
A vízügyi szervezet vízföldtani tevékenysége
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1. A  vízgazdálkodási környezet

A  vízügyi szervezet vízföldtani tevékenysége 
főként a közműves ivóvízellátás szolgálatában 
áll. Ez a szakágazat m integy 90% -ban felszín- 
alatti vizet használ. A felszín alatti víz része
sedése a jövőben is fennm arad ezen a területen. 
A közműves ivóvízellátás kiépített kapacitása 
jelenleg 3,5 millió m3/d ( =  nap). A várható víz
igény 2000-ben mintegy 7 millió m 3/d.

Legfrissebb számításaink szerint az igénybe 
vehető teljes felszín alatti vízkészletet 14,5 mil
lió m 3/d-re becsüljük. Ebből 6,4 millió m 3/d 
mélyfekvésű, többnyire védett rétegvíz, ami
nek mintegy 80%-a a Dunától К -re  fordul elő. 
Mintegy 4,5 millió m3/d mennyiség term elhető 
ki a vízfolyásokat kísérő, jelentősebb vízadó 
képességű kavicsteraszokból és egyéb durva 
üledékekből, főként a Duna, a Dráva, a Mura 
és a Rába m entén; kisebb m értékben az ÉK-i 
országrész vízfolyásai m entén és átm eneti for
mában a Tisza környezetében is. Karsztvízből 
mintegy 1,3 millió m3/d term elhető ki a közép- 
hegységek karbonátos képződményeihez kötöt
ten; kb. 2 millió m 3/d a vízfolyásoktól távoleső, 
jó vízadóképességű felszínközeli képződmények 
vize.

A felszínközeli képződmények vize a vízfo
lyások m entén és azoktól távol egyaránt szi
gorú védelmi intézkedéseket kíván; fokozott 
védelemben kell részesíteni a karsztvizet, kü
lönösen a felszíni veszélyeztetéseknek kitett 
területeken. Egyedül a rétegvíz-előfordulások 
nem kívánnak szigorú felszíni védelmet, külö
nös gondot kell azonban fordítani term észetes 
védettségük fenntartására.

Ha a védelmi intézkedéseket a fontosabb he
lyeken sikerül keresztülvinni, akkor mintegy 
10,5 millió m3,/d vízkészlet vehető számításba 
a kellő megbízhatósággal a közműves ivóvíz- 
ellátás távlati igényeinek kielégítésére. Ez or
szágosan nem jelent szoros helyzetet, régión
ként azonban m ár igen, az esetleges vízelőfor
dulások és a vízigény-centrum ok földrajzi tá 
volesése miatt.

Az aggasztó vízminőségromlási jelenségek 
m iatt a m ár használatba vett vízkészletek vé
delmét teljes körűvé kell tennünk. Ehhez szá
mos üzemelő vízbázist a m ainál jobban meg 
kell ism ernünk vízföldtani szempontból és a 
vízkivétel által előidézett folyamatok szem
pontjából. A még használatba nem vett, lehet
séges vízbázisokat előzetes védelem alá kell he
lyeznünk a tartalékolás céljával; ez azok terv
szerű m egkutatását és. a védelmi intézkedések 
m értéktartó, de határozott megtervezését kí
vánja. A vízkutatásban követett módszereink 
még nem m indenben teszik lehetővé a védelmi 
kérdések megválaszolását. A felszín alatti víz

mozgás és a vízzel együtt mozgó anyagok áram 
lási törvényszerűségeinek jobb megismerésén 
felül ezért vízkutatásaink m ódszertanát is fej
leszteni kell. Vízbázisaink műszaki tervezése 
még nem m indenben ad megbízható előrejelzést 
az üzemi viszonyok jövőbeni alakulásáról; azok 
üzemeltetése sok esetben nélkülözi a szak- 
szerűséget. Ha biztosítani akarjuk fel 
szín alatti vízkészleteink hasznosításának ész
szerűségét, akkor az em lített valam ennyi tevé
kenységben fokoznunk kell a szakszerűséget és 
mindez együtt a korábbitól bizonyos mértékig 
eltérő hidrogeológiai tevékenységet tesz szüksé
gessé. Ennek kialakulása az V. ötéves terv  idő
szakában megkezdődött, a jelen tervidőszakban 
pedig ki kell, hogy teljesedjen.

