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Összefoglalás: A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete kiemelkedő pályázati 

sikereket ért el az elmúlt időszakban a felszín alatti vizek kutatásával kapcsolatban. E pályá-

zati sikerek lehetővé teszik a Miskolci Egyetem bekapcsolódását az európai léptékű kutatási 

szintérre, másrészt megerősíthetik az ipari partnerekkel történő kutatási együttműködést.  

A várható kutatási eredmények segíthetik a magyar és angol nyelven folyó hidrogeológus 

képzés tartalmának megújítását is megfelelve a nemzetközi trendeknek. 

Kulcsszavak: felszín alatti vízkészletek, fenntartható vízhasznosítás, ivóvízellátás 

 

Abstract: The Institute of Environmental Management of the University of Miskolc has 

achieved outstanding successes at the tenders for groundwater research over recent years. 

These successes will enable the University of Miskolc to participate in European level re-

search projects, and also to strengthen the research cooperation with industrial partners. The 

expected research results will help also to improve both the Hungarian and English language 

hydrogeologist programs at our Faculty. 
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BEVEZETÉS 

A VITUKI megszűnése után a hidrogeológiai kutatások döntően felsőoktatási intéz-

ményekben zajlanak hazánkban. Egyetemi szinten a felszín alatti vizekkel kapcsola-

tos legnagyobb hazai oktatási és kutatási központ a Miskolci Egyetem Környezet-

gazdálkodási Intézete, ahol az oktatói és kutatói létszám 15–20 fő körül ingadozik. 

Mesterképzési (MSc) szinten a hidrogeológia önálló szakként oktatása egyedül Mis-

kolcon történik hazánkban. Emellett a hidrogeológiát a Műszaki Földtudományi Kar 

több más szakján is oktatják. A Miskolci Egyetemen a hidrogeológiai kutatások igen 

széles spektrumot fognak át. Az utóbbi időszakban kiemelkedő eredmények szület-

tek a hidrodinamikai és transzportmodellezés, a karszthidrogeológia, a geotermikus 

energia hasznosítása, az utánpótlódási viszonyok meghatározása, a környezeti izo-

tópok hidrogeológiai alkalmazása, a monitoringrendszerek fejlesztése területein.  

A széles körű ipari megbízások mellett az utóbbi 5 évben igen komoly forrást 
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jelentettek a TÁMOP pályázatok. A KÚTFŐ TÁMOP pályázatot 2015. április végén 

fejezték be Miskolci Egyetemen kiemelkedő kutatási eredményekkel. E pályázat 

eredményeként jelenleg két hidrogeológiai vonatkozású nyertes Horizon 2020-as pá-

lyázatban is részt vesz a Környezetgazdálkodási Intézet, jelezve a nemzetközi be-

ágyazottságot a kutatás területén is. E kutatási potenciált jelentősen erősíti az akadé-

miai finanszírozású MTA–ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport is. 

 

PÁLYÁZATI SIKEREK A FELSZÍN ALATTI VIZEK KUTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme, valamint fenntartható 

hasznosítása a XXI. század kiemelt globális stratégiai kérdése. Hazánkban igen nagy 

jelentősége van a hidrológiai ciklus láthatatlan részét képező felszín alatti vízkészle-

teknek. Magyarországon ivóvizeink szinte teljes mértékben, valamint világhírű ás-

vány-, gyógy- és hévizeink a felszín alól származnak, ezért felszín alatti vízkészle-

teink stratégiai fontosságúak. Az utóbbi időkben számos új globális vagy lokális ter-

mészeti és társadalmi problémával is szembesülnünk kellett, amelyek káros hatásai 

sajnos jelentősek a felszín alatti vizekre is. A jelen és a jövő hidrogeológusainak új 

típusú szakmai kihívásokra kell hatékonyt választ adniuk intenzív kutatásokra ala-

pozott innovatív megoldások segítségével. A Miskolci Egyetemen folyó hidrogeo-

lógiai kutatások fő iránya az, hogy a felszín alatti vízkészletek komplex védelmét és 

fenntartható hasznosítását új, nemzetközi szintű kutatási eredményekkel és gyakorlat 

számára is alkalmazható megoldásokkal támogassa. 

