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Összefoglalás

A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja, hogy a felszín alatti víztesteket 2015-re jó mennyiségi és kémiai állapotba hozzák. A feladat teljesítése
több minisztérium összehangolt munkáját igényli, amint ezt a 1189/2002. (XI. 7.) számú Kormányhatározat is meghatározza. 

A Magyar Állami Földtani Intézet feladata a korábbi közös munka alapján elsődlegesen kijelölt víztestek földtani hátterének regionális
jellemzése volt, indokolt esetben javaslattétellel a víztesthatárok felülvizsgálatára. A 2006 júliusától folyó munkában az intézet Vízföldtani,
Térképezési, Alapkutatási, Környezetföldtani és Geoinformatikai főosztálya, valamint a Könyvtár dolgozói vettek részt, és szoros együttműködést
alakítottak ki a vízügyi ágazatban dolgozó kollégákkal.

Az elvégzett munka eredményeképpen megkezdődött egy egységes szemléletű, vízföldtani szempontokat is figyelembe vevő, 1:100 000-es
méretarányú földtani térmodell kialakítása a hasonló méretarányú és az egész országot lefedő felszíni földtani térképsorozat folytatásaként.

Az egész országot behálózó szelvények segítségével képet alkothattunk a földtani felépítésről, a legfontosabb földtani szerkezetekről, alkalmat
adva ezzel a korábban kijelölt víztestek egymáshoz való viszonyának bemutatására és a víztesthatárok pontosítására. Röviden jellemeztük a
víztesteket felépítő képződmények földtani és hidrosztratigráfiai sajátosságait is.

Összegyűjtöttük és mellékeltük a víztestekhez kapcsolódó legfontosabb földtani és vízföldtani szakcikkek és kutatási jelentések
irodalomjegyzékét.
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Abstract 

The 2000/60/EU Water Framework Directive requires bringing the quality and quantity of subsurface water to good status by 2015. Execution
of this task requires the organized work of numerous ministries, as it is declared in the 1189/2002 (XI.7.) Government Decree.

Subsurface water bodies were primarily designated by teamwork of different organizations. Proceed that, the tasks of Geological Institute of
Hungary was to describe geologically these waterbodies and recommend modification based on geological considerations. Works started in July
of 2006 and almost all divisions of the institute, Hydrogeology, Mapping, Environmental geology, Basic research, and Geocartographic, and
Library department, participated. Furthermore, during this work a close work-relationship formed between colleagues of the Institute and
colleagues of the water related sector.

As a result of this work, the building of an uniform 3D geological model started, which takes into consideration the hydrogeology. This model
is in 1:100,000 scale and it is a continuum of the Hungarian Geological Map series covering the country.

Through the cross-sections covering the whole country, a 3 dimensional picture of the subsurface and the major tectonics was acquired
facilitating the correction of the border of waterbodies and the visualization of the relationships between waterbodies.

The most important geological and hydrogeological articles and research related to the delineated waterbodies were collected, and a list of
them was prepared. 



Bevezetés

A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja, hogy a tag-
országok a felszín alatti víztesteket 2015-re jó mennyiségi és
kémiai állapotba hozzák. Magyarországon a feladat telje-
sítése több minisztérium összehangolt munkáját igényli,
amint ezt a 1189/2002. (XI. 7.) számú Kormányhatározat is
előírja. A feladatokat ez a határozat az alábbiak szerint
szakaszolta:

1. 2005: az első, ún. országjelentés (Nemzeti jelentés
2005) leadása Brüsszelben,

2. 2006: a monitoringrendszerek felállítása és monito-
ringprogramok indítása,

3. 2007–2009: vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) ké-
szítése,

4. 2009–2015: a vizek jó állapotba hozása, illetve jó álla-
potban tartása,

5. a későbbiekben 6 évenként a víztestek állapotának
felülvizsgálata.

2005. március 22-ére a Vízigazgató vezetésével elké-
szült az országjelentés (Nemzeti jelentés, 2005), melyet az
Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. „Az európai
közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz-
politika területén” című irányelvben írt elő. E jelentésben
részletesen megtalálhatók a felszíni és felszín alatti víz-
testek fajtái, általános jellemzésük és határaik kijelölésének
alapelvei. A jelentés elkészítése során a vízügyi ágazat —
bevonva a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI)
szakembereit — a MÁFI 1:500 000-es nyomtatásban
megjelent térképeinek digitalizált változataira támasz-
kodott. E munkában 2004-ben a MÁFI Vízföldtani,
Környezetföldtani és Térinformatikai Főosztályának mun-
katársai vettek részt.

A Víz Keretirányelvvel kapcsolatos munka második
fázisában, a Vízigazgató (a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium főosztályvezetője) felkérésére, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára megbízta a
Magyar Állami Földtani Intézetet a kitűzött feladatok
földtani részének elvégzésére. Az Intézet a megbízást
kiemelt programként kezelte, melynek keretében a követ-
kező szakmai feladatokat tűzte ki:

— a víztestek földtani felépítésének vizsgálata: szel-
vények és elvi rétegoszlopok szerkesztése, a víztestek
földtani és vízföldtani jellemzése, a vonatkozó földtani,
vízföldtani irodalom összegyűjtése,

— a víztest-lehatárolás megalapozottságának földtani
szempontú felülvizsgálata.

