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1. ÖSSZEFOGLALÓ 

A Tokaji-hegység Magyarország északkeleti részén fekvő egyik legismertebb 

vulkanikus eredetű hegységünk. A kevés számú, nem túl részletes előzetes tanulmány 

miatt viszonylag kevés ismeretanyaggal rendekezünk a terület hidrogeológia és 

geotermikus sajátosságait illetően. A terület peremi részein lévő melegvizes 

feláramlásokkal korábban is foglalkoztak, de mindezidáig részletes mélységi kutatás nem 

történt. A doktori dolgozatom fő célja a Tokaji hegységben eddig elvégzett geotermikus 

kutatásoknak és hidrogeológiai vizsgálatoknak a bemutatása, és az ezekből származó 

információk egy egységes adatbázisba gyűjtése, melyet aktualizálok a saját magam által 

gyűjtött információkkal. A terület regionális szintű ismeretanyagának összeállítása 

érdekében bemutattam a Tokaji-hegységről szerzett eddigi hidrogeológiai, földtani, 

geotermikus ismereteinket, melyet a saját magam által elvégzett kutatásokkal egészítettem 

ki. A hegység nyugati oldalán futó Szerencs-törés mentén több langyos- és melegvizű 

feláramlást is tapasztaltak, de ezek részletes összeforlaló leírása mindeddig nem történt 

meg. Dolgozatomban ezt követően részletesen ismertetem a terület forrásainak és kútjainak 

hidrogeológiai és geotermikus adatbázisát, valamint a területen az utóbbi száz évben 

készült vízkémiai adatsorokat összefoglaló vízkémiai adatbázist. A hegység 

termálvízkutatás szempontjából kiválasztott kútjaiból és forrásaiból vízmintát vettem, 

melyeket vízkémiai és vízkor vizsgálatoknak vetettem alá. A kapott adatok és a területről 

szerzett ismeretek alapján elkészítettem a Tokaji-hegység koncepcionális áramlási képét. 

Az eddig összegyűjtött adatok segítségével megalkottam a hegység háromdimenziós 

földtani modelljét, majd annak felhasználásával a hidrogeológiai modellt is. A 

hidrogeológai modell elkészítéséhez több száz kút vízföldtani adatait használtam fel, 

melyeknél számos esetben saját magam végeztem a hiányzó kúthidraulikai adatok pótlását. 

Ez a hidrogeológiai modell képezi az alapját a hegység vízföldtani szempontú 

értelmezésének, így lehetőségem volt átlátni a regionális viszonyokat is, melyek segítségül 

szolgálhatnak a későbbi geotermikus kutatásokban, valamint a Tokaji-hegység pontosabb 

vízmérlegének kialakításában. A modell segítséget nyújt a kinyerhető vízkészletek 

mennyiségi becslésében, és a víztestek lehatárolásában. A modell segítségével 

elkészítettem a hegység felszín alatti kinyerhető vízkészleteinek vízmérlegét, ami jóval 

pontosabb képet ad a terület regionális vízbázisáról, mint a jelenleg használt modellek. A 

modell segítségével megbecsültem az egy év alatt fenntartható módon kitermelhető 

termálvíz mennyiségét is. A felszín alatti víztestek pontosítása és egy pontosabb vízmérleg 

felállítása kiemelten fontos feladat a jelenkor és a jövő számára, ugyanis a klímaváltozás 
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okozta egyre hosszabb aszályos időszakok hatásainak enyhítéséhez elengedhetetlen a 

kinyerhető felszín alatti vízkészleteink pontos ismerete. A modell által megbecsült adatok 

alapján lehetőség nyílt arra, hogy javaslatokat tegyek a területek potenciális kitermelhető 

termálvízkészleteinek hasznosítási lehetőségeire is. 

 

2. SUMMARY 

The Tokaj Mountains are one of the most famous volcanic mountains in the 

northeastern part of Hungary. Due to the small number of not very detailed preliminary 

data, we have relatively little knowledge about the hydrogeological and geothermal 

features of the area. Hot water inflows in the margins of the area have been addressed in 

the past, but so far no detailed in-depth research has been conducted. The main goal of my 

doctoral dissertation is to present the geothermal research and hydrogeological studies 

carried out so far in the Tokaj Mountains, and to gather the information from them into a 

single database, which I update with the information collected by myself. In order to 

compile the knowledge of the area at the regional level, I presented our previous 

hydrogeological, geological and geothermal knowledge of the Tokaj Mountains, which I 

supplemented with my own research. Several lukewarm and hot water uplifts have been 

observed along the Szerencs fault on the western side of the mountains, but a detailed 

summary description of these has not yet been made. In my dissertation, I then describe in 

detail the hydrogeological and geothermal database of the sources and wells of the area, as 

well as the hydrochemical database summarizing the hydrochemical data sets created in the 

area over the last hundred years. I took water samples from the wells and springs of the 

mountains selected for thermal water research, which were subjected to hydrochemical and 

water age studies. Based on the obtained data and the knowledge gained about the area, I 

made a conceptual flow picture of the Tokaj Mountains. Using the data collected so far, I 

created a three-dimensional geological model of the mountains, and then the 

hydrogeological model using it. To create the hydrogeological model, I used the 

hydrogeological data of hundreds of wells, in many cases I filled the well hydraulic 

deficiencies myself. This hydrogeological model forms the basis of the hydrogeological 

interpretation of the mountains, so I had the opportunity to see the regional conditions, 

which can help in future geothermal research and in the development of a more accurate 

water balance in the Tokaj Mountains. The model helps to quantify the water resources 

that can be extracted and to delimit water bodies. With the help of the model, I prepared 

the water balance of the extractable water resources of the mountains, which gives a much 
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more accurate picture of the regional water base of the area than the currently used models. 

Using the model, I also estimated the amount of thermal water that can be extracted 

sustainably in one year. The refinement of groundwater bodies and the establishment of a 

more accurate water balance are of paramount importance for the present and the future, as 

accurate knowledge of our extractable groundwater resources is essential to mitigate the 

effects of longer droughts caused by climate change. Based on the data estimated by the 

model, it was possible to make suggestions for the utilization of the potential extractable 

thermal water resources of the areas. 

3. BEVEZETÉS 

A Tokaji-hegység, mint az egyik leghíresebb vulkanikus eredetű hegységünk, 

főként a borkultúrájáról vált híressé, az itt lévő nagyobb települések az utóbbi 

évtizedekben azonban többször próbáltak olyan fejlesztéseket végrehajtani, melyek 

segítségével sikerülne a terület turisztikai és gazdasági potenciálját megnövelni. Az egyik 

ilyen lehetőség a terület geotermikus potenciáljának a kihasználása, mely során a kitermelt 

termálvízkészletek komoly balneológiai, illetve egyéb gazdasági lehetőségeket hordoznak. 

A területen végzett termálvízkutatások során azonban majdnem minden esetben komoly 

problémát jelentett a terület geotermikus és hidrogeológiai ismeretanyagának hiánya. A 

hegység területén végzett néhány vízföldtani kutatástól eltekintve nem történt részletes 

elemzés a hegység áramlástani viszonyairól, sem a geotermális vízkutatás, sem a 

potencális ivóvízkészlet mennyiségi és minőségi felmérését illetően. A hegység valódi 

geotermikus potenciáljának feltérképezése és összefoglalása érdekében elengedhetetlené 

vált egy regionális léptékű  ismeretanyag elkészítése, mely komoly alapot nyújt a jövőbeli 

termálvízkutatások számára. Kiemelten fontosnak tartottam azon területek hidrogeológiai, 

vízkémiai és geotermikus bemutatását, melyek potenciálisan alkalmasak termálvíz 

kinyerésére, azon törésrendszerek kijelölését, melyek mindeddig termálvízkutatási 

szempontból sokadrangúnak voltak elkönyvelve, azonban kiemelt fontosságúak a mélységi 

vizek feláramlása szempontjából. A termálvizek helyzetének kijelölése mellett fontosnak 

tartottam elkészíteni a hegység vízmérlegét is, hiszen a fenntartható módon kitermelhető 

termálvízkészletek és ivóvízkészletek mennyiségének meghatározása elengedhetetlen a 

felelős vízgazdálkodás során. A kitermelhető mennyiségek meghatározása érdekében a 

területről szerzett információkkal, kiegészítve a saját kutatási eredményeimmel, 

elkészítettem a Tokaji-hegység reginális léptékű hidrogeológiai modelljét, mely alkalmas 

lehet Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervében szereplő víztestek és adatok 
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pontosítására, valamint annak meghatározására, hogy az adott területeken a geotermikus 

potenciáljukat figyelembe véve milyen termálvíz hasznosításokra van lehetőség. 

 

4. A KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA, LEHATÁROLÁSA 

A Tokaji-hegység Magyarország északkeleti részén fekvő vulkanikus eredetű 

hegységünk, mely nem rendelkezik egyértelmű természetes határokkal minden irányból, 

hiszen a hegység tovább folytatódik Szlovákiában egészen Eperjesig. A magyarországi 

részét Tokaji-hegységnek, míg a Szlovákiában húzódó részt Szalánci-hegységnek nevezik. 

Dolgozatomban a Magyarországon fekvő részt mutatom be. Vizsgálataim során ahol csak 

lehetőségem volt rá, a kutatási terület kijelölésénél figyelembe vettem a Tokaji-hegység 

természetes határvonalait. Nyugati irányból a Hernád-folyó, délről a Sajó- és a Tisza-

folyók, keletről a Bodrog-folyó jelöli ki a hegység természetes határait. A kutatási terület 

déli határát indokoltnak találtam a hegységlábtól jóval délebbre kijelölni, mivel ezen a 

területen kimutathatóan megjelennek a mélységi tördezett miocén kori rétegek, melyek 

kiemelten fontosak a termálvízkutatás szempontjából. Északi irányból csupán egy 

mesterséges vonalat jelöltem ki a Magyar-Szlovák országhatárnál. Az országhatáron fekvő 

csúcs a Nagy-Milic a Tokaji-hegység legmagasabb csúcsa, egyben vízválasztó is. A 

hegységhez, az annak fő tömegét jelentő vulkáni középhegységen kívül még három 

nagyobb, de földtanilag különálló egység sorolódik. Az egyik a vilyvitányi rög palezoós 

egysége, a másik a Hernád-vonal által a hegységről leszakított, és megsüllyedt Szerencsi-

dombvidék (Gyarmati, 1977), a harmadik pedig a mélyben meghúzódó sárospataki 

karszttest. A teljes kutatási területet az 1. ábrán mutatom be. 

 
1. ábra: A regionális kutatási terület (szerző saját szerkesztése) 
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4.1. A hegység geomorfológiája 

A hegység legmagasabb pontja az északi részen fekvő Nagy-Milic (896 m), de 

jelentős a déli részen található Nagy-Kopasz hegy is (513 m). Legalacsonyabb pontja ezzel 

szemben a hegység délkeleti oldalán lévő medencékben helyezkedik el (98 m), így 

hegység területén lévő magasságkülönbség közel 800 m. Bár hegységnek számít, de 

alapvetően elmondható, hogy a kutatási terület körülbelül jelentős részét dombság alkotja 

(Pinczés, 1998). Medencék, vulkáni formák, valamint völgyek tarkítják felszínét, melyek 

általában a felszín alatti törésvonalak mentén alakultak ki, és komoly jelentőségük van a 

hegységperemeknél a mélységi vizek felszínközelbe áramlásában. 

4.2. A hegység vízrajza 

A terület vízrajza az erős tagoltság miatt igen bonyolult. Vízfolyásokkal sűrűn 

átszelt, erősen tagolt, periglaciálisan átformált alacsony középhegység. A 2. ábrán látható, 

hogy a hegységet két jelentős folyó, nyugatról a Hernád, keletről a Bodrog szegélyezi. A 

sok kisebb-nagyobb patakot ez a két folyó gyűjti össze és vezeti a Tiszába (Pécsi és 

Sárfalvi, 1960). A Ronyva és a beléje torkolló Bózsva a legjelentősebb vízgyűjtők a 

területen. A térség patakokban és forrásokban gazdag, a folyók és a patakok vízhozama 

azonban egyenetlen. (Pécsi és Sárfalvi, 1960). Az évi csapadékmennyiség nagy eltérést 

mutat, a hegység belsejében kb. 600-650 mm, a keleti oldalon kb. 320-370 mm, a nyugati 

részen pedig kb. 400-450 mm. A beszivárgás, s így a mélységi vizek utánpótlódása igen 

csekélynek mondható. Fontos megemlíteni, hogy a hegység nagyobb vízfolyásai 

valamilyen mélységi törés mentén alakultak ki, ezért a folyók és patakok elhelyezkedése 

utalhat a mélységi szerkezeti elemre. 
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2. ábra: A hegység jelentősebb vízfolyásai (szerző saját szerkesztése) 

 

4.3. A hegység geológiája, fejlődéstörténete 

A Tokaji-hegység földtani felépítése rendkívül sokszínű, bonyolult összetételű. Az 

alaphegység mélységi elhelyezkedése az eddigi fúrási tapasztalatok alapján nem 

egyértelmű, azonban a területről több medencealjzati térkép is készült, melyek alapján 

elmondható, hogy a hegység kb. 1500-2000 méteres mélységbe zökkent a Hernád-vonaltól 

keletre. A legpontosabb képet az alaphegység elhelyezkedéséről az ELGI által 1991-ben 

készített Zempléni-hegység regionális geofizikai kutatási programja szolgáltatja, ahol nagy 

behatolású geofizikai módszerek jó becslést adtak a medencealjzat helyzetéről (3. ábra) 

(Zalai, 1991). 
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3. ábra: A Tokaji hegység alaphegységének mélységi elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

 

Az alaphegység anyaga valószínűleg a Vilyvitány térségében a felszínre került 

metamorfizált csillámpala (Budai és Konrád, 2011), vagy a területen a Miskolci Egyetem 

által végzett xenolitkutatás eredményei alapján fekete pala. A kristályos palákra települ a 

felsőkarbon homokkő, mely azonban nem alkot jelentős összefüggő rétegeket a területen. 

A triászban megindult a karbonátos sekélytengeri üledékképződés, melyet a mélybe 

süllyedt sárospataki termálkarszt is bizonyít. Ennek pontos mélységéről keveset tudunk, 

mivel alig pár fúrás érinti a karbonátos kőzeteket, de az elmondható, hogy főként triász 

mészkő és dolomit képviseli a mezozoikumot (Szűcs és Ritter, 2008). A Sárospatak-5 sz. 

fúrás 225 m-ben érte el a triász mészkövet, amely az országhatáron túl, Ladamócnál már a 

felszínen is megjelenik (Ferenczi, 1940). A hegység fő tömegét alkotó neogén vulkanitok 

több száz, helyenként több ezer méteres vastagságban települtek az alaphegységre illetve a 

mezozoós rétegekre (Lengyel, 1959). A rendkívüli vastagság oka a területen több millió 

éven át zajló erőteljes vulkanikus tevékenység, melynek vulkáni anyagszolgáltatása néhány 

rövid szünettől eltekintve folyamatos volt (Zelenka, 1964). A vulkanizmus a miocén 

elejétől egészen a pliocén korig tartott. A felső-miocénben kialakult Pannon beltó 

fokozatosan kiédesedett, és a beleömlő folyók hordalékai miatt lassan feltöltődött. Sekély 

fúrásokból megfigyelhető, hogy a pliocén törmelékes üledékei a vizsgált terület déli részén 

jelennek meg először, majd az Alföld felé továbbhaladva vastagságuk és mélységük 
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folyamatosan nő. A vizsgálati területünkön csak a peremeken fordulnak elő pliocén 

üledékes kőzetek, mivel a hegység nagy része a pliocén korszak alatt szárazulat volt, ezért 

az folyamatosan lepusztult. A pliocén képződményekre települt pleisztocén folyóvízi 

üledékek egyes területeken igen nagy vastagságban fordulnak elő, melyekre a legfelső 

holocén rétegek elhanyagolható vastagságban rakódtak le.  

 

4.4. Szerkezetföldtan, vulkanotektonika 

A Kárpát-medence aljzatát az eddigi kutatások tapasztalatai alapján alapvetően két 

litoszfératöredék alkotja, melyek ütközőzőnája délnyugat-északkelet irányú. A két, 

egymástól eltérő földtani felépítésű kéregdarab az Eurázsiai- és az Afrikai-lemez ütközési 

zónájában keletkezett. A Kárpát-medence aljzatának ÉNy-i részét az Afrikai-, míg DK-i 

részét az Eurázsiai-lemezről leszakadt kéregdarabok alkotják (Budai és Konrád, 2011). 

Az afrikai eredetű, összetett felépítésű litoszférablokkot „ALCAPA” főegységnek nevezik, 

mely az Alpokat, a Kárpátokat és a Pannon-medencét foglalja magába. A délkeleti 

litoszféradarab megnevezése: Tiszai-főegység. A legújabb kutatások eredményei alapján 

feltételezhető azonban, hogy az ALCAPA és a Tiszai főegység közé beékelődött egy 

különálló főegység (Közép-magyarországi-főegység), mely a Szávai- és a Bükki-

egységeket foglalja magába. Az ország észekkeleti részén fekvő Zempléni-egység helyzete 

azonban rendkívül bizonytalan, mivel az eddigi geológiai kutatások eredményei alapján 

nem dönthető el egyértelműen, hogy melyik főegységhez tartozik (Budai és Konrád, 2011) 

(4.ábra).  

 

4. ábra: Magyarország prekainozoos medencealjzatának szerkezeti felépítése (Budai és 

Konrád, 2011) 
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A szerkezetföldtani térképek alapján elmondható, hogy az egész Tokaji-hegység 

egy észak-déli csapású vulkanotektonikus süllyedéket követ. Amíg a süllyedékben az idős 

képződményekből álló (alaphegységi) aljzat geofizikai vizsgálatok alapján 2000-3000 m-es 

mélységben van, addig a vonaltól nyugatra a Cserehátban mélyített fúrások már 500-1000 

m között elérték (5. ábra). 

 

 

5. ábra: A Hernád-törés rétegtani szelvénye és az alaphegység elhelyezkedése  

(szerző saját szerkesztése) 

A hegységet nyugat és kelet felől is a hegységperemmel párhuzamosan a Hernád és 

a Bodrog folyók határolják, melyek az itt futó szerkezeti vonalakat követik. A két, egymást 

hegyesszögben metsző nagyszerkezeti rendszer a miocén vulkanoteknika alakulásában is 

fontos, azonban hidrogeológiai szempontból a mélységi vizek feláramlásában van döntő 

szerpük. Túlnyomóan andezites összetételű a közel észak-déli, a Hernáddal hegyesszöget 

bezáró Tokaj-Abaújszántó, illetve Tolcsva-Gönc vonal, mely mentén számos kisebb 

kitörési központ mellett Regéc-Mogyoróska térségében egy nagy kadera is jól kirajzolódik. 

Túlnyomóan riolitos Sátoraljaújhely-Felsőregmec, a Telkibánya-Makkoshotyka és a 

Hernáddal párhuzamos Gönc-Abaújszántó-Szerencs vonal, mely utóbbi a felszín alatti 

áramlási pályák alakulásában is szerepet játszik (Liffa, 1927). A felnyomuló magma 

összetétele, az ősföldrajzi környezet, az alaphegység, a fenti szerkezeti-vulkanotektonikai 

vonalak a vulkánosság megnyilvánulását – effuzív-explozív jellegét – is meghatározták. 

Az egyes formációk, képződmények elterjedése és a geofizikai adatok alapján kijelölhetők 

a főbb vulkanotektonikai vonalak. Az eredeti formák nagymértékben lepusztultak, a 

feltételezett kitörési központok a törésvonalakon és a törésvonalak metszéspontjában 

találhatók.  
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4.5. Korábbi szerkezetkutató vizsgálatok 

A Tokaji-hegység területén a múlt század közepétől a végéig mintegy ötven év alatt 

– alapkutatási, térképezési, és ásványi nyersanyagkutatási céllal – sok fúrás létesült. Sajnos 

mivel a fúrások többsége csak sekély mélységű, így a mélyebb rétegekről viszonylag kevés 

információval rendelkezünk. A legmélyebb alapfúrások 1000 m, a sekély szerkezetkutató 

fúrások 500 m, a térképező és nyersanyagkutató fúrások 100-200 m átlagos mélységig 

hatoltak a földkéregbe. Mélységükből következően az alapfúrások azok, amelyekből a 

hegység felépítésére, fejlődéstörténetére, az egykor itt zajlott vulkanizmus jellegére a 

legtöbb adatot kapunk. A legfontosabb szerkezetkutató fúrásokat a hegység területén az 

alábbi táblázatban foglaltam össze, feltüntetve az elért mélységeket (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A kutatási terület legjelentősebb szerkezetkutató fúrásai (szerző saját 

szerkesztése) 

Elnevezés Mélység [m] 

Mád-23 712 

Tállya-15 1200 

Baskó-3 1175 

Telkibánya-2 1280 

Füzérkajata-2 1007 

Sátoraljaújhely-8 1057,5 

Rudabányácska-1 1119,2 

Hidasnémeti-1 1539 

 

A szerkezetkutató fúrások közül egyik sem érte el az alaphegységet, a legmélyebb 

fúrások is csak a miocén vulkanit kőzeteket érintették. Az alaphegység mélységi 

elhelyezkedésére és anyagi összetételének meghatározására az utóbbi évtizedekben több 

kutató is vállalkozott. Az alábbi táblázatban összefoglaltam a területről készített 

szerkezetföldtani térképeket, feltüntetve az azokon jelölt alaphegység valószínűsíthető 

anyagát, és annak mélységét (2. táblázat) (Dank és Fülöp, 1967) (Fülöp és Dank, 1987) 

(Brezsnyánszky és Haas, 1989) (Dank és Fülöp, 1990) (Tanács és Rálisch, 1990) (Haas, 

2010). 
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2. táblázat: Az alaphegység várható anyaga és becsült mélysége (szerző saját szerkesztése) 

Év Szerkesztő Alaphegység anyaga 
Mélység 

[m] 

1967 Dank Viktor, Fülöp József Feltételezett perm, alsó-kréta 1500 

1987 Fülöp József, Dank Viktor Ismeretlen aljzat 2000 

1989 
Brezsnyánszky Károly, 

Haas János 
Ismeretlen medencealjzat 2000 

1990 Dank Viktor, Fülöp József Ismeretlen aljzatú terület 2000 

1990 
Tanács János, Rálisch 

Lászlóné 

Bádeni (burdigaliai) 

képződmények 
2000 

2010 Haas János Ismeretlen medencealjzat 2000 

 

Az alaphegység anyagi összetételére vonatkozóan kevés információval 

rendelkezünk, mivel azt a területen egyik szerkezetkutató fúrás sem érte el, s így az eddig 

elkészült alaphegységi térképek mind bizonytalannak vagy ismeretlennek jelölték. A Kútfő 

Projekt során lehetőség nyílt arra, hogy a hegység kőzeteiben fellelhető zárványok alapján 

pontosabb képet kapjak az alaphegység anyagáról. A xenolitkutatás során nem sikerüt 

egyértelműen azonosítani az alaphegység anyagát, mivel többféle alaphegységi zárványt is 

találtunk a kőzetmintákban, de egyértelműen valamilyen rossz vízvezető képességekkel 

rendelkező vízzáró képződmény, amely egyértelműen kijelöli a hegység hidrogeológiai 

aljzatát. Ezek alól csak a sárospataki karszttest a kivétel, de ennek folytatását nem sikerült 

érdemben bizonyítani (Szűcs és társai (1), 2014). 