A fentiekből kiindulva a következő időszak elsődleges feladata olyan kutatási, 

feltárási, modellezési és értékelési módszerek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a 

felszín alatti vízkészletekkel, mint természeti erőforrással történő fenntartható gaz-

dálkodást, és biztosítják a hatékony mennyiségi és minőségi védelmet. A karszthid-

rogeológia területén kiemelkedő jelentősége van a kutatások szempontjából a 25 

éves Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszernek.   

A KÚTFŐ TÁMOP projekt keretében elért eredményeink alapján tovább kíván-

juk folytatni azokat a nemzetközi szintű kutatásokat, amelyek a környezeti izotópok 

és geoinformáció feldolgozás eszköztárának alkalmazásával lehetségessé válik a 

hidrológiai ciklusok vízgazdálkodási célú elemzése számos hazai mintaterületen.  

A hosszú idejű hidrológiai adatsorok elemzését hatékonyan kiegészítheti a speciális 

monitoringrendszerek kialakítása, és a különböző környezeti izotópok innovatív al-

kalmazása.  Hidrológiai és vízföldtani adatok speciális spektrális elemzése és feldol-

gozása a hidrológiai cikluselemzésben és vízgazdálkodási döntés előkészítésben új 

irányokat adhat. A környezeti izotópok mérése és feldolgozása vonatkozásában ko-

rábbi tudományos partnereinkkel kívánunk együttműködni. A szélsőséges időjárási 

viszonyok a víziközmű-hálózatra is fejthetnek ki negatív hatásokat. Ezek a negatív 

hatások – közműszolgáltatók beszámolója alapján – elsősorban a vezetékhálózat hir-

telen meghibásodásában jelentkezhetnek, amelyek tovább növelhetik a már amúgy 

is igen magas hálózati veszteségeket. Kutatásaink során egyértelmű kapcsolatot kí-

vánunk felállítani a hidrometeorológiai viszonyok alakulása és a vezetékmeghibáso-

dások között. A szabadalmazott eljárásunk alkalmazásával meghatározásra kerülhet 
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mind a telítetlen, mind a telített közegben a beszivárgási viszonyok időbeli változása, 

amelyből szimulációk segítségével következtethetünk a felszín alatti áramlási rend-

szerek változására.   

2017. januárjában vállalati partnerekkel együttműködve innovatív vízgazdálko-

dási programot indított a Miskolci Egyetem hidrogeológiai kutatócsoportja. A 677 

M Ft európai uniós támogatással megvalósuló K+F kiválósági program a felszín 

alatti vízkészletek felelős gazdálkodását elősegítő innovációt támogatja és vízi-

közmű szolgáltató cégek (Fővárosi Vízművek Zrt., Miskolci Vízmű Kft.), valamint 

mezőgazdasági nagyvállalatok (pl. KITE Zrt.) fejlesztési, gazdálkodási célkitűzéseit 

segíti. A GINOP program által finanszírozott kutatás-fejlesztési támogatást a Mis-

kolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara nyerte el, amit nem csak az intézmény 

eddigi oktatási és kutatási tevékenységének elismerését jelenti, hanem újabb négy 

évre teremt lehetőséget élvonalbeli kutatási feladatok elvégzéséhez.  

A Miskolci Egyetem kutatói a programot úgy állították össze, hogy vállalati part-

nereik fejlesztési igényeire keresnek újszerű megoldásokat. Így került bele a kutatási 

tervbe az aszály-, és belvízveszélyt csökkentő talajvízgazdálkodási megfigyelő rend-

szerek fejlesztése, valamint a víziközmű szolgáltatók hálózati veszteségeinek csök-

kentését célzó szivárgási helyeket felkutató legújabb távérzékelési módszerek tesz-

telése. A vállalati kutatások mellett alapkutatási feladatokat is végez a közel húsz fős 

kutatói csoport. Vizsgálják a hazánkat is érintő szélsőséges időjárási eseményeknek 

a Kárpát-medence vízháztartására gyakorolt hatásait és a felszín alatti áramlási rend-

szerek változásait. 