2. A  vízügyi szervezet hidrogeológiai tevé
kenysége az V. ötéves terv időszakában

2.1. Az ország hidrogeológiai ismeretességének 
fokozása

a) hálózatok, megfigyelések

1700 megfigyelési ponttal tovább működött 
az országos talajvíz-megfigyelőhálózat a VITU- 
KI kezelésében. A rendszeres üzem m ellett el
készült egy korszerűbb, kútcsoportos megfi
gyelőhálózat koncepciója, amely a vízállásada
tokon kívül a talajvíz-forgalomról is tájékozta
tást ad m ajd; ennek három  első megfigyelőhe
lye kiépült.

200-nál több megfigyelőhely alakult ki a ré
tegvíz-viszonyok figyelemmel kísérésére. A 
megfigyelések egyelőre csak a nagyobb, kon
centrált vízkivételek környezetében folynak 
(pl. Debrecen, Szeged, Kecskemét). A megfi- 
gyelőkutakat használaton kívül helyezett mély
fúrású kutakból alakították ki. Ma m ár több 
éves adatsor áll rendelkezésre a jelentős víz
beszerzéssel zavart területeken kialakult víz
viszonyokról.

Bővült a karsztvíz-megfigyelőhálózat is. A 
Dunántúli középhegység területéről m integy 300 
megfigyelőkút adatai érkeznek a VITUKI-ba; 
megkezdődött a megfigyelőhálózat kiépítése a 
Bükk hegységben is.

A felszín alatti vizek vízminőségváltozásának 
megfigyelése csak kezdeti fokra ju to tt el. Mint
egy 200, kiválasztott rétegvízkút vízminőségi 
adatsora áll rendelkezésre évi 2—4 vizsgálatból 
5 évre visszamenően. Az eredm ényeket 1981- 
ben publikáljuk.

b) adatgyűjtés feltárásokból

A közműves ivóvízellátó-kapacitás mintegy 
1 millió m 3/d-val növekedett az elm últ ötéves
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terv  időszakában. Ennek érdekében valamivel 
több, m int 3000 új vízbeszerző létesítmény 
valósult meg; ezek feltárási adatai és építéskori 
hidrodinamikai jellemzői a jól kialakult rend
ben gyűltek; a VITUKI adattárában feltalálha
tok és az Országos K útkataszter köteteiben ki
adásra kerülnek.

Űj vonás a feltárásos ismeretszerzésben, hogy 
a KFH-val együttműködve megkezdődött a 
tervszerű regionális vízkutatás. Folyik a Maros 
hordalékkúp felszín alatti vízkészleteinek kuta
tása DK-Magyarország regionális vízellátásának 
megalapozására. Lényegében befejeződött a 
Győr-Sopron megyei regionális vízellátás víz
bázisainak m egkutatása; megkezdődött a víz
kutatás Miskolc térségének regionális vízellátá
sához. Közösen elfogadott metodika szerint víz
kutatási tervek készültek a további regionális 
kutatások előkészítéseként, többek között a 
Felső-Tisza vidék regionális vízkutatásához, 
Szombathely térségének feltárására, a Mohács
sziget vízkészleteinek m egkutatására.

Számos helyi vízkutatásra is sor került víz
művek kialakítása, vízbeszerzési lehetőségek 
tisztázása, vízbázisok bővítése érdekében. Ezek 
megrendelői főként a helyi vízmű vállalatok, 
esetenként a tanácsi szervek. Végzői főként a 
MÉLYÉPTERV, VÍZITERV és az FTV. A helyi 
vízkutatások tervezésének, végrehajtásának, ér
tékelésének és nyilvántartásának rendje még 
nem alakult ki az elm últ időszakban.