A felsorolt feladatokat a Vízföldtani Főosztály vezeté-
sével, az Alapkutatási, a Térképezési, a Környezetföldtani
és Informatikai főosztályok szakemberei teljesítették. Cik-
künk célja a felszín alatti vizek monitoringrendszerének
beindítását megalapozó földtani munka eredményeinek
bemutatása.

A víztestek 

kijelölése és áttekintő jellemzése

Mielőtt az eredmények bemutatására sort kerítünk, a
bevezetés első mondatában kitűzött cél néhány fogalmát
definiáljuk, miként az jelenleg szakmai körökben elfoga-
dottá vált (GAYER 2005). 

A Víz Keretirányelv (VKI) az első olyan közösségi
szabályozás, mely a felszíni víz hidromorfológiai, ökoló-
giai, kémiai és a felszín alatti víz mennyiségi és kémiai
állapotával is foglalkozik.

A felszín alatti víztest a felszín alatti víznek — egy
vagy több víztartón belül — lehatárolható része a telített
zónában. 

Jó állapot szempontjából a felszín alatti vizek esetén a
mennyiségi és kémiai állapot számít, és a víztest végső
állapotának megítélésében a rosszabbik dönt. A felszín
alatti vízkészletek védelme érdekében a víztestekből történő
vízkivételeknek összhangban kell lenniük az utánpót-
lódással, a változások nem okozhatják az ökoszisztémák
károsodását, továbbá el kell kerülni a szennyezés által
okozott vízminőségromlást.

A felszín alatti vizekre vonatkozó fontosabb megál-
lapításokat a Víz Keretirányelv végrehajtása első fázisának
végére elkészült országjelentés (Nemzeti jelentés, 2005)
alapján, az alábbiakban foglaljuk össze.

Magyarországon az összes felszín alatti víz része
valamely víztestnek. Felszín alatti vizeinket széleskörűen
hasznosítjuk, mivel az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb
hozammal megcsapolt vízadók az ország teljes területén
előfordulnak. Az ország síkvidéki területeire jellemző több
száz méter, helyenként ezer métert meghaladó vastagságú,
változatosan rétegzett üledékben a féligáteresztő rétegek is
jelentős szerepet játszanak a vertikális áramlásban. Ezért, a
víztestek kijelölése nem a fő vízadók (vagyis csak a jó
vízadó és vízvezető rétegek), hanem a vízadó összletek
(azaz több vízadó és az azokat elválasztó vízvisszatartó
rétegek összessége) alapján történt.

A víztestek kijelölésének léptékét és részletességét a
vízkészletekkel való gazdálkodás szempontjai határozták
meg, vagyis az utánpótlódási és megcsapolási viszonyok,
valamint a fő víztípusokon (porózus és karsztos kőzetekben,
valamint hegyvidéki területek képződményeiben tárolt fel-
szín alatti vizek) belül a kémiai összetétel és a hőmérsékleti
jellemzők.

A Nemzeti jelentésben (2005) a geológiai-hidrogeo-
lógiai szempontokat szem előtt tartva a víztesteket a
következőképpen rendszerezték:

Medencebeli, uralkodóan porózus kőzetekben lévő víz-

testek:

— Hideg vizeket tartalmazó víztestek: elsődlegesen a
felszín alatti vízgyűjtők szerint, majd azon belül leáramlási
és feláramlási területek alatti víztestekre elkülönítve (1.
ábra).

— Termálvizek: 30 oC-nál melegebb vizet tartalmazó
víztestek, a főbb hidrodinamikai egységek szerint további
víztestekre választva szét (2. ábra).
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1. ábra. Medencebeli, uralkodó-
an porózus kőzetekben lévő hi-

degvíztestek elterjedése 
Sötétszürke = a feláramlási területek
alatti, világosszürke = a leláramlási

területek alatti víztestek

Figure 1. Cold water bodies in
porous rocks in basin areas 

Dark grey = water bodies in zones of
asscending water, light grey = water
bodies in zones of descending water