Az 1991-ben az ELGI által elkészített „A Zempléni-hegység regionális geofizikai 

kutatási programja” keretében nagymélységű geofizikai vizsgálatokat végeztek, melyek 

segítségével létrejött az alaphegység domborzati térképe (3. ábra). A Tokaji-hegység 

lényegében vulkanitokkal és vulkáni tufákkal feltöltött medenceterületnek tekinthető. Az 

alaphegység mélységéről a hegységperemi fúrásokon kívül csak a ritka hálózatú 

gravitációs mérésekből végzett mélységszámítás áll rendelkezésünkre. A térkép szerint az 

alaphegység Vilyvitánynál a felszínen van, míg attól déli, délnyugati irányban 

folyamatosan mélyül. Legnagyobb mélységet a Hernád-völgye alatt kezdődő és Szerencs 

felé, közel észak-dél irányban húzódó árokban éri el, ahol 2000-2500 m mélység 

számítható. Hasonló, árok jellegű mélyülés tételezhető fel keleti-nyugati irányban az 

Alsóregmec-Telkibánya-Gönc vonal alatt is, amely beletorkollik az észak-déli árokba. Az 
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alaphegységi képződmények szerkezete gyakorlatilag ismeretlen, a csekély számú 

mélyfúrás csak feltételezésekre ad lehetőséget. A Hernád-völgyétől nyugatra a 

Hidasnémeti-1, az Abaújdevecser-1 és az Alsóvadász-1 szerkezetkutató mélyfúrásokban 

ismertek a Bükki típusú képződmények, amelyek a Szendrői-hegységben a felszínen 

találhatóak. Mivel a Hernád árok keleti oldalán a Füzérkajata-2 fúrásban már a Zempléni 

típusú paleozoós képződmény található, így a kettő közti határvonalat a szerencsi árok 

mélyvonalában tételezik fel. A hegységtől délnyugatra a Sajóhídvég-2 és 3. számú fúrások 

triász sekélytengeri képződményeket tártak fel, míg a Bodrog völgye mellett a Sp-7. jelű 

fúrás bizonytalan korú és kifejlődésű, paleozoósnak feltételezhető képződményekben állt 

meg. Ezek a képződmények egy kiemelt helyzetű triász és júra korú sekélytengeri 

képződményekből álló rögnek tételezhetők fel, amelynek szerkezeti helyzete bizonytalan, 

mivel a Sátoraljaújhely-8-as fúrás a mezozoós képződmények határolása után karbon 

képződményekben állt meg. A hegységről készített szerkezetföldtani térképeken szereplő 

törésvonalak és szerkezeti vonalak összefoglaló ábrája látható az 1. mellékletben. A 

törésvonalak eltérő elhelyezkedésének okai a földtani bizonytalanságok, illetve a növekvő 

ismeretanyag, de látható, hogy több vonal is egybe esik, kijelölve ezzel a fontosabb 

szerkezeti töréseket. Az észak-déli irányú törések tovább folytatódnak az országhatáron túl 

Szlovákiában, egészen Eperjesig (2. melléklet). A törésvonalak mentén itt is langyosvizű 

feláramlásokat lehet tapasztalni, illetve fokozott szén-dioxidos kitörésre is példa van 

Herlánynál. Az ott található gejzír vizének magas összes oldott anyag tartalma (~6350 

mg/l), valamint a 23-24 °C hőmérséklete mindenképpen mélységi eredetre utal. 

 

4.6. A hegység hidrogeológiája 

A Tokaji-hegység nagyobb részét nagy és közepes szilárdságú vulkáni kiömlési 

kőzetek és tufák építik fel, melyek vízvezető képessége a kialakult hasadék-, törésrendszer 

függvénye. A repedezett kőzetek közepes vízszállító képességűek, de a hasadékok utólagos 

eltömődése (kovásodás, bentonitosodás) miatt vízzáró lehet. Vízföldtani tulajdonságaikat 

erősen befolyásolják a másodlagos (pl.: hidrotermás) elváltozások.  

A kiemelt helyzetű, meredek vulkáni kúpokról és gerincekről a csapadék gyorsan 

lefolyik, így a víz felvételére inkább a lankásabb eróziós felszínek, valamint a törmelék 

felhalmozódásos területek alkalmasak. A porózus vagy karsztos területekhez képest a 

beszivárgási százalékuk jóval kevesebb, ami megmagyarázza a források és sekély kutak 

vizének kis utánpótlódását.  
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A Tokaji-hegység területén több mint 650 db forrásról rendelkezünk információval, 

melyek többsége csupán időszakos és hideg vizű (leszálló források). Kivételt képeznek ez 

alól a hegységperemi területeken kialakult, így a nagytektonikához köthető felszálló 

források, melyek az átlaghoz képest jóval nagyobb és egyenletesebb vízhozammal, 

valamint állandó hőmérséklettel rendelkeznek, mely egyértelműen jelöli mélységi 

eredetüket. Jó példa ezekre pl a gönci Fürdő-forrás, vagy a kékedi Fürdő-forrás. Ezen 

forrásokra, azok stabil vízhozama miatt a hegységben számos fürdőhely és vízmű települt.  

A hegység területén az utóbbi évtizedekben több száz kút létesült, melyek többsége sekély 

mélységű, de számos több száz méteres mélységű is akad. Ezek hozama jelentős eltérést 

mutat egymástól, mivel a kutak hozama nagyban függ a törésrendszertől, illetve annak 

hidrogeológiai tulajdonságaitól. A hegység belső területein elhelyezkedő kutak általában 

sekélyek, hidegvizűek és korlátozott utánpótlódásúak. Kivételt képeznek a hegység belső 

területein kialakult törésrendszereket szűrőző kutak, melyek jóval nagyobb utánpótlódással 

rendelkeznek, de a sekély áramlási pálya miatt szintén hidegvizűek.  

Maga a hegység egy észak-déli irányú süllyedéket követ, melyben a törések fő 

irányvonala szintén észak-déli irányú. Az észak-déli irányú törések vízföldtani és 

geotermikus szempontból kiemelten fontosak (Havassy, 2007). Az egyik legjelentősebb 

észak-dél irányú törésvonal a nyugati hegységperemen helyezkedik el, s Kékedtől Göncön, 

Korláton, Abaújszántón keresztül egészen Szerencsig mutatható ki. Mivel a törés a 

Szerencs-patak vonalát követi, ezért a Szerencs-törés nevet kapta, s a hegység 

legjelentősebb langyosvizű feláramlásai figyelhetők meg a közvetlen környezetében 

(Szófogadó, 1961). Ezen törésvonalon feláramló mélységi vizek áramlástani képe még 

nem tisztázott, de a dolgozatom során sikerült kialakítanom a Tokaji-hegység 

koncepcionális áramlási modelljét, mely bemutatja ezen felszín alatti áramlásokat. 

Általánosságban elmondható, hogy a hegység áramlási pályáit nagymértékben 

befolyásolják a topográfia, a vulkanikus rétegek elhelyezkedése és hidrogeológiai 

paraméterei, valamint a hegység tektonizmusa során létrejött törészónák és vetők. A 

hegység keleti oldalán kialakult sárospataki karszttest, melynél a paleozóos kőzetek felett 

elhelyezkedő mélybe süllyedt triász karbonátos kőzetek jó vízvezetők. Belőlük a víz 

feláramlik a felette levő, közepes mértékben vízvezető vulkáni tufákba. Innen hatással van 

a talajvízre is, amit az itteni talajvíz átlagnál magasabb hőfoka igazol. A sárospataki 

karszttestet jelenleg több kút is szűrőzi, mivel innen nyeri vizét a Végardőfürdői strand. A 

termálkarszt víztest pontos alakja, kiterjedése egyelőre ismeretlen. 
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4.7. A hegység geotermikus viszonyai 

Mint köztudott a Kárpát-medencében kialakult vékony litoszféra réteg miatt a 

Magyarországon mérhető átlagos geotermikus gradiens értékek jóval nagyobbak a 

világátlagnál, ami kisebb geotermikus lépcsők formájában jelentkezik a geotermikus 

kutatások során. Az átlagos geotermikus lépcső értékei az Alföldön a legkisebbek, azon 

belül a Duna-Tisza közén, ahol 2000 méterig 18 m/°C körüliek. Ezt követi a Dunántúl, 

majd az északi peremvidék kb. 23-26 m/°C átlagos geotermikus lépcsőértékekkel. A hazai, 

aránylag kis értékek oka elsősorban a vastag, laza medenceüledék, aminek aránylag rossz a 

hővezető képessége (Juhász, 2002). A terület kontinentális átlagot (65 mW/m
2
) meghaladó 

hőárama 90-100 mW/m
2
 (Lenkey és társai, 2021), a medence keletkezése során a középső-

miocén alatt bekövetkezett litoszféra elvékonyodás következménye. A magas 

hőmérsékletű asztenoszféra közelebb került a felszínhez, így a földkéregben 

megemelkedett a geotermikus gradiens és vele együtt a hőáram is. A Tokaji-hegység 

lényegében egy vulkáni piroklasztikummal feltöltött medence, melyben a kristályos 

alaphegység jó hővezető képességgel bír, de a felette lévő több száz, helyenként több ezer 

méter vastag vulkáni lávakőzet és tufa némileg rosszabb paraméterekkel rendelkezik. A 

felszín alatti hőmérsékletet 500, 1000 és 2000 m mélységben az 6-8. ábrák mutatják be.  

 

 

6. ábra: Hőmérséklet 500 m-es mélységben a felszín alatt (Dövényi és társai, 2001 alapján 

a szerző által módosítva) 
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7. ábra: Hőmérséklet 1000 m-es mélységben a felszín alatt (Dövényi és társai, 2001 alapján 

a szerző által módosítva) 

 

8. ábra: Hőmérséklet 2000 m-es mélységben a felszín alatt (Dövényi és társai, 2001 alapján 

a szerző által módosítva) 

 

A fenti ábrákról az alábbi megállapításokat tehetjük a hegység geotermikus 

viszonyait illetően: 

 500 m mélységben a magyarországi átlaghőmérséklet 35-40 °C. A Tokaji-

hegység területén ugyanilyen mélységben a hőmérséklet 40-55 °C körüli érték.  
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 1000 m mélységben az országos átlaghőmérséklet 55-65 °C, a Tokaji-

hegységben ez némileg magasabb, 70-80 °C.  

 2000 m mélységben az átlaghőmérséklet viszont már megegyezik az 

országos átlaggal (110-120 °C) (Mádlné,  2008). 

 

Az adatokból látszik, hogy a Tokaji-hegység a Magyarországon jellemző átlagos 

vagy attól jobb geotermikus adatokkal rendelkezik, bár vitathatatlan, hogy a geotermikus 

adottságok megfelelő kihasználása nagyban függ a felszín alatti törészónákban áramló 

mélységi víztől. Fontos megjegyezni, hogy Dövényi Péter elvégzett regionális geotermikus 

kutatása egész Magyarország területét vizsgálta, ily módon az átlagostól jelentősen eltérő 

lokális hatások nem jelentek meg a térképeket (Dövényi és társai, 2001). A területek 

tényleges geotermikus potenciáljának feltérképezéséhez elengedhetetlenül fontosak a 

szűkebb területet vizsgáló részletesebb kutatások.  

A területen található törésvonalak és vetők hatással vannak a hegység geotermikus 

paramétereire:  

1. A hasadékot, vetőt harántoló fúrásokban nagyobb a számított geotermikus gradiens, 

mivel a mélység, amellyel a geotermikus gradienst számítjuk kisebb, mint a víz 

fakadási szintje. Ezt az anomáliát csupán látszólagos geotermikus gradiensnek 

tekinthetjük, melynek értékéből következtetni lehet a hasadékon kersztül feláramló 

víz mélységére.  

2. A hegység magasabban fekvő területein a csapadék beszivárog (leáramlási terület), 

majd a nagyobb (pár száz méteres) mélységet elért vizek a hegység peremi részein 

lévő törésrendszereken át a felszínközelbe, vagy a felszínre áramlanak langyos 

vizes anomáliákat okozva. 

3. A mérési tapasztalatok szerint a geotermikus gradiens értékek között kis területeken 

belül is lehetnek nagy különbségek a szerkezeti vonalak, törések hatására.  

4. A geotermikus anomáliát egy, vagy több vetőlap mentén a mélyből felszálló magas 

hőmérsékletű víz okozhatja. Ahol geotermikus anomália mutatkozik a feltételezett 

vető mentén, a kutak vizének a regionálisnál nagyobb és egyenletesebb a nátrium 

és az összes oldott ásványi anyag tartalma, a fajlagos vízhozama és a nyugalmi 

szintje is.  

5. Vetőkkel szabdalt területeken erősen befolyásolja a geotermikus gradienst és a víz 

hőmérsékletét a vető dőlésszöge, valamint az hogy a fúrás hol harántolja a 

vetősíkot. Ilyen földtani viszonyok esetén a talphőmérséklet a töréseken felszálló 
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víz hőmérsékletétől és hozamától függ főleg, és csak kevéssé a földi hőáramtól 

(Bélteky,  1963). 

A fent bemutatott pontok alapján már megérthető a hegység szerkezetföldtanának 

és hidrogeológiai rendszereinek kapcsolata, azonban a részletes kép megalkotása 

érdekében további ismeretanyag szükséges. Ennek elérése érdekében elengedhetetlen a 

saját terepi kutatások elvégzése is az adatok aktualizálása céljából, mivel több olyan kút és 

forrás is van, ahol hiányosak vagy elavultak az ismereteink. A továbbiaknak a kutatási 

területen elvégzett geológiai, hidrogeológiai és geotermikus kutatásaimat és azok 

eredményeit mutatom be. 

 

5. A TERÜLETEN VÉGZETT VIZSGÁLATAIM BEMUTATÁSA 

A hegységről az eddigiek során igen kevés kellően részletes vízföldtani és 

geotermikus tanulmány készült, így a legfontosabb feladatnak ezen információhiány 

csökkentését tartottam. A hegység hidrogeológiai megismeréséhez tisztázni kell a terület 

földtani felépítését, hidrogeológiai sajátosságait, valamint a mélységi vízáramlásban 

aktívan résztvevő töréseket. 

 

5.1. A Kéked-Szerencs termális törésvonal vizsgálata 

A Tokaji-hegység nyugati oldalán futó észak-déli irányú Hernád nagyszerkezeti 

törésvonal nemcsak a hegység nyugati peremét jelöli ki, hanem a térség termálvízkutatása 

szempontjából is kiemelten fontos. A hatalmas tömegű vulkáni kőzetben, a képződő 

feszültségtér hatására, lépcsőzetes törések alakultak ki észak-déli irányban. A hegység 

magasabban fekvő részein lehullott, majd a mélybe szivárgott csapadék e 

törésrendszereken át feláramlik a felszínközelbe, és pozitív geotermikus anomáliákat okoz. 

Az egyik legjelentősebb, ismert termális törésvonal Kékedtől indul, s egészen Szerencsig 

nyomon követhetőek a langyosvizű vízfeltörések (Szófogadó, 1961). E törésvonal mentén 

feláramló langyos vizek közül néhány már több évtizede ismert, bár kellően részletes 

kutatás eddig nem történt. A kutatásom során sikerült megvizsgálnom ée leírnom egy 

mindezidáig ismeretlen termálvizű vízfeláramlást is Pányok településen, és lehetőségem 

volt komplex vizsgálatoknak alávetni a terület több langyos vizet termelő kútját és forrását 

is, tovább bővítve a hegység áramlástani képéről eddig kialakult ismereteinket. A termális 

törésvonal mentén több helyszínen is végeztem terepi vizsgálatokat. A vizsgálati 

helyszíneket a korábban elvégzett terepi kutatások, a szakirodalom és a területen végzett 

geofizikai vizsgálatok alapján választottam ki. Ezeken a helyszíneken ahol volt rá 
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lehtőségem, vízmintákat is vettem, melyeket megvizsgáltam a Miskolci Egyetem 

Hidrogeológiai Tanszékének laboratóriumában. A jelenlévő langyos vizet szolgáltató 

források és kutak vizében főként az oldott ásványi anyagok mennyiségét és összetételét 

kívántam összehasonlítani, valamint a vizek trícium- és oxigén-izotóptartalma alapján 

megbecsülni azok látszólagos korát. A szerencsi törés mentén található langyosvizes 

feláramlások vízkémiai eredményeit a 17. mellékletben mutatom be. A továbbiakban 

északról dél felé haladva mutatom be az egyes langyosvíz feltörési pontok hidrogeológiai 

és geotermikus sajátosságait.  

A Kéked-Szerencs termális törésvonal feltételezett felszíni elhelyezkedését, illetve 

a langyosvizű anomáliák helyét a 9. ábrán mutatom be.  

 

 

9. ábra: Kéked-Szerencs termális törésvonal felszíni elhelyezkedését, illetve a langyosvizű 

anomáliák elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 
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Az ábrán jelöltem az utóbbi 70 évben a területről készült szerkezeti és vízföldtani 

térképek fontosabb szerkezeti vonalatit és töréseit. Látható, hogy a langyos vizű 

anomáliákat okozó törésvonalat több térképen is jelölték, azonban pontos elhelyezkedését 

illetően nem történt ezidáig részletes kutatás a területen. Az általam berajzolt Kéked-

Szerencsi törésvonal feltételezett felszíni elhelyezkedése a korábbi szeizmikus, felszíni 

geoelekromos vizsgálatokon, a területről készített szerkezetkutató térképek és kutatások, 

valamint a Kútfő projekt során elvégzett saját magam által elvégzett multielektródás és 

VESZ geofizikai méréseimen alapul. 

 

5.1.1. Kékedi Fürdő-forrás és a pányoki termálkutak 

Kéked a hegység északi határán, az országhatár szomszédságában fekszik (Liffa, 

1927). A kékedi Fürdő-forrás és a termális törésvonal Magyarországon fellelhető 

legészakibb tagja. A Fürdő-forrás hőmérséklete a hegység többi hidegvizű (10-14°C) 

forrásához képest jóval magasabb (~20 °C),  valamint egész évben állandó hőmérsékletű, 

ami mélységi eredetre utal. A stabil vízhőmérséklet és hozam, valamint a kiváló 

vízminőség miatt a település vízműve is a forrásból nyeri az ivóvizét.  

A kékedi területhez hasonló a tőle délre fekvő pányoki rész is. A kutak többsége 

szintén hidegvizű (10-12 °C), valamint korlátozott utánpótlódású a kismértékű beszivárgás 

és a felszín alatti rétegek rossz szivárgási tényező értékei miatt. A vizsgált területen a 

hidegvizű kutak és források mellett azonban jelen van két nagyobb kifolyó 

vízhőmérséklettel rendelkező kút is, melyek kiemelkednek nemcsak a település, de a 

hegység kútjai közül is. A településen lévő 1. számú kút 26 és 28 m között van szűrőzve, 

de ennek ellenére a 33 °C-os talphőmérséklettel és 31 °C-os kifolyó víz hőmérséklettel 

rendelkezik. A 2. számú kút ettől alig 100 m-re északra található, s 40 m-es szűrőzési 

mélységben hasonlóan magas kifolyó víz hőmérséklettel rendelkezik (28 °C), így 

valószínűleg ugyanazt a törést csapolják meg. A kutak vizének magas geotermikus 

paramétereit egy felszín alatti északnyugat-délkelet irányú törésrendszer okozza, melyen 

keresztül a mélységi vizek feláramlanak (Szűcs és társai (1), 2015). A két kút helyzete, 

valamint a hegység morfológiája egyértelműen kijelöli a törésrendszer irányát (10. ábra). 
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10. ábra: A vizsgált kutak és a geofizikai szelvények elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

 

A kutakból vett vízminták vízkémiai elemzése szintén egy nagy mélységet elérő, 

hosszú áramlási pályára utal. A törésrendszer elhelyezkedésének pontos meghatározása 

érdekében multielektródás geofizikai vizsgálatokat végeztünk a területen. A 

multielektródás vizsgálat hasonló a VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) méréshez, 

mivel itt is az egyes kőzetek eltérő elektromos tulajdonságainak figyelembevételével 

rajzolható fel a felszín alatti tér rétegtani és tektonikai sajátossága. A multielektródás 

mérés esetén a tápelektróda és a mérőelektróda helyzetét módosíthatjuk, így jóval 

részletesebb fajlagos elektromos ellenállás képpel rendelkező szelvény nyerhető a felszín 

alatti térrészről. A mérési területen két, egymással párhuzamos szelvényt készítettünk, 

melyeket úgy jelöltünk ki, hogy kvázi merőlegesek legyenek a törés várható irányára (10. 

ábra). A mérés eredményeként elkészült geofizikai szelvények a 11. és 12. ábrán láthatóak. 

A geofizikai szelvények alapján a felszínközelben 20-40 m-es mélységben 20-30 Ωm 

fajlagos ellenállású tufa és 1-5 Ωm fajlagos ellenállású agyagos mállott tufa rétegek 

váltakoznak. A szelvényen látható egy nagy fajlagos ellenállással bíró (180-400 Ωm-es) 

andezites tömb is, melynek oldalai mentén mélységi vízfeláramlás történik  (Fejes és társai 

(1), 2015) (Fejes és társai (2), 2015). A terület geológiai összetettsége miatt a geofizikai 

vizsgálatok eredményeiből nehéz megállapítani a vízáramlásban részt vevő szerkezeti elem 

pontos típusát, azonban ennek hidrogeológiai szempontból nincs relevanciája, ekkor 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

21 

csupán annak vízvezető szerepe számít. Dolgozatomban a továbbiakban törésnek tekintek 

minden olyan szerkezeti elemet, melynek szerepe van a felszín alatti vízáramlásban. 

 

 

11. ábra: A pányoki multielektródás geofizikai mérés 1. szelvénye (szerző saját 

szerkesztése) 

 

 

12. ábra: A pányoki multielektródás geofizikai mérés 2. szelvénye (szerző saját 

szerkesztése) 

 

A vízmintán elvégzett vízkor elemzés alapján a vetőből feláramló víz kora kb. 

15.000 év, mely a hosszú áramlási pályával magyarázható. Ezen törésvonal a korábbi 

földtani térképeket is szerepelt (Hasdát-völgy törése), azonban a településtől jóval 

keletebbre ábrázolták (Erhard és Pentelényi, 1966). A geofizikai vizsgálatok eredményei 

alapján sikerült bizonyítékot találnom a törésvonal folytatására és vízvezető szerepének 

igazolására. 
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13. ábra: A Hasdát-törés aktualizált helyzete Pányokon (Erhardt és Pentelényi, 1966 

alapján a szerző által módosítva) 

 

A területről készített 1:25.000 léptékű földtani térkép alapján megállapítható, hogy 

a Pányokon keresztülfolyó Hasdát-patak völgye és a kékedi Lapis-patak völgye is egy-egy 

K-NY irányú tektonikai törést követ (Erhardt, 1966), melyek merőlegesek a Hernád-

vonalra (13-15. ábra).  

 

 

14. ábra: A Tokaji-hegység földtani térképe 25000-es sorozat Tornyosnémeti (Erhardt és 

Pentelényi, 1966 alapján a szerző által módosítva) 
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15. ábra: A 25000-es földtani térkép DNY-ÉK irányú szelvénye (Erhardt és Pentelényi, 

1966 alapján a szerző által módosítva) 

 

A hegység kelet-nyugati irányú törésvonalai eddig geotermikus szempontból 

alárendeltnek számítottak, de a kékedi és a pányoki vizsgálatok bebizonyították, hogy a 

terület mélységi áramlási viszonyaiban rendkívül fontos szerepük van. Geotermikus 

szempontból kiemelt kutatási terület lehet a pányoktól délre elhelyezkedő és vele 

párhuzamosan futó Csenkő-patak völgye is, amelynél szintén kimutatható egy kelet-nyugat 

irányú törés, mely a mélységi langyosvíz feláramlásban tölthet be kiemelkedő szerepet. 

