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Felszín alatti vizeinkről
a hidrológia fe.ilődésének tükrében

I]Z a tanulmány arró] szól, hogy nrinderrnapi ivóvizlink biZtosításának kÓrtillné

nyei és módozatai menrryiben feleltek ós fe)eInek meg a mindenkori tttclot-nányos

nregismerés színvonalántrk.
A hidro]ógia a l'dldtudományok egyik ága, a lelszíni ós ttlszín alatti vizek 1u-

dománya. Ezen be]ü] a liidrogeológia (vízíöldtan) a lelszín alatti vizeknek a

lbldkóreg kőzeteiberi tcirténó negjelenésével, mozgásával és eloszlírsával loglal-
kozik' Irrterdiszciplináris tudorr-rány' amely a kőzet és a víZ kóZotti kémiai' fizi
kai és biológiai töÍténéseket vizsgálja' de ezeken tíl]menően ajogi' törvényhozá
si dÓntéseket és a társadalrr-ri igényeket is figyelembe veszi'

Az erlberiség a 21. századba a víz vilírgvílság tbnyegetésél'el élkezetl. Isme-

Ietes' hogy tÓbb nrint egymilliíLrd ember'nem jut Íiszta yí7'hez a Fö)dön (Berényi
2009). Egyre gyakr'abban találkozunk a tudomány rniiLr'c]őinek azon vélerrrényé
vc]' miszelint llegérhctjiik, hogy a tiszta víZ éS a tiszta levegő lesznek a legérté
kcsebb nyer-sanyagok' és gyorsabban ha]adunk czen az úton, mint ahogy koláb-
ban gondoltuk.

Az édesvizek eredeténck megismerési folyamata

A vizek eredctéte vonatkozó nézetek egyidősek a lllozófíai gondolkod1rssal'
Az ókori gör-ógÓk vizekre vonatkozó gondolkodását alapvetően meghatáfozta a

tennéSzeti köIl]yezet' Pttsztán elrné]eti alapokon, a mai érte]emben \'ett teÍmé-

rjZettudon]ányi mérések és kísérletek nélkii1 a|akították ki tanaikat' 77ra1ás:
(i.e. 624-5.16) SZeÍint a víZ a Föld őseleme. amit a szél hajt a kőzetekbe, és a kó
zetek nyomása kényszeríli a t'elszínre forrísok formájában. Platón (i.e.421'347)
Ílgy gondolta, lrogy minden folyóvíz egy hatalmas földalatti barlangból szír ma

z'1k, s a yíz a barlar'rgokba a terrgerbőJ jut el' Ennek a mechanizmusítt azonban
l]em tudta rragyarázni, és azt seln, hogyan veszíti el a tengeÍVíZ a sótafia]mát-

Arísz.totelész (i'c' 38'1 322)' P]atón tanítványa, .jelentcisen nródosította mestere
néZetét a l'elszírr alatti vizek eredetérő]' AZt tanította' hogy a víz bonyoJult teker''

vényes szivacs-szeÍti járatokban van jelen a felszín alatt, és ez a víz jelenik meg
a forrítsokbarr. A' vízgőz, amely a löld bclsejéból áramlik f'el, adja a források vi
zének nagyobb részét. Arisztotelész azonban azt is felisrnerle. hogy némely bar-
lang r'ize a csapadékbó1 származik.