Megkezdődött azonban a helyi vízkutatási 
eredm ények országos számbavétele és értéke
lése. A Vízgazdálkodási Intézet m integy 300, 
különböző részletességű és eltérő módszertan 
szerint készült kutatási zárójelentést, tanu l
m ányt vizsgált meg és kivonatolt egységes rend 
szerint. Ez a zárójelentések form ájában érté
kelt jelentősebb helyi vízkutatásoknak mintegy 
a fele. Már az eddigi számbavétel is sokban bő
vítette a felszín alatti vízkészletekről rendelke
zésre álló ism ereteket; célunk teljes áttekintés 
megszerzése, m ajd a helyi vízkutatás egységes 
irányítási és értékelési rendjének kialakítása.

Nem alakult ki a nyersanyag-kutatásokból 
származó vízföldtani adatok áramlási és érté
kelési rendje, ideértve pl. a kavicskutatást, 
amely gyakorlatilag m inden esetben értékes 
adatokat szolgáltat a felszínközeli vízelőfordu
lásokról. A KFH és az OVH m egtette azonban 
az első lépéseket az ilyen adatok többirányú 
hasznosítására, sőt a kutatások összehangolá
sára is. Ennek egyik első realizált eredménye 
pl. a kavicskutatás olyan rendezése az ácsi öb- 
lözetben, hogy ott m intaterület legyen kialakít
ható a felszíni szennyező tevékenység felszín 
közeli vízre gyakorolt hatásának vizsgálatára.

c) tudományos kutatás

A felszín alatti vízre irányuló tudományos 
kutatás sajátossága, hogy folyékony, mozgásban 
lévő és utánpótlódó nyersanyagfajtával foglal
kozik. A kutatási tevékenység fő irányai a fel
szín alatti víz mozgástörvényeinek, utánpótló- 
dási viszonyainak, a vízbe került anyagok vál
tozásainak törvényszerűségeivel kapcsolatosak.

Jellemző példák az elm últ tervidőszak tudom á
nyos kutatási feladataiból:

— számos új vonással gazdagította ism erete
inket a hideg-meleg karsztvizek mozgástörvé
nyeinek vizsgálata; a hőfelvétel, a hőcsere tör
vényszerűségeinek jobb megismerése sokban rá
világított a felmelegedő és a felszínre kerülő 
karsztvíz felszín alatti tartózkodási viszonyaira;

— konkrét problém a megoldására irányult 
Hévíz térségének részletes vizsgálata; a víz
földtani viszonyok feltárásával, a felszínre lépő 
víz útjának, származásának vizsgálatával el le
hetett ju tn i annak a vízmennyiségnek a meg
határozásáig, amelynek bányavíz form ájában 
történő emelése még nem veszélyezteti a Hé
vízi tó-forrást;

— a K.5 jelű  célprogram  keretében m egtör
tén t a Duna parti szűrésű vízkészleteinek szám
bavétele; a feltárások nélküli, meglévő adatok 
értékelésével összesíteni lehetett az ilyen víz
előfordulásokról rendelkezésre álló ismereteket, 
ideértve a víztartó-képződm ény vastagságát, el
terjedését, fedettségét és a veszélyeztető forrá
sokat;

■— regionális rendszermodellek alakultak ki 
a víztermelései befolyásolt rétegvíztartók visel
kedésének szimulációjára, a sorrakerülő jelen
tősebb beavatkozások hatásainak előrejelzésére;

— a jelentős vízbeszerzések környezetében 
végzett, m ár em lített rétegvíz-megfigyelések 
adatsoraira támaszkodva értékelni lehetett e be
avatkozások hatásait, a felszínről történő után- 
pótlódás m értékét és a konszolidációs vízkész
letből származó hányadot; ezzel jobb alapokra 
lehetett helyezni a felszín alatti vízkészletek ki
használtságával, a vélt túligénybevétellel kap
csolatos gondolkodásmódot;