HU_p.1.1.1 = Szigetköz; HU_p.1.1.2 =
Hanság; Rábca-völgy északi része;
HU_p.1.10.1 = Duna jobb parti víz-
gyűjtő, Paks alatt; HU_p.1.10.2 = Sár-
köz; Madocsai-öblözet; HU_p.1.11.1 =
Karasica-vízgyűjtő; HU_p.1.12.1 =
Ipoly-völgy; HU_p.1.13.1 = Szent-
endrei-sziget; Duna bal parti kavics-
terasz; HU_p.1.14.1 = Duna–Tisza
közi hátság – Duna-vízgyűjtő északi
rész; HU_p.1.14.2 = Duna–Tisza köze
– Duna-völgy északi rész; HU_p.1.15.1
= Duna–Tisza közi hátság – Duna-
vízgyűjtő déli rész; HU_p.1.15.2 =
Duna–Tisza köze – Duna-völgy déli rész; HU_p.1.16.1 = Kígyós-vízgyűjtő; HU_p.1.2.1 = Ikva-vízgyűjtő; Répce felső vízgyűjtője; HU_p.1.2.2 = Rábca-völgy déli része;
HU_p.1.3.1 = Rába–Gyöngyös-vízgyűjtő; HU_p.1.4.1 = Dunántúli-középhegység északi peremvidéke; HU_p.1.5.1 = Marcal-völgy; HU_p.1.6.1 = Kapos-vízgyűjtő;
HU_p.1.7.1 = Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő; HU_p.1.8.1 = Sárvíz; Sió-vízgyűjtő; HU_p.1.9.1 = Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest–Paks; HU_p.2.1.2 =
Szamos–Bereg-süllyedék; HU_p.2.10.1 = Duna–Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő északi rész; HU_p.2.10.2 = Duna–Tisza köze – Közép-Tisza-völgy; HU_p.2.11.1
= Duna–Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő déli rész; HU_p.2.11.2 = Alsó-Tisza-völgy; HU_p.2.12.2 = Berettyó-; Körösök-völgy; Nagykunság; HU_p.2.13.1 = Maros-
hordalékkúp; HU_p.2.13.2 = Maros–Körös köze; HU_p.2.2.2 = Tiszahát; HU_p.2.3.1 = Nyírség keleti perem; HU_p.2.3.2 = Kraszna-; Tisza-völgy; HU_p.2.4.1 =
Nyírség – Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő; HU_p.2.4.2 = Rétköz; HU_p.2.5.2 = Bodrogköz; HU_p.2.6.1 = Nyírség déli rész; Hajdúság; HU_p.2.6.2 = Hortobágy;
Nagykunság; Bihar északi rész; HU_p.2.7.1 = Hernád-völgy északi rész; HU_p.2.8.1 = Sajó–Hernád-völgy déli rész; HU_p.2.8.2 = Sajó–Takta-völgy; Hortobágy;
HU_p.2.9.1 = Északi-középhegység peremvidék; HU_p.2.9.2 = Jászság; Nagykunság; HU_p.3.1.1 = Mura-vidék; HU_p.3.2.1 = Somogyi-dombság nyugati része;
HU_p.3.2.2 = Dráva-völgy Barcs felett; HU_p.3.3.1 = Somogyi-; Baranyai-dombság; HU_p.3.3.2 = Dráva-völgy Barcs alatt; HU_p.4.1.1 = Zala-vízgyűjtő; HU_p.4.2.1
= Zalai-; Somogyi-dombság; Balaton-vízgyűjtő (DDK-i rész); HU_p.4.2.2 = Balaton déli vízgyűjtő (Berek); HU_p.4.3.1 = Balaton déli vízgyűjtő keleti része; 

HU_p.4.3.2 = Balaton meder alatt

2. ábra. Medencebeli, uralkodóan porózus kőzetekben lévő termálvizek elterjedése

Figure 2. Thermal water bodies in porous rocks in basin areas
HU_pt.1.1 = Északnyugat-Dunántúl; HU_pt.2.1 = Délnyugat-Alföld; HU_pt.2.2 = Észak-Alföld; HU_pt.2.3 = Délkelet-Alföld; HU_pt.2.4 = Északkelet-Alföld; 

HU_pt.3.1 = Délnyugat-Dunántúl



Karsztosodott kőzetekben tárolt karsztvíztestek:

— Hideg karsztvizeket tároló víztestek: a karsztforrások
vízgyűjtői szerint további víztestekre felosztva (3. ábra). 

— Termálvizet tartalmazó víztestek: a főbb hidrodi-
namikai egységek szerint esetenként további víztestekre
szétválasztva (3. ábra).

Hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzeteiben lévő

víztestek (kivéve az előző csoportba sorolt karsztvizeket): a
felszín alatti földtani szerkezeti egységek és a felszíni
vízgyűjtők szerint további víztestekre felosztva (4. ábra).

A Nemzeti jelentésben (2005) részletesen leírt porózus

és karsztos kőzetekben, valamint hegyvidéki területek kép-
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3. ábra. A karsztosodott kőzetek-
ben lévő hideg- és termálvizek

elterjedése 
Sötétszürke = termálkarsztvíztestek,
világosszürke = hidegkarsztvíztestek

Figure 3. Cold and thermal karst
water bodies 

Dark grey = thermal karst, light grey =
cold water bodies

HU_k.1.1 = Dunántúli-középhegység–
Veszprém; Várpalota; Vértes déli for-
rások vízgyűjtője; HU_k.1.2 = Dunán-
túli-középhegység – Tatai- és Fényes-for-
rások vízgyűjtője; HU_k.1.3 = Dunán-
túli-középhegység – Budai-források víz-
gyűjtője; HU_k.1.4 = Dunántúli-közép-
hegység – Esztergomi-források vízgyűj-
tője; HU_k.1.5 = Naszály; Nógrádi-rö-
gök; HU_k.1.6 = Szabadbattyányi-karszt-
rögök; HU_k.1.8 = Mecsek, karszt;
HU_k.1.9 = Mohácsi-rögök; HU_k.2.1
= Bükk, karszt; HU_k.2.2 = Aggteleki-
hegység; HU_k.3.1 = Villányi-hegység,
karszt; HU_k.4.1 = Dunántúli-közép-
hegység: Hévízi-; Tapolcai-; Tapolcafő-
források vízgyűjtője; HU_k.4.2 =

