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Abstract: The drilling of the first well in Northern Hungary yielding thermal karst water took place in Eger in 
1870. It was followed by two other drillings in 1872 and 1926. Marked on a 1908 map of Miskolctapolca (called 
Görömbölytapolca in those days) is an Artesian well which, based on its location and on a map drawn approxi-
mately in 1913, yielded thermal karst water. (This well does not exist anymore.) The very first writing discussing 
hydrogeological topic regarding the pilot area was written by Károly Papp (of Görömbölytapolca) in 1907. He 
also created a drawing showing the theory of the origins and formation of thermal karst water. It actually presents 
the currently accepted theory only in its embryonic form. Károly Papp’s theory was further developed by many re-
searchers (for example Schréter, Seemayer, Pávai Vajna) in the period between the two World Wars. Some of 
them also came up with different thermal karst water origin theory. Research and exploration regarding thermal 
karst water have been conducted between 1926 and 1939 (Eger, Bükkszék, Mezőkövesd), and between 1953 and 
1961 (Miskolc, Sárospatak, Bogács, Egerszalók, Sajóhídvég). More and more researchers (Szlabóczky, Aujeszky, 
Scheuer, Sárváry, Maucha, Izápy, Juhász, Böcker) have focused on the thermal karst of Bükk and its hydro-
geological situation in the 1970’s. The data regarding the Bükk thermal karst was accumulating in their wake. In 
1983, Böcker defined the thermal karst delineation area of Miskolc, and the delineation took plase in 1987, as the 
very first one in Hungary. The thermal karst of the Bükk presently is explored via 50 drillings and further drillings 
(wells) are planned. The main research area nowadays is the creation of new water yielding wells in parallel with 
completely exploring and understanding the tight relationship system of the cold and thermal karst waters in the 
Bükk.  
 
Mottó 
A múlt ismerete nélkül a mában nem lehet reális jövőt tervezni! 
 
Bevezető 
 
A Bükk-térség hazánk egyik legnagyobb karsztvízkitermelő és felhasználó 
területe. Az 1990-es, víztermelést és vízfelhasználást is erősen befolyásoló 
társadalmi hatásokat követően az általános visszaesés után 1996-ban történt 
a legjelentősebb vízkivétel, majd azóta folyamatos a visszaesés (1. ábra). A 
csökkenés alapvetően a hideg karsztvíz (ivóvíz, kommunális víz) takaréko-
sabb felhasználása miatt következett be. A meleg karsztvíz termelése inga-
dozott a jelzett időszakban, a maximumát 2005-ben érte el (a miskolctapol-
cai Barlangfürdő bővítésének befejezésekor), de takarékossági megfontolá-
sokból azóta folyamatosan csökkent a vízkivétel 2009-ig. 2010-ben ismét 
emelkedésbe váltott az egerszalók-demjéni vízkivétel növekedése miatt, ami 
várhatóan jelentősen emelkedni fog a következőkben. A területen található 
kutak termelésének részletesebb megoszlását a 2. ábrán mutatjuk be. Látha-
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tó, hogy a termálkarsztvíz felhasználás egyre jelentősebb lesz arányaiban a 
karsztvíz termelésében, ezért a megismerése, lehatárolása és védelme egyre 
fontosabbá válik. (Jelen anyagunk ennek a folyamatnak kívánja néhány főbb 
állomását bemutatni.) 
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1. ábra. A Bükk-térségi karsztvíztermelés hőmérséklet szerinti megoszlása (LÉNÁRT 2011) 
Jelmagyarázat:  a. hideg, b. langyos, c. meleg és forró 

Fig. 1.: The karst water exploitation of Bükk by temperature (LÉNÁRT 2011)  
Legend: a. cold, b. warm tepid, c. warm and hot 
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2. ábra. A Bükk-térségi termálkarsztvíz termelés helységenkénti megoszlása (LÉNÁRT 2011)  
Jelmagyarázat: 1. Miskolc, Szabadság téri kút, 2. Miskolc, Termál-forrás, 3. Miskolc, Selyemréti kutak, 4. Mis-
kolc, Kertészeti kút, 5. Andornaktálya, AT-8, AT-10 kutak, 6. Miskolc, Egyetemi kút, 7. Miskolc, Húsipari kút, 8. 
Mezőkövesd, Zsóry kutak, 9. Bogács, fürdő kutak, 10. Demjén, K-10 kút, 11. Demjén, K-11 kút, 12. Egerszalók, 

