 

• Új figyelőkút kitűzéséhez segítség (Miskolc, diagnosztikai munkálatok). 

• Vertikális karsztosodott zóna meghatározása (pl. HERNÁDI et al. 2012). 

• Hisztogram elemzések (pl. KOVÁCS et al. 2015). 

• A karsztvízdomborzat pontosítása (pl. DARABOS–TÓTH–LÉNÁRT 2017). 

• Adatbázis-építés (12 800 000 adat feldolgozva) (pl. BALLA–HERNÁDI–LÉ-

NÁRT 2015). 

• Térinformatikai feldolgozások (pl. HERNÁDI et al. 2013). 

• Klimaváltozási vizsgálatok (pl. DARABOS et al. 2016). 

• Hideg és meleg karsztvíz kapcsolatrendszere (pl. LÉNÁRT–SZEGEDINÉ DA-

RABOS 2013; LÉNÁRT et al. 2014). 

 

AZ ÉSZLELŐRENDSZER FENNTARTÁSÁNAK PROBLÉMÁI 

Pillanatnyilag a monitoringrendszer üzemeltetését csak igen nagy erőfeszítéssel tud-

juk fenntartani financiális és adminisztratív problémák miatt, mivel a támogatás az 

érintettek és érdekeltek részéről nem teljes körű.  

 

A BKÉR KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ (TERVEZETT) FELADATOK, CÉLJAINK 

• A BKÉR további fenntartása.  

• A BKÉR adatainak adatbázisba való szervezésének folytatása. 

• Metaadatbázis létrehozása, a BKÉR felhasználhatóságának növelése. 

• Összefoglaló nyomtatott anyag, jellemző adatokkal, értékelésekkel (idegen 

nyelven is, a magyar vízgazdálkodás értékeinek bemutatásaként). 

• Egy összefoglaló, az összes adatot áttekintő formában közlő és az eddigi 

összes értékelő anyagot tartalmazó DVD létrehozása. 

 

A fenti feladatok már meghaladják a Miskolci Egyetem (értelmező, koordináló), az 

érintett vízművek (anyagi fedezet biztosítása) valamint a Karsztvízgazda Bt. és se-

gítői (terepi mérések, elsődleges adatellenőrzések) lehetőségeit. Célszerű lenne a 

BKÉR-t létrehozó ÉMVIZIG-et (felszín alatti vizek vagyonkezelője) és a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóságát (a vizsgált terület „természetvédelmi gazdáját”) is be-

vonva egy közös projektet szervezni. Erre a személyi feltételek (tapasztalat, tudás, a 

cél ismerete) az eddigi munkavégzőkkel is adottak, de anyagilag (műszerek javítása, 

a régiek cseréje, megfelelő számítógép, a folyamatos mérő, feldolgozó, értékelő 

munka stb.) erre a tervezett feladatra a meglévő szervezetek nem képesek.  

A BKÉR és a Mályi–Kistokaji Geotermikus Monitoring szakmai kapcsolódásának 

erősítése (szerencsésebb esetben szervezeti összekapcsolása) indokoltnak tűnik. 
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