Balaton-felvidéki karszt; HU_kt.1.10 = Sárvári termálkarszt ; HU_kt.1.11 = Büki termálkarszt ; HU_kt.1.2 = Észak-dunántúli termálkarszt ; HU_kt.1.3 = Budapest
környéki termálkarszt ; HU_kt.1.4 = Visegrádi termálkarszt ; HU_kt.1.6 = Szabadbattyáni termálkarszt ; HU_kt.1.7 = Közép-dunántúli termálkarszt ; HU_kt.1.8 =
Mecseki termálkarszt ; HU_kt.1.9 = Dél-Baranya; Bácska termálkarszt ; HU_kt.2.1 = Bükki termálkarszt ; HU_kt.2.2 = Aggteleki termálkarszt ; HU_kt.2.3 =
Sárospataki termálkarszt ; HU_kt.2.4 = Alföldi termálkarszt ; HU_kt.3.1 = Harkány és környezete termálkarszt ; HU_kt.4.1 = Nyugat-dunántúli termálkarszt

4. ábra. A hegyvidéki területek
vegyes összetételű kőzeteiben lévő

víztestek elterjedése
Világosszürke foltok = víztestek,
sötétszürke foltok = a hegyvidéken 
belüli karsztvíztestek felszíni kibúvása

Figure 4. Water bodies in various
types of rocks in hilly areas

Light grey = water bodies, dark grey =
outcrops of karst water bodies

HU_h.1.1 = Dunántúli-középhegység –
Marcal-vízgyűjtő; HU_h.1.10 = Sopro-
ni-hegység; Fertő-vidék; HU_h.1.11 =
Kőszegi-hegység; HU_h.1.12 = Mecsek;
HU_h.1.2 = Dunántúli-középhegység –
Séd–Nádor-vízgyűjtő; HU_h.1.3 = Du-
nántúli-középhegység – Duna-vízgyűj-
tő Mosoni-Duna – Által-ér-torkolat;
HU_h.1.4 = Dunántúli-középhegység –
Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat – Vi-
segrád; HU_h.1.5 = Dunántúli-közép-
hegység – Duna-vízgyűjtő Budapest
alatt; HU_h.1.6 = Dunántúli-közép-
hegység – Duna-vízgyűjtő Viseg-
rád–Budapest; HU_h.1.7 = Börzsöny;
Gödöllői-dombvidék – Duna-

vízgyűjtő; HU_h.1.8 = Börzsöny; Cserhát–Ipoly-vízgyűjtő; HU_h.1.9 = Velencei-hegység; HU_h.2.1 = Cserhát; Karancs; Medves–Zagyva-vízgyűjtő; HU_h.2.2 =
Mátra – Zagyva-vízgyűjtő; HU_h.2.3 = Hevesi-dombság – Tarna-vízgyűjtő; HU_h.2.4 = Bükk – Tisza-vízgyűjtő; HU_h.2.5 = Bükk; Borsodi-dombság – Sajó-vízgyűjtő;
HU_h.2.6 = Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő; HU_h.2.7 = Zempléni-hegység – Bodrog-vízgyűjtő; HU_h.3.1 =

Villányi-hegység; HU_h.4.1 = Dunántúli-középhegység – Balaton északnyugati vízgyűjtő; HU_h.4.2 = Balaton-felvidék



ződményeiben tárolt felszín alatti vizek rövid jellemzését az
alábbiakban foglalhatjuk össze.

Medencebeli, 

uralkodóan porózus kőzetekben lévő víztestek

Magyarország legnagyobb kiterjedésű, hidraulikailag
összefüggő felszín alatti víztestcsoportja a porózus kőze-
tekhez kapcsolódik. Alsó határát a paleozoos, illetve
mezozoos alaphegységfelszínnél húzták meg, bár vastag-
ságának megállapításakor figyelembe vették annak esetleg
víznyerésre alkalmas felső néhány 10 m-es repedezett
zónáját is. Peremét (a hegyvidéki víztestcsoporttal közös
határát) az alsó- és felső-pannóniai határ felszíni metszése
alapján jelölték ki.

A felszín alatti vízgyűjtőhatárok — a dombvidéki és a
síkvidéki hátsági területekre eső hideg vizű víztestek esetén
— megegyeznek a felszíni vízgyűjtőkével. A vízgyűjtőkön
belül elkülönítették a zömében leáramlással, illetve a
feláramlással jellemezhető területeket. Lehatárolásukat a
talajvíz és a mélyebb rétegek közötti nyomáskülönbség-
térkép, valamint a vízkémiai viszonyok elemzése segítette.
Feláramlással jellemezhető víztesteket ott jelöltek ki, ahol
jelentős a párolgás útján történő megcsapolás (ez a meg-
csapolási forma dombvidéki vízfolyások szélesebb völ-
gyeiben is előfordul, de a víztestek méretéhez képest kis
területen). A síkvidéki feláramlási területeken belüli hatá-
rok bizonytalanok.