 

5.1.2. Gönc – „Amádé” ásványvizes kutak és a Fürdő-forrás 

Dél felé haladva a következő település, ahol pozitív geotermális és vízkémiai 

anomália észlelhető, Gönc (Liffa, 1927). A település a hegység legnagyobb városai közt 

szerepel, s korábban híres volt kiváló minőségű ásványvizéről is (Amádé Kft.). Sajnos a 

helyi ásványvízpalackozó bezárt, de a kutak mind a mai napig hozzáférhetőek. A kutak 

elzárásáról nem gondoskodtak, így lehetőségem volt vízmintát venni több kútból is, 

valamint a kutatáshoz szükséges helyszíni vizsgálatokat is elvégezhettem. A kutak nagyon 

közel helyezkednek el egymáshoz képest, de eltérő mélységűek, így összevethethetőek 

voltak az egy területen lévő, de eltérő mélységű áramlási rendszerek. A kutak helyzetét a 

16. ábrán mutatom be.  
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16. ábra: A gönci Amádé ásványvízkutak elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 

 

A vízkémiai elemzések adatai alapján látható (17. melléklet), hogy a mélyebb 

szűrőzés során a kitermelt víz összes oldott ásványi anyag tartalma egyre nagyobb lesz, 

mivel egyre hosszabb áramlási pályájú vizeket csapolnak meg. A kutak pozitív nyugalmi 

nyomással rendelkeznek, hozamuk rendkívül bőséges, nagy utánpótlódású, ezért, valamint 

a kutak nagyfokú oldott ásványi anyag tartalma alapján a terület feltételezhetően 

feláramlási zónának tekinthető. A 3. táblázatban bemutatom a kutak telepítéskor feljegyzett 

hidrogeológiai adatait, melyek jól jellemzik a vízvezető repedések eredeti tulajdonságait. 

Látható, hogy míg a nagy mélységben szűrőző réteg esetén nagyon kevés utánpótlódással 

számolhatunk, addig a sekélyebb és jobb utánpótlódású repedéseket szűrőző 1-es és 2-es 

számú kút esetén alig észrevehető a hőmérsékletben a mélységi eredet. 

 

3. táblázat: A gönci ásványvízkutak telepítéskori hidrogeológiai adatai (szerző saját 

szerkesztése) 

Kút jele 
Talpmélység 

[m] 

Szűrő 

alja  

[m] 

Szűrő 

teteje 

[m] 

Nyug. 

vsz.  

[m] 

Üzemi 

vsz. 

[m] 

Hozam 

[l/p] 

Kifolyó 

hőm [°C] 

1/a. 906,6 868 760 10,3 -25 200 33 

1.  48,4 48 39 17,4 -23,3 1000 12 

2.  134 115 107 19,5 -39,9 1100 16 
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Erhardt György 1989-ben elkészített felszín alatti áramlási képe is feláramlási 

zónának tekinti Gönc környékét, azonban a pontos áramlási pályát valamint a 

potenciálszinteket a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudta meghatározni (17. ábra). 

Az ábrán is látható, hogy a beszivárgási területeket a szerkezeti vonalak mentén kialakult, 

erősen töredezett, szerkezetileg fellazult völgyekben jelölte ki, melyek mentén beszivárog 

a csapadék, majd az hegységgel párhuzamosan futó törésvonalak mentén feláramlik. Az 

egymással párhuzamosan futó törésvonalak mentén Erhardt György is mélységi 

feláramlásokat feltételezett, de a felszín alatti utánpótlódás irányát, valamint a csereháti és 

zempléni területek közti felszín alatti vízáramlás mértékét nem tudta egyértelműen 

meghatározni. A felszín alatti kiáramlás mennyiségének becslése csak modellezéssel 

egybekötött vízmérleg felállításával határozható meg. 

 

 

17. ábra: Vízföldtani folyamatok vázlatos modellszelvénye Gönc térségében (szerző saját 

szerkesztése) 

 

A kutak kifolyó vizének hőmérséklete az 1. és 2. számú kút esetén 20 °C alatt van 

(ezek szűrőközepe 48 és 111 m), de az 1/a. jelű kútnál körülbelül 33 °C-os vízhőmérséklet 
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mérhető 66 °C-os talphőmérséklet mellett, 814 m mély szűrőzésnél. A kútról készített 

termoszelvényezés eredménye alapján kimutatható volt 314 és 355 m között egy erős 

lehűlés, melyen keresztül egy alacsonyabb hőmérsékletű vízáram lehűtötte a feláramló 

vizet. A mélységi eredetet bizonyítandó a  kifolyó vizük hőmérséklete az évszakoktól 

függetlenül állandó. Az ásványvizes kutakon kívül a településen található még a gönci 

Fürdő-forrás, melynek forrásfoglalása 1959-ben történt meg. A forrásra hamar fürdő 

települt, majd a vizét ivóvízként hasznosították. A helyiek felfedezték, hogy a forrás 

rendkívül bővizű, s hőmérséklete sosem csökken 20 °C alá. A helyszíni mérés alkalmával 

megállapítottam, hogy még alacsony léghőmérsékletet mellett (-1 °C) is stabil 20 °C volt a 

forrás kifolyó vize. Ugyanezt a megfigyelést tette Liffa Aurél is közel egy évszázaddal 

korábban (Liffa, 1927). A forrás vizének utánpótlódása is mélységi feláramlásból 

származik. Erre utal az állandó kifolyó víz hőmérséklet, a nagy és állandó hozam, a 

relatíve magas összes oldott ásványi anyag tartalom (17. melléklet), valamint a vízkor 

vizsgálat eredménye is (~ 2100 év). 

 

5.1.3. Hidasnémeti – Hn-1 fúrás 

Hidasnémeti a hegység északnyugati peremén helyezkedik el, a Hernád-völgy 

északi részén. Bár a település kiesik a kutatási területből, de a rajta található mélységi fúrás 

rétegsora sok információt hordoz a mélységi rétegek paramétereit illetően. Míg északról a 

határ és Tornyosnémeti, keletről Gönc, délről Hernádpetri és Hernádszurdok, addig 

nyugatról szintén az országhatár és Hernádpetri határolja a települést (18. ábra). 

 

 

18. ábra: Hidasnémeti elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 
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A terület földtani felépítésének megértésében igen hasznos a Hn-1 jelű fúrás, mely 

1539 m-es mélységével a legmélyebb fúrások egyike a hegység környzetében. A 

Hidasnémeti 1. számú fúrás a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) javaslatára és 

költségére mélyült 1982. június 13-tól 1983. május 5-ig az OFKFV Észak-magyarországi 

Üzemvezetőség (Miskolc) kivitelezésében. A fúrás során végig vulkanikus eredetű 

kőzeteket harántoltak, azonban még 1500 m-es mélységben sem sikerült elérni az 

alapkőzetet (Forgó, 1983) (3. és 4. melléklet). A terület vízföldtani viszonyairól a több kút 

adatai alapján is rendelkezünk információkkal (4. táblázat). 

 

4. táblázat: Hidasnémeti területén lévő kutak legfontosabb hidrogeológiai paraméterei 

(szerző saját szerkesztése) 

Helyi 

név 
EOVX EOVY 

Talp 

[m] 

Szűrő 

alja  

[m] 

Szűrő 

teteje 

[m] 

Nyug. 

vsz.  

[m] 

Üzemi 

vsz. 

[m] 

Hozam 

[l/p] 

Kifolyó 

hőm 

[°C] 

Hn-1 354215 811638 1539 1500,3 1217,3 10,5 - 180 27,4 

B-1  354047 811286 70 - - -5,7 - - - 

B-2  354025 811424 74 - - -3,8 -14 65 14 

B-5 - - 80 76 67 -5,7 -13,6 286 15 

K-6 353838 811529 85 64 45 -5,7 - 160 14,5 

K-7 354215 811638 1539 232,2 120 0,4 -14 550 19 

 

Ahogy a 4. táblázatban látható, a területen lévő kutak csak sekély szűrőzési 

mélységgel rendelkeznek, s belőlük csak hideg víz kitermelésre van lehetőség. A területen 

lévő Hn-1 jelű kút az egyetlen, melynek pozitív nyugalmi víznyomása meghaladja a felszín 

feletti 10 méteres magasságot. Tekintetbe véve, hogy a szűrőzött réteg szűrőközepe 1364 

m mélyen helyezkedik el, így a vízadó rétegben uralkodó nyomás meghaladja a 130 bart. 

Az 1364 m mélységben lévő vízadó réteg hőmérséklete a karotázsgeofizikai vizsgálatok 

alapján 83 °C volt. Az elkészült fúrásban részletes karotázsméréseket végeztek, melyek 

alapján megismerhetőek a fúrásban mért geotermikus viszonyok (19. ábra). A területen 

meghatározott átlagos geotermikus gradiens: 5,46 °C/100 m, ami némileg magasabb a 

magyarországi átlagnál. A termál jellegű víz paramétereinek megállapítása érdekében a 

MÁFI előírta a nyitott szakasz termo-szelvényezését, melyet az OVH Geofizikai Osztálya 

1983 szeptemberében el is végzett. A mérés során a szondát csak 1258 m-ig tudták 

leengedni, mivel a fúrás nyitott szakaszának jelentős része a feláramló víz hatására 

meggyengült, majd beomlott, elzáródott. A második mérés során a kifolyásnál a víz 

hőmérséklete némileg magasabb lett ugyan a cementezés következtében (27 °C), de a 
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mélységi jó vízadó rétegek nélkül a hozam a hatodára esett vissza, alig érte el a 30 l/perc-

et. 

 

 

19. ábra: A Hn-1 jelű fúrás fúrás során mért mélységi hőmérsékletei (szerző saját 

szerkesztése) 

 

Bár a mérések eredményeként a fúrást hévíztermelésre alkalmatlannak találták, 

azonban a fúrás felső szakaszában kimutatásra kerültek olyan hideg vizet szolgáltató 

rétegek, melyek alkalmassá tették ivóvíz kinyerésére. A fúrás környezetében lévő mélyebb 

rétegek és vízvezető törések elhelyezkedéséről egy szeizmikus kutatás során készült 

szeizmikus szelvényből sikerült információkat kinyernem, melyet a 2000-es évek elején 

végeztek a Hernád-völgy északi részén olajkutatási céllal. Bár a Hernád-völgy nem volt 

kiemelt jelentőségű terület a szénhidrogén kutatás terén, az utóbbi évtizedekben folyt itt 

végeztek vizsgálatokat. Ennek keretében a Hernád-völgy északi részén hat szeizmikus 

szelvény is készült a Magyar Horizont Energia Kft. jóvoltából, melyek fontos 

információkat hordoznak a terület törésrendszerére vonatkozóan (Bodor, 2011). A 6 

szelvény közül 2 db a Hernád-folyóval párhuzamosan (észak-dél irányban) halad, 4 db 

pedig merőlegesen (kelet-nyugati irányban) (11-16. melléklet). A szeizmikus szelvények 

behatolási mélysége igencsak változatos. Míg a Hernádtól nyugatra eső területeken akár 

900-1000 m-es mélységből is kapunk információt, addig keletre a Tokaji-hegység 

oldalában a behatolási mélység alig pár száz méter. Ennek oka valószínűleg rétegek közti 

nagy sűrűségkülönbség, melyen a hullám nem képes áthaladni. Energiája nagy része 

visszaverődik, így nem kapunk információkat a mélyebb rétegekről. Fontos megemlíteni, 

hogy bár a törések jelenlétét a felszínközeli rétegekig sikerült kimutatni, azok 
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átjárhatósága, áramlástani szerepük nem bizonyított. A meglévő langyos és melegvizű 

források és kutak esetén viszont egyértelmű a törések hidrogeológiai aktivitása. A 

szeizmikus szelvények nyomvonalait a 20. ábrán mutatom be. 

 

 

20. ábra: A Hernád-völgyben kijelölt szeizmikus mérések nyomvonalai (Bodor, 2011) 

A szelvények helyzetét és irányát direkt olyan módon jelölték ki, hogy áthaladjon a 

területen található nagy mélységű Hn-1 jelű fúráson is, mivel a fúrás rétegsorát összevetve 

a szeizmikus szelvény képével sok földtani és vízföldtani információ nyerhető ki a terület 

mélységi áramlási pályáiról és mélyföldtani rétegeiről. A 21. ábrán az 1. szeizmikus 

szelvényt mutatom be, melyre a fúrási rétegsor ismeretében bevetíthetővé vált a Hn-1 

fúrás. A szelvényen szembetűnő egy alsó, erős reflexióval rendelkező réteg, mely alatt 
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zavarossá válik a kép. Az erős reflexiók általában aljzatot jelölnek, azonban a Hn-1 fúrás 

rétegsorából tudjuk, hogy nem ért aljzatot. A fúrás alsó szakasza egy vastag tufaszintet 

harántol, melynek mélysége egybeesik az erős reflexiójú réteggel. A szelvényen tehát az 

alsó-burdigaliai tufaszintet tekinthetjük akusztikus aljzatnak. A tényleges aljzat 

elhelyezkedéséről sajnos nem nyújt információt a szelvény (Bodor, 2011). 

A Hn-1 jelű fúrás szelvénybe való behelyezével megfigyelhető, hogy a fúrás során 

feltárt mélységi repedezett vízadó és a szelvényen látható mélységi törés (piros színű) 

egyazon mélységben helyezkednek el. Valószínűleg ez a törés biztosította a fúráskor 

tapasztalt nagy hőmérsékletű mélységi víz utánpótlását. A szelvény alapján a fúrás 800 m-

es mélységben megközelített (vagy némileg harántolt is) egy másik mélységi törést 

(sárgásbarna), mely a 21.ábrán is megjelenik, mint pozitív mélységi hőmérsékleti 

anomália. Ezen információk alapján elképzelhető, hogy ez a törés is kiemelt fontosságú a 

mélységi termálvizek felszín alatti áramlásában. 

 

 

21. ábra: Az 1. számú szeizmikus szelvény törésekkel és a Hn-1 jelű fúrás ráillesztésével 

(szerző saját szerkesztése) 

A törés kezdeti vízhozam és vízhőmérsékleti értékei alapján elmondható, hogy a 

mélységi törések jó vízadó tulajdonságokkal rendelkeznek, s jelentős szerepet tölthetnek be 

a mélységi áramlási pályák kialakulásában.  
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5.1.4. Korlát - Vízműkút és a Tapolca-források 

Korlát település Hidasnémetitől délre helyezkedik el, és a Szerencs-patak 

völgyében található langyosvizes feláramlások egyik fontos példáját képezi (Liffa, 1927). 

A településen található Vízműkút (22. ábra) szintén a Kéked-Szerencsi termális 

törésvonalból kapja a vízutánpótlását (9. ábra), amit a kút bő hozama, pozitív 

nyomásviszonya, valamint egyenletes hőmérséklete és vízkémiai összetétele is igazol (17. 

melléklet). 

 

 

22. ábra: A korláti Vízműkút (szerző saját szerkesztése) 

 

A településen 1987-ben igény merült fel egy ivóvizet szolgáltató kút létesítésére, 

mely ellátja a települést megfelelő minőségű ivóvízzel. A területen előzetesen felszíni 

geofizikai méréseket végeztek (VESZ), mely megmutatta a felső vízzáró réteg mélyülését, 

és az alatta fekvő vízadó réteg elhelyezkedését, azonban a kevés mérési pontból álló 

vizsgálat nem tudta kimutatni a felszín alatt lévő sekély vulkáni szerkezeteket. A kijelölt 

pontba létesült fúrás már 20 m-es mélységben andezitet ért, és 31 m-ben le is állt. Az 

érintett töredezett lávakőzet azonban jó vízadónak bizonyult, s rajta keresztül mélységi 

langyos víz (26 °C) tört fel pozitív nyugalmi nyomásszinttel, és nagy hozammal. A kút 

utánpótlódásának tisztázása érdekében multielektródás felszíni geofizikával vizsgáltuk a 

kút környezetét, hogy az esetleges sekély felszín alatti vízadó szerkezeteket kimutassuk 

(Turai és társai, 2015). A mérések során láthatóvá vált több egymással közel párhuzamosan 

futó felszín alatti törés, melynek egyikét harántolta a Vízműkút (23. ábra). 
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23. ábra: A korláti nyugat-kelet irányú multirelektródás geofizikai szelvény, a törést 

szűrőző kúttal (szerző saját szerkesztése) 

 

A korláti Vízműkút vízkémiai vizsgálatát elvégezve kimutatható, hogy a víz 

arzéntartalma meghaladja a jelenleg elfogadott határértéket, ezért a vizet ivóvízként 

fogyasztani, csak az arzénmentesítés után lehetséges. Érdekesség, hogy a kút vize túl 

meleg (26 °C) az ivóvízkénti hasznosításához, így a kezelés előtt egy hűtőtóba vezetik, 

hogy hőmérséklete elérje a 18 °C-ot. A Vízműkút mellett található Tapolca-tó (Király-tó) 

egy mesterségesen létrehozott felszíni állóvíz, melyet 1953-ban alakítottak ki, de ez nem 

azonos a Vízmű által létrehozott hűtőtóval. A terület lápos, mocsaras jellegű volt, s az itt  

felszínre lépő források is langyosvizűek (24. ábra). 

  

24. ábra: A korláti Király-tavat tápláló egyik forrás (szerző saját szerkesztése) 

 

A területen végül több sekély 10-15 m-es fúrást is mélyítettek egymástól néhány 

méterre, melyeket béléscsővel láttak el. A mesterséges forrásokból feltörő nagy hozamú 
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víz hőmérséklete azonban elérte a 25 °C-ot, és magas vas és szulfáttartalommal 

rendelkezett. Fontos információ, hogy az 1953. szeptember 3.-án elvégzett hozammérés 

alapján a „forrás” hozama megközelítőleg 780 l/perc volt. A források vízkémiai 

összetételét a 17. mellékletben mutatom be. 

A források által a felszínre került víz nem tudott elszivárogni, így létrehozva a 

Tapolca-tavat (Király-tó). A tó utánpótlódása jelenleg is olyan bőséges, hogy hőmérséklete 

még a téli vizsgálataim alkalmával is meghaladta a 18 °C-ot, 10 °C-os levegőhőmérséklet 

mellett.  

 

5.1.5. Vizsoly K-4-es kút 

Vizsoly Korlát településtől 2-3 km-re helyezkedik el nyugati irányban, közvetlenül 

a Hernád-folyó partján. A község területén lévő sekély és hidegvizű kutak közül 

kiemelkedik a K-4-es jelű, mely 350 m-es mélységével a Hernád-völgy egyik kiemelt 

jelentőségű kútjának számít. A kutat 1971-ben alakította ki az Országos Földtani Kutató és 

Fúró Vállalat, a Hernádvidéki Sertéshízlaló Társulás megbízásából. A fúrás közben miocén 

agyag és riolittufa rétegeket harántoltak, majd 285 m-es mélységben elérték a töredezett 

vízvezető zónát, melyből nagy nyomású és langyos hőmérsékletű víz tört elő. A nyugalmi 

vízszintet végül +14,1 m-ben állapították meg, 27 °C-os kifolyási vízhőmérséklet mellett. 

A fúráskor elvégzett talphőmérséklet méréskor 30 °C-ot rögzítettek 330 m-es mélységben, 

ami 6,3 °C/100 m-es geotermikus gradiensnek felel meg. A próbaszivattyúzási vizsgálatok 

alapján a szűrőzött töredezett réteg rossz vízadó képességekkel rendelkezik, mivel alig 450 

l/p-es hozam 32 m-es depressziót okozott a vízszintben. A kút utánpótlódásával szoros 

kapcsolatban álló törésrendszerrel geofizikusok is aktívan foglalkoztak 2010-ben (Bodor, 

2011). A kutatásuk során arra keresték a választ, hogy a Hernád-völgyben kialakult törések 

kifutnak-e a felszínre, illetve, hogy metszik-e a legfiatalabb üledékeket is, ugyanis a nagy 

mélységű szeizmikus kutatás során nem láthatjuk a 200 m-nél kisebb mélységben lévő 

üledékeket, töréseket. Ennek felderítése érdekében egy sekély mélységű multielektródás 

mérést végeztek Vizsoly és Hernádcéce között nyugat-keleti irányban. A multielektródás 

mérés eredményét a 25. ábrán mutatom be. 
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25. ábra: Vizsolyi multielektródás mérés geofizikai szelvénye (Bodor, 2011) 

 

A geofizikai szelvény alapján 3 különböző kőzettípus különböztethető meg: 

alacsony fajlagos ellenállással rendelkeznek a felszínen lévő üledékek (10-30 Ohmm), 

alattuk láthatóak a magasabb fajlagos ellenállás értékkel bíró agyagos tufák (40-70 

Ohmm), végül a szelvény keleti végén a dombtetőn felszínre bukkanó, nagy ellenállású 

kőzet a riolittufa (70-90 Ohmm). A két nagy ellenállású tufa testet azonosnak feltételezték, 

így a kettő között rajzolható fel a feltételezett törés. Geofizikai kutatás lévén a kimutatott 

törésnek nem tulajdonítottak hidrogeológiai jelentőséget, pedig a terület termálvízkutatása 

szempontjából kiemelten fontos. A mélységi vizek feláramlása vulkanikus területen csak 

törések mentén lehetséges, így a vizsolyi K-4-es kút utánpótlódása is innen történik.  

 

 

26. ábra: 3. számú szeizmikus szelvény rajta a vizsolyi és a korláti kutakkal (szerző saját 

szerkesztése) 
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A törés mélységi folytatódását a Magyar Horizont Energia Kft. által a Hernád-

völgyben olajkutatás céljából elkészített szeizmikus vizsgálatok eredményei mutatják. A 3. 

számú nyugat-keleti irányú szeizmikus szelvényen nemcsak a vizsolyi K-4-es kút által 

szűrőzött törés látható, de a Korláton működő vízműkutat tápláló törés is, mely bizonyítja 

azok mélységi eredetét (26. ábra). 

 

5.1.6. Abaújszántó – Strandfürdő kútja 

Abaújszántó a Tokaji-hegység keleti oldalán közvetlenül a hegylábnál fekvő 

település. A településen található Strandfürdő az első világháború előtt létesült, de az ekkor 

felmerülő csekély vízigényeket a feltörő langyosvizű forrás (20-22 °C) még ki tudta 

elégíteni.  

 

 

27. ábra: Az abaújszántói sportuszoda környékének földtani szelvénye (Földvári  és 

Csajághy, 1941) 

 

A langyosvizet szolgáltató törés jobb kihasználása érdekében Földvári Aladár és 

Csajághy Gábor az 1940-es évek elején részletes kutatást végeztek a törésvonal pontos 

elhelyezkedését illetően. Az észak-déli törést ők is, mint földtani választóvonalat jelölték, 

melytől keleti és nyugati irányban eltérő föltani felépítés tapasztalható (27. ábra) (Földvári  

és Csajághy, 1941). Az 1950-es évek végén a fejlesztések miatt megnőtt vízigények 

kielégítése érdekében számos vízkutató fúrást mélyítettek a vízadó kovás riolittufa rétegig. 