— mérlegelve a beszivárgás és az evapotrans- 
piráció m érésére irányuló eddigi eredményeket, 
a gyakorlatban is hasznosítható törvényszerűsé
geket sikerült m egállapítani a talaj víz-típusú 
vízelőfordulások vízháztartásáról és kiterm el
hető készleteik meghatározásához;

— rutinszerűvé váltak a tricium m al és a 
14C-nel végzett korvizsgálatok; eredményeik 
egyik csoportja jobb betekintést nyújt a felszín 
közeli vízfajták cseréjébe, másik csoportja meg
erősíteni látszik a Magyar-medence term észe
tes áram lási viszonyairól kialakult elgondolá
sokat ;

— a felszín közeli és a mélyebb fekvésű víz 
összefüggéseinek vizsgálata meglepően nagy 
vízcserét m utatott ki a Tiszántúlon a Tisza és 
a vele kapcsolatban lévő felszín alatti víztartók 
között.

2.2 Intézkedések, szabályozás, szervezés

Kialakult, megbízhatóvá és teljes körűvé vált 
a terü leti vízügyi szervek hidrogeológiai tevé
kenysége. Ez a sajátos tevékenység beépült a 
területi vízgazdálkodás rendjébe. Ma m integy 
40 fő foglalkozik a vízügyi államigazgatásban 
az idetartozó kérdésekkel.

Teljes körűvé vált a felszín alatti vízbe te tt 
vízgazdálkodási célú beavatkozások nyilvántar
tása a terü leti vízügyi szerveknél. Fejlődött a
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beavatkozások helyszíni ellenőrzése a vízügyi 
felügyeleti tevékenység keretében. A vízbeszer
ző létesítmények dokumentálása beépült az 
egységes vízrajzi tevékenységbe és a korábban 
tapasztalható elm aradást lényegében sikerült 
felszámolni.

Nem alakult ki az egyéb célú beavatkozások 
nyilvántartásának, felügyeletének rendje (föld
tani- és nyersanyagkutató, nyersanyag-term elő, 
megfigyelőfúrások, melyek ismerete nélkülöz
hetetlen a felszín alatti vízviszonyokban beálló 
esetleges veszélyes változások megítélése és el
hárítása szempontjából).

Műszaki szabályozások jelentek meg a meg- 
figyelőkutak kialakítáásról, a használaton kívül 
helyezett fú rt kutak szakszerű megszüntetésé
ről és folyik a víztermelő fú rt kutak létesítésére 
vonatkozó műszaki szabályozás felülvizsgálata.

Jogi szabályozás jelent meg a mélyfúrásos 
beavatkozást végzők szakszerűségi követelmé
nyeiről; a követelmények érvényesítése, az 
azoknak meg nem felelő kivitelezők kizárása a 
tevékenységből még nem tö rtén t meg az elm últ 
tervidőszakban, m ert felkészülést kívántunk 
biztosítani. A következetes érvényrejuttatás a 
soronlévő tervidőszakban történik meg.

A KFH és az OVH közös közleményben tette  
közzé a központi erőforrásokból végzett vízku
tatások tervezésének, végrehajtásának és érté
kelésének egységes rendjét. Azzal, hogy a köz
lemény eligazítást ad a tervezéshez, a megfi- 
gyelőkutak kiosztásához és kialakításához ala
pul szolgál a helyi erőforrásokból végzett víz
kutatás rendjének tervezett szabályozásához is.

A Központi Statisztikai Hivatal engedélyével 
megindult az üzemi mérések és megfigyelések 
rendjének előírása és kialakítása a 2000 m ád 
nál nagyobb kapacitású, felszín alatti vizet te r
melő helyeken. Ennek nyomán megvalósult a 
kiterm elt víz mennyiségének műszeres mérése 
és a távolhatás megfigyelése a jelenleg kiter
m elt vízmennyiségnek m integy 44% -ára k iter
jedően. Az adatok a VITUKI-ba futnak be és 
ott értékelik azokat vízbázisonként és orszá
gosan.

