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Miért fontosak a felszín alatti vizek?



Beszivárgási 
terület

Beszivárgási 
terület

Megcsapolási 
terület

Megcsapolási 
terület

regionális áramlási rendszer

lokális áramlási rendszer

Párolgás Párolgás

kondenzáció

csapadék

Felszín alatti vizek áramlási rendszere



Vízgeokémiai mélyszelvény az Alföldön
A Cl tartalom eloszlása a mélységi vizekben

Összes oldottanyag-tartalom
mélység szerinti alakulása

Felszín alatti vizek kémiai összetétele



Magyarország felszín alatti vizei



Ivóvízadó képződmények és ásványvíz előfordulások

Magyarország Nemzeti Atlasza (megjelenés alatt)

Az ország ivóvízellátásának több, mint  95%-a felszín alatti vizekből történik



Ivóvízbázisok sérülékenysége – vízbázisvédelem

Veszélyeztetettséget meghatározó terhelések és 
folyamatok:

–Emberi tevékenység által okozott tényleges és 
potenciális terhelések: 
– Földtani közeg állapotában történő változás: 
suvadás, meder változása, feliszapolódás
–Felszíni víz okozta veszélyeztetettség: 
vízminőségi veszélyeztetettséget okoz a felszíni 
vízfolyáson érkező szennyezőanyag
–Árvízi veszélyeztetettség: nagyvízi mederben 
kutak, karszton villámárvíz
–Éghajlatváltozásból eredő potenciális 
veszélyek, amelyek mind a vízminőségre, mind 
a mennyiségre hatással lehetnek

Összesen 1933 felszín alatti vízbázis 
kb. 60%-a ( 1166 vízbázis) sérülékeny 

Külső védőövezet
elérési idő: 6 hónap

Hidrológiai „A”  védőövezet
elérési idő: 5 év

Hidrológiai „B”  védőövezet
elérési idő: 50 év



Termálvizek

Termálvíznek nevezzük a 30 °C feletti felszín alatti vizeket

Magyarország Nemzeti Atlasza (megjelenés alatt)



zárt rendszerek nyílt rendszerek

Víz szerepe a sekély geotermikus hasznosításokban 

Sekély geotermia aránya az 
energetikai célú geotermikus 
hasznosításokban (EGEC 2013 adatai alapján)



Felszín alatti víztestek

Felszín alatti víztest a felszín alatti víznek egy víztartón, vagy víztartókon belül 
lehatárolható részét jelenti.

Kijelölés 
szempontjai:

1. Geológia
-karszt,
-porózus
-hegyvidéki

2. Vízhőmérséklet
-hideg
-termál (>30 °C)

3. Érzékenység
-sekély (<30 m)
-nem sekély

Összesen 185 felszín alatti víztest



A négy ország 
együttes termelése 
által okozott 
depresszió jelenlegi 
termelés mellett

A jelenlegi víztermelés
5-szörös
növekedésével
számított depresszió

Országhatárokkal osztott víztestek



Felszín alatti vizek minőségi állapota 
(diffúz szennyeződés és a szennyezett ivóvízbázis védőterület tesztek alapján)  

jó állapotú Jó állapotú, de kockázatos Gyenge állapotú adathiány

Víztestek minősítése a szennyezőanyagok természetes háttérértékeinek 
figyelembevételével meghatározott küszöbértékek alapján történt



Hasznosítások prioritási sorrendje
• Ivóvíz
• Gyógyászat (balneológia)
• Mezőgazdaság
• Ökológiai vízigények kielégítése
• Ipar
• Energetika (felszín alatti víz, mint 

közvetítő közeg)

Felszín alatti vizek hasznosítása



Leszivárgó területek,

feláramló területek,

víztermelés nélkül

Leszivárgó területek,

feláramló területek,

a mai víztermelésekkel

Az MFGI Kengyel-2 megfigyelőkútjának vízszint idősora

Felszín alatti vizek mennyiségi állapota 

Vizsgált szakasz: 
171,8-177,2 m



Dunántúli-középhegység karsztvízszintjének változása

Karsztvízszint változása a bányászati tevékenység 
hatására az MFGI esztergomi megfigyelőpontjain

Forrás újbóli megjelenése által okozott 
útbeszakadások Tatán



MFGI Zsira-1 megfigyelőkútjának vízszint idősora

Vizsgált szakasz: 
700-760 m

Termálvizek visszatáplálása



Az 1961-1990 időszakra számított talajvíz tükör. 
Készült az ALADIN klímamodell kimeneti adatai 
alapján, numerikus áramlási modellezéssel 
(MFGI-NATéR projekt)

Az 2021-2050 és 1961-1990 időszakok 
számított talajvíz szintjeinek különbség 
térképe. Készült az ALADIN klímamodell 
kimeneti adatai alapján numerikus áramlási 
modellezéssel (MFGI-NATéR projekt)

Klímaváltozás hatása a felszín alatti vizekre