A Víz Világnapjához kapcsolódó projektindító sajtótájékoztatón elhangzott, 

hogy a felszín alatti vízkészletek fenntartható használata globális és hazai léptékben 

is egyre fontosabbá válik, ezért a kutatási programot nem csak a Nemzeti Kutatási 

és Innovációs Hivatal szakmai bírálói támogatták, hanem a Miskolci Egyetem Stra-

tégiai Programjai közé is beválasztotta. A nemzetközi kutató programokat is koordi-

náló miskolci kutatócsoport most hazai nagyvállalatok szakmai kihívásaira összpon-

tosít, és meggyőződésük, hogy a programkutatási eredmények iránt nemzetközi ér-

deklődés is várható majd. 

 

JÖVŐBELI KIHÍVÁSOK A HIDROGEOLÓGUSOK SZÁMÁRA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. 

A hidrogeológusokra számos új szakmai kihívás és megoldandó feladat vár nemcsak 

a Kárpát-medencében, hanem a világon mindenütt (GALLOWAY 2010). Vízkészlete-

ink fentebb ismertetett, határon átnyúló jellege miatt a hazai hidrogeológusoknak 

még inkább együtt kell működniük a környező országok szakembereivel (SZŐCS et 

al. 2013). A jövőbeli feladatok egy része a Víz Keretirányelv alapján készült hazai 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) célkitűzéseinek a megvalósításához fog kö-

tődni. Felszín alatti vizeink esetében is a következő időszakokban el kell érni a jó 

mennyiségi és minőségi állapotot mind a 185 felszín alatti víztestünk esetére. Jelen-

leg felszín alatti víztesteink kb. 70%-a jó állapotú. Természetesen ahhoz is eredmé-

nyes szakmai munkát kell kifejteni, hogy a már jó állapotban lévő víztesteink eseté-

ben ezt a kedvező helyzetet megőrizzük Az ökológiai szemléletmód erősödése új 
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típusú szakmai gondolkodást és tervezési megközelítést kíván hidrogeológusainktól. 

A nemzetközi együttműködés további színtere lehet a megfelelő szerepvállalás a fel-

szín alatti vizek tekintetében is az EU Duna Régió Stratégiában. 

Az éghajlatváltozás napjainkban egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokat 

okoz, ami erőteljesen hat a természetes vízkörforgalomra (SZŰCS et al. 2015). Az 1. 

ábra jól demonstrálja (LÉNÁRT et al. 2014), hogy a szélsőséges időjárási viszonyok 

hatására a Bükkben a maximális vízszintek egyre magasabb, míg a minimális víz-

szintek egyre alacsonyabb értéket érnek el. Ez a jelenség egyre nagyobb kihívás elé 

állítja vízgazdálkodási szempontból a helyi vízműveket. Ezek a hatások természete-

sen befolyásolják a felszín alatti vizek természetes utánpótlódási, mennyiségi és mi-

nőségi viszonyait is. A biztonságos ivóvízellátás miatt kiemelkedő jelentőségű, hogy 

a szakemberek tisztában legyenek azzal, hogy milyen változások érhetik az ivóvíz-

bázisokat akár már a közeljövőben is. A hazai és határainkon túli vízgyűjtőkben vár-

ható éghajlatváltozás következtében csökken a felszíni lefolyás, a felszín alatti vizek 

utánpótlódását biztosító beszivárgás, összességében várható a hasznosítható vízkész-

leteink fogyatkozása. Indikátor és monitoringrendszer fejlesztése, illetve kialakítása 

szükséges, amellyel nyomon követhetők az éghajlatváltozás vízjárási és vízgazdál-

kodási következményei. A különböző lehetséges forgatókönyvek figyelembevételé-

vel modellezni és számszerűsíteni lehet a várható hatásokat. Az aszály-belvíz-öntö-

zővíz-vizes élőhely problémakör Magyarországon tartósan nem oldható meg a fel-

szín alatti vízrendszerek figyelembevétele nélkül. A mezőgazdaság számára kiemel-

kedő fontosságú, hogy a telítetlen közeg vízforgalmi és vízraktározási viszonyait 

még pontosabban meg tudjuk határozni. 