A 6-8 méter mély próbafúrások mindegyike pozitív nyomással 18 °C-os vizet szolgáltattak 

a felszínen, ami bizonyította a mélységi törés és a feltörő termálvizek jelenlétét. Mivel 

ezen fúrások hozama nem tudta kielégíteni a Strandfürdő vízigényét, ezért a terület földtani 

adottságainak ismeretében a törés valószínűsíthető helyére egy 42,5 m mély fúrást 

mélyítettek. A fúrás során az átkovásodott riolittufa összletből a mélység növelésével egyre 
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nagyobb hozammal tört fel a víz: 10 m mélység elérésekor a furatból + 0.15 m-es szinten 8 

l/p vízmennyiség folyt ki. Ez 34 m-nél 30 1/p-re, 35-36 m körül pedig 70 1/p-re 

emelkedett. A mélység további növelésével a kifolyó víz mennyisége is emelkedett: 42,5 

m-nél már 180 l/p túlfolyó víz jelentkezett (Szófogadó, 1961). Szófogadó Pál 1961-es 

tanulmányában úgy vélte, hogy a törés a strandfürdő területe alatt kovásodott riolittufa és 

riolit húzódik. A vulkanológiai és/vagy tektonikai okok miatt repedezett kőzetöv alakult ki, 

ahol a fúrás a töréshez közeledve mind több repedést harántolt, így a felszínen kifolyó víz 

mennyisége folyamatosan emelkedett. A fúrás 15-20 méteres továbbmélyítés esetén 

minden valószínűség szerint sikerült volna teljesen harántolni a törést, így sokszorosára 

növelve a hozamot. A fúrásból kiképzett kút végül 10,5 m-es depresszió mellett 750 l/p-es 

hozamú 22 °C-os vizet szolgáltatott. A törés helyzetének pontos feltérképezése érdekében 

a Háromkő Földtani és Geofizikai Kutató Bt. az abaújszántói Önkormányzat megbízásából 

a város déli részén 24 db ponton vertikális elektromos szondázást (VESZ) végzett 2009-

ben (Bucsi, 2009).  

 

 

28. ábra: Az abaújszántói geofizikai mérések szelvényei (szerző saját szerkesztése) 
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A mérések behatolási mélysége igen sekély volt, alig 100-200 m, de mivel a vízvezető 

törések bizonyítottan felszínközeliek, ezért a törések helyzetének meghatározására 

alkalmasak. Ezt a mérési sorozatot egészítettem ki egy, a terület déli részén elvégzett kelet-

nyugat irányú multielektródás geofizikai méréssel, annak érdekében, hogy a teljes 

területről részletesebb információhoz jussak. A 28. ábrán a felszíni geofizikai vizsgálatok 

szelvényeit mutatom be. Az egyes geofizikai vizsgálatokból készített látszólagos fajlagos 

ellenállás szelvényeket a 29-33. ábrákon mutatom be. 

 

29. ábra: Az abaújszántói 1-1’ fajlagos ellenállás szelvény (Bucsi, 2009) 

 

 
30. ábra: Az abaújszántói 2-2’ fajlagos ellenállás szelvény(Bucsi, 2009) 

4 

4 
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31. ábra: Az abaújszántói 3-3’ fajlagos ellenállás szelvény (Bucsi, 2009) 

 

 
32. ábra: Az abaújszántói 4-4’ fajlagos ellenállás szelvény (Bucsi, 2009) 

 

33. ábra: Az abaújszántói 5-5’ fajlagos ellenállás szelvény (szerző saját szerkesztése) 

4 

4 

1 

5 3 2 
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A látszólagos fajlagos ellenállás szelvények és a terület geológiai felépítésének 

ismertében az alábbi kőzeteket azonosítottam a terület alatt: 

- A 20-25 Ωm látszólagos fajlagos ellenállású rétegek fiatal agyagos-tufás 

üledékekre, bontott tufákra, folyóvízi üledékekre utalnak. 

- Az 50-100 Ωm látszólagos fajlagos ellenállású rétegek a területen végzett fúrási 

rétegsorok alapján riolitos vulkanitok 

- A köztes és sűrű fajlagos ellenállással bíró részek erős heterogenitást, szerkezeti 

változást jeleznek. 

A Háromkő Bt. által meghatározott és a saját geofizikai méréseim alapján kijelölt 

szelvényeken látható törések és vetők felszíni helyzetét a 34. ábrán tüntettem fel. 

 

 

34. ábra: A geofizikai vizsgálatok alapján behatárolt vetők felszíni nyomvonalai (szerző 

saját szerkesztése) 
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A Háromkő Bt. által elvégzett VESZ vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítható, hogy a Hernád-vonallal párhuzamosan futó fővető a településtől keletre 

található. A terület tektonikai igénybevételét jelölik a fővetővel derékszöget és 

hegyesszöget bezáró harántvetők, melyek a langyosvizes anomáliákat okozzák. A 2-es és 

4-es szelvényen látható, hogy a fürdő nyugati előterében a fővető és egy valószínűsíthető 

harántvető között a riolit két tömbje a felszínközelbe emelkedett. Az ismert 22 °C 

hőmérsékletű víz a vetők mentén kialakult töredezettség mentén szivárog fel a mélyből, 

valamint a település déli határában feltörő Köszvényes-forrás is innen kaphatja 

utánpótlódását. Erre utal a forrás vizének kontans 15 °C-os hőmérséklete, valamint állandó 

hozama (~10 l/p). A Strandfürdő kútjából és a Köszvényes-forrásból vett vízminták 

összetételének hasonlósága is megerősíti a kapcsolatot (17. melléklet). A geoelektromos 

mérésből készített geofizikai szelvény alapján bejelölhető volt két vető a területen, de a 

vetősíkok pontos dőlésének sajnos nagy a bizonytalansága, mivel a mélyvetőnek csak a 

tetejét sikerült a méréssel kimutatni 35-40 méteres mélységben. A VESZ mérés 

eredményei alapján feltételezhető, hogy ez annak a vetőnek a folytatódása, amelyen 

keresztül a Köszvényes-forrás és a Strandfürdő kútja is kapja vízutánpótlódását. A 4-es 

szelvényen látható egy északkelet-délnyugat irányú vető, mely valószínűleg az Aranyos-

patak völgyét követő tektonikai törés.  

Az 1. mellékletet és az eddig bemutatott geofizikai kutatások eredményeit 

figyelembe véve megállapítható, hogy a Hernád-völgy egy tektonikailag erősen 

széttöredezett terület, melyben több egymással észak-déli irányban párhuzamosan futó, 

vagy egymással hegyes szöget bezáró mélységi törésrendszer alakult ki. A szeizmikus és a 

terepi geoelektromos vizsgálatok által kimutatott töréseket térképen ábrázolva láthatóvá 

válnik a „szerencsi-törésvonal” felszíni helyzete, amely elősegíti a pozitív geotermikus 

anomáliákat okozó a mélységi vizek felszínközelre történő feláramlását (35. ábra). A 11-

16. mellékleten láthatóak a szeizmikus szelvények, melyeken jelöltem a 35. ábrán ábrázolt 

törésvonalakat, valamint a kutatási terület határát. 
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35. ábra: A szeizmikus és a terepi geoelektromos vizsgálatok által kimutatott törések 

felszíni elhelyezkedése és a területen feltárt langyosvizű anomáliák helyzete (szerző saját 

szerkesztése) 

 

5.1.7. Szerencs – Csokoládégyári kút 

Szerencs a Tokaji-hegység déli peremén fekvő, nagy fejlődési potenciállal 

rendelkező város. Maga a település több, egymástól eltérő hidrogeológiai tájegység 

találkozásánál fekszik, így komplex vízföldtani sajátosságokkal rendelkezik. Az 

eddigiekben bemutatott termális törésvonal Szerencsig nyomozható, ettől délebbre nem 

sikerült a további folytatódását kimutatni. A város területén mutathatók ki először, majd 

dél felé haladva egyre mélyebben, és egyre nagyobb vastagságban jelennek meg a pliocén 

és pleisztocén üledékek. A város területén számos langyos vizű kút található, melyek 

vizüket minden esetben hidrokvarcitos repedezett riolittufából nyerik (Madarász és társai, 

2015). A vulkanizmust követően (felső-miocén) megindult a területen is az utóvulkáni 

tevékenység. A szubvulkáni testek felmelegítették a felszín alatti rétegvizeket, melyekbe a 

nagy nyomás és a magas hőmérséklet miatt oldott kovasav kerül. A magas hőmérsékletű 

víz a nagy nyomás miatt felfelé áramlott a repedéseken keresztül, s közben folyamatosan 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

42 

adta le hőjét a környezetének, valamint csökkent a rá ható nyomás is. A hőmérséklet és 

nyomás csökkenésével az addig oldott formában lévő kovasav tartalma kicsapódott, így a 

környezetében lévő tufás kőzeteket elkovásította, illetve hidrokvarcitos rétegek is 

létrejöhettek (Lengyel, 1959). A kovás riolittufa mivel jóval ridegebb a környezetében lévő 

kőzeteknél, nem képes a tektonikai hatásoknak ellenállni, így széttöredezett. A töredezett 

kőzetmátrix szivárgási tényező értéke megnőtt és egy újabb „áramlási csatornát” hozott 

létre. A vizsgálataim során a hidrokvarcit lehetséges felszíni, illetve felszín alatti 

elhelyezkedését térképeztem fel, mivel a legjobb hozam és a legmagasabb hőmérsékleti 

értékekkel ez a vízadó réteg rendelkezik. Meghatároztam a hidrokvarcit várható mélységét, 

és irányát, a hidrokvarcitot szűrőző kutak és a kőzet felszínre kibukkanása alapján, 

valamint a déli irányba történő folytatódását a mélység felé. A Szerencsen található 

hidrokvarcitot szűrőző kutak legfontosabb hidrogeológiai paramétereit az 5. táblázatban 

foglaltam össze.  

 

5. táblázat: A szerencsi kutak legfontosabb hidrogeológiai paraméterei (szerző saját 

szerkesztése) 

Kút neve, jele 
Talp 

[m] 

Hozam 

[l/perc] 

Kifolyó hőmérséklet 

[°C] 

Csokoládégyár Cs-3 202 430 26 

Rákóczi Vár-Vízmű B-

55 
26,2 800 19 

Motel Fridez kútja K-60 220 1300 24,8 

 

A repedezett területen lévő fúrásban végzett karotázsgeofizikai vizsgálatok alapján 

egyértelmű, hogy a hidrokvarcit vízadó nagyságrendekkel jobb hidrogeológiai 

paraméterekkel rendelkezik, mint a többi réteg, így a termálvízkutatás szempontjából 

kiemelt fontosságú. Amennyiben ezt a réteget nagyobb mélységben is sikerülne 

azonosítani, illetve kimutatni, hogy honnan származik a benne áramló langyos víz, akkor 

sikerülne magasabb hőmérsékletű, és így jobban hasznosítható vizet feltárni. Ennek 

szellemében a  település déli részének földtani megismerése céljából a Miskolci Egyetem 

Geofizikai Tanszékének segítségével elvégeztem egy 22 pontból álló felszíni geofizikai 

vizsgálatot (VESZ) (Fejes és társai(1), 2013). A mérőpontok terítése 800 m és 2000 m 

között változott, így a behatolási mélység is 200 m és 500 m közé volt tehető. A méréseket 

4 szelvényen helyeztük el (1 db észak-déli, 3 db kelet-nyugati), úgy, hogy azok a teljes 

megismerni kívánt térrészt lefedjék. A kutatáshoz a mérés kezdetekor kijelöltünk 3 
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referenciapontot is a területen, ahol bizonyítottan megtalálhatóak voltak a hidrokvarcitos 

kőzetek, így összeegyeztethetőek lettek a geofizikai paraméterek a földtani és 

hidrogeológiai paraméterekkel. A három referenciapont a Csokoládégyári-3-as kút, a 

Motel Fridez kútja, valamint a hidrokvarcit rétegek felszínre bukkanásának pontjai voltak. 

A mérési pontok elhelyezkedését a 36. ábrán mutatom be. 

 

 

36. ábra: A szerencsi VESZ geofizikai vizsgálat mérési pontjai (szerző saját szerkesztése) 

 

A mérések alapján kapott adatokat többdimenziós inverzióval értékeltük (1.5 D, 

2.D és 2.5 D), s így a felszín alatti térrészről egyre pontosabb képet kaptunk (Gyulai és 

társai, 2016). A szelvények közül az észak-déli irányú nyújotta a legtöbb információt a 

felszín alatti rétegek elhelyezkedéséről, ezért a 37-39. ábrákon az észak-déli irányú 1-10 

pont közötti szelvényt mutatom be. 
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37. ábra: A szerencsi VESZ vizsgálat észak-déli irányú geofizikai szelvénye 1.5 dimenziós 

inverziós értékeléssel értelmezve (szerző saját szerkesztése) 

 

38. ábra: A szerencsi VESZ vizsgálat észak-déli irányú geofizikai szelvénye 2 dimenziós 

inverziós értékeléssel értelmezve (szerző saját szerkesztése) 

 

39. ábra: A szerencsi VESZ vizsgálat észak-déli irányú geofizikai szelvénye 2.5 dimenziós 

inverziós értékeléssel értelmezve (szerző saját szerkesztése) 
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A vizsgált ábrákon látható, hogy a szelvények által alkotott geofizikai kép nem tér 

el jelentősen egymástól, mindössze a vertikális irányú felbontás lesz pontosabb. A 

geoelektromos szelvények a kőzetek fajlagos ellenállását mutatják, ezért a területről 

szerzett geológiai ismeretek, valamint a korábbi fúrási naplókból szerzett információk 

alapján alapvetően három egymástól jelentősen eltérő paraméterekkel rendelkező földtani 

réteget tudunk megkülönböztetni: 

A legfelső kb. 14-20 Ohmm fajlagos ellenállású réteg a porózus üledékes kőzeteket 

jelöli (holocén, pleisztocén és pliocén homokos kavics), valamint ebben található a 

hidrokvarcitos réteg is. A hidrokvarcitos réteg a geoelektromos felszíni mérésekkel sajnos 

nem volt pontosan kimutatható, mivel a viszonylag vékony (4-10 m) hidrokvarcit réteg 

nem rendelkezik markánsan eltérő fajlagos ellenállással és „beleolvad” a többi rétegbe.  

 Alattuk található az extrémen kis fajlagos ellenállású (kb. 2-5 Ohmm) agyagos tufa 

réteg (miocén vulkanitok) 

 A szelvény legalsó rétege egy nagy fajlagos ellenállással (kb. 40-60 Ohmm) 

rendelkező kemény lávakőzet, mely a terület geológiai fejlődéstörténetét alapul 

véve valószínűleg andezit.  

A 37. és 39. ábrán is látható, hogy az 5-6 és a 9-10 pontok között a nagy fajlagos 

ellenállású lávakőzetben egy-egy töréses zóna található, melyeken át a mélységi víz 

feláramolhat, majd a hidrokvarcitos sávon át észak felé haladva folyamatosan közelít a 

felszín felé. Amennyiben megvizsgáljuk a legalsó, nagy fajlagos ellenállású réteg 

„domborzatát”, azt tapasztaljuk, hogy a vizsgált terület déli részén egy mélyülés 

tapasztalható. A vulkáni kőzet mélyülés a Szerencs déli területéről készített légi felvételen 

is beazonosítható, mint anyaghiány okozta negatív mágneses anomália (40. ábra). A légi 

mágneses mérések nagyon hasznosak a felszín alatti nagyobb tömegű vulkanikus testek 

feltérképezésében, mivel a földi mágneses mérésekkel ellentétben nagyobb területről 

nyerhetünk információt, valamint a felszíni anomáliákkal szemben is kevésbé érzékenyek 

(Németh és Földessy, 2011). A 40. ábrán jelöltem a korábban bemutatott VESZ felszíni 

geofizikai mérés szelvényeinek elhelyezkedését és az eredmények alapján általam kitűzött 

tervezett kút helyzetét. 
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40. ábra: A vizsgálati területről készített légi mágneses térkép összehasonlítva a területen 

készített földi VESZ mérések eredményeivel (szerző saját szerkesztése) 

 

A terület geológiájának ismeretében ez az anomália valószínűleg a mintegy 25 km 

átmérőjű Szerencsi kaldera egyik eleme, mely egy eltemetett miocén vulkáni kitörési 

központ. A szerencsi területen Zelenka Tibor több vulkáni kitörési központot is feljegyzett, 

amelyet a 2012-ben elkészített jelentésében ábrázolt (Zelenka és társai, 2012), de ez a 

kitörési központ nem szerepel az általa készített ábrán, tehát ez egy eddig ismeretlen 

kitörési központ a területen. A Tokaji-hegység vulkanikus szerkezeteinek átnézeti térképe 

az 5. mellékleten látható, rajta a szerencsi vulkáni kitörési központ becsült helyével. A 

geofizikai szelvények alapján elmondható, hogy a kitörési központ két töréses zóna 

metszéspontjában helyezkedik el, melyek kelet-nyugat, illetve északkelet-délnyugat 

irányúak. Ezen töréses zónákon keresztül történik a mélységi víz feláramlása, melyet aztán 

a szerencsi kutak sekély mélységben szűrőznek. A szerencsi fúrási adatok és geofizikai 

szelvények felhasználásával felépítettem egy földtani, majd a területen található kutak 

vízföldtani adatai alapján egy vízföldtani modellt. A modell segítségével megbecsültem a 

40. ábrán is látható tervezett fúrási ponton kialakított fiktív kút várható hozam és 

vízhőmérséklet értékeit. A modellezés eredményei alapján a tervezett kút fenntartható 

módon való üzemeltetése során a várható hozam kb. 700-1000 l/p közé tehető, 33-34 °C-os 

talphőmérséklet mellett. 
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6. A REGIONÁLIS MODELL ALAPADATAI 

A disszertációm egyik alapvető célja a Tokaji-hegység vízháztartási vizsgálatokra 

alkalmas regionális léptékű hidrogeológiai modelljének elkészítése. A modellhez 

szükséges alapparaméterek közül azonban sajnos számos adat nem állt rendelkezésemre, 

ezért a hiányzó adatokat saját mérésekkel egészítettem ki. A modell elkészítéséhez az 

alábbi tényezők ismeretét tartottam kiemelten fontosnak, melyeket a dolgozatom további 

részében részletesen kifejtek: 

1. Kutak és források hidrogeológiai és geotermikus paraméterei 

2. Tokaji-hegység koncepcionális áramlási modellje 

3. A kutak szivárgási tényezőjének terepi meghatározása 

4. Beszivárgási, utánpótlódási vizsgálatok a hegységben 

 

6.1. Kutak és források hidrogeológiai és geotermikus paraméterei 

A vizsgálati területen több száz kút és forrás található. Ezek vízkémiai és 

hidrogeológiai paraméterei azonban több különálló adatbázisban lettek rögzítve, így 

korábban nem volt lehetőség regionális mértékű következtetések levonására. A kutatásom 

során a Tokaji-hegység forrásainak és kútjainak hidrogeológiai és geotermikus 

paramétereit összegyűjtöttem, az eddig a területen végzett vízkémiai vizsgálatokat 

rendszereztem, és ezekből egy hidrogeológiai és egy vízkémiai adatbázist építettem. A 

modellezéshez az általam megalkotott Hidrogeológiai Adatbázist használtam fel, amely 

több mint 800 kút és forrás legfontosabb vízföldtani paramétereit foglalja magába. A kutak 

többsége sekély (~100-200 m), de van néhány nagyobb mélységű kút és fúrás is a 

területen, melyek hasznos információkat nyújthatnak. A Hidrogeológiai adatbázis az alábbi 

adatokat tartalmazza: 

1. Források/kutak helyparaméterei (EOV koordináták, mBf magasság, település stb.) 

2. Vízadó rétegek adatai (szűrőzések, vízadó anyaga, hőmérsékleti értékek stb.) 

3. Kúthidraulikai paraméterek (nyugalmi vízszint, üzemi vízszint, hozam stb.) 

4. Geotermikus paraméterek (kifolyó víz hőmérséklet, talphőmérséklet stb.) 

Az itt összegyűjtött adatok adták az alapját a Tokaji-hegység hidrogeológiai 

modelljének. A repedezett kőzetek vízadó tulajdonságai igen széles skálán mozognak a 

vulkanikus területek hidrogeológiájával foglalkozó szakirodalmak alapján, ezért kiemelt 

célom volt minél több kúthidraulikai paraméter összegyűjtésével meghatározni a Tokaji-

hegységre jellemző vízföldtani és geotermikus adatok tartományát. Ezen adatbázis 
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bővítésével egyre pontosabb képet kaphatunk a hegység regionális áramlási viszonyairól, 

melyek a termálvízkutatási munkák alapját képezik.  

 

6.2. Tokaji-hegység koncepcionális áramlási modellje 

A Tokaji-hegység felszín alatti áramlási rendszeréről mindeddig nem történt olyan 

nagy részletességű kutatás, melyet a regionális áramlási modellhez felhasználhattam volna, 

azonban Erhardt György, aki Gönc térségének áramlási pályáit vizsgálta, készített egy 

egyszerűsített áramlási sémát a repedezett vulkanikus kőzetben való áramlási pályákról 

(Erhardt, 1989). Az 1989-ben elkészített kéziratában a Gönci ásványvizeket mélységi 

törésekből feláramló hasadékvizeknek vélte, melyek tápterülete a hegység magasabban 

fekvő részei (17. ábra). A területen végzett eddigi hidrogeológiai kutatások és tapasztalatok 

alapján elkészítettem a hegység koncepcionális áramlási modelljét, mely összhangban áll 

Erhardt György koncepcionális áramlási modelljével (41. és 42. ábra). A hegység 

magasabban fekvő peremi területein a beszivárgó csapadék a felső mállott tufa zónákon 

keresztül, illetve a felszín közeli töredezett zónákon át lokális áramlási rendszert hoz létre, 

melynek felszíni képződményei az időszakos források. Ezek nagyban függnek a felszíni 

behatásoktól (csapadék, párolgás stb.), így hőmérsékletük, vízhozamuk, oldott ásványi 

anyag tartalmuk igen ingadozó, gyakran teljesen kiszáradnak. A regionális áramlási pályák 

esetén a beszivárgást követően a csapadék a sekély mélységben lévő repedéshálózaton 

keresztül a mélyebb rétegekbe jut, innen a nagy mélységbe lehatoló töréseken keresztül 

egyre mélyebbre kerül, és végül a hegység peremein futó törésrendszereken (Szerencs-

törés, Bodrog-vonal, stb.) át feláramlik. Liffa Aurél 1927-es cikkében is kifejtette, hogy a 

hegységperemi Szerencs-törés a Bózsva-völgy hidrogeológiai vizsgálata, a Telkibányai 

érctelérvizsgálatok, a fonyi és regéci gejzirit előfordulások stb. alapján nem egy törésből 

áll, hanem egy összefüggő törésérrendszert alkot, melyben a törések kapcsolatban vannak 

egymással (Liffa, 1927). 
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41. ábra: A Tokaji-hegység koncepcionális áramlási modellje (kelet-nyugati irányban) 

(szerző saját szerkesztése) 

 

42. ábra: A Tokaji-hegység koncepcionális áramlási modellje (észak-déli irányban) (szerző 

saját szerkesztése) 
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A koncepcionális modellt a peremi részeken található kutak és források kifolyó 

vizének magasabb hőmérséklete valamint érezhetően nagyobb és stabilabb hozama is 

igazolja, ezen kívül az olyan paraméterek, mint a feláramló vizek vízkémiai összetétele és 

a vizek izotóp tartalma, melyeket a következő fejezetekben részletesen bemutatok. 

 

6.2.1. Vízkor meghatározás 

A koncepcionális modell helyességének bizonyítására a hegység nyugati peremén 

lévő kutak és források vizéből vízmintákat gyűjtöttem, amelyekből Dr. Deák József 

segítségével 
18

O és trícium izotópvizsgálatokkal sikerült meghatározni a vizek látszólagos 

korát. A vízkor meghatározására számos izotópvizsgálat alkalmas: 

 A hidrogén radioaktív izotópja, a trícium (
3
H) nagyon jól használható a 

modern, vagyis a légköri hidrogénbomba kísérletek megkezdése (1952) után a 

felszín alá szivárgott komponens kimutatására. Ugyanakkor a kimutatási határ alatti 

(<0,5 TU) trícium tartalom jelzi a vízadó réteg védettségét, vagyis hogy a víz 1952 

előtt szivárgott be.  