De-42, De-42/a kutak, 13. Köröm, S3 kút 
Fig. 2.: The karst water exploitation of Bükk by location (Lénárt 2011) 

Legend: 1-13: wells 
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A Bükk-térségi termálkarsztvíz létrejöttének kutatástörténete 
 
Észak-Magyarországról a legelső lényegében hidrogeológiainak tekinthető 
leírást 1907-ben készítette PAPP Károly (Görömbölytapolcáról), aki a 
termálkarsztvíz ma használatos keletkezését vázolta föl. A 3. ábra szerint a 
nyíltkarsztból érkező hidegkarsztvíz a törmelékes összlet alatt felmelegszik, 
ill. a peremi törésrendszeren keresztül a felszínre emelkedik a források, ill. 
az akkor még meglévő kúton keresztül. (A helyszínrajzán jól elkülöníthetők 
a hideg és meleg források, de mi a jelen dolgozatban csak a hozzátartozó 
vízföldtani szelvényt közöljük). A mai értelmezés szerint a hidegkarsztvíz 
útja „túl rövid”, ennyi idő alatt nincs lehetősége felmelegedni. Ezt a kérdést 
a későbbi szerzők már megpróbálják kezelni. 

 

 
 

3. ábra. A görömbölytapolczai (ma miskolctapolcai) termálkarsztvíz keletkezési vázlata (PAPP 1907) 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. törmelékes üledék 

Fig. 3: A draft of the origins of thermal karst water in Görömbölytapolcza (today: Miskolctapolca) (PAPP 1907) 
Legend: 1. limestone, 2. cover detrital sediments 

 

 
 

4. ábra. A diósgyőrtapolcai termálkarsztvíz keletkezési vázlata (SEEMAYER 1926) 
Jelmagyarázat: hatszög: leszivárgó hideg karsztvíz; ellipszis: felemelkedő langyos karsztvíz 

Fig. 4.: The draft of the origins of thermal karst water in Diósgyőrtapolca (SEEMAYER 1926) 
Legend: arrow in hexagon: infiltrating cold karst water; arrow in ellipse: rising warm tepid karst water 
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5. ábra Miskolc környékének termohidraulikai vázlata (SZLABÓCZKY 1974 után LÉNÁRT 2005) 

Fig. 5.: Thermohydraulic outline of the surrounding of Miskolc (based on SZLABÓCZKY 1974, by LÉNÁRT 2005) 
 

PAPP elméletét SEEMAYER [lásd HALMAY – LESZIH 1929 anya-
gában] Diósgyőrtapolca környezetére is alkalmazta. Ő is alapvetően a leszi-
várgó hideg karsztvízből indult ki, mely a lefelé tartó útja során találkozott a 
melegvíz gyűjtő zónában felmelegedett, felemelkedő vízzel a felmelegedés 
zónájában (4. ábra). Az ábrából az is valószínűnek tűnik, hogy a jelentősebb 
mélységbe lekerülő hideg karsztvíz melegszik fel a törmelékes összlet alatt, 
ill. a törmelékes összletnek nincs érdemi szerepe a vízvezetésben, csak hő-
szigetelő rétegként jelenik meg. (A szerző viszont nem jelöli meg, hogy a 
melegvízgyűjtő zónában mi a tényleges „kályha”.) Miskolc környékén vi-
szont egyértelműen az első olyan ábrázolás, amelyben a termálkarsztvíz 
származási helye a termálkarszttal határos hidegvizű nyíltkarszt. 