A hidegvíz- és termálvíztesteket a 30 °C-os izoterma-
felület mentén jelölték ki. A termálvíztestek horizontális
lehatárolása a főbb hidrodinamikai egységek figyelembe-
vételével történt.

Karsztosodott kőzetekben tárolt karsztvíztestek

Magyarország területén a porózus mellett a másik
regionális jelentőségű vízadó képződményt a mezozoos —
elsősorban triász korú — karbonátos, karsztosodott összlet,
az ún. főkarsztvíztároló jelenti. A vele szoros hidraulikai
kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt ez a kép-
ződmény alkotja a karsztvíztestek csoportját. Alárendelten
a főkarszthoz kapcsolódva jura és kréta, valamint attól
függetlenül paleozoos mészkövekben is előfordulnak
karsztvíztestek.

A karsztvíztestek esetében is megkülönböztették a
hidegvíz- és a termálkarsztvíztesteket, amelyeket szintén a
30 °C-os izotermafelület mentén választottak el. A hegy-
ségek tektonikai szerkezetéből adódóan a hidegvíz- és a
termálkarsztvíztestek egymás mellett helyezkednek el.

A hidegvizes karsztvíztárolót csak a Dunántúli-közép-
hegység területén osztották fel, a forráscsoportokhoz tar-
tozó vízgyűjtők alapján. A termálkarsztvíztestek lehatá-
rolását pedig ezekhez kapcsolódóan végezték el. Az ilyen
módon kiválasztott karsztvíztestek beágyazódnak a hegy-
vidéki víztestek eocénnél fiatalabb és paleozoos képződ-
ményei közé. A hideg, de főleg a termálkarsztvíztestek a
medencebeli porózus víztestek alá nyúlhatnak.

A hegyvidéki területek vegyes összetételű

képződményeiben lévő víztestek

A hegyvidéki területeken — a karsztvíztestek csoport-
ján kívül — változatos képződmények találhatók, amelyek
kora a negyedidőszaktól a mezozoikumon át a paleo-
zoikumig terjed, és egyaránt előfordulnak porózus, repe-
dezett és karsztosodott (a karsztvíztestekhez nem sorolt)
rétegek. Ezek a képződmények alkotják a hegyvidéki
víztestek csoportját.

A hegyvidékeken belül a további felosztás alapvetően a
felszíni vízgyűjtők szerint történt, mivel a felszín alatti
vízmozgások ezekben a képződményekben nagyobbrészt a
felszín közelében történnek, s így a felszín alatti vízválasztó
is közelítőleg egyezik a felszínivel. A fő-karsztvíztárolóhoz
nem sorolt, de a hegyvidéken található karbonátos kép-
ződményeket a hegyvidéki víztesthez csatolták. Ugyan-
akkor, a karsztvíztestek felszíni kibúvásai a hegyvidéki
víztestek térképén „folytonossági hiányként” jelennek meg.
A hegyvidéki víztesteknél nem különböztettek meg termál-
víztesteket, mivel gyakorlatilag ott ilyenek nem fordulnak
elő.

A fenti szempontok/szabályok figyelembevételével, tér-
informatikai eszközök igénybevételével összesen 108 db
víztestet jelöltek ki:

— A medencebeli porózus hidegvíztestek száma 52 db,
a porózus termálvíztesteké 6 db.

— A hidegkarsztvíztestek száma 13 db, a termálkarszt-
víztesteké 15 db.

— A hegyvidéki víztestek száma 22 db.
Magyarország felszín alatti víztestjeinek több mint a fele

(60 db) országhatárokon átnyúlik. Ez az ország Duna
vízgyűjtő területen belül elfoglalt helyéből, valamint
medencejellegéből adódik.

A víztestek földtani felépítésének jellemzése

A Víz Keretirányelvvel kapcsolatos munka második
fázisában a Magyar Állami Földtani Intézet célja a moni-
toringrendszer felállítását és a monitoringprogram beindí-
tását megalapozó földtani feladatok teljesítése volt. Az
Intézet szakemberei a víztestek földtani felépítésének vizs-
gálatát szelvények és elvi rétegoszlopok megszerkesz-
tésével, a víztestek földtani és vízföldtani jellemzésével, és a
vonatkozó földtani, vízföldtani irodalom összegyűjtésével,
továbbá a víztest-lehatárolás megalapozottságának földtani
szempontú felülvizsgálatával valósították meg.

A 2006 közepétől 1 éven át tartó szakmai munka során a
Földtani Intézet és a vízügyi szakemberek között állandó
szakmai kapcsolat létesült, és 3 havonta (2006. szeptember
21-én és december 11-én, valamint 2007. március 14-én és
június 11-én) munkaértekezletekre került sor. Az elkészült
anyagok első munkaváltozatát (CSERNY, GÁL 2007) CD-
hordozón adtuk át, melynek tartalma az alábbi volt:

— Földtani szelvények és a víztestek elvi földtani
rétegoszlopainak adatbázisa.