 A víz korát, vagyis a felszín alá való beszivárgása óta eltelt időt – hasonlóan 

a régészeti kormeghatározáshoz - a szén radioaktív (
14

C) izotópjának mérésével 

határozzuk meg. A vízkorok idősödnek a felszín alatti áramlás során, így a 

leáramlási (utánpótlódási) területeken fiatal, míg a feláramlási (megcsapolódási) 

területeken idős vizek találhatók 

 A vizek hidrogén- és oxigén stabilizotópos összetétele a legkonzervatívabb 

nyomjelző, hiszen ezek időben nem változnak, nem bomlanak le, mivel 

stabilizotópok, ugyanakkor kapcsolatban állnak a beszivárgáskori klimatikus 

viszonyokkal, így kiválóan alkalmasak a vízkorok ellenőrzésére. Segítségükkel 

becsülni tudjuk a beszivárgáskori klímát, így a jégkorszaki eredetű, vagyis tízezer 

évnél régebben beszivárgott felszín alatti vizek, stabilizotóp összetételük alapján 

kimutathatók.  

 

A Tokaji-hegység és környezetének kutatása során végül 34 település területén, 50 

forrás és kút vizéből vettem vízmintát vízkor meghatározás céljából. Ezek elhelyezkedését 

a 43. ábrán mutatom be. 
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43. ábra: A vízkor elemzéshez vett vízminták elhelyezkedése a területen (szerző saját 

szerkesztése) 

 

A vízminták vízkorai is igazolják a terület felszín alatti vizeire készített 

koncepcionális áramlási modell helyességét. A kelet-nyugat irányú szelvény mentén (44. 

ábra) látható, hogy a hegység belsejében levő források vize friss, a trícium izotóp tartalma 

magas (5 – 7 TU trícium tartalom). A nyugati hegységperemi területeken kialakult források 

és kutak esetében viszont látható, hogy a felszín alatti vizek a törészónákon át hosszú 

áramlási pályákon jutnak el a Hernád-völgyébe. A koncepcionális modell által leírt 

áramlási pályák legjobban Gönc területén mutathatóak be, viszonylag kis területen belül 

több kút is található, melyek mind eltérő mélységben lévő vízadó töréseket szűrőznek. A 

mélység felé haladva a kitermelt vizek látszólagos kora egyre magasabb értéket mutat. A 

legmélyebb, 760-869 m között szűrőzött víz kora meghaladja a 24.600 évet. A 

legsekélyebb (19-25 m) kút vizének magas 
14

C, és 2,3 TU trícium tartalma ezzel szemben 

azt mutatja, hogy ez a kút kapja legközelebbről a vízutánpótlást. A gönci Fürdő-forrás 

vizének 2.100 éves kora és magasabb hőmérséklete (20,6 °C) egy idősebb és melegebb 

vízáram hozzákeveredését jelzi, hasonlóan a kékedi és abaújszántói forrásokhoz. Ezeknek 
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a forrásoknak a trícium tartalma sokkal alacsonyabb, mint más, a hegységben előforduló 

hidegvizű forrásoké. 

 

 

44. ábra: A vízkor eredmények ábrázolása a koncepcionális áramlási modellen (kelet-

nyugati szelvény) (szerző saját szerkesztése) 

 

A koncepcionális modell észak-déli irányú szelvénye mentén is hasonló áramlási 

pályákat lehet feltételezni (45. ábra), melyet az Abaújszántó-Szerencs áramlási pálya 

mentén fokozatosan idősödő vízkorok is igazolnak.  
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45. ábra: A vízkor eredmények ábrázolása a koncepcionális áramlási modellen (észak-déli 

szelvény) (szerző saját szerkesztése) 

A hegység belsejében található, hideg források vizében 5-7 TU trícium tartalom 

jelzi a csapadékból történő friss utánpótlódást. A csapadékvíz évi átlagos trícium tartalma 

az utóbbi 20 évben 10±1 TU volt, így a hidegvizű források felszín alatti tartózkodási ideje 

mindössze 5-12 év. A langyosvizű források vizében alacsonyabb trícium tartalmat 

mértünk, sőt három forrás (Gönc, Mád és Abaújszántó) vizében kimutatási határ alatti 

(<0,5 TU) értéket, ami lényegesen hosszabb felszín alatti tartózkodási időre utal. Jól 

mutatja ezt a vízhőmérséklet és a trícium tartalom közötti összefüggés (46. ábra).  
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46. ábra:A forrásokból vett vízminták hőmérsékletének és trícium tartalmának 

összefüggése (szerző saját szerkesztése) 

 

A stabil oxigén- és hidrogén izotóp összetétel kapcsolata (47. ábra) bizonyítja, hogy 

a vizsgált források és kutak vize meteorikus (csapadékvíz) eredetű. A globális csapadékvíz 

vízvonaltól való kismértékű pozitív irányú eltérés alapján valószínűsíthető az idős, 

feláramló komponens kis mennyiségű hozzákeveredése - elsősorban a legmelegebb 

vizeknél.   

 

 

47. ábra: A vízminták stabil oxigén- és hidrogén-izotóp összetétele (szerző saját 

szerkesztése) 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

55 

A stabil izotóp összetétel alapján elkülöníthetők a biztosan jégkorszakban 

beszivárgott rétegvizek, amelyekre jellemző a δ
2
H = -75‰, illetve a δ

18
O = -10,5‰ 

értéknél negatívabb izotóp összetétel (48. ábra) (Deák és társai, 2011).  

 

 

48. ábra: A vízminták beszivárgási kor alapú szeparálása (szerző saját szerkesztése) 

 

A jégkorszaki és a holocén eredetű rétegvizek is bizonyítják, hogy a hegységtől 

távolodva egyre idősebb felszín alatti vizeket találhatunk a forrásokban és kutakban. 

 

6.2.2. Vízkémiai vizsgálatok eredményeinek felhasználása 

A Tokaji-hegység forrásainak és kútjainak vízminőségével több szerző is 

foglalkozott ezt megelőzően (Havassy, 2004) (Szűcs és Ritter, 2008) (Mátyás, 1984). A 

kutatási területen lévő kutak és források vízmintáinak elemzésével számos információ 

kinyerhető a mélységi viszonyok helyzetéről és az áramlási pályák elhelyezkedéséről. 

Összegyűjtöttem a Tokaji-hegységgel foglalkozó nagyobb forráskatasztereket és vízkémiai 

adatbázisokat annak érdekében, hogy a korábbi eredményeket összevethessem a saját 

méréseimmel, így vizsgálva a vizek minőségének időbeli változását, valamint a regionális 

áramlási rendszerek sajátosságait. Ezek alapján összesen 37 vízmintát vettem (22 kút és 15 

forrás), melyek rutinkémiai vizsgálatát a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék 

laboratóriumában végeztem el, valamint a vett vízmintákat több vízkémiával foglalkozó 

akkreditált laboratóriumba is elküldtem termálvízkomponensek, mikroelemek, valamint 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

56 

vízkor meghatározása céljából. A kutatómunkám során vett saját vízmintáimat kék színnel 

jelöltem a 18. mellékletben.  

A Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék laboratóriumában a különböző 

vizek makro- és mikroelem összetételét egy UniCam 929 AA spektrofotométerrel mértem. 

A kationok esetében a kalciumot 422,6 nm, a magnéziumot 285.2 nm, a nátriumot 589.0 

nm, valamint a káliumot 766.5 nm hullámhosszúságú elemzési vonalakon mértem levegő-

acetilén típusú lángban. A hidrogénkarbonát mennyiségét fenolftalein és metilnarancs 

indikátorokat alkalmazva, 0,1 mólos sósav oldattal titrálva állapítottam meg. A kloridion 

mennyiségét kálium-dikromát indikátor alkalmazásával, ezüst-nitrát mérőoldattal 

határoztam meg. A minta szulfátion tartalmának meghatározására egy HACH DR2000 

spektrométert használtam, ami bárium-klorid reagens alkalmazásával határozza meg a 

szulfát mennyiségét. Az általános környezeti állapotjelzőket (pH, oldott oxigén, 

vezetőképesség, hőmérséklet stb.) a mintavételek alkalmával a helyszínen határoztam meg. 

Az eddigi mérések és a saját méréseim felhasználásával létrehoztam egy egységes 

vízkémiai adatbázist, mely egyesíti a kutatási területen eddig elvégzett összes vízkémiai 

mérés eredményét. Az adatbázis 70 település, több mint 240 db forrásának és kútjának, 

több mint 880 db vízkémiai elemzését tartalmazza. Az adatbázis összeállításakor az alábbi 

paramétereket gyűjtöttem össze, annak érdekében, hogy a vízkémiai összefüggések 

kimutathatók legyenek: 

1. Források/kutak helyparaméterei (EOV koordináták, mBf magasság, település stb.) 

2. Vízadó rétegek adatai (szűrőzések, vízadó anyaga, hőmérsékleti értékek stb.) 

3. Vízkor vizsgálatok adatai (
2
H2O, 

18
O, 

13
C, 

3
H) 

4. Rutinkémiai komponensek (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

2+
, Mn

2+
, SO4

2-
, Cl

-
, HCO3

-
 

stb.) 

5. Nyomelemek (As, B, Cd stb.) 

 

Az alábbi ábrán az eddigi vízkémai vizsgálatok és a saját mintavételi pontjaimat 

mutatom be (49. ábra): 
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49. ábra: A hegységben eddig elvégzett és a saját kutatásom során vett vízkémiai 

mintavételi pontok helyzete (szerző saját szerkesztése) 

 

Látható, hogy míg az eddigi vizsgálatok nagyrészt a hegység keleti oldalára 

koncentrálódtak, addig az általam mintázott pontok többnyire a hegység nyugati peremén 

húzódó Hernád szerkezeti vonalra estek, de a hegység belső területeiről is számos kútban 

végeztem vízmintavételezést. A vizsgálataim fő célja az volt, hogy meghatározzam ezen 

szerkezeti vonalak mentén feláramló vizek vízkémiája mennyiben tér el a hegység átlagos 

vízkémiai összetételétől. A Tokaji-hegység kútjainak és forrásainak hőmérséklete általában 

hidegvizű. A hegység nagy részén a nagy vastagságú miocén piroklasztikumokban a víz 

áramlása csak hasadékrendszerben történik, főként a felszínközeli jól felaprózódott 

zónákban. A hegység belső részein csak kis mélységű, lokális áramlási pályák 

alakulhatnak ki, emiatt a kitermelt vizek többsége igen fiatal. A gyors átfolyási idő, az 

alacsony hőmérséklet, a vulkáni kőzetek ásványi összetétele, valamint a repedések kvázi 

kis reakciófelülete miatt nem jön létre nagymértékű kioldási reakció, így a vizek összes 
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oldott anyag mennyisége csekélynek mondható. A hegység peremi területein több olyan 

kút és forrás is található, ahol a feltörő vizek hőmérséklete és ásványi anyag tartalma 

jelentősen kiemelkedik környezetétől. Hidrogeológiai szempontból megemlítendőek még a 

kutatási terület déli részén jelenlévő pliocén rétegsorok, valamint a terület keleti részén 

elhelyezkedő sárospataki eltemetett karszttest. Az egyes zónák határainak pontos kijelölése 

igen nehézkes, mivel nincsenek élesen elkülönülve egymástól, csupán a vízkémiai 

tulajdonságaik alapján rendezhetőek csoportokba.  

A hegység belső területeinek kútjai és forrásai hidegvizet szolgáltatnak, mely ritkán 

haladja meg a 15-20 °C-ot. Ezek elsődleges felhasználása a hegység településeinek 

ivóvízzel való ellátása, így e kutak üzemeltetői gyakran a települések vízművei. Ezen kutak 

és forrásfoglalások hidrogeológiai és vízkémiai szempontból viszonylag jól megkutatottak. 

A vizek jó minőségűek, fogyasztásra alkalmasak, bár szennyezésre érzékenyek. Nagy 

problémát jelent a vizek nagy arzéntartalma, aminek értéke sokszor meghaladja az előírt 

határértékeket. Hozamuk a kis áramlási pályának köszönhetően igen ingadozó. A hegység 

belső területein vizsgált kutak esetében a próbaszivattyúzás során már kis hozamnál is 

nagy leszívást tapasztaltam. Ennek oka az, hogy a repedésrendszerekben a víz dinamikus 

utánpótlódása korlátozott.  A kutak és források vize vízkémiailag szegénynek mondható, 

mivel a kevés tartózkodási idő, és az alacsony hőmérséklet miatt nincs idejük és 

lehetőségük kioldani a kőzetek ásványi anyagait, és a felszínhez való közelségük miatt, a 

környezeti hatások fokozottan hatnak a vízminőségre. A hegységben több száz forrás 

fakad, azonban ezek közül csak néhány rendelkezik kellően részletes és hosszú távú 

vízkémiai adatsorral. Ennek okai a nehéz megközelíthetőség és az, hogy e források nagy 

része, a kis áramlási pályának köszönhetően, csupán időszakos (Havassy, 2007).  

A Hernád-vonal mentén elhelyezkedő településeken számos langyos és meleg vizes 

forrás és kút található, melyek utánpótlódásukat mélységi törésrendszerből nyerik. A 

beszivárgástól a megcsapolásig eltelt idő akár több ezer év is lehet. A vízkor 

meghatározása azonban nehézkes a fiatalabb vizekkel való keveredés miatt, mivel így 

csupán látszólagos vízkort kapunk. A pontosabb vízkor meghatározás miatt több 

módszerrel is elvégeztem a korbecslést, így 
18

O izotóppal és trícium izotóppal is. A 

hegységperemi kutak és források izotópértékei jócskán eltérnek a belső területek kútjainak 

és forrásainak eredményeitől, így élesebb kontrasztot kaphatunk a két terület kútjai és 

forrásai között. A vízminták kora, hőmérséklete és vízkémiai vizsgálatai alapján 

egyértelműen kirajzolódik egy termális törésvonal, mely a Hernád-vonallal párhuzamosan, 

Kékedtől indul, majd Pányokon, Göncön, Korláton, Abaújszántón át egészen Bekecsig és 
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Szerencsig nyomozható (Szófogadó, 1961). E törésvonal mentén lévő települések majd 

mindegyikén felfedezhető egy vagy több geotermikus (18-31 °C), és vízkémiai anomália. 

A kutatási terület déli részén megjelennek az üledékes rétegek is, melyekben a víz a 

pórusokban képes áramlani. A felszín alatti vizek a rossz szivárgási tényezőjű vulkanikus 

kőzetekből átáramlanak a jelentősen jobb hidrogeológiai tulajdonságú üledékes vízadó 

közegbe. Az üledékes kőzetek Szerencs térségében fedezhetők fel elsőként, majd dél felé 

haladva egyre nő vastagságuk és mélységük, így jelentőségük is a termálvízkutatás során. 

Az üledékes rétegek a legnagyobb mélységet a Sajó és a Tisza találkozásánál érik el, ahol 

hozzávetőleg 900-1000 m-es vastagságban mutathatóak ki. A terület déli részén számos 

langyos vizet, illetve magasabb ásványi anyag tartalmú vizet szolgáltató kút került 

kialakításra, melyek vizüket porózus vízadó rétegekből nyerik. Itt a kutak főként 

pleisztocén és pliocén homokos rétegeket szűrőznek, melyekben a mélység felé haladva 

egyre nő a pórusnyomás, és a hőmérséklet, így a vizek összes oldott ásványi anyag 

tartalma is. A porózus kőzetek oldhatósága a nagyobb reakciófelület miatt is jobb, mint a 

hasadékos kőzetek esetén.  

A sárospataki karszttest egy speciális területet képez a hegység vízkémiáját illetően. 

Az igen magas hőmérsékletű és ásványi anyag tartalmú víz eredetét illetően egy felszín 

alatti karsztos sasbércből ered. A sasbércet számos termálkút szűrőzi, melyek vízzel látják 

el a térség legnagyobb fürdőkomplexumát Végardófürdőt. A fürdő kútjaiból kitermelt víz 

vízkémiáját tekintve kevert összetételű, mivel a karsztos vizekre jellemző magas kalcium 

és magnézium koncentráció kimutatható benne, ugyanakkor magas a víz szulfáttartalma is, 

mely a vulkanikus hasadékvizekre jellemző (Szűcs és Ritter, 2008). A sárospataki karszt 

testre 4 kút is települt Végardófürdőn, melyek 500-1600 l/p-es hozam között termelik a 

vízadó réteget. A vízbázis utánpótlódása azonban lényegesen kevesebb, ezért 50 év alatt 

több mint 25 m-t csökkent a nyugalmi vízszint.  

A vízkémaiai adatok vizuális bemutatásához és értelmezéséhez a GWCHART 

szoftvert alkalmaztam. A vízkémiai vizsgálatok eredményei utalhatnak a  a vízadó kőzetek 

ásványtani összetételére, illetve az áramlási pályáról is fontos információkat nyerhetünk ki 

belőle. Az értelmezéshez használt Piper-diagram elve, hogy első lépésben háromszög 

diagramban mutatja be a legfontosabb kationok és anionok egymáshoz viszonyított 

arányait, majd ezeket együttesen ábrázolja egy gyémántdiagramban. A Piper-diagram 

használatának egyik előnye, hogy nagyszámú vízminta vizsgálat eredményét ábrázolhatjuk 

egy diagramon. Hátránya, hogy a normalizálás következtében nem mutatja az egyes 

vízmintákban oldott ionok koncentrációit. A vízkémiai adatbázisban összegyűjtött több 
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száz kút és forrás közül kiválasztottam 131-at, melyek kellően részletes vízkémiai 

adatsorral rendelkeznek. A többi adatot nem tartottam kellően megalapozottnak, ezért nem 

használtam fel a dolgozatomban. A legtöbb a hegységben elvégzett vízkémiai elemzés 

hiányos, vagy nem hiteles adatokat tartalmaz, mivel a területen nem volt szükséges a kutak 

vagy források vizének részletes vizsgálatára. A dolgozatomban felhasznált vízkémiai 

méréseket a 18. mellékletben mutatom be. A hegység egyes területeit külön színnel 

jelöltem a Piper-diagramban, így láthatóak a hegység egyes területei közti vízkémiai 

eltérések (50. ábra). 

 

50. ábra: A területen lévő kutakból és forrásokból vett vízminták Piper-diagramon való 

értelmezése (szerző saját szerkesztése) 

A kapott Piper-diagrammból látható, hogy a hegység belső területein főként kevert 

(Ca-Mg-Cl-SO4), és Ca-HCO3 típusú vizek a jellemzőek, bár ezek a termálvíz kutatás 

szempontjából nem jelentősek. Az eredményeket megerősíti Havassy András 2004-ben 

publikált doktori (PhD) értekezése, aki a hegység keleti-északkeleti részén fekvő 

Hercegkúti-patak vízgyűjtő területén lévő források vízkémiai elemzését tanulmányozta. A 

területen lévő 52 forrás vízkémiai elemzése alapján megállapította, hogy a terület 

forrásvizei alapvetően a kalcium-hidrogénkarbonátos, illetve a kalcium-szulfátos-

hidrogénkarbonátos víztípusba tartoznak (Havassy, 2007). A hegységben található további 

források eltérő vízkémiai különbségeinek oka valószínűleg a kisvízgyűjtők közötti 

kőzettani eltérések. Az itteni kutakról és forrásokról elmondható, hogy mivel az 
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utánpótlódási pályájuk sekély, ezért nagyban függnek a környezeti hatásoktól, így 

vízhozamuk és vízkémiai összetételük ingadozó. A terület déli részén található mélységi 

miocén töréseket szűrőző kutakkal összehasonlítva megfigyelhető, hogy a domináns 

kation a Ca
2+

 helyett a Na
2+

 lesz. 

A hegység nyugati peremén (Hernád-völgyben) vett vízmintákban elsősorban a 

Ca
2+ 

kation, másodsorban pedig a Na
+
 kation a domináns, míg az anionok közül 

egyértelműen a HCO3
-
. Ezek alapján a feláramló langyosvizek szintén Ca-HCO3 típusú, 

valamint Ca-Na-HCO3 típusú kevert vizek (Fejes és társai(4), 2015). Érdekesség, hogy a 

gönci 1/a. jelű kút, melynek szűrője az egyik legmélyebb a hegységben Na-HCO3 típúsú 

vízzel rendelkezik.  

  A porózus vízadóból származó vízminták vízkémiájában a fő kation a Na
+
, kisebb 

részben a Ca
2+

,
 
míg az anionok közül a HCO3

-
 dominál. Ugyanez a vízkémiai összetétel 

figyelhető meg a környező területeken vizsgált többi porózus vízadójú kút esetében is 

(Virág, 2013). 

  A sárospataki triász karszttestet szűrőző kutak a vízminták alapján egy vízadó 

rendszerből nyerik vizüket. A Piper-diagramon látható, hogy e minták esetén nincsenek 

uralkodó kationok, vagyis kevert típusú. A domináns SO4
2- 

anion bizonyítja azt, hogy 

történik vízátadás a vulkáni összletek és a karsztos víztest között (Szűcs és Ritter, 2008).  

  A Piper-diagramm alapján elmondható, hogy a hegységben jelentősen eltérő 

vízkémiájú vizek is kialakulhatnak egymástól viszonylag kis távolságon belül is. Az 

eredményekből kitűnik, hogy a mélységi feláramlásokat szűrőző kutak meghatározásában a 

vízkémiai összetétel is nagy segítségünkre lehet.  

  Az összegyűjtött értékek jobb ábrázolása érdekében egy újfajta, Background Color 

Scheme elnevezésű grafikus ábrázolási módszert alkalmaztam, melyet eddig csak 

folyóvizek vízminőségváltozásának bemutatására alkalmaztak, de ahogy a 52 és 53. 

ábrákon is látható, jól használható a kutak és források vízkémiai paramétereinek 

ábrázolására is (Szűcs és társai (2), 2014). A Piper-diagram egyik hátránya, hogy az egyes 

vízminták pontjai nem jeleníthetők meg térképen, de ha a diagramon ábrázolt pontok 

mindegyikéhez egy színkódot rendelünk, a térképi ábrázolás is lehetővé válik. A 

háromszögdiagram csúcsaiban elhelyezkedő értékek koordinátáihoz hozzárendeltem a 

HSV színrendszer egy-egy paraméterét. A HSV színrendszer a színeket a színárnyalathoz 

(H - Hue), telítettséghez (S - Saturation) és a világossághoz (V - Value) kapcsolja. A 

diagram minden pontja ezen értékek arányából áll, így egy színátmenetes skálát kapunk, 

melyen ábrázolva a pontjainkat, az egymástól eltérő vízkémiájú vízminták eltérő 
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színkulccsal fognak rendelkezni (Luk, 2013). A hegység területén lévő több száz forrás 

közül 82 darabot választottam ki, melyen rendelkeznek kellően részletes és megbízható 

vízkémiai mérési eredményekkel. A kiválasztott források vízkémiai paramétereinek HSV 

Piper-diagramon való ábrázolása látható a 51. ábrán (Fekete és társai, 2014). 

 

51. ábra: A Tokaji-hegység forrásainak vízkémiája HSV Piper-diagrammon ábrázolva 

(szerző saját szerkesztése) 

 

 

52. ábra: A Tokaji-hegység forrásainak ábrázolása anion és kation összetétele a felszíni 

kőzetek anyaga alapján (szerző saját szerkesztése) 
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Az ilyen jellegű ábrázolás során jól szemléltethető a források vízkémiai összetétele. 