1927-29 között PÁVAI VAJNA a Bükkben, Lillafüreden 734 m mély 
fúrást készített, mely célját – termálkarsztvíz feltárását – el nem érve fejező-
dött be. A talphőmérsékletet 28-32 °C-nak adta meg, a feltárt víz nem emel-
kedett a felszínre. (A tervező Budapest esetében a termálkarsztvíz kutató fú-
rásokat a Budai-hegységtől távolodva látta indokoltnak, itt ennek ellenére 
magában a hegységben fúrt, egy feltételezett termális vonalat keresve – si-
kertelenül.) A nagy vastagságú mészkövet feltáró fúrás készítése során való-
színűleg a hideg karsztvizet tárta fel és mivel a fúrás a hegység belsejében 
készült, nem volt lehetősége az adott mélységben elérni a földi hőáram által 
felfűtött, de a hideg karsztvíz által az adott helyen a tervezettnél sokkal mé-
lyebbre kényszerített termálvizes zónát. (Ha elérte volna, akkor jó vízföldta-
ni kapcsolat esetén a termelés igen erőteljesen csökkenthette volna a hideg 
karsztvíz szintjét.) 
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PAPP, ill. méginkább SEEMAYER elképzelését SZLABÓCZKY (5. 
ábra) és az AUJESZKY-SCHEUER szerzőpáros (lásd: IZÁPY– MAUCHA 
1992, 6. ábra) is továbbfejlesztette 1974-ben. (Előző esetben ez a K-i, az 
utóbbi pedig a DNy-i Bükkre vonatkozóan lett kidolgozva.) Az alap mind-
két elképzelésben ugyanaz: a leszivárgó hideg karsztvíz nagy mélységbe le-
jutva felmelegszik (SZLABÓCZKY szerint a földi hőáram hatására a törme-
lékes üledékekkel fedett, nyomás alatti termálkarsztos területen). A 
termálkarsztvíz a hegységperemi törések mentén a langyos termálkarsztvíz 
forrásként emelkedik a felszínre, ill. a hegységperemtől egyre távolodva a 
karsztosodott, nagy mélységben lévő karsztkőzetből fúrásokkal lehet feltár-
ni, egyre magasabb hőfokon. 

 

 
 

6. ábra Eger környékének termohidraulikai vázlata (IZÁPY – SÁRVÁRI, 1992, AUJESZKY 1974 után; kiegészítve 
LÉNÁRT 2008) 

Fig. 6.: Thermohydraulic outline of the surrounding of Eger (based on IZÁPY – SÁRVÁRI, 1992; AUJESZKY 
1974; complemented by LÉNÁRT 2008) 

 
Hideg és meleg kapcsolódó karsztvíz-védőidomok 
 
A miskolci termálkutak és a tapolcai Termál-forrás kapcsolatát már az 
1960-as évek közepén kimutatták Kessler és munkatársai vizsgálatai alapján 
(KESSLER 1964). Azóta egyre gyűlnek az egymásra hatást bizonyító ada-
tok (köztük saját, több, mint 2 évtizedes mérési eredményeink), bár van el-
lenvélemény is. (A döntési helyzetekben az utóbbiakat szokták komolyab-
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ban venni, de remélhetőleg ez a felfogás a további újabb kutatások és a 
termálkarsztvíz tervezett miskolci további felhasználásának védelmében és 
biztonságának érdekében meg fog változni.) 

Miskolc város vízműforrásainak (és termálkarsztkútjainak) védő-
idomát BÖCKER és kollégái határozták meg két fázisban. Az 1978-ban ki-
jelölt védőidom a mainál kisebb volt, hiszen a Kisfennsík területét még nem 
tartalmazta, de a mai védőidomra vonatkozóan a további évek szakmai te-
vékenységét is meghatározta (BÖCKER– DÉNES 1979). Az új, ma is hatá-
lyos védőidomot 1987-ben határozta meg a vízügyi hatóság. Az igen sok új-
szerű elemet is tartalmazó munka szakmai eredményeit 1983-ban atlasz 
formában is kiadták (BÖCKER–VECSERNYÉS 1983). Ebben az egymáshoz 
kapcsolódó hideg és meleg (= termál), más kifejezéssel nyílt és fedett 
karsztra meghatározott védőidom volt a szakmai végeredmény (7. ábra). Ez 
az elképzelés volt az alapja a 2010-ben kezdett diagnosztikai vizsgálatok ke-
retében elvégzett egymásra hatási kutatásoknak is, melynek kiértékelése 
most folyik. 
 