A magyarországi felszín alatti víztestek földtani kiértékelésének 2006. évi eredményei 149



— Magyarország felszíni földtani térképsorozata, M =
1:100 000, magyarázó kötettel.

— A felszín alatti víztesteket felépítő formációk, földtani
és hidrogeológiai paramétereit összefoglaló táblázatok.

— A felszín alatti víztesteket felépítő formációk rövid
földtani és vízföldtani jellemzése.

— Magyarország felszín alatti víztestjeit bemutató

földtani és vízföldtani, publikált és kéziratos irodalmának
jegyzéke.

A földtani szelvények és az elvi rétegoszlopok meg-
szerkesztésében, továbbá a víztestek földtani és vízföldtani
leírásában résztvevő szakemberek névsorát, illetve elvégzett
munkamennyiségét az 1. táblázatban foglaltuk össze. A
fentieken kívül, a térinformatikai munkák elvégzésében
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Megjegyzés: társ = társzerzőként, egyedi = önálló szerzőként

1. táblázat. A földtani szelvények és a velük együtt készült rétegoszlopok szerkesztői, továbbá a víztestek földtani és vízföldtani
leírásainak szerzői

Table 1. Authors of the geological cross-sections with associated stratigraphical columns and geological, hydrogeological
descriptions of the groundwater bodies



Turczi Gábor, Tullner Tibor, Unger Zoltán, Havas Gergő, az
irodalomjegyzék összeállításában Csongrádi Márta, Pálfi
Éva és Demény Kriszta vállalt vezető szerepet. 

Az elkészült termékek közül a földtani szelvényeket, a
velük együtt a víztestekről készült elvi földtani réteg-
oszlopokat és a víztesteket felépítő formációk földtani és
vízföldtani leírását mutatjuk be az alábbiakban.

A földtani szelvények

A nyomvonalak kiválasztása során vezérlő elvünk Ma-
gyarország földtani szerkezetét és felépítését leginkább rep-
rezentáló földtani szelvények elkészítése volt. Első lépésben a
korábbi években publikált 1:50 000-es, 1:100 000-es és
1:200 000-es földtani szelvényeket, továbbá Hámor Géza és
Haas János 1:500 000-es kéziratos szelvényeit tekintettük át,
majd részben ezek alapján kijelöltük az új szelvényirányokat.

Második lépésben az 1:100 000-es szelvényeket az Infor-
matikai Főosztályon dolgozó szakemberek készítették elő, a
felelős geológusokkal együttműködve. Ehhez a felszín dom-
borzatát az 1:50 000-es digitális terepmodellről, a földtani
rétegek felszíni határait az 1:100 000-es földtani térképekről,
a szelvényvonalba eső fúrások földtani rétegsorait a Magyar
Állami Földtani Intézet fúrási adatbázisából informatikai esz-
közzel származtatták a geológusok számára (TURCZI 2007).

Ezt követően került sor a földtani szelvények megszer-
kesztésére. A megrajzolt szelvényeken a geológusok a
víztestek földtani felépítését mutatják be, több víztesten
áthúzódóan. Ez lehetőséget biztosít a korábban meghúzott
víztesthatárok földtani alátámasztására vagy azok korri-
gálására. A földtani szelvényeket (összesen 139 db) 3 mély-
ségtartományban szerkesztettük meg:

— sekély (maximum 50 m-es) mélységig: 34 db;
— közepes (400–600 m-es) mélységűek: 38 db;
— mély (2000–5000 m-es) szelvények: 67 db.
A megszerkesztett sekélyföldtani szelvények hálója az

5. ábrán, a közepes mélységű és mély szelvények nyom-
vonalai a 6. ábrán láthatók.

Valamennyi szelvény horizontális méretaránya 1:100 000.
Vertikálisan a szelvények torzítottak, a terület relatív magas-

ságkülönbségeinek és a földtani felépítés ábrázolhatósá-
gának függvényében: 2, 5, 10 vagy 100×-os mértékben.

A sekély szelvényeket 50 m mélységig rajzoltuk meg,
elsősorban az alföldi és dombvidéki területekre (5. ábra). A
szelvényeken a képződmények kőzettani jellemzőit ábrá-
zoltuk. A közepes mélységű szelvények (6. ábra) általában
400–600 m mélységig, az Alföld területére készültek el. A
szelvényeken a negyedidőszaki üledékek fácies bontásban, és
a feküt képző pannóniai képződmények formációként kerül-
tek ábrázolásra. A mélyszelvények behálózzák az egész
ország területét (6. ábra), és mintegy 2000-5000 m mélységig
ábrázolják a földtani képződményeket, formációk formájá-
ban. A közepes mélységű és a mély szelvényeken szereplő
formációk neve és jelkulcsa megegyezik Magyarország
1:100 000-es méretarányú fedett földtani térképének jel-
kulcsával. 

A szelvényeken jól láthatóak a vízföldtani szempontból
fontos rétegszerkezeti (pl. redők, rétegdőlések) és tektonikai
elemek (törések, eltolódási zónák).