A források kation tartalma elsősorban kalcium típusú, mivel a relatíve kis mélységű 

áramlási pályák miatt kicsi a vizek nátrium koncentrációja. Az anion tartalmat tekintve 

elsősorban hidrogénkarbonátos, másodsorban szulfátos vizek a jellemzőek. Az 52. ábrán a 

bemutatott források vízkémiai sajátosságait ábrázolom felszíni földtani térképen. A 

térképeken látható, hogy a jellemzően andezites kőzetekkel borított területeken főként a kis 

és közepes szulfát és hidrogénkarbonát tartalom a jelentős. A miocén riolit felszíni 

jelenléte esetén ezen területeken ezzel szemben már a magasabb hidrogénkarbonát tartalom 

a döntő. A területen lévő kutak ilyen jellegű vízkémiai bemutatása némileg bonyolultabb, 

az áramlási pálya mentén lévő kőzetek anyagi összetétele és a szűrőzés mélysége miatt. 

Minél nagyobb mélységben történik a szűrőzés, a felszín alatti vizek áramlásuk során annál 

több oldott ásványi anyagot tudnak oldani. Az áramlásuk során oldott kőzetek anyagi 

összetétele befolyásolja az oldott anyagok koncentrációját. A földtani térképek alapján 

nem mutatható ki egyértelmű csoportosítás, azonban a 53. ábrán a kutakat összevetve a 

hegység szerkezeti térképével, látható a szerkezeti vonalak hatása a kutak vízkémiájára 

(Szűcs és társai (3), 2014).  

 

 

53. ábra: A Tokaji-hegység fontosabb szerkezeti vonalai a hegység kútjainak színkóddal 

jelölt anion és kation arányának függvényében (szerző saját szerkesztése) 
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Az ábrán látható, hogy az átlagtól jobb vízhozamú, vagy magas kifolyó 

vízhőmérsékletű kútjainak mindegyike egy-egy törésvonalhoz köthető. A hegység 

kútjainak vizei főként hidrogénkarbonátos típusúak. A sekélyebb kutak esetén, melyek 

csak rövid áramlási pályával rendelkeznek, a fő kation a Ca
2+

, míg a mélységi töréseket 

szűrőző, langyos kifolyóvízzel rendelkező kutak esetén nagyobb a Na
+
 és a K

+
 kationok 

aránya, így ezeknél a kutaknál már kevert víz a jellemző. A kutatási terület keleti és déli 

részén található bükki (Köröm) és sárospataki (Sárospatak) mészkő és dolomit rétegek 

okozzák a mélységi rétegvizekben kimutatott magas kalcium- és magnéziumtartalmat. 

(Szűcs és Ritter, 2008). 

 

6.3. A vízadó rétegek szivárgási tényezőjének terepi meghatározása 

A hidrodinamikai modell felállításához fontos ismernünk a vízáramlásban részt 

vevő kőzetek hidrogeológiai paramétereit. Ezeket a hegységben telepített kutak 

próbaszivattyúzási vizsgálataiból tudjuk a legegyszerűbben meghatározni. A hegység 

területén lévő azon kutak esetén, amelyek nem rendelkeztek szivárgási tényező 

eredményekkel és lehetőségem nyílott rá, elvégeztem a terepi próbaszivattyúzási 

vizsgálatot. A hagyományos próbaszivattyúzási eljárások azonban csak porózus közeg 

esetén adnak pontos értéket, vulkanikus kőzetek esetén nem áll rendelkezésre információ 

ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban. A Dr. Székely Ferenc által megalkotot WT 

szoftver kiemelten alkalmas több, eltérő paraméterekkel rendelkező porózus rétegek 

próbaszivattyúzásának kiértékelésére, de mindezidáig a szoftver nem került tesztelésre 

vulkanikus eredetű repedezett vízadók esetén. Célom volt az új WT módszer számítási 

eredményeit összehasonlítani a Theis féle egykutas visszatöltődéses modellel, annak 

érdekében, hogy meghatározzam a módszer eredményességét vulkanikus vízadó rétegek 

esetén is. A módszer kiválasztásához 3 kutat jelöltem ki, ahol a terepi hidrogeológiai 

vizsgálatokat elvégezhettem. 

 

6.3.1. A vizsgálati helyszínek bemutatása 

 

Füzérkomlós 

Füzérkomlós a Tokaji-hegység északi részén helyezkedik el, mintegy 5 km-re a 

Magyar-Szlovák határtól (Baráz és Kiss, 2007) (Tiner, 1998). Területén miocén kori 

horzsaköves riolittufa bukkan a felszínre. Ennek legnevezetesebb feltárása a füzérkomlósi 

andezitbánya. Maga a falu egy hegyekkel és dombokkal körülzárt völgyben fekszik, mely 
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természetes vízgyűjtőterületet alkot. A felszínen levő erodálódott kőzetek miatt a lehulló 

csapadék itt nagyobb százalékban szivárog be a felszín alá. Habár a felszíni hatások (szél, 

fagy, csapadék stb.) a kőzetek felső rétegeit elmállasztják, az alsóbb rétegekre (kb. 10-20 

m-től lejjebb) nincsenek hatással, így az ettől mélyebb részeken a felszín alatti víz 

hasadékok, repedések mentén áramlik (Baráz és Kiss, 2007) (Tiner, 1998) (Ilkeyné, 1968). 

 

 

54. ábra: A Füzérkomlóson vizsgált kutak elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 

 

A Füzérkomlós délkeleti részén elhelyezkedő Fehér Szikla Turista Ház mellett 

található az 1. számú kút, melyben próbaszivattyúzási vizsgálatot végeztem (54. ábra), 

amely legfontosabb kúthidraulikai paraméterei a következők voltak: 

• nyugalmi vízszint: -7,87 m 

• kút mélysége: 86 m 

• szűrőzött hossz: 4 m (70-74 m között) 

• fúrási átmérő: 0,2 m 

• kút belső átmérője: 0,112 m 

 

Hejce 

Hejce a Tokaji-hegység északnyugati lábánál helyezkedik el a Zempléni 

Tájvédelmi Körzet határán (Ilkeyné, 1968). A területet főként andezites és dácitos 

összetételű láva és piroklasztikum alkotja. Az utóvulkáni működés termékei nagy területen 

fellelhetők. A Hejcén lévő 3. sz. vízműkút fúrásakor felső miocén korú áthalmozott 
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riolittufa, tufit, agyag, agyagos homok üledéksorozat alatt piroxén-amfiboldácitot is 

feltártak (Ilkeyné, 1968) (55. ábra). 

 

55. ábra: A Hejcén vizsgált kút elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 

A számítások elvégzésénél az alábbi  kúthidraulikai paramétereket alkalmaztam: 

• nyugalmi vízszint: -61,7 m 

• üzemi vízszint: -64,7 m 

• hozam: 150 l/p 

• kút belső átmérője: 0,1 m  

• kút mélysége: 210,7 m 

• szűrőzött hossz: 16,2 m 

• vízadó vastagsága: 37,6 m 

 

Megyaszó 

Megyaszó területe morfológiailag erősen tagolt, az Alföld és a hegység 

találkozásánál fekszik. A terület a paleozoikum végétől a miocén közepéig valószínűleg 

szárazulat volt. A miocén kori vulkáni és üledékes összlet összesen mintegy 1500-2000 m 

vastag, melyben riolitos vulkáni működés termékei is megtalálhatóak (Gyarmati és 

Zelenka, 1968). A horzsaköves riolittufára, áthalmozott-tufára fluidális szerkezetű riolit 

települt, majd erre ismét tufitos áthalmozott változatok következnek. A területen mélyített 

4-es számú kút is riolittufa vízadót szűrőz (56. ábra). 
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56. ábra: A Megyaszón vizsgált kút elhelyezkedése (szerző saját szerkesztése) 

A számítás során felhasznált kúthidraulikai paraméterek: 

• nyugalmi vízszint: 66,14 m 

• kút átmérője: 0,165 m 

• kút mélysége: 361 m 

• szűrőzött hossz: 52,5 m 

• vízadó vastagsága: 165 m 

 

6.3.2. Vizsgálati módszerek bemutatása 

 

Theis visszatöltődéses módszer 

Theis (1935) matematikai megoldása rendkívül hasznos a zárt tükrű vízadó réteg 

hidraulikai tényezőinek (elsősorban a transzmisszivitás) meghatározására. A hagyományos 

Theis módszer esetén a termelőkúton kívül szükség van legalább még egy monitoring 

kútra, hogy a monitoring kútban tapasztalható vízszintváltozásból nyerjünk ki 

információkat. Sajnos ez a módszer meglehetősen körülményes, mivel ritka, hogy két kutat 

telepítsenek ilyen közel egymáshoz. A Theis visszatöltődéses módszer esetén azonban csak 

a termelőkútra van szükségünk, melyben a kútba visszaáramló vízből nyerhetünk fontos 

adatokat (57. ábra).  
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57. ábra: A leszívást követő visszatöltődési szakasz (Juhász, 2002) 

 

A Theis-visszatöltődéses módszert az AquiferTest Pro nevű szoftverrel értékeltem 

ki, mellyet kimondottan próbaszivattyúzások és impulzustesztek (slug tesztek) grafikus 

értékelésére és ábrázolására terveztek. Rendelkezik mindazon képességekkel, amelyekre a 

kúttesztek adatainak gyors és egyszerű elemzése során szükség lehet. Kiszámíthatók a 

nyomás alatti, a nyílt tükrű, a félig áteresztő, valamint a hasadékos vízadók hidraulikai 

paraméterei egyaránt (Rochrich, 2007). A módszer kiértékelésénél az alábbi kritériumokat 

kell leszögeznünk: 

• a vízadót végtelennek tekintjük, 

• a vízadó homogén, izotróp és állandó vastagságú, 

• a vizsgált kút teljesen áteresztő, 

• a vízadó tökéletesen zárttükrű, 

• a hidraulikus gradiens esésével a víz azonnal felszabadul a kútból, 

• a vizsgált kút átmérője nagyon kicsi, így a kútban lévő tározás elhanyagolható. 

(Dupuit, 1863) (Thiem, 1906) 

 

A maximális termelési hozammal leszívott, depresszionált kútban, amikor beáll a 

statikus üzemi vízszint, a búvárszivattyút kikapcsoljuk. Ekkor a vízszint emelkedni kezd, 

és ezt a vízszintváltozást az idő függvényében regisztráljuk. A kirajzolódó görbe kezdetben 

gyors (tranziens), majd egyre lassuló (kvázi stacionárius) változást mutat. A görbe lefutása 

jellemző az adott réteg nyomásviszonyaira, utánpótlódási viszonyaira és szivárgási 
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tényezőjére (Röhrich, 2007).  A kiértékelési módszer előnye annak gyorsasága és 

egyszerűsége, melynek eredményeként akár a próbaszivattyúzást követő pár percben a 

terepen meghatározható számos hidrogeológiai paraméter. A módszer nem vesz 

figyelembe néhány fontos tényezőt (pl. rétegek közti átfejtődést), így a kapott eredmény 

nem minden földtani közegben tükrözi megfelelően a valós értékeket. 

 

Az előbbiek alapján a pillanatnyi leszívás képlete (Theis, 1935): 

 

s’=
       

 
·lg

 

  
 [m] 

ahol: 

Q – hozam [m
3
/s] 

T – transzmisszivitás [m
2
/s] 

t – leszívás kezdete óta eltelt idő [s] 

t’ – visszatöltődés kezdete óta eltelt idő [s] 

s’ – leszívás [m] 

 

Az lg
 

  
 és s’ értékek ábrázolásából egy közel lineáris görbét kapunk. Az egyenes 

egyenletének értékéből kapjuk meg, mekkora egy időciklus alatt bekövetkezett depresszió 

(∆s) változás.  

 

A transzmisszivitás (T) kiszámításához ekkor az alábbi képletet alkalmaztam (Juhász, 

2002): 

 

T=
       

  
 [m

2
/s] 

ahol: 

Q – hozam [m
3
/s] 

∆s – egy időciklus alatt bekövetkezett depresszió változás [m] 

T – transzmisszivitás [m
2
/s] 

 

A transzmisszivitási tényező értékéből kiindulva a rétegvastagság ismeretében 

kiszámítható a szivárgási tényező értéke a következő képlet alapján (Juhász, 2002): 
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k=
 

 
 [m/s] 

ahol: 

k – szivárgási tényező [m/s] 

T – transzmisszivitási tényező [m
2
/s] 

b – vízadó réteg vastagsága [m] 

 

WT szoftver 

A WT szoftver Dr. Székely Ferenc, az MTA doktorának hazai fejlesztésű eszköze, 

mellyel akár 500 modellréteg közti vízáramlás is szimulálható, így jóval részletesebb képet 

nyújt a valós felszín alatti áramlásokról (Székely, 2010). A WT szoftver az alábbi, mérési 

adatokkal összevethető jellemzőket számítja: 

• szivattyúzás, visszatáplálás, visszatöltődés, slug vagy pakker teszt alatt álló 

kutakban a nyomás idősort; 

• túlfolyó kutakban a vízhozam idősort; 

• az eltérő nyugalmi nyomások által kiváltott keresztáramlást a kútcsőben (ambient 

flow); 

• az említett összes termelési változat esetében az áramlásmérésekkel összevethető, 

időfüggő beáramlási profilt; 

• az egy vagy több rétegre megnyitott vagy szűrőzött észlelő kutakban várható 

keresztáramlással befolyásolt nyomásváltozásokat; 

• több ható kút közötti egymásra hatást (interferenciát) egy rétegre megnyitott 

(szivattyúzott vagy injektált) kutak esetében. 

A WT szoftver eddig porózus és karsztos tárolókban került felhasználásra 

maximálisan 109 modellréteg alkalmazásával, azonban a vulkanikus vízadók esetén 

mindezidáig nem került tesztelésre a szoftver használhatósága. A szoftver eddigi hazai, 

kuvaiti, amerikai, szlovák és hollandiai használata sikerrel zárult (Székely és társai, 2015). 

 

6.3.3. Kiértékelési módszerek összehasonlítása 

Az egyes módszerek alapján értékelt visszatöltődési vizsgálatok eredményeiből sok 

információt nyerhetünk a vízadó kőzet hidrogeológiai paramétereiről. A kutak elemzése 

során kapott szivárgási tényező értékeket a 6. táblázat mutatja be. 
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6. táblázat: Az egyes módszerek elemzése során kapott eredmények (szerző saját 

szerkesztése) 

Települések Füzérkomlós 1.sz. Hejce 3.sz. Megyaszó 4.sz. 

Módszer megnevezése k [m/s] k [m/s] k [m/s] 

Theis visszatöltődés 1,1·10
-4

  1,99·10
-5

  4,4·10
-6

  

WT szoftver 1,2·10
-4

  2,96·10
-5

  3,78·10
-6

  

 

A legszembetűnőbb következtetés a kapott adatokat tekintve az, hogy az egyes 

módszerek közt nincs nagyságrendi eltérés. A minimális különbséget a földtani 

bizonytalanságok, és az elemzési módszerek különböző paraméterérzékenysége adja: 

 A WT szoftver jóval realisztikusabban közelíti meg a vizsgált vízadót, mivel több 

réteget is képes figyelembe venni. Igen érzékeny a bemenő adatokra, nagy 

pontosságú méréseket igényel: nyugalmi vízszint, fúrási rétegsor ismerete, 

rétegvastagságok, rétegek közti vízátáramlás, vízszint értékek folyamatos 

regisztrálása, melyek hiányában becslésekhez kell folyamodnunk, ami 

bizonytalansághoz vezethet. Mindazonáltal a kapott információk a valósághoz jóval 

közelebbi értéket adnak a terület vízföldtani adottságairól. 

 Az AquiferTest Pro a Theis visszatöltődéses számítás során jól közelítő eredményt 

ad, azonban csupán egy réteget képes figyelembe venni a mérés során. Kevés, nem 

annyira részletes adatot igényel a számítások során, de a kapott adatok jó közelítést 

szolgáltatnak a kutak környezetét illetően. 

 

Az eredményekből megállapítható, hogy az egyes módszerek alkalmazhatóságát a 

terület földtani komplexitása, illetve az egyes vízadó rétegek utánpótlást biztosító szerepe 

határozza meg. A módszerek értékeinek egyezősége igazolja az újkeletű WT szoftver 

hatékonyságát és megbízhatóságát hasadékos vízadóval rendelkező kutak esetére is, így ez 

a módszer bizonyítottan alkalmas mind hasadékos, mind porózus vízadók vizsgálatára. 

 

6.4. Beszivárgási, utánpótlódási vizsgálatok a hegységben 

A Tokaji-hegység felszín alatti vizeinek utánpótlódása a hegység magasabban 

fekvő területein lehulló csapadék beszivárgásából származik. A lehulló csapadék 

beszivárgó hányadával már korábban is sokan foglalkoztak, de a vulkanikus területen 

történő beszivárgási viszonyok vizsgálatáról nem történt részletes kutatás ezt megelőzően. 

A hidrodinamikai modell beszivárgási viszonyainak, és így utánpótlódásának 
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meghatározása érdekében terepi vizsgálatokat végeztem a hegységben. A terepi 

vizsgálataink helyszínéül Füzérkomlóst választottam, melynek geológiai felépítését már 

korábban ismertettem. A vizsgálatot Guelph Permeabimeter-rel végeztem (58. ábra).  

 

 

58. ábra: A Guelph permeabiméter (szerző saját szerkesztése) 

A műszer mérési elve némileg eltér a hagyományos beszivárgási vizsgálatokétól: a 

méréshez egy furatot mélyítettem a talajba, amiben a műszer egy állandó magasságú 

vízoszlopot tart fent részleges vákuum segítségével. A működési elve a dinamikus 

nyomásegyensúlyon alapul. A belső víztároló csőben lévő levegő cső jelöli ki a furatban 

lévő vízszintet. Az elszivárgó víz miatt a belső víztárolóba levegő jut, ami csökkenti a 

részleges vákuumot, így a beáramló víz állandó vízszintet képes tartani a műszeren belül. 

Amikor a furatban kialakult az állandó vízszint, a fúrólyuk körül létrejön egy vízzel telített 

jellegzetes „körte” alakú térrész (59. ábra), melyben a beszivárgási kapacitás eléri az 

állandó értéket. A furat sugarából, a furatban lévő vízszint nagyságából és az állandó 

infiltrációs kapacitásból számos talajjellemző számolható, amelyek közül a legfontosabb a 

telített szivárgási tényező. 
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59. ábra: A telített zóna alakja (szerző saját szerkesztése) 

 

A helyszíni mérés során három jól elkülöníthető réteget állapítottam meg: 0-0,5 

méter között barna erdőtalaj, 0,5-0,7 méter között fekete agyag majd 0,7-1,5 méterig barna 

agyag (60. ábra).  

 

 

60. ábra: A barna erdőtalaj (bal felső), a fekete agyag (jobb felső) és a barna agyag (alsó) 

(szerző saját szerkesztése) 

Az első és a második réteg vizsgálatához 50 mm magasságú a vízoszlopot tartottam 

fent, a harmadik rétegnél viszont a kisebb szivárgási tényező miatt 200 mm-t használtam. 

A terepen az első és második rétegnél az 5 és 10 mm, a harmadik rétegnél az 1 mm 
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vízszinteséshez tartozó időt regisztráltam. A beszivárgási görbéket a 61-63. ábrákon 

szemléltetem.  

 

 

61. ábra: Az 1. réteg beszivárgási görbéje (szerző saját szerkesztése) 

 

62. ábra: A 2. réteg beszivárgási görbéje (szerző saját szerkesztése) 
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63. ábra: A 3. réteg beszivárgási görbéje (szerző saját szerkesztése) 

 

A görbék értékelésének eredményeit az 7. táblázat mutatja.  

 

7. táblázat: A talajrétegek hidrogeológiai jellemzői 

Talajok 
1. Barna 

erdőtalaj 
2. Fekete agyag 

3. Barna 

agyag 

Min. áll. beszivárgás [cm/min] 0,4471 0,2094 0,0714 

Telített sziv. tény. [m/s] 3,17·10
-6

 7,52·10
-7

 6,4·10
-9

 

Mátrixpotenciál [cm
2
/min] 2,64·10

-3
 1,88·10

-3
 1,6·10

-5
 

Szabad hézagtérfogat [%] 8,2 6,7 3,4 

 

A permeabiméterrel kapott eredményeket, valamint a területről származó egyéb 

földtani és vízföldtani paramétereket felhasználva a beszivárgási viszonyokat a HELP 

(Hydraulic Evaluation of Landfill Performance) szoftver alkalmazásával határoztam meg. 

A HELP a hulladéklerakók hidrológiai folyamatainak modellezésére és a lerakók tervezési 

hibáiból adódó talajvíz elszennyeződés előrejelzésére készült az Amerikai Egyesült 

Államok hadseregének kísérleti vízügyi állomásán. A számítások során azt a tulajdonságát 

használtam fel a programnak, hogy a vízháztartási egyenlet egyes elemeit – csapadék, 

evaporáció, felszíni lefolyás, a növények transzspirációja, hóolvadás és beszivárgás – jól 

tudja külön kezelni (1*). A HELP program egyik hátránya, hogy kvázi-kétdimenziós 
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modellt képes csak kezelni, vagyis csak talajszelvények formájában lehet vele beszivárgást 

szimulálni (Gondárné és társai, 2008). Mivel ez a program a felszínen történő 

beszivárgásra ad pontszerű becslést, ezért a méréseket olyan területen végeztem, ahol 

feltételeztem, hogy a terepszint alatti féltér homogén felépítésű.  

 

A számítás bemenő adatai két részre bonthatók: 

 Talajszelvényhez tartozó adatok: Minden réteg talajfizikai paramétereinek 

(porozitás, telített szivárgási tényező, szántóföldi vízkapacitás és hervadáspont) 

megadásával a rétegek dőlésével és a felszín lejtésének figyelembevételével végzi 

el a számítást a szoftver, ami 42 különböző talaj, hulladék és geomembrán adatait 

tartalmazza.  

 Időjárási paraméterek: A szoftver 3000 meteorológiai állomás adatait tartalmazza 

és a vizsgálati területhez legközelebb esővel számol. Ezek az adatok a csapadék, 

hőmérséklet és az evapotranszspirációt befolyásoló paraméterek. A program 

maximum 100 évre tudja az időjárást és a vízháztartási egyenlet elemeit modellezni 

napi felbontással (1*). 

 

A szoftver használatával kapott eredményekből az látszik, hogy a lejtőviszonyok és 

a területhasználat szinte nem befolyásolta a beszivárgást, mert a felső két réteg gyenge 

vízvezető tulajdonsága elnyomta ezek hatását. Az andezites és riolittufás területeken a 

beszivárgás sokéves átlagértéke a vizsgálatok eredményei alapján kb. 7,5 %-nak felel 

meg. 

 

7. A TOKAJI-HEGYSÉG HIDROGEOLÓGIAI MODELLJE 

Az előzőekben bemutatott terepi geofizikai és hidrogeofizikai vizsgálatok 

eredményeinek felhasználásával lehetőségem nyílt felépíteni a Tokaji-hegység regionális 

hidrogeológiai modelljét (Fejes és társai, 2013). A modell fő célja a hegységben lezajló 

áramlástani rendszerek megértése, a termálvizek feláramlási zónáinak vizsgálata és a 

hegység vízmérlegének elkészítése a kinyerhető vízkészletek meghatározása céljából. A 

modellezés során USGS MODFLOW programcsomagot alkalmaztam, amely része a GMS 

(Groundwater Modeling System) programnak, hogy szimulálja az áramlási viszonyokat a 

Tokaj-hegységben. A terület komplex geológiai és hidrogeológiai felépítése miatt a modell 

felépítésében Zákányi Balázs nyújtott nagyfokú szakmai segítséget. 
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7.1. A földtani modell felépítése 

A hidrogeológiai modell felépítésének első lépése a földtani modell elkészítése. A 

földtani modellhez 173 db fúrási rétegsort, több sekély és mély geoelektromos geofizikai 

vizsgálatot, szeizmikus vizsgálatokat és a területről ez idáig készített szerkezetföldtani 

térképet használtam fel. Az így felépülő földtani modellt a 64. ábrán mutatom be. 