 

 
 

1. ábra  

A karsztvíz szintek alakulása a Bükk-hegység központi részén az elmúlt több, mint 

20 éves időszakban  

(LÉNÁRT et al. 2014) 
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A hidrogeológiai modellezésnek a jövőben még erőteljesebb szerepet kell kapnia a 

szakmai döntés előkészítésekben. A felszín alatti vízkészleteket érintő várható hatá-

sok hidrogeológiai modellezéssel ma már igen magas szakmai színvonalon, ponto-

san és megbízhatóan szimulálhatók. További fejlesztések várhatóak a speciális, fel-

szín alatti vizekbe is jutó szennyező anyagok transzportfolyamatainak pontosabb le-

írása és szimulációja érdekében. A 2013-ban Abasáron detektált triklór-etilén és 

szén-tetraklorid felszín alatti szennyeződés mozgásának szimulációját jó megbízha-

tósággal sikerült elvégeznie (ZÁKÁNYI–SZŰCS 2014). A hidrogeológiai modellezés-

nek továbbra is igen jelentős szerepe lesz a felszín alatti környezetszennyeződések 

felszámolását megcélzó kármentesítési eljárások tervezésében és méretezésében.  

A hidrogeotermikus rendszerek hatékony vizsgálatánál pedig a hőtranszport model-

lezése jelent nélkülözhetetlen segítséget. A hidrogeológusoknak ma már nem elég 

csak a felszín alatti vizekkel foglalkozniuk. A vízkörforgalom révén minden min-

dennel összefügg. E dinamikus rendszerben a vízkészletekkel való foglalatosság in-

terdiszciplináris és holisztikus megközelítést követel. 

Számos új, nagy léptékű beruházás várható a jövőben, ahol a hidrogeológusokra 

speciális és fontos feladatok várnak. Hamarosan véglegesen állást kell foglalni a 

paksi, nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése ügyében. Elindult 

korábban egy ún. BAF (Bodai Aleurolit Formáció) projekt, amelynek folytatása igen 

komoly szakmai munkát követel majd. A kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-

dékok számára Bátaapátiban épült hulladéktároló sok tekintetben nem nyújthat meg-

felelő biztonságot a nagy aktivitású hulladékok esetében. Nagy mélységben elhe-

lyezkedő, megfelelő műszaki és földtani védelmű helyszínt kell kijelölni és engedé-

lyeztetni a megnyugtató megoldás érdekében. Ebben a komoly kihívást jelentő szak-

mai feladatban a hidrogeológusoknak is kulcsszerepet kell játszaniuk. A növekvő 

energia- és ásványinyersanyag-igények miatt újbóli megerősödése körvonalazódott 

a különböző bányászati tevékenységeknek a Kárpát-medencében a globális trendek-

nek megfelelően. A szénhidrogén-kihozatalt növelő speciális eljárások üzemi alkal-

mazása mellett a szénhidrogén-hidrogeológia szélesebb körű bevezetése a Kárpát-

medencében új sikereket hozhat a hazai és térségi olajipar számára (CZAUNER–

MÁDL-SZŐNYI 2011). Innovatív bányászati technológiák (például szuperkritikus 

szén-dioxid alkalmazása ércek kinyerésére) elterjedése is új és speciális feladatok 

ellátását várja a jövő hidrogeológusaitól. 