Elvi földtani rétegoszlopok

Az összesen 108 db elvi földtani rétegoszlop mindegyi-
ke két részből áll: egy rajzos részből és egy hozzátartozó
táblázatból. Minden egyes víztestre önálló rétegoszlopot
készítettünk, melyen feltüntettük a földtani szelvény víz-
testre eső szakaszán megtalálható földtani képződménye-
ket, korban egymást követő sorrendben, a fiatalabbtól lefelé
az ismert legidősebbig bezárólag. A rajzon kiemeltük az
üledékhézagokat és a diszkordanciafelületeket is.

A rétegoszlophoz tartozó táblázatban megtalálhatók a
víztestet felépítő képződmények legfontosabb földtani és
vízföldtani tulajdonságai, úgymint a formáció vagy a
képződmény:

— neve, indexe, rövid litológiai leírása, vastagsága;
— regionális és lokális vízföldtani tulajdonságai (víz-

vezető képessége és hidrosztratigráfiai besorolása).
Az ún. sekély (50 méteres) szelvényekhez külön elvi

rétegoszlop nem készült. A képződmények jelölése is eltér a
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5. ábra. Magyarország területét lefedő 1:100 000-es méretarányú sekély 
(max. 50 m) mélységű földtani szelvények nyomvonala

Figure 5. 1:100,000 scale shallow-depth (max. 50 m) geological cross-
section network of Hungary 

6. ábra. Magyarország területét lefedő 1:100 000-es méretarányú (1) kö-
zepes mélységű (400–600 m-es) és (2) mélyföldtani (2000–5000 m-es)

szelvényeinek nyomvonala

Figure 6. 1:100,000 scale (1) medium (400–600 m) and (2) deep
(2000–5000 m) geological cross-section network of Hungary



közepes mélységű és a mélyföldtani szelvényekétől, mivel
ezek a szelvények legtöbbször csak a kvarter üledékek felső
szakaszát ábrázolják. A szelvények a képződmények lito-
lógiai összetételét mutatják.

Az elvi rétegoszlopban szereplő képződmények regio-
nális hidrosztratigráfiai jellemzését a földtani adatok
(litológia, vastagsági és tektonikai viszonyok stb.) és a
vízföldtani szakirodalmi adatok, illetve a regionális és
országos modellezés tapasztalatai alapján adtuk meg.
Először a formációkat (formációcsoportokat) egyenként
minősítettük aszerint, hogy:

— vízadó, víztartó, vízzáró hidrosztratigráfiai egység-
ként működik-e a képződmény,

— becsült vagy irodalomból, gyakorlatból ismert regio-
nális vízvezető képessége alapján melyikbe sorolható az 2.
táblázat kategóriái közül.

A képződmények (formációk, fáciesek) egyszerűsített
kőzettípusát (porózus, karsztos, repedezett), azok vízadó és

vízvezető képességét az elvi földtani-hidrosztratigráfiai
rétegoszlop utolsó oszlopában kódszámokkal jelöltük.
Általános és egyszerű szabály: a 3. táblázatban szereplő
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2. táblázat. A porózus, a karsztos és a repedezett kőzetek regionális
vízvezető képességének minősítése a kőzettípusok szivárgási ténye-

zője alapján

Table 2. Regional permeability of porous, karstic and fractured
formations on the basis of their coefficient of filtration

Megjegyzés: A vízvezető képesség minősítési határai függetlenek a vízadó
típusától, így a különböző víztestek országosan jól összehasonlíthatóak

3. táblázat. A vízföldtani szempontból egyszerűsített fő képződménytípusok hidrosztratigráfiai csoportjai

Table 3. Hidrostratigraphic units of the simplified major formation types



táblázatban a porózus képződmények P, a karsztos
képződmények K, a repedezett kőzetek R jelölést kaptak. A
táblázatokon belül az első szám a sorokat (egyszerűsített
kőzetösszetétel szerinti felosztást), a második szám az
oszlopokat (a vízvezető képességet) jelöli. 

A későbbi informatikai feldolgozás után a szelvényeken
és térképeken ezekhez a számokhoz rendelt jelek és színek
jelennek meg. A vízadó típusa szerint a porózus, a karsztos
és a repedezett kőzettípusokat eltérő színekkel különítjük el,
a vízvezető képességet pedig színárnyalatokkal fejezzük ki.
Az eredeti kőzetösszetételt a vízföldtani szelvényeken, majd
a térképen sraffozással ábrázoljuk.

A víztestek rövid földtani, vízföldtani 

jellemzése

A leírás röviden összefoglalja a földtani szelvény és
elvi földtani-vízföldtani rétegoszlopon látható és kieme-
lendő információkat, illetve az ott nem eléggé szembetűnő
vagy ki nem fejezhető, de földtanilag vagy vízföldtanilag
fontos sajátosságokat (pl. a képződmény litológiai változé-
konysága, tektonikai elemek és diszkordancia jelenléte
stb.).

A víztest földtani és vízföldtani felépítését néhány té-
teles, a területét ismertető vagy azt jellemző jelentősebb
földtani és vízföldtani szakirodalom felsorolása követi.