A KGST Szabványosítási Állandó Bizottsága 
Magyarországot kérte fel az ivóvízbeszerzések 
védőterületeinek kialakítására irányuló nemzet
közi szabályozás elkészítésére. Az Állandó Bi
zottság elfogadta a MNK anyagát; m agyar vi
szonyokra történő alkalmazása jelenleg folyik 
a védőterületekre vonatkozó jelenleg érvényes 
jogi szabályozás korszerűsítése keretében. A 
KGST Földtani Állandó Bizottsága Magyaror
szágot kérte fel a tagországok geotermikus 
energiahasznosításával foglalkozó tém a összefo
gására. A m unka megindult.

Koncepció készült a felszín alatti víz meg
figyelési rendjének kialakításához. A koncepció 
szerint a vízbázisokat körülvevő lokális meg
figyelőhálózatokból és a köztes területeket le
fedő regionális hálózatokból épül fel az orszá
gos megfigyelőrendszer.. Az elgondolás az üze
meltetők feladatává teszi a lokális hálózatok 
működtetését, az adatok továbbítását és a köz
ponti szervekre ruházza az értékelés feladatát. 
A koncepció elfogadása folyamatban van.

Tervezet készült a Dunántúli-középhegység 
egységes megfigyelőrendszerére. A tervezet 
azokat a tennivalókat határozza meg, amelyek 
eredm ényeként kialakul a Hévíztől Budapestig 
terjedő országrész teljes vízgazdálkodását figye
lemmel kísérő egységes információrendszer. A 
vízgazdálkodási szempontból közismerten frek
ventált terület vízgazdálkodásának figyelemmel 
kísérése számos üzemeltető, bányavállalat, VÍZ
IG és a VITUKI között oszlik meg; az informá
ciórendszer kialakítása ezért gondos előkészí
tést te tt szükségessé a tervezet alapján. A terv 
elfogadása folyamatban van.

Elnökhelyettesi Koordinációs Értekezlet fog
lalkozott a felszín alatti vizet döntő többségé
ben igénybevevő vízművállalatok hidrogeoló
giai felkészültségével. Határozatai nyomán meg
kezdődött a szakszerűség növelése a vállalatok
nál; megfelelő szervezeti egységek létrehozását 
írtuk  elő ahhoz, hogy az ilyen üzemeltetők a 
szükséges szakszerűséggel járjanak el a felszín 
alatti víz kitermelése, védelme és a kitermelés 
hatásainak figyelemmel kísérése terén.

3. A  hidrogeológiai tevékenység célkitűzései a 
VI. ötéves terv időszakára

3.1. Az általános hidrogeológiai ismeretesség 
fokozása

a) hálózatok, megfigyelések

A hagyományos talajvíz-megfigyelőhálózat 
decentralizálásra kerül. Üzemeltetését a VÍZIG- 
ek veszik á t a VITUKI-tól azzal a céllal, hogy 
az egységes szempontok érvényesítése és az or
szágos értékelés lehetőségének m egtartása mel
le tt jobban tudjanak alkalmazkodni a megfi
gyelésekkel a területi vízgazdálkodási igények
hez. Ezzel párhuzamosan folyik a már em lített 
kútcsoportos talajvíz-megfigyelőhálózat kiala
kítása.

A rétegvíz-megfigyelés ugyancsak decentra
lizálásra kerül. Üzemeltetői a regionális- és a 
megyei vízmű vállalatok lesznek; a következő 
tervidőszakban m indenütt megvalósulnak a lo
kális megfigyelőhálózatok a jelentős vízbázisok 
környezetében. Az irányelveket a VITUKI adja 
a kialakításhoz, a megfigyelések végzéséhez és 
ugyancsak a VITUKI feladata lesz az értékelés.