A r'ómaiak írlta]ában a gcirögok elrnéleteit Vették át' de a Kl.e. 1' századbarl
Marcus Vitruyiu.s Pollitl De architecluIa c. könyvében néhány ercdcti koncepci
ór'al járult hozzá kora tudomítnyos ismereteihez. o volt a legelsők egyike' aki a
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hidtológiai körforgás fogalmát teljesen korrekten definiálta. A Nap felmelegíti a
fblyók, tavak és tengefek vizét, a vízpára felszáll. és felhőt képez' a felhó a he-
gyeknek titkÓZve diszpergálódik, vize a földre lrull est! vagy hó formájában.
A csapadék és a megolvadt hólé a hegyvidéki teriileteken besZivárog a talajba, és
mint lbrrás jelerrik neg az alacsonyabb f'elszínű helyeken. Ily módon a felszín
a]atti viZeket ma is korszerúinek tekinthető szemlé1ettel a csapadék infiltIáCiójá_
ból eredezteti' Vele el]erltétben LttcitLs Arutaeus Seneca (Kr.e.,1 _ Kr.u. 65), lé
nyegében Arisztote]ész elmé1etót Vallotta, de tagadta a csapadékvíz beszivárgá-
sának rea]itásírt' KÓVetkeZtetése, hogy a csapadékvíz nem szolgáltathat elegenclő
jítrulékos víZmennyiSéget a források hozamához, tcibb mint mástél évezreden át
taftotta magát a tudományos gondolkodásban. A speku1atív, bolcselkedő irány-
Zat egyik késői hajtáSa lállnk Murcelltts St1uarcictllq:usnak Báthory István ud-
vari orvosának 1585'ben Kolozsvárott Heltai Gáspírr nyomdájában kiadott latin
nyelvű miíve a lbrrítsok és í'olyóvizek eredetétől (De lbntium & Í'luviorum
origine ac fluxu, opinio Marcelli Squarcialupi Plurnbinensis. Peripateticor um,
Theologorum, & Senecae sententiae ponderantur. Claudiopoli, in Officina
Gasparis Helti' Anno Domini MDLXXXV). Bár a cím alapján ítélve a mű Arisz-
lote]éSz és Seneca tanain alapul (Peripateticus = Arisztote]ész iskolájához tarto-
zó), rr'rár taftalmaz korabeli rnegfigyeléseket is'

Hosszíl stagnálírs után, a felszín alatÍi víz eredetéről alkotott elképzelések
még az újkor elején is alig kc'Zeledtek a mai természettudományos szem1élethez'
Benlard. Pctlissv- (l509 1589) francia telméSZet-Íi1ozófus volt feltehetően aZ elSő.
aki teljesen modern nézeteket vallott a hidrológiai kÓrforgásró1, és kategorikusan
megállapítona, hogy a csapadék aZ egyetlen táplálója a fbrrásoknak és a folyók-
nak. A l7. sz' végéte megJe|entek az első tapasztalati eredmények a hidrológiai
körlorgás tanulmányozásáb an. Pierre Perrautt (1608-7680), aki már a csapadék
mennyiségét is mér-te, és Edmé Mariotte (l620_1684) kirlutatták, hogy a Szajna
vízgyűjtő medencéjében' ellentétben a korábbr feltevésekkel a csapadék több
rnint elegendő a folyó vízhozamának biztosításához' Etlmunr| HaItey (1656-
1142) :nár I687-ben kimutatta, hogy a párolgás és a csapadék köZött szoros ösZ-
szefiiggés van. PerrauIt' MaIiotte éS Hal1ey méltán tekinthetók a hídrológia meg-
alapozóinak' Az Unesco kezdeményezésére a hidrológia tudományának megszü-
letését Pertault 1674 ben kiadott, a Szajnára vonatkoző vízháztartásl mérlegét is
tartalmazó nrunkája (De 1'origine des fontaines, Paris, l674) megelenésétől
számítjuk, amelynek háromszázadik évfordulóját l974-ben a Nemzetközi Hidro_
Iógiai Decennium keretében ünnepelttik'