 
 
 

7. ábra. A hideg (nyílt 4M-11-18-21A) és a meleg (fedett, zárt, termál 1-4M-21A) karszt kapcsolódása a Bükk tér-
ségében (BÖCKER – VECSERNYÉS 1983) 

Fig. 7.: The connection of cold (open 4M-11-18-21A) and warm (closed, covered, thermal 1-4M-21A) karst in 
Bükk region (BÖCKER – VECSERNYÉS 1983) 
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A hideg és meleg karszt kapcsolódására vonatkozó újabb kutatások 
 
Elképzelésünk szerint a Bükk-térségben a hideg és a meleg (termál) karszt-
vizes zónák szorosan egymáshoz kapcsolódnak, de köztük egy keskenyebb 
langyos karsztvizes zóna húzódik. (A 30 °C-os termálvizes határt csak tech-
nikai határként tudjuk elfogadni.) A 8. ábrán Miskolc térségében feltüntet-
tünk néhány nagy, hidegvizű forrást (10 °C alatti hőmérséklettel), valamint 
a meleg vizű forrásokat (25-37 °C) és a forró vizű (37 °C feletti) kutakat. (A 
feldolgozás a SMARAGD-GSH 2004. évi térképén történt.) A 10-25 °C kö-
zött több vízműforrás is található, köztük a határhelyzetben lévő, 10,5 °C 
hőmérsékletű miskolctapolcai Hidegvízmű forrása. A zonalitás kitűnően lát-
szik, de a határok meghúzása meglehetősen nehéz. 

A magyarországi karsztos víztestek 2005-ben lettek kijelölve, ame-
lyeket a 2009-ben szerkesztett 9. ábrán mutatjuk be, LIEBE munkája nyo-
mán. Fontosságát indokolja a területi elterjedésük nagysága, hiszen Ma-
gyarország területének 9,9 %-a hideg karsztvizet adó nyíltkarszt, meleg és 
forró karsztvizet adó termálkarsztjainak aránya pedig az ország területének 
24 %-a.  

 

 
 

8. ábra. A hidegkarsztvíz zóna és a termálkarsztvíz zóna kapcsolódása Miskolc környékén (Smaragd-GSH Kft 
alaptérképen LÉNÁRT 2008) 

Fig. 8.: The connection of cold karst water zone and thermal karst water zone in the Miskolc region (LÉNÁRT 
2008; map: Smaragd-GSH Kft.) 
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9. ábra. Magyarország karsztos víztestjei (LIEBE 2009)  
Jelmagyarázat: k: hidegkarszt; kt: termálkarszt; k.2.3=Bükk keleti karszt; k.2.1=Bükk nyugati karszt; kt.2.1=bükki 

termálkarszt; kt.2.5=Recsk-Bükkszék termálkarszt 
Fig. 9.: The karstic water bodies of Hungary (LIEBE 2009)  

Legend: k: cold karst; kt: thermal karst; k.2.3=Bükk eastern karst; k.2.1=Bükk western karst; kt.2.1=bükk thermal 
karst; kt.2.5=Recsk-Bükkszék thermal karst 

 
A hidegkarsztos víztestek száma 14, ahol a Bükk nyíltkarsztja a ma-

ga összesen 823 km2-ével – szakmailag nem teljesen érthető okokból – két 
részre osztva szerepel. Teljes területét figyelembe véve Magyarország köze-
pes területű nyíltkarsztjai közé sorolható, nála csak a dunántúli – szintén 
szétdarabolt – a nagyobb.  

A 15 meleg (termál) karsztos víztestek közül a bükki a 2. legna-
gyobb 4286 km2-rel. (Jelen cikk ennek a Bükkhöz legszorosabban kapcso-
lódó K-i, D-i és DNy-i részével foglalkozik, kihagyva a Mátra és Cserhát 
előtereiben található területet.) (LÉNÁRT 2004, 2006, 2008, 2010, 
2011a,b,c) 