Kialakul és üzembelép a Dunántúli-közép
hegység egészére kiterjedő vízgazdálkodási in
formációrendszer. A vízügyi kezelésben lévő 
megfigyelőhelyek továbbfejlesztésével, a mások 
által végzett megfigyelések összehangolásával 
biztosítjuk a hidrogeológiai és vízgazdálkodási 
szempontból egységes terület értékelését, és 
ennek eredményei alapján vízgazdálkodása ala
kítását.

b) adatgyűjtés feltárásokból

A vízgazdálkodási célú beavatkozások doku
m entálásának módszertanán nem kívánunk vál
toztatni. Foglalkozunk a gondolattal, hogy a 
dokumentálást legalább a nagyobb kivitelezők 
esetében azok feladatává tegyük központi ellen
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őrzés mellett. A vízgazdálkodási célú beavatko
zások körében visszamenőleg is rendezni kíván
juk a megfigyelő- és a kutatófúrások dokumen
tálását.

Folytatjuk a tervszerű regionális vízkutatást. 
Befejeződik a Maros hordalékkúp vízkutatása, 
megkezdődik a vízkutatás a Felső-Tiszavidéken, 
Ny-Magyarországon Szombathely térségében, a 
Duna, a Dráva és a M ura egyes parti szűrésű 
vízelőfordulásain. Folyamatosan készíttetjük a 
vízkutatási terveket a következő tervidőszak 
feltárásos kutatásaihoz. A vízkutatás tervezésé
nek, végrehajtásának és értékelésének mód
szertanát fejleszteni kívánjuk abban az irány
ban, hogy azok alapján gondoskodni lehessen 
a m egkutatott vízelőfordulások ésszerű előzetes 
védelméről.

Befejeződik a helyi vízkutatási eredmények 
nyilvántartásba vétele, feldolgozása és értéke
lése. Ennek alapján teljessé kívánjuk tenni is
m ereteinket a hasznosítható felszín alatti víz
előfordulásokról .

Egységes rendet alakítunk ki a helyi erőfor
rásokból végzett vízkutatás tervezésére, végre
hajtására és értékelésére. Ezzel kívánjuk elérni, 
hogy egységes rendben és naprakészen gyara
podjanak ism ereteink a hasznosítható felszín 
alatti vízkészletekről.

El kívánjuk érni, hogy a nyersanyag-kutatás
ból származó hidrogeológiai információk szerve
zetten eljussanak a megfelelő vízügyi intézmé
nyekhez és ott értékeljék azokat. Ez csak a fe
lelős irányító és végrehajtó szervezetek együtt
működésével valósulhat meg; rem élhető azon
ban, hogy a kívánt együttműködés megvalósul 
a felszín alatti víz irán t fokozódó igények ész
szerű kielégítése érdekében.

c) tudományos kutatás

Továbbfejlesztjük a regionális rendszermo- 
delleket, hogy a mindenkori vízgazdálkodási 
tervezés rutinszerűen alkalmazott eszközeivé 
váljanak.

Tudományos oldalról megalapozzuk az üze
melő vízbázisok tervezett rekonstrukciós folya
matát. A gyakorlatban jól alkalmazható hely
színi mérési és értékelési módszereket alakí
tunk ki az üzemeltetés ésszerűségének ellenőr
zésére. Tovább kívánjuk fejleszteni az üzemi 
mérések és megfigyelések értékelésének mód
szertanát, hogy minél teljesebb körűen lehessen 
megállapítani a víztermeléssel járó beavatkozá
sok környezeti hatásait.

Kutatási-fejlesztési együttm űködést szerve
zünk a Duna m enti parti szűrésű vízelőfordulá
sok értékelésére, a védelmi teendők tudom á
nyos megalapozására. Ennek keretében kíván
juk vizsgálni a mezőgazdasági tevékenységnek 
a felszín közeli vizekre gyakorolt hatását, a fel
szín alá kerülő károsító anyagok terjedésének 
és változásának törvényszerűségeit.

Az eddiginél korszerűbb elvek alapján és 
használhatóbb form ában kívánjuk megállapí
tani a hévízbeszerzési lehetőségeket.