A felszín alatti áramlási rendszerek törvényszerűségeinek megértésében, a mély-

ségi anyag- és hőtranszportfolyamatok leírásában mind nagyobb szerepet kap az 

utóbbi időben a hidrogeokémia (VARSÁNYI et al. 2015), illetve a környezeti izotópok 

részletes vizsgálata. Emellett nagyon fontos a legújabb matematikai, valószínűség-

elméleti és geostatisztikai módszerek megismertetése is a szakemberekkel (HAT-

VANI et al. 2014). A determinisztikus eljárások mellett a ritkán alkalmazott szto-

chasztikus módszereknek a hidrogeológiában igen nagy a jelentőségük, hiszen a leg-

több esetben nem teljesen feltárt inhomogén és anizotróp közegből származó mérési 

adatokkal dolgozunk. 

Az új víziközmű-törvény egyebek mellett remélhetőleg magasabb színvonalú 

szakmai munkát fog előírni az üzemeltetők számára, ami a hidrogeológusok 
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pozíciójának továbberősödését eredményezheti a közműszolgáltatás ágazatán belül. 

A jelenlegi igen magas országos hálózati veszteség, illetve a túlságosan sok, szenny-

víztisztító nélküli kistelepülés miatt ún. szennyvíz-hidrogeológiai kérdésekkel is 

egyre többet kell foglalkozniuk a szakembereknek. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A kutatómunka a Miskolc Egyetemen Műszaki Földtudományi Karának GINOP-

2.3.2-15-2016-00031 jelű Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntart-

ható hasznosítása érdekében című projektjének részeként – a Széchenyi 2020 prog-

ram keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruhá-

zási Alapok társfinanszírozásával valósul meg. 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1] CZAUNER, B.–MÁDL-SZŐNYI, J. (2011): The function of faults in hydraulic 

hydrocarbon entrapment: Theoretical considerations and a field study from 

the Trans-Tisza region, Hungary. AAPG Bulletin, 95, 795–811. 

[2] GALLOWAY, D. L. (2010): The Complex Future of Hydrogeology. Hydroge-

ology Journal, 18, 807–810.  

[3] HATVANI, I. G.–MAGYAR, N.–ZESSNER, M.–KOVÁCS, J.–BLASCHKE, A. P. 

(2014): The Water Framework Directive: Can more information be extracted 

from groundwater data? A case study of Seewinkel, Burgenland, Eastern 

Austria. Hydrogeology Journal, 22(4), 779–794. 

[4] LÉNÁRT, László–HERNÁDI, Béla–SZEGEDINÉ DARABOS, Enikő–DEBNÁR, 

Zsuzsanna–CZESZNAK, László–TÓTH, Márton (2014): The importance of 

Bükk Karst Water Monitoring System (BKWMS) in researching the relations 

of cold and warm karst waters in the area. Geosciences and engineering, Uni-

versity of Miskolc, 3 (5), 107–117. 

[5] SZŐCS, T.–RMAN, N.–SÜVEGES, M.–PALCSU, L.–TÓTH, GY.–LAPANJE, A. 

(2013): The application of isotope and chemical analyses in managing 

transboundary groundwater resources. Applied Geochemistry, 32, 95–107. 

[6] SZŰCS, P.–KOMPÁR, L.–PALCSU, L.–DEÁK, J. (2015): Estimation of ground-

water replenishment change at a Hungarian recharge area. Carpathian Journal 

of Earth and Environmental Sciences,10(4), 227–246. 

[7] VARSÁNYI, I.–Ó. KOVÁCS, L.–BÁLINT, A. (2015): Hydraulic conclusions 

from chemical considerations: groundwater in sedimentary environments in 

the central part of the Pannonian basin, Hungary. Hydrogeology Journal, 23, 

423–435. 

[8] ZÁKÁNYI B.–SZŰCS P. (2014): Víznél sűrűbb, nem vizes fázisú szennyező-

anyagok transzportfolyamatainak szimulációja felszín alatti közegben. Föld-

tani Közlöny, 144 (1), 63–70.  