A fájlok neve a víztest megnevezése, utolsó betűjelekkel
elkülönítve a földtani és a vízföldtani feladatokat elvégző
MÁFI-s szakember monogramja (például):

— HU_h.1.1_BT_GN.xls = a víztest elvi földtani réteg-
oszlopának Excel-táblázatba foglalt földtani, vízföldtani
tulajdonságai, a víztest hivatalos nevének feltüntetésével,
Budai Tamás geológus és Gál Nóra hidrogeológus által
feldolgozva.

— HU_h.1.1_BT_GN.doc = a fenti víztest rövid leírása a
fenti szerzők által.

Önálló fejezetbe gyűjtöttük össze a felszín alatti vizeket
érintő földtani, hidrológiai és hidrogeológiai irodalmi mű-
vek jegyzékét, segítséget adva a témával foglalkozó szak-
embereknek a víztestek részletesebb megismeréséhez.

Eredmények

A Magyar Állami Földtani Intézet által elvégzett munka
a felszín alatti vizek monitoring-rendszerének felállításához
és a program beindításához szükséges földtani alapokat
szolgáltatta. Az elért eredmények az alábbiakban foglalha-
tók össze:

1. Megkezdődött egy egységes szemléletű, vízföldtani
szempontokat is figyelembe vevő földtani térmodell kiala-
kítása 1:100 000-es méretarányban, az azonos méretarány-
ban elkészült és az egész országot lefedő felszíni földtani
térképsorozat folytatásaként.

2. Az egész országot behálózó szelvények segítségével
képet alkothattunk a felszín alatti térrész felépítéséről és a
legfontosabb földtani szerkezetekről, alkalmat adva ezzel a

korábban kijelölt víztestek egymáshoz való viszonyának
bemutatására és a víztesthatárok pontosítására.

3. A földtani szelvényekhez kapcsolódóan elvi földtani-
hidrosztratigráfiai rétegoszlopok is készültek, külön-külön
a szelvényekre eső víztestek mindegyikére.

4. Rövid földtani és vízföldtani leírás foglalta össze az
egyes víztesteket jellemző kiemelkedően fontos informá-
ciókat, illetve a szelvényeken — a méretarány következ-
tében — ki nem fejezhető, de földtanilag, vagy vízföldta-
nilag fontos sajátosságokat.

5. Elkészült a víztestekhez kapcsolódó legfontosabb
földtani és vízföldtani szakcikkek és kutatási jelentések
irodalomjegyzéke.

A közeljövő feladatai

A fentiekben ismertetett anyagok szakmai lektorálása
nem történt meg, ezért kéziratként, belső használatra ké-
szültek. Ennek ellenére, a vízügyi szakemberekkel kö-
zösen sikerült földtani alapot szolgáltatni a felszín alatti
vizek monitoringrendszerének felállításához és megin-
dítani a monitoringprogramot, továbbá felülvizsgálni a
korábban kijelölt víztesthatárokat. Ezzel befejeződött a
Víz Keretirányelvben megfogalmazott második feladat-
szakaszt megalapozó földtani-vízföldtani munka.

A Víz Keretirányelvben rögzített további feladatsza-
kaszok határideje nagyon szoros, ami jól megszervezett
feladatok elvégzését követeli meg a vízügyi szakemberek

részéről. E feszített munka földtani és a vízföldtani meg-
alapozásában a Magyar Állami Földtani Intézet szakembe-
reinek további meghatározó szerepe lesz, melyre vonatkozó
igényét a Vízigazgató és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium kinyilvánította. Az intézetünk szakemberei
előtt álló közeli és távoli feladatokat az alábbiakban fog-
laljuk össze.

A geológusok feladata az elkészült földtani szelvények,
továbbá a víztestekre vonatkozó elvi földtani rétegoszlopok
és a rövid szöveges leírások tartalmának szakmai ellen-
őrzése. Ezt követheti a szakmai eredmények publikálása
szakmai területen és a nagyközönség felé.

A hidrogeológusok feladata a regionálisan már jellem-
zett képződmények vízföldtani minősítésének kiegészítése
a víztestek területén elhelyezkedő kutak, kútcsoportok,
illetve források adataival, továbbá az elkészült földtani
szelvények vízföldtani szelvénnyé történő konvertálása. Ez
alapul szolgál a víztestek koncepcionális vízföldtani mo-
delljének elkészítéséhez, amely elengedhetetlen a vízgyűj-
tő-gazdálkodási tervekhez.

A víztesteket felépítő képződmények regionális hidro-
sztratigráfiai tulajdonságainak lokális vízföldtani paramé-
terekkel történő folyamatos kiegészítése, a víztestek egé-
szének minél pontosabb jellemzése, a felszín alatti vizek
mennyiségi és kémiai monitoringját elősegítő rendszer
finomítása, szükség esetén korrigálása, továbbá az ered-
mények adatbázisba szervezése lehetőséget ad a 2009-ig
elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítéséhez.
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A fentiekben megfogalmazott feladatatok elvégzése
lehetőséget ad a Víz Keretirányelvben előírt harmadik
munkaszakasz teljesítésére, és biztosítja a Magyar Állami
Földtani Intézet további aktív részvételét a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek (VGT) földtani megalapozásában is.
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