3.2. Intézkedések, szabályozás, szervezés

A közelmúltban végzett átértékelés alapján 
közreadhatóvá vált az ország felszín alatti víz- 
beszerzési lehetőségeit bem utató áttekintés. A 
közreadás után azonnal megkezdjük finom ítá
sát úgy, hogy még a folyó évben el lehessen 
ju tn i a legfontosabb vízbeszerző helyek kijelö
léséig és megkezdhessük azok előzetes védelem 
alá helyezését. A továbbfejlesztett áttekintés 
bem utatja m ajd a vízbeszerzési lehetőségek te r
mészetes védettségét, veszélyeztetettségét és 
védhetőségét, továbbá a m eghatározott szintig 
történő m egkutatáshoz szükséges teendőket, 
költségeket.

Az 1981 elején befejeződő felmérés alapján 
intézkedési tervet dolgozunk ki az üzemelő víz
bázisok rekonstrukciójára. A rekonstrukció ki
terjed  a vízföldtani viszonyok újraértékelésére, 
a védettség és a veszélyeztetettség megállapí
tására, a hidrogeológiai adottságok által megha
tározott víztermelési lehetőségek teljesebb, 
gazdaságos kihasználására. Része még a re
konstrukciónak az üzemi mérések és megfigye
lések kialakítása mindazokon a helyeken, ahol 
ez még nem történ t meg.

Továbbfejlesztjük az ivóvízbeszerzés védőte
rületeire vonatkozó jogi szabályozást. A KGST 
elfogadott alapanyaga szerint figyelembe kíván
juk venni a szabályozásban a tartózkodási időre 
és a szennyezőanyagok terjedésére vonatkozó 
nemzetközi ismereteket.

A korszerű szabályozáson nyugvó helyi vé
delmi intézkedések megalapozott végrehajtásá
hoz és az em lített rekonstrukciós folyamat ész
szerűségének biztosításához értékelni kívánjuk 
a jelentős vízbeszerzések üzemi tapasztalatait; 
ezek alapján a mainál fokozottabban vétetjük 
m ajd figyelembe a hidrogeológiai környezetet 
a vízbeszerzések műszaki tervezésében.

Egységes vízminőség megfigyelési és értéke
lési rendet dolgozunk ki. Bevezetésének indoka 
egyrészt céltudatosan kiválasztott vízminőségi 
összetevőkre irányuló, összehasonlítható adatok
ból álló idősorok előállítása; m ásrészt a m eny- 
nyiségi szempontból egyre jobban megismert 
vízelőfordulások minősítése a felhasználhatóság 
szempontjából.

Megfelelő szakértelemmel rendelkező szerve
zeti egységeket hozunk létre a megyei víz- és 
csatornamű, valam int a regionális vízm ű- és 
vízgazdálkodási vállalatoknál. Ezzel kívánjuk 
elérni, hogy a felszín alatti vízbe te tt  beavat
kozások legnagyobb számú üzemeltetői a kellő 
szakszerűséggel és hangsúlyozott felelősséggel 
végezzék tevékenységüket, továbbá, hogy szak
szerűségi szempontból is egyenértékű partnerei 
legyenek a tervező, kutató intézm ényeknek és 
az illetékes hatóságoknak.

Következetesen végrehajtjuk a jogszabályban 
előírt szakszerűségi követelmények teljesülésé
nek számonkérését a felszín alatti vízbe te tt be
avatkozások kivitelezőitől. Ezzel egyaránt szol
gálni kívánjuk a műszaki és a vízföldtani igé
nyességet.

Felülvizsgáljuk és korszerűsítjük a víztermelő 
fú rt kutak létesítésével foglalkozó műszaki sza
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bályozásokat. Törekvésünk ennek során — töb
bek között — az, hogy a rutinszerűen létesülő 
feltárásos vízbeszerzések minél több, és az ed
diginél értékesebb adatot szolgáltassanak a he
lyi vízföldtani viszonyokról. Ugyancsak m ű
szaki szabályozásban fogalmazzuk meg a jelen
tős vízbeszerzések környezetében telepítendő 
megfigyelőkutak kiosztásának, a megfigyelések 
végzésének egységes rendjét.