A 10. és 11. ábrákon a hidegkarsztvíz és a melegkarsztvíz napi szint-
jének (nyomásszintjének) a változását tüntettük fel. Az első esetben a Bükk 
peremén, Miskolctapolcán fakadó, a Barlangfürdő vízellátását adó Termál-
forrás vízszintjeit vetettük össze a legjobb hidegkarsztvizes adatokat adó, 
nagymezői Nv-17 karsztvízfigyelő kút adataival. (A kút egyébként Miskolc 
közigazgatási területén van, tévedésből került Nagyvisnyó területére, de 
nem akarták megváltoztatni a nevét.) A másodikon két nyomás alatti 
termálkarsztkút nyomásadatait vetettük össze az előző hidegvizes figyelőkút 
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adataival. Jól látható mindkettőn, hogy a jelentős hidegkarsztvizes vízszint-
emelkedéseket a termálkarsztvíz vízszintjei, ill. nyomásszintjei jól követik, 
de a termálkarsztvizek változása lényegesen kiegyenlítettebb. (A K-Ny-i 
csapásirányú, un. anizuszi mészkősávra közel merőleges irányban a Nv-17 – 
Egerszalók-Demjén-i kutak kapcsolata a távolság és a földtani viszonyok 
miatt már nem ennyire szoros, bár eléggé egyértelmű.) 
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10. ábra. A hideg karsztvíz (Nv-17, szaggatott vonal) és a meleg karsztvíz (Miskolctapolca, Termál-forrás, folya-

matos vonal) kapcsolata (LÉNÁRT 2011) 
Fig. 10.: Relationship of cold karst water (Nv-17, broken line) and warm karst water (Miskolctapolca, Termál-

spring, continuous line) (LÉNÁRT 2011) 
 

 
A hideg-langyos-meleg karszt zonalitásának további bizonyítékait a 

12. ábrán mutatjuk be. Ezen feltüntettük a Ny-i irányban kapcsolódó Recsk-
Bükkszéki termálkarszt két jellegzetes termálkarsztvizes előfordulási helyét 
(Recsk és Bükkszék) is, valamint a térség legmélyebb, Mályiban 2010-ben 
mélyült, 2311 m mély fúrásának a helyét. Az előbbiek a Ny-felé történő 
kapcsolódáshoz adhatnak kutatási adatokat, az utóbbi a K-i irányban elnyúló 
termálkarszt földtani-vízföldtani viszonyait segíthet megismerni. (A mályi 
fúrásról részletes vizsgálati eredmények még nem állnak rendelkezésünkre.) 
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11. ábra. A hideg karsztvíz (Nv-17, szaggatott vonal) és a meleg karsztvíz (Miskolc, termálkutak, folyamatos vo-

nal) kapcsolata (LÉNÁRT 2011) 
Fig. 11.: Relationship of cold karst water (Nv-17, broken line) and warm karst water (Miskolc, thermal wells, 

continuous line) (LÉNÁRT 2011) 
 

 
12. ábra. A Bükk-térség termálkarsztos vázlata (LÉNÁRT 2011c)  

Jelmagyarázat: Nv-17: Bükk, Nagy-fennsík, hideg karsztvíz mértékadó szint mérési helye, 1. hideg-langyos karszt-
víz, 10-16 °C, 2. meleg-langyos karsztvíz, 16-25 °C, 3. meleg karsztvíz, 25-37 °C, 4. forró karsztvíz 37 °C felett. 

Fig. 12.: The thermal karst draft of the Bükk region (LÉNÁRT 2011c)  
Legend: Nv-17: Bükk, Nagy-fennsík, standard level measurement site of cold karst water, 1. cold tepid karst water, 

10-16 °C, 2. warm tepid karst water, 16-25 °C, 3. warm karst water, 25-37 °C, 4. hot karst water, above 37 °C 
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Eredmények 
 
A mai értelemben vett bükki termálkarszt meghatározásának kutatásai több, 
mint 100 évvel ezelőtt, Papp Károly 1907-es kutatásaival indultak meg, bár 
elég hosszú időn keresztül még nem szerepelt maga a termálkarszt kifejezés. 

A hideg és meleg (=termál) karszt kapcsolatát elég hamar felismer-
ték, de az együttes, védőidomban megfogalmazott védelem kimondására 
csak 1987-ben, Böcker Tivadar munkássága nyomán került sor.  

Az egymással való szoros vízföldtani kapcsolatot bizonyító, a mis-
kolctapolcai vízmű 1989-es bővítéséhez kapcsolódó kutatások hosszú éve-
kig folytak. Ehhez kapcsolódóan a Miskolci Egyetemen 1992 óta működő 
Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) is egyre több adatot biztosít 
az összefüggés bizonyításához, valamint a jelenleg folyó diagnosztikai vizs-
gálatok is a hideg és meleg karszt egységéből indultak ki. 
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