 

 

64. ábra: A Tokaji-hegység földtani modellje a modellalkotáshoz felhasznált fúrásokkal és 

kutakkal (szerző saját szerkesztése) 

 

A területet észak felől a Nagy-Milic kiemelkedése szegélyezi, a többi irányban a 

határvonalat a vízföldtani határként is funkcionáló felszíni vízfolyások (nyugaton a Hernád 

és a Sajó, délen a Tisza, keleten pedig a Bodrog) jelentik. A modellezett terület 

domborzatát SRTM digitális műholdképről vettem át (65. ábra), amely természetesen a 

modell felső határa is egyben. A vizsgált térbeli test alsó határát, az alapkőzet mélységét 

geofizikai mérések alapján készítettem el, és digitalizálással helyeztem be a GMS 

programba. 
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65. ábra: A modellezett térrész felső rétege (szerző saját szerkesztése) 

A modellezett terület összetettsége miatt egyszerűsítettem a geológiai felépítést és 

összesen 4 db eltérő földtani paraméterekel rendelkező réteget alakítottam ki. A rétegek 

esetén megkülönböztettem az alapkőzetet, az arra települő repedezett miocén vulkanit 

réteget, a hegységperemi völgyekben és a vizsgált terület déli részén elhelyezkedő pliocén 

üledékes képződményeket, valamint a felszíni kvarter réteget. Ezeket a rétegeket tovább 

bontottam vertikálisan az áramlási rendszer jobb szimulálhatósága érdekében, így végül 

összesen 7 rétegből állt össze a földtani modell. A modell rétegtani felépítését a 66. ábrán 

mutatom be. 

 

 

66. ábra: A Tokaji-hegység modelljének rétegtani felépítése (szerző saját szerkesztése) 
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A modellezett térrész alakja egy szabálytalan sokszög, mely egy 48 x 77 km nagyságú 

téglalappal fedhető le, de komoly szerepet játszottak a lehatárolásban a feltárások és 

fúrások elhelyezkedése, valamint a hegység természetes határai is. A jobb modellezhetőség 

érdekében a területet 200 x 200 m-es cellákra bontottam, így egy 372 sorból és 290 

oszlopból álló rácshálót kaptam (67. ábra). 

 

67. ábra: A modellezett terület rácshálós felosztása (szerző saját szerkesztése) 

 

Minden modellréteg feküjét térben változónak vettem fel, oly módon, hogy a fúrási 

rétegsorok és a kutak vízföldtani naplóinak alapján kapott rétegvastagságokat interpoláltam 

a modellezett területre (68. ábra). 
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68. ábra: A modellezett terület fedőjének és feküjének ábrázolása (szerző saját 

szerkesztése) 

 

7.2. A Tokaji-hegység regionális áramlási modelljének felépítése 

A korábban bemutatott vízföldtani paraméterek földtani modellbe való 

beillesztésével kialakíthatóvá vált a Tokaji-hegység hidrogeológiai modellje. Az egyes 

földtani rétegekhez hozzárendeltem a szakirodalom (Ducci, 2010), a terepi vizsgálatok és a 

laborban végzett számítások alapján kapott szivárgási tényező, porozitás és vízszint 

értékeket (8. táblázat). 

 

8. táblázat: A modellezett terület földtani egységeinek hidrogeológiai paraméterei (szerző 

saját szerkesztése) 

 

A modell északi részén áramlásmentes, míg a többi részen állandó nyomású 

határfeltételt állítottam be a peremeken. A modellszámításoknál az alapkőzetet kvázi 

Földtani 

egység 
Modellréteg Földtani képződmény 

Kh 

(m/d) 
Kv (m/d) n0 (-) 

1 1, 4. 
Miocén (repedezett) 

képződmények 

0,1-

0,01 
0,03-0,003 0,1 

2 2. Kvarter kőzetek 0,1-10 0,03-3 0,15 

3 3. Pliocén képződmények 0,1-20 0,03-5 0,2-0,3 

4 5-7. Miocéni (tömör) kőzetek 0,001 0,001 0,05 
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vízzárónak feltételeztem. Ezt támasztotta alá a területen végzett xenolitkutató vizsgálat 

eredménye is, melynek során a Kútfő projektben 75 mintában kerestünk az alaphegység 

anyagára vonatkozó zárványokat. A kutatás során feltárt xenolitok alapján a hegység 

aljzatának anyaga nem volt egyértelműen eldönthető, de egyértelműen valamilyen rossz 

vízvezető képességekkel rendelkező vízzáró képződmény. A vertikális szivárgási 

tényezőket a vízföldtani jelleg alapján határozam meg, azon tapasztalatra támaszkodva, 

hogy a vető/törés zónák nyújthatnak lehetőséget jelentősebb vízforgalomra a vulkáni 

összletekeben, illetve hogy a vulkanitoknál az anizotrópia szerepe és mértéke kisebb. A 

megadott rétegeket vegyes tükrűnek tételeztem fel, ami jelentősebb számítási igényhez 

vezetett ugyan, de nagyobb volt a modell szabadsági foka is. Az így kialakított modellbe 

összesen 164 kutat illetve forrást helyeztem, melyek kielégítik azon követelményeket, 

hogy rendelkeznek hidrogeológiai naplóval, végeztek bennük próbaszivattyúzást (vagy 

nekem volt lehetőségem ezt elvégezni), valamint rendelkezünk ismeretanyaggal a vízadó 

kőzetével kapcsolatban. A kutak és források elhelyezkedését a 6-9. mellékletekben 

mutatom be. A rétegek nyugalmi vízdomborzatának elkészítésekor figyelembe vettem a 

fúrt kutak vízszint adatait, illetve a források felszínre bukkanásainak helyeit. A magasabb 

területeken a nagyobb lefolyás miatt kisebb, míg a völgyekben nagyobb beszivárgási 

értékeket állítottam be. Annak érdekében, hogy a beszivárgás minél jobban megközelítse a 

valós helyzetet figyelembe vettem a hegység területén lévő vízfolyásokat is (10. melléklet). 

 

7.3. A vízföldtani modell megbízhatóságának vizsgálata 

A vízkémiai, geotermikus és izotóphidrológiai módszerekkel történő kalibrálás után 

meghatároztam a vízadó rétegek üzemi vízszintjeit, a termelési adatokat is figyelembe 

véve. A miocén vízadó rétegben számított üzemi vízszinteloszlást mutatja be a 69. ábra. A 

modellezett értékek és a valós mért értékek közti eltérés számszerűsítése érdekében az ún. 

négyzetes hiba elvét alkalmaztam (angolul: RMSE - root mean square error), mely az 

eltérések összegét veszi figyelembe az adatok számával összefüggésben. Minnél nagyobb 

az összes modellezett és a valós mért érték közti eltérés, annál nagyobb a kapott érték. 

Minél jobban megközelítik a számított értékek a valós értékeket, annál jobban tart az 

RMSE a 0-hoz. A négyzetes hiba számításának képlete: 
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ahol: 

 

hs – számított vízszint értéke [m] 

h0 – mért vízszint értéke [m] 

n – mérések száma [db] 

(Perry és társai, 2016) 

 

A kalibrált modell értékeiből számított közepes négyzetes eltérés nagysága 6,12 m-

re adódott, ami kutanként átlagosan kevesebb, mint fél méteres eltérést jelent. Figyelembe 

véve a modellezett terület nagyságát, a geológiai komplexitást és a hatalmas hidrogeológiai 

adatsort, ez az eltérés elfogadhatónak tekinthető.  

 

 

69. ábra: Üzemi vízszintek alakulása a modellezett területen a 4. modellrétegben (szerző 

saját szerkesztése) 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

83 

7.4. Felszín alatti víztestek vízmérlege 

A 2015-ös Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv több mellékletében is foglalkozik a Tokaji-

hegység vízmérlegének egyes részeivel. Az itt szereplő vízmérleget kívántam 

dolgozatomban némileg pontosítani, mivel a felhasznált adatok némelyike pusztán 

becslésen alapul, valamint a víztest felosztás nem veszi figyelembe kellő súllyal a mélységi 

miocén repedések fontosságát a hegységtől távolabbi területeken. Az általam elkészített 

modell segítségével meghatároztam a Tokaji-hegység egészére vonatkozó egyszerűsített 

vízmérleget, pontosítottam a felszín alatti víztestek kiterjedését és alakját, valamint a 

felszín alatt lévő, fenntartható módon hozzáférhető termálvízkészlet mennyiségét is. A 

Tokaji-hegységből fenntartható módon kitermelhető vízkészletek mennyiségi becslése 

kiemelten fontos kérdés, melynek ismerete elengedhetetlen a jövőbeli hideg és termálvíz 

hasznosítás megtervezéséhez (Virág és társai, 2014). Első lépésként a hegység vízmérlegét 

állapítottam meg a modell számításai alapján. A Tokaji-hegység felszín alatti vizeinek 

utánpótlódását a területre hulló csapadékból nyeri, melynek csupán egy kis százaléka 

szivárog be a felszín alá. A beszivárgó csapadékvizek az egyik része a forrásokat, valamint 

a kutakat táplálja, a másik része viszont leszivárog a mélyebb rétegekbe és a repedések 

mentén a hegység peremi részei felé áramlik. A modellbe beillesztettem a korábban 

bemutatott hidrogeológiai adatbázisban szereplő források vízhozam értékeit. A modell 

alapján sikeresen határoztam meg a felszíni vízfolyások, valamint a felszín alatti 

vízáramlások mennyiségét (9. táblázat). 

 

9. táblázat: A Tokaji-hegység vízmérlegének elemei (szerző saját szerkesztése) 

Modellezett terület nagysága [km
2
] 1.919 

Éves csapadék átlagos mennyisége [mm] 600 

Csapadékból történő beszivárgás [m
3
/nap] 236.589 

Források hozama [m
3
/nap] 19.054 

Kutak hozama [m
3
/nap] 30.802 

Vízfolyások a hegység területén (kivéve a Bodrog és Hernád) [m
3
/nap] 50.918 

Mélységi beszivárgó vízmennyiség [m
3
/nap] 186.733 

Hegységtől nyugatra történő vízátadás [m
3
/nap] (Hernád mentén) 74.469 

Hegységtől délre történő vízátadás [m
3
/nap] (Hernád és a Bodrog 

között) 
72.452 

Hegységtől nyugatra történő vízátadás [m
3
/nap] (Bodrog mentén) 39.811 
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A 2015-ös Vízgyűjtő gazdálkodási tervben szereplő vízmérleg értékek hasonlóak a 

modellezésemben kapott eredményekhez (mélységi beszivárgó vízmennyiség: 179.700 

m
3
/nap), azonban az ott alkalmazott területfelosztás nem egyezik meg a modellezett 

területem kiterjedésével, így nem lesznek összehasonlíthatók a vízmérleg egyes elemei. 

Ami fontos újításnak számít, hogy a víztestek határain a felszín alatti átszivárgó víz 

mennyiségét a Vízgyűjtő gazdálkodási Tervben 10.000 m
3
/nap-nak becsülték, viszont a 

modellezésem során ennek a többszöröse jött ki eredményként. 

Mint bemutattam a magas termálvízpotenciállal bíró területek a hegység peremi 

részein helyezkednek el, ahol olyan összefüggő törésrendszer jött létre, mely biztosítja a 

mélységi vizek feláramlását. A hegység nyugati (Hernád-vonal), déli (Szerencs-Tokaj 

térsége) és keleti (Bodrog-vonal) oldalán feltárt langyos/melegvizű feláramlások is ilyen 

módon alakultak ki.  

 

70. ábra: Fiktív kutak termelése okozta depressziós tér változás a modellben (szerző 

saját szerkesztése) 

 

A hosszú távon kitermelhető vízkészlet mennyiségének becslése érdekében 20 db 

fiktív kutat helyeztem el a törések mentén és vizsgáltam, hogy mekkora az a hozam, mely 
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még nem okoz jelentős depressziót a vízadó rétegben. A fiktív kutak mindegyike a 4. 

rétegből kap utánpótlást, mivel az eddig megismert langyosvizet termelő kutak is ezt a 

réteget szűrőzik. A kutaknál többféle hozammal is lefuttattam a modellt, de végül a 

kutanként 250 m
3
/nap-os termelési intenzitást mutatta fenntarthatónak. A fiktív kutak 

elhelyezkedését és a többlet teremlés okozta depressziós teret a 70. ábrán mutatom be. 

A modellezés során a terület nyugati és déli részén elhelyezett fiktív kutakban 250 

m
3
/nap-os hozam esetén hozzávetőlegesen 5-7 m-es leszívás jelentkezett, míg a keleti 

részén lévő kutakban ugyanekkora hozam mellett egyes esetekben több, mint 40 méteres 

volt a vízszint csökkenés mértéke. Mindezek alapján elmondható, hogy a modell a Bodrog-

vonal mentén kialakult törést termálvíz kinyerés szempontjából kevésbé alkalmasnak ítéli, 

mint a hegység többi peremi részét, a jelentősen kevesebb vízutánpótlódás miatt. A fiktív 

kutak vízhozam értékei alapján megállapítottam, hogy a Tokaji-hegység területén, a jó 

vízadójú töredezett miocén rétegekben, a hozzáférhető és hosszú távon kitermelhető 

termálvízkészlet mennyisége optimáis esetben elérheti a 4.500-5.000 m
3
–t naponta. Ezek 

a vizek jellemzően 30-40 °C-os termálvizek, melyek jellemzően hőszivattyús rendszerek,  

kisebb fürdők, fóliasátrak működtetésére alkalmasak (Buday és társai, 2014) (Bódi és 

társai, 2014), de az egyes területek hasznosítási lehetőségeit a továbbiakban részletesebben 

kifejtem. 

A hideg és meleg felszín alatti vízkészletek meghatározásán kívül a területen lévő 

kutak fúrási rétegsorai, valaint a kutatási eredményeim alapján javasolom a Vízgyűjtő 

gazdálkodási terv 1-8. mellékletében szereplő Porózus és hegyvidéki felszín alatti víztestek 

térképén a h.2.6 jelű víztest alakjának módosítását (Zempléni-hegység – Hernád-

vízgyűjtő). A Vízgyűjtő gazdálkodási tervben a víztest megrajzolásakor nem vették 

figyelme a hegységtől délre kialakított miocén mélységi repedéseket szűrőző kutakat, 

valamint a Hidasnémeti-1 fúrási rétegsorát. A kutak fúrási rétegsorainak, illetve a szerencsi 

területen végzett felszíni geoelektromos VESZ mérések eredményeinek 

figyelembevételével sikerült pontosítanom  víztest alakját, melyet a 72. ábrán mutatok be. 

 

7.5. Vízkészletek hasznosítása 

A modellezés eredményeként meghatározott fenntartható módon kitermelhető 

termálvízkészlet hasznosítására többféle lehetőség adódik. Az egyes hasznosítási 

lehetőségeket a vizek hőfoka mellett, a kitermelhető hozam jelöli ki. A Tokaji-hegység 

területén található mélységi törést szűrőző kutak esetén tapasztalható a legnagyobb 

vízutánpótlódás, a legnagyobb kifolyó víz hőmérséklet mellett. A felszín alatt vízkészletek 
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hasznosíthatóságára vonatkozóan jó alapul szolgál a Lindal-diagramm (Lindal, 1973), 

amely a geotermikus folyadékok különböző hőmérsékleteken történő felhasználási 

lehetőségeit mutatja (71. ábra). Az itt feltüntetett osztályozási megoldások még mindig 

aktuálisnak mondhatóak, habár a technológia fejlődésével egyre több hasznosítási 

lehetőség nyílik meg az alacsonyabb hőtartalmú vizek esetén is. 

 

 

71. ábra: Lindal-diagram (Mádlné és Szőnyi, 2006) 

 

A diagramon is látható, hogy a 20 °C alatti hőmérsékletű folyadékokat ritkán, vagy 

nagyon különleges körülmények között tudják hasznosítani. Főleg hőszivattyúk vagy 

talajmelegítés esetében alkalmazhatóak. Ezek az esetekben a kitermelt víz hőtartalma 

nagyban befolyásolja a módszer használhatóságát. A közvetlen geotermikus hőhasznosítás 

legrégebben alkalmazott és legegyszerűbb módja a balneológiai hasznosítás, mely a 
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turisztikai fejlesztések egyik fontos alapköve lehet a térségben. A Lindal-diagramban 

látható, hogy a fürdőhasználat alsó vízhőmérsékleti határának a 20 °C-ot jelöli, azonban 

ma Magyarországon termálvíznek azt a vizet nevezzük, amelynek a kifolyó hőmérséklete 

eléri és/vagy meghaladja a 30 °C-ot (43/1999 (XII.26.) Korm. rendelet 1. melléklet e) 

pont), ezért én a balneológiai hasznosítás alsó határát 30 °C-nak jelöltem ki. A Tokaji-

hegység peremi részein, valamint a kutatási terület déli részén kialakult pliocén vízadókat 

szűrőző kutak potenciálisan alkalmasak lehetnek kisebb fürdőhelyek kialakítására. A nagy 

mélységű és magas talphőmérséklettel bíró kutak, műszakilag jó kialakítás esetén 

alkalmasak lehetnek 40 °C-os, vagy nagyobb hőmérsékletű vizek kitermelésére is (pl.: 

Hidasnémeti-1, Gönc-1/a). Ezen vizek használhatóságára már többféle lehetőség is adódik, 

úgymint: gombatermesztés, vízmelegítés, biogáz termelés, azonban a hegység adottságait 

figyelembe véve a mezőgazdasági hasznosítást tartom a legcélravezetőbbnek. A területen 

kialakított üvegházak egész évben biztosíthatják a mezőgazdaság számára a termelési 

lehetőséget, a terület borkultúrájával összhangban működhetnek, ipari méretekben komoly 

munkahely teremtő hatásuk van, valamint stabil és kiszámítható megtérülési idővel bírnak.  

A hegységről szerzett eddigi hidrogeológiai, geológiai és geofizikai ismereteink 

alapján feltérképezhetővé vált a kutatási terület eddig bizonyított geotermikus potenciálja, 

illetve az ehhez köthető hasznosítási lehetőségek kijelölése. A hegység keleti és nyugati 

peremén több langyosvizű kút és forrás található, melyek alapján, kiegészítve a területen 

végzett felszíni geofizikai mérési eredményekkel kijelölhetővé válnak a potenciális 

langyosvíz kinyerésére alkalmas területek. A kutatási terület déli részén több kút is 

mélységi miocén töréseket szűrőz, melynek vulkanikus eredetét a vízkémiai összetétel is 

megerősíti, ezek utánpótlódása azonban jelenleg is kérdéses. A felső-pliocén rétegek 

szintén a kutatási terület déli részén jelennek meg de csak Tiszalúc-Prügy magasságában 

érnek el olyan mélységet, mely a termálvíz hasznosítás szempontjából jelentős lehet. A 

Tokaji-hegység keleti peremén fekvő Sárospataki karszttest kiemelt fontosságú a 

vízhasznosítás szempontjából. Az eltemetett triász karsztból nyeri utánpótlódását a 

környék egyik legjelentősebb fürdője, Végardófürdő. A fürdő kútjai rendelkeznek a 

legmagasabb kifolyó víz hőmérséklettel, melyet a balneológiai hasznosításon kívül 

alkalmas lehet a fent említett mezőgazdasági alkalmazásokra is. Az eddigi tapasztalatok 

alapján elkészítettem a Tokaji-hegység potenciális langyos és termálvíz kinyerésére 

alkalmas területeinek térképét, feltüntetve a langyos- és melegvizű kifolyó vízzel 

rendelkező kutakat, valamint a potenciális hasznosítási lehetőségeket. 
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72. ábra: A Tokaji-hegység hőhasznosítási térképe a 2015-ös Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 

víztestjeinek módosításával (szerző saját szerkesztése) 

 

A 72. ábrán látható térkép a jövőben elvégzett felszíni és karotázs geofizikai mérések 

alapján tovább pontosítható, kiegészíthető. Az itt bemutatott térkép segítséget nyújthat a 

hegység magánszemélyei és önkormányzatai számára a területek termálvíz potenciáljának 

kihasználhatóságát illetően.  
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8. TÉZISEK 

1. Az eddigiek során nem állt rendelkezésre egy egybefüggő tanulmány a Tokaji-

hegység hidrogeológiai és geotermikus viszonyainak regionális szintű 

összefoglalásáról. A doktori értekezésemben részleteiben foglaltam össze a 

hegység területén elvégzett korábbi vizsgálatok eredményeit, a saját kutatómunkám 

eredményeit, a területről szerzett geológiai és szerkezetföldtani ismereteket, a 

területen lévő források és kutak hidrogeológiai és geotermikus paramétereit, 

valamint ezek vízkémiai sajátosságait. Ezen adatok felhasználásával megalkottam a 

Tokaji-hegységről kútjainak és forrásainak hidrogeológiai, geotermikus és 

vízkémiai paramétereit tartalmazó adatbázisát, mely mindezidáig nem állt 

rendelkezésre a regionális kutatások számára.  Mindezek alapján kijelenthető, hogy 

elkészítettem a Tokaji-hegység egyik legrészletesebb hidrogeológiai és 

geotermikus sajátosságait magába foglaló regionális léptékű összefoglaló 

anyagát. 

 

2. A hegységben végzett korábbi vizsgálati eremények és saját kutatómunkám alapján 

megállapítottam, hogy a hegységperemeken beáramló csapadékvíz a mélybe 

áramlik, majd a hegységperemmel párhuzamosan futó törésvonalak mentén a 

felszínközelbe tör langyos vizű anomáliákat okozva. A langyos vizű kutakban 

elvégzett helyszíni vizsgálatok, a vízkémiai elemzések és a tríciumos 

izotópvizsgálat alapján elkészítettem a Tokaji-hegység koncepcionális áramlási 

modelljét. A koncepcionális áramlási modell, a terepi vizsgálatok és a 

rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettem a hegység regionális léptékű 

hidrodinamikai modelljét, melynek segítségével felállítottam a hegység 

regionális szintű vízmérlegét, a terület potenciális termálvízkészleteinek 

hasznosítási lehetőségeit, valamint a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervben leírt felszín 

alatti víztestek alakját és az ezekben hozzáférhető termálvíz mennyiségét is 

pontosítottam. 

 

3. Speciális, repedezett kőzetek vizsgálatára alkalmas hidrogeológiai módszerek 

felhasználásával részt vettem egy innovatív  hidrogeofizikai módszeregyüttes 

kidolgozásában. A meglévő módszerek tudatos és együttes használatával, valamint 

a geológiai és hidrogeológiai adottságok figyelembevételével, egy vulkanikus 

területen alkalmazható termálvízkutatási módszert hoztam létre. Az elkészült, 
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széles körben alkalmazható hidrogeofizikai kutatási eljárást sikeresen alkalmaztam 

a Tokaji-hegység déli területein, amelly alapján a termálvízkészletek feltárása 

hatékonyabban megvalósítható.  