K ialakítjuk a hévízbeszerzések és a hévíz
hasznosító m űvek egységes nyilvántartását. Fo
kozottan érvényt szerzünk a hévízkutak köte
lező műszeres felülvizsgálatára és részletes üze
m eltetési útm utatóik kidolgozására vonatkozó 
előírásoknak. Ezeket az eddiginél jobban be
építjük a vízügyi államigazgatás rendjébe, és 
m egszigorítjuk a felügyeletet a kötelező intéz
kedések végrehajtásával kapcsolatban. Egyide
jűleg gondoskodunk a felülvizsgálatok eredm é
nyeinek központi értékeléséről a hévízkészletek 
igénybevételének és az ezzel járó következmé
nyeknek a figyelemmel kísérése céljából.

M egtörténtek az első lépések ahhoz, hogy az 
eddiginél jobban összehangoljuk a földtani és a 
vízügyi szervezetben folyó vízföldtani ku tatá
sokat. A földtani szervezet eddig kifejezett 
készsége biztosíték arra, hogy jelentős költség- 
növekedés nélkül m egtaláljuk a módszereket az 
azonosan értékelhető vízföldtani információk 
megszerzéséhez és cseréjéhez. Közvetlenül be
látható, hogy a két szervezetben folyó ku tatá
sok eredm ényei kölcsönösen gazdagítják az is
m ereteket. Az élő intézményközi együttm űkö
dés megfelelő form áit kívánjuk megkeresni 
1981-ben a m unkálatok részletes összehangolásá
nak érdekében.

Eredményesen fejlődtek az OVH és az Orszá
gos Bányaműszaki Főfelügyelőség kapcsolatai 
az utóbbi években. Erre építve kívánjuk elérni, 
hogy fokozottabban érvényesüljenek a felszín 
alatti víz védelm ének szempontjai a külszíni bá
nyászat előkészítése, engedélyezése, végzése és

rekultivációja során. A tervidőszakban az eddi
ginél szorosabban fog kapcsolódni a két szerve
zet államigazgatási-engedélyezési tevékenysége. 
Ugyancsak fejleszteni kívánjuk a terü leti föld
tani szolgálatok és vízügyi igazgatóságaink kap
csolatát a várható bányászati tevékenység elő
rejelzése tekintetében, biztosítva ezzel a felké
szülést a konkrét bányászati beavatkozásokkal 
kapcsolatos vízügyi intézkedésekre.

4. Befejezés

Ez az ism ertetés rövid áttekintést kívánt adni 
a vízügyi szervezet vízföldtani tevékenységéről. 
Összeállításában elsősorban azt kívántuk bemu
tatni, hogy milyen helyet foglal el a hidrogeoló
giai kutatás és gondolkodásmód a vízügyi fel
adatok megoldásában. A konkrétum okon tú l
menően az elm últ tervidőszak egyik legfonto
sabb eredm énye az, hogy a hidrogeológiai isme
retek, azok megszerzésének fontossága és érté
kelésük jelentősége nyilvánvalóvá és elfoga
dottá vált a vízügyi szakemberek körében. A 
gondok és feladatok helyes mérlegeléséig sok 
kedvezőtlen tapasztalat helyes értékelésén ke
resztül lehetett eljutni.

Az elm últ tervidőszak kétségtelen eredményei 
m ellett ezek a tapasztalatok is hozzájárultak a 
következő tervidőszak feladatainak jobb meg
fogalmazásához. A m últ értékelésének tükrében 
jobban körvonalazhatók a meglévő hiányossá
gok, rendezetlenségek. Remélhetően azt is sike
rü lt megvilágítani, hogy a jövőre megfogalma
zott konkrét törekvések mögött a nagyobb 
rendszeresség és céltudatosság követelménye 
áll. Várhatóan azt is sikerült bem utatni, hogy a 
vízgazdálkodás itt tárgyalt területének feladatai 
nem oldhatók meg a földtani-vízföldtani tapasz
talatok és gondolkodásmód érvényesítése nél
kül, m int ahogy azok a más gazdasági feladatok 
sem, amelyekről ezen az ankéton szó esett.
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