 

4. A hegység nyugati oldalán kialakult észak-déli irányú Hernád-vonalra merőlegesen 

több kisebb repedésrendszer jött létre, melyek mélységi vízvezető szerepe kiemelt 

fontosságú. A hegység északi részén lévő Hasdát-patak vonalát követő Hasdát törés 

csak egy rövid szakaszon szerepelt a szerkezetföldtani térképeken, de a területen 

végzett geofizikai vizsgálatok alapján sikerült bebizonyítanom ennek folytatását 

kelet felé. A Hasdát-vonal kiemelkedő fontosságú a Tokaji-hegység geotermikus 

kutatásában, mivel mindezidáig itt sikerült megvizsgálni és leírni a Tokaji-

hegység egyetlen sekély mélységű vulkanikus törésrendszerből utánpótlódó 

termálvizét, bizonyítva, hogy a Tokaji-hegység a termálvíz gazdaságos feltárásra 

alkalmas terület. 
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11.  MELLÉKLETEK 

1. melléklet: Szerkezeti vonalak és törésvonalak összefoglaló ábrája (szerző saját 

szerkesztése) 
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2. melléklet: Az Eperjes-Tokaji-hegység szlovákiai oldalán található törésvonalak 

(Molnár és társai, 2010) 
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3. melléklet: A Hn-1 jelű fúrás rétegsora (szerző saját szerkesztése) 

 

 

 

 

 

 

 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

101 

4. melléklet: A Hn-1 jelű fúrás rétegsorának részletes leírása (szerző saját szerkesztése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélység [m] Vastagság [m] Földtani kor / korszak Formáció 

0-0,4 0,4 holocén talaj 

0,4-7,8 7,4 pleisztocén folyóvízi kavics 

7,8-44,4 36,2 messinai 
Peremartoni 

Formációcsoport 

44,4-54,2 9,8 tortonai 
Csereháti Vulkanit 

Formáció „D” 

54,2-627,4 573,2 serravallei Tinnyei Formáció 

627,4-662,8 35,4 serravallei 
Galgavölgyi Riolittufa 

Formáció„C” 

662,8-726,9 64,1 serravallei Kozárdi Formáció 

755,0-726,4 28,1 serravallei 
Galgavölgyi Riolittufa 

Formáció„B” 

1031,4-755,0 276,4 serravallei Kozárdi Formáció 

1196,2-1031,4 164,8 burdigaliai 
Szilágyi Agyagmárga 

Formáció 

1285,0-1196,2 88,8 burdigaliai 
Hidasi Barnakőszén 

Formáció 

1372,7-1285,0 87,7 aquitaniai Abonyi Formáció 

1493,4-1372,7 120,7 aquitaniai 

Tari Formáció 

Borsodbalatoni 

Formáció „A” 

1539,0-1493,4 

1506-1526 
45,6 aquitaniai 

Garábi Slír Formáció 
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5. melléklet: A kalderaszerkezetek és kitörési központok a Tokaji-hegységben 

(Zelenka és társai, 2012) 
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6. melléklet: Az első modellréteg és az azt szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 
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7. melléklet: A második modellréteget szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 
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8. melléklet: A harmadik modellréteget szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 
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9. melléklet: A negyedik modellréteget szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Tokaji-hegység geotermikus és hidrogeológiai adottságainak vizsgálata                             Fejes Zoltán PhD                                                                                                                                                                         

 

107 

10. melléklet: A modellbe beépített felszíni vízfolyások (szerző saját szerkesztése) 
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11. melléklet: 1. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

 

 

12. melléklet: 2. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 
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13. melléklet: 3. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

 

 

14. melléklet: 4. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 
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15. melléklet: 5. számú észak-déli irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

 

16. melléklet: 6. számú észak-déli irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

 

17. melléklet: A szerencsi törés mentén található langyosvizű feláramlások vízkémiai 

összetétele (szerző saját szerkesztése) 

Település Név vez.kép 

[µS/cm] 

pH Na  

[mg/l] 

K 

[mg/l] 

Ca  

[mg/l] 

Mg  

[mg/l] 

HCO3 

[mg/l] 

Cl  

[mg/l] 

SO4 

[mg/l] 

Kéked Fürdő-forrás 480 7,65 18,18 8,18 47,6 17,65 198 0,1 71 

Pányok 

Gyöngyszem 

Vendégház 

kútja 

648 7,7 112,9 13,11 29,06 13,81 409 10 70 

Pányok 

Szabó 

Sándor 

(Gyöngysze
m 2. 

szomszédja) 

646 7,6 111,8 12,69 29,41 14,08 403 11 80 

Gönc 1. kút 745 7,71 125,7 2,09 96,2 69,3 382,38 15 70 

Gönc 1/a. kút 1299 8,1 328,4 8,5 6 1,7 768,6 85 118 

Gönc 2. kút 511 7,3 13,1 2,2 74 24,2 360 10 30 

Gönc Fürdő-forrás 367 7,5 41 6 36,1 13,1 268 3 15 

Korlát Vízműkút 455 7,61 84 7,54 104,8 18,91 309,54 5 32 

Korlát 
Tapolca-

források 
451 7,85 28,73 9,94 48,9 19,13 320 1 49 

Abaújszántó 
Strandfürdő 

kútja 
416 6,8 27 16 88 25 287 8 20 

Abaújszántó 
Köszvényes-

forrás 
399 7,85 28 7 54 12 253 13 13 

Szerencs Cs-3 621 7,3 92 10,5 61,6 6,6 413 22,4 35,7 

Szerencs 
Rákóczi Vár-

Vízmű 
789 7,09 92,35 31,6 105,7 12,24 345,37 39 92 

Szerencs 
Motel Fridez 

kútja 
521 7,25 81 9,5 46,99 13,35 372 17,92 25,7 
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18.  melléklet: A dolgozatomban felhasznált vízkémiai eredmények táblázata (szerző saját 

szerkesztése) 

Település Név Kút vagy 

forrás 

pH Na  

[mg/l] 

K 

[mg/l] 

Ca  

[mg/l] 

Mg  

[mg/l] 

HCO3 

[mg/l] 

Cl  

[mg/l] 

SO4 

[mg/l] 

Abaújalpár 
Erdész forrás 

(Gecejt) 
f 7,50 7,00 2,90 42,60 15,00 219,60 7,00 12,00 

Abaújalpár 
Aranyos-

fürdő-forrása 
f  7,20 8,80 48,90 16,50 266,00 3,5 11,5 

Abaújszántó 
Aranyosfürd

ő 
k  16,00 8,80 48,90 16,50 266,00 3,50 11,50 

Abaújszántó 
Köszvényes-

forrás 
f 7,85 27,00 7,00 54,00 12,00 253,00 13,00 13,00 

Abaújszántó 
Aranyosvölg

yi forrás 
f 7,85 18,12 3,36 87,00 17,50 268,40 0,04 10,00 

Abaújszántó 
Strandfürdő 

kútja 
k 6,84 27,13 16,76 88,87 24,90 287,00 8,00 20,00 

Abaújvár 
Vízmű forrás 

(Borsodvíz) 
f 7,33 17,45 4,89 66,92 13,20 244,00 8,86 45,00 

Alsóregmec 

Cseréptói 

erdészház-
forrás 

f  7,50 2,50 45,60 7,00 106,80 7,80 49,50 

Alsóregmec 
Fürkész-

forrás 
f 6,91 14,50 4,53 55,00 7,44 229,36 3,80 25,60 

Alsóregmec Gábor-forrás f 7,07 12,20 2,15 56,90 8,27 173,85 2,20 56,80 

Aranyosfürdő 
Aranyosfürd

ő-forrás 
f  16 8,8 48,9 16,5 266 3,5 11,5 

Bekecs 

Vízmű 2. sz. 

kút (Honvéd 
utca) 

k 7,02 51,00 9,74 91,88 23,00 421,00 20,00 54,00 

Bekecs 

Vízmű 1. sz. 

kút (Honvéd 
u. 128. sz. 

telek mögött) 

k 7,09 55,37 20,25 109,20 17,20 414,80 0,05 51,00 

Bodrogolaszi 
Bortároló és 

szeszfőzde 
k 7,96 81,36 16,59 39,70 26,20 342,00 10,00 17,00 

Bodrogolaszi Vm 1 k 7,2 14,14 42,33 94,29 25,63 414,92 13,59 5,00 

Boldogkőváralja Vízműkút k 7,96 34,90 10,30 43,40 20,60 317,00 7,00 12,00 

Boldogkőváralja K-7 k 7,95 75,67 11,90 62,89 52,40 347,76 14,00 22,19 

Erdőbénye Erdőbénye k  8 6 11,9 4,3 81,7 4,6 7 

Erdőbénye 
Erdőbénye-

164 
k  6 5 13,5 1,9 51,3 6,2 8,2 

Erdőbénye 
Erdőbénye-

164/a 
k  18 5 13,5 1,9 70,8 4,8 21 

Erdőbénye Erdőbénye f  11 5 15 2,4 36,6 3,6 40,6 

Erdőbénye Hárs-forrás f  11,00 3,70 18,40 3,40 73,20 2,20 11,50 

Erdőbénye 

Terilyuka kút 

(Bagoly 

forrás) 

f 6,70 10,60 4,70 41,00 8,80 134,20 20,00 32,00 

Erdőbénye 
Terilyuka-

kút 
f 6,4 13,8 3,99 42,2 6,53 79 18,8 71,5 

Erdőbénye Gecsej-forrás f 7,5 8,32 1,88 43,8 10,1 207 2,69 12,4 

Erdőhorváti 
Csekekői-

forrás 
f  7,00 2,80 8,40 2,20 61,00 0,70 1,20 

Erdőhorváti Nomza-kút f  10,00 1,30 29,60 8,30 152,50 3,00 3,30 

Erdőhorváti Pap kút f 7,10 9,50 1,50 87,00 20,10 359,90 6,00 17,00 

Felsőregmec 
Mátyáshegyi

-forrás 
f  4,00 1,00 15,20 4,60 71,10 3,30 6,60 

Fony 
Omlás-kút-

forrás 
f  1,20 4,00 16,80 4,80 54,90 3,40 21,40 

Fony Alsó-forrás f  18,80 3,00 70,50 18,70 231,80 28,20 37,60 

Fony Felső-forrás f 7,30 23,70 15,90 85,00 22,90 250,10 51,00 76,00 

Fony 
Szeszfőzdéné

l forrás 
f 7,75 18,20 21,37 114,30 17,18 244,00 0,04 145,00 

Füzér 
László 

tanyai-forrás 
f  4,80 1,00 9,60 4,40 41,50 2,10 13,20 

Füzér 
Oláhrét-

forráscsoport 
f 6,8 4,14 1,4 13,8 2,14 18 1,87 27 

Füzér 
Kannabérci 

források 
f 7,50 2,70 3,00 16,70 6,30 42,70 6,00 39,00 
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Füzér 

Perecsebükki

-forrás (Vár-

forrás) 

f  6,90 1,90 28,80 7,30 95,50 4,40 19,00 

Füzér Vár-forrás f 7,6 6,82 1 35,1 7,06 104 3,53 40,8 

Füzérkomlós Kéthegy kút f 7,70 5,76 4,21 14,17 1,13 24,40 0,03 27,00 

Füzérkomlós 
Perpataki-
forrás  2. 

f 8,2 28,4 4,37 42,3 21,5 311 2,39 29,1 

Füzérkomlós Kiskútka  f 7,56 9,41 8,31 48,00 8,36 122,00 0,03 36,00 

Füzérkomlós Fürdő forrás f 7,78 34,30 5,65 51,91 24,92 445,30 0,02 33,00 

Füzérkomlós 
Polgármester 

kútja 
k 7,59 34,18 5,80 53,99 24,78 329,40 0,08 35,00 

Füzérkomlós 
Perpataki-

forrás 
f 7,35 10,24 1,12 54,58 9,85 158,60 2,39 44,00 

Füzérradvány 
Füzérradván

y-forrás 
f  5,2 3,5 119,8 8,7 414,9 1,8 9,5 

Füzérradvány 

Károlyi 

kastély, 

fűrdő (TBC 
intézet) 

forrása 

f 6,72 4,25 1,45 132,00 9,85 430,00 0,01 40,00 

Gesztely 

Hernádvölgy

e MgTsz. 
Sertéstelepe 

k 6,34 300,00 42,70 34,30 0,87 915,15 30,00 51,34 

Golop Pál-kút f  8,30 12,70 81,30 21,40 390,50 4,30 15,20 

Golop 
Ismeretlen 

kút 
k - 21,00 12,70 81,30 21,40 390,50 4,30 15,20 

Gönc 1/a kút k 8,1 328,4 8,5 6 1,7 768,6 85 118 

Gönc Fürdő forrás f 7,50 41,00 6,00 36,10 13,10 268,00 3,00 15,00 

Gönc 2.sz. Kút k 7,3 13,1 2,2 74 24,2 360 10 30 

Gönc 1.sz.kút k 7,71 125,7 2,09 96,2 69,3 382,38 15 70 

Háromhuta Flórika forrás f 7,00 2,20 3,40 17,40 8,10 73,20 5,00 19,00 

Háromhuta Matyi-forrás f 6,9 5,24 2,98 23,4 3,12 24 3,13 55 

Háromhuta 
Legelő II. 

(Zemplénvíz) 
f 8,38 3,51 3,10 25,69 2,30 24,40 1,46 27,00 

Hejce 
Termelőkút 

(B-2) 
k 7,46 11,20 2,80 73,00 24,10 366,00 2,00 11,00 

Hidasnémeti  Vm k  68,57 35,46 27,45 7,48 294,66 10,68 27,00 

Hollóháza 
Foglalatlan 

Rubanyeszkó 
f 6,40 3,10 3,20 9,10 4,40 24,40 4,00 38,00 

Hollóháza Adorján k 7,9 11,9 4,2 34,6 11,3 153 1,95 42,6 

Károlyfalva Csorgós-kút f  29,2 3 31,2 3,9 161,1 3,3 17 

Kéked 
Kenderáztató

-forrás 
f 7,6 89,8 12,1 31 12,6 372 3,08 68,6 

Kéked Fűrdő forrás f 7,65 18,18 8,18 47,6 17,65 198 0,1 71 

Komlóska  Szarka-kút f  11,00 1,00 66,50 17,70 294,00 3,40 9,00 

Komlóska  
Pusztavári-

kút 
f  9,00 2,80 68,10 15,80 286,80 6,70 7,80 

Korlát 
Tapolca - 

forrás 
f 7,8 28,73 9,94 48,9 19,13 320 1 49 

Korlát Vízmű kút k 7,61 84,00 7,54 104,80 18,91 309,54 5,00 32,00 

Kovácsvágás Margit-kút f  10 2,8 10,3 4,8 36,5 14,2 30,9 

Kovácsvágás Sinka-kút f 7,10 5,07 1,89 15,60 3,81 60,39 1,20 17,30 

Mád Király-forrás f  14,80 9,20 56,50 12,20 195,20 20,70 45,20 

Mád Mád-290 k  24,00 9,20 56,50 12,20 195,20 20,70 15,20 

Mád Mád-66 k 6,80 24,00 9,00 67,00 16,00 224,00 122,00 90,00 

Makkoshotyka 
Lengyel-

vályú 
f  5 23,2 13,6 3,1 28,1 2,4 25,1 

Megyaszó 1. vízműkút k 7,6 201 9,8 18 3,3 576 23 5 

Megyaszó 2. vízműkút k 7,3 98 8,1 32,3 19,4 415 17 35 

Mezőzombor 
Mezőzombor

-Alsó-tanya 
k 6,8 203 35 17,70 4,80 380,00 15,00 19,00 

Mezőzombor 

Sárgaborház 

csárda 
Disznókő 

Panzió! 

k 7,75 66,11 6,90 20,80 10,10 180,00 5,00 22,00 

Mikóháza 
Névtelen 

forrás 
f 7 17,4 5,16 23,3 5,02 73 6,25 25,3 

Mogyoróska 
Falu melletti-

forrás 
f  6,80 3,20 50,90 14,80 225,70 3,80 15,20 

Nagyhuta 
Dérföld-

forrás 
f 7 10,2 5,63 8,57 1,56 43 2,64 21,7 

Nagyhuta 
Nagysomi 

erdészházi-
f 6,96 10,30 8,73 17,30 3,23 60,39 6,80 25,70 
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forrás 

Nagyhuta 
Lengyelvály

ú-forrás 
f 7,42 5,45 3,16 19,20 4,09 60,39 1,40 24,10 

Olaszliszka 
Olaszliszka-

58 
k 6,9 91 10 13,7 2,9 255,1 10,4 36,6 

Olaszliszka Vm 1 k  56,37 11,71 25,24 4,84 240,54 17,47 36,00 

Pálháza Bisó f 7,2 14,5 5,59 45,6 8,09 183 9,17 30,6 

Pányok 

Gyöngyszem 

Vendégház 

kútja 

k 7,7 112,9 13,11 29,06 13,81 409 10 70 

Pányok 

Szabó 
Sándor 

(Gyöngysze

m 2. 
szomszédja) 

k 7,6 111,8 12,69 29,41 14,08 403 11 80 

Pányok 
Naphegyi 

forrás 
f 7,4 15,97 1,5 44,57 17,45 259 13 31 

Pányok Sekély kút k 7,4 13,84 1,3 60,19 12,56 268 40 40 

Pányok 

Baltahegyláp

ai (Szentfa-

réti) forrás 

f 7,91 16,94 1,16 82,19 28,70 262,30 0,02 44,00 

Prügy Prügy-1 k 8,10 307,00 6,30 20,20 7,70 628,00 122,00 40,00 

Prügy Prügy-2 k 8,10 419,00 26,00 32,90 15,40 714,00 283,00 46,00 

Prügy 1/a.sz. kut k 7,95 285,90 8,87 35,00 16,00 732,00 125,00 10,00 

Pusztafalu Savós kút f 7,32 7,69 8,23 24,15 2,22 30,50 0,05 43,00 

Pusztafalu 
Cseresznyés-

forrás 
f  18,30 1,70 38,00 3,60 154,20 4,20 9,80 

Rátka 
Csipketoroki 

forrás 
f 6,90 15,80 3,50 85,00 19,30 256,20 27,00 88,00 

Regéc 
Rostallói 

kutya forrás 
f 7,10 1,20 6,60 9,50 2,20 36,60 5,00 18,00 

Regéc Darm-forrás f 7 7,4 5,16 10,6 1,71 24 2,75 27,2 

Regéc 
Parlag-kút 

(Zemplénvíz) 
f 7,65 8,62 2,31 75,62 10,18 140,30 0,04 42,00 

Rudabányácska 
Fejedelem-

forrás 
f  17,4 4,8 34,8 4,1 131,8 4,3 24 

Sárospatak Nyúl kút f 6,80 8,10 1,50 9,10 7,20 30,50 6,00 29,00 

Sárospatak 
Ispitály-

forrás 
f 6,64 11,00 1,69 19,00 3,49 60,39 2,40 21,10 

Sárospatak Bonc-kút f 6,42 9,13 3,22 26,80 6,37 100,04 1,50 28,80 

Sárospatak 
Csorgó-

forrás 
f 6,63 12,80 2,60 48,10 7,71 205,57 1,30 8,90 

Sárospatak Kocsis-forrás f 6,97 19,70 4,38 52,10 9,11 229,36 3,30 26,90 

Sárospatak Kádas-forrás f 6,97 19,30 4,28 52,30 8,92 217,77 1,00 26,10 

Sárospatak 
Szülőotthon 

artézi kútja 
k  25,3 8,7 52,9 11,2 246,5 6 17,7 

Sárospatak Sárospatak-5 k 7,1 222 24 193,1 44,7 433,2 96,2 641,9 

Sárospatak Sárospatak-6 k 6,9 196,2 23,2 196,7 44,5 463,8 92,8 617,2 

Sátoraljaújhely 
Zubogó-

forrás 
f 6,6 7,9 0,99 21,4 3,06 55 3,24 32,1 

Sátoraljaújhely Dudás-forrás f 7 9,13 2,39 24,5 3,52 49 3,68 54,1 

Sátoraljaújhely 
Bornemissza

-forrás 
f 6,9 15,9 1,38 48,9 5,48 134 28,8 36,2 

Szerencs 
Motel Fridez 

kútja 
k 7,20 81,00 9,50 47,00 13,35 372,00 17,92 25,70 

Szerencs 
Csokoládégy

ár (Cs-3) 
k 7,30 92,00 10,50 61,60 6,60 413,00 22,40 35,70 

Szerencs 
Rákóczi vár 

vízmű 
k 7,09 92,30 31,60 105,70 12,24 345,00 39,00 92,00 

Taktakenéz 
Dohányos 

tanya 
k 8,05 267,70 9,19 35,10 14,40 787,00 42,00 10,00 

Taktaszada Tsz k 7,1 103,2 66,23 51,33 14,59 451,00 39,80 40,00 

Telkibánya Hét-forrás f 7 5,68 4,68 13,1 1,77 24 2,16 25,5 

Telkibánya 
Mátyás 

király kútja 
f 7,40 3,80 3,90 16,70 6,30 42,70 7,00 45,00 

Tolcsva Rány-forrás f 6,8 10,7 5,38 56,9 9,08 153 23,8 49 

Vágáshuta 
Cseréptói-

forrás 
f 6,2 5,66 2,48 31,9 5,18 49 4,39 68,5 

Vágáshuta 
Vágáshuta-

forrás 
f  10 2,5 45,6 7 106,8 7,8 49,5 

Vágóshuta 
Névtelen 

forrás 
f 6,6 8,52 4,14 43,6 5,01 67 16,6 44,4 

Végardó Végardó-26 k  205,00 23,00 165,50 36,90 406,40 82,60 569,50 
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Végardó Végardó-4 k 6,5 210 21 168 56 468 102 606 

Végardó Végardó-2 k  179 19,7 183,4 53,5 478,4 89,4 572 

Végardó Végardó-27 k  193 23,5 192,7 45,2 484,5 89 590,1 

Végardó Végardó-3 k 6,2 198 21 194 42,3 470 106 570 

Végardó Végardó-22 k  202,5 12,5 200,3 47,7 488,1 87,6 596,3 

Vilyvitány 
Vilyvitány-

forrás 
f  5 4,9 15,2 4,6 71,1 3,3 6,6 

Vizsoly K-4 k 7,97 101,43 10,10 34,30 6,12 329,45 20,00 34,61 
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12.  MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

1. melléklet: Szerkezeti vonalak és törésvonalak összefoglaló ábrája (szerző saját 

szerkesztése) 

2. melléklet: Az Eperjes-Tokaji-hegység szlovákiai oldalán található törésvonalak (Ferenc 

Molnár és társai, 2010) 

3. melléklet: A Hn-1 jelű fúrás rétegsora (szerző saját szerkesztése) 

4. melléklet: A Hn-1 jelű fúrás rétegsorának részletes leírása (szerző saját szerkesztése) 

5. melléklet: A kalderaszerkezetek és kitörési központok a Tokaji-hegységben (Zelenka 

és társai, 2012) 

6. melléklet: Az első modellréteg és az azt szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

7. melléklet: A második modellréteg és az azt szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

8. melléklet: A harmadik modellréteg és az azt szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

9. melléklet: A negyedik modellréteg és az azt szűrőző kutak elhelyezkedése (szerző saját 

szerkesztése) 

10. melléklet: A modellbe beépített felszíni vízfolyások (szerző saját szerkesztése) 

11. melléklet: 1. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

12. melléklet: 2. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

13. melléklet: 3. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

14. melléklet: 4. számú kelet-nyugat irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

15. melléklet: 5. számú észak-dél irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

16. melléklet: 6. számú észak-dél irányú szeizmikus szelvény (szerző saját szerkesztése) 

17. melléklet: A szerencsi törés mentén található langyosvizű feláramlások vízkémiai 

összetétele (szerző saját szerkesztése) 

18. melléklet: A dolgozatomban felhasznált vízkémiai eredmények táblázata (szerző saját 

szerkesztése) 
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