Az eleinte szórványosan' tudományos érdeklődésbő1 végzett vízrajzi észlelé-
sek a 18' században mind általánosabbá váltak, és a hidrológiai ciklus mind több
e]elnére teljedtek ki' Gyakor1ati jeientőségiik felismelése a liidrológiai észlelőhá-
lózatok kiépítéséhez és vízrajzi szo1gálatok szeryezéséhez Vezetett' Hazánk eb-
ben a tekintetben az első helyek egyikén ál1t. Az országos Meteorológiai IntéZe-
tet l870 ben alapították, de Magyarország rnár az l780-ban szervezett, első eu-
rópai meteorológiai lrálózathoz is csatlakozott' A Societas Meteorologica
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Palatina 37 á1lomást szárnláló hálózatának keleti irányban 1egtáVolabbi á1lomása

Budán volt (Lászlóffy l969).
AZO' százac] elején a vízÍöldtanban megjelent a 'jur'enilis l'izek'' e]r-nélete,

amely tudományos körÖkben sZéleskodí támogatáSra Íz'lálI. EdtLcLrtl Suess

(]83l-l9l4) osztrák geológus adta ezt a nevet annak a víznek' arnely a magmá-

bó] származó oxigénből és hidrogénből keletkezik, gőz formában érkezik a 1br-

rásokból és vulkánokból, és belép a vízkörÍblgásba. Das Antlitz der Erde
(A Fölcl arcal 1883 ]909) c. murrkájában _ arnely a Föld geológiai Szerkezetét

mutatja be viszont kolrigáIta elméletét, amennyiben a yíZgőZÍ nem tekintette

juvenilisnek, csak a hidrogént szánnaztatta a magmából, arnely a légkör oxigén-
jével egyesülve alkotja ajuvenilis \'izet. De az elmélet lényege ugyanaz maradt'

A Suess-télc elrléletnek sok tánogatója akadt' lökést adott a további kiilatá
sokhoz, de később gátolta a tudományos {qlődést. A juvenilis Vizek létezését a

tlrclomány ma elisrrreri' de tiszta eredetében nem tudja tanu]mányozni, mert a

többi vízzel együtt' keverékvízként kerü] be a vízkörforgásba. A hidrotermális

vizeket tanulmányozó kutatók kÓzött úgy é] a Suess féle elmé]et' hogy kapunk

felszíni ereclett'l Vizekkel hígított juvenilis ViZet a bcnne o]dott ju\'eni1is gázokkal

és sókkal, de mirga az ásványvíz' mint kiinduló forrás, kevert jellegű lesz.

A hidrogeológiának' mint kr'antittttív tudománynak a megsziiletése l856{ól
eredeztethető. Henry Darc}'(1803 1858) ebben aZ évben publikálta jelentését

Dijon város víZellátásáról. Jelerrtésében Darcy leína a víz homokon át történó

áramlását ana]izáló laboratóriurni kísérletét. Kísérleteinek eredrnényét a róla el-

nevezett tapasZtalati tcirvényben általánosította. Az ő munkásságával kezdódcitt a

tnernöki h id rogeolcip il k illrkLrlit.a.
Látluk, hogy hosszÍl út Vezetett annak t'elismeréséhez, lrogy a felszín aiatti r'i-

zek szinte kizárólagosan a csapadékból származnak. A vízkörforgásban még

részt nem Vett ún' juVeniliS vizek elméletileg je]en vannak a litoszférában, de eg-

zakt kimutatásuk eddig rnég selrol sem sikedilt, mennyiségiik a kéSz]etck töIedé_

kére becsülhetó' A talajvizek, karsztr'izek és a nem nagy mélységíi rétegvizek
CSapadék-eredete régen nyilvánl'aló. de a termálvizekról, kc'zttik a világ nagy'

igen magas homérsékletű tennálvíz-rendszereiÍől' alig 50 éve' csak az izotópos
r'izsgálatok mr-rtatták ki' hogy szintén a csapadékból beszivárgó és a mélyben

Íelmelegedő vizek' A tbsszilis vizek _ a rétegek leülepedésekor pórr-rsvíz formá-

1ában ocla kertilt és helyben maradt vizek egy része szirrtén csapadék-eredetű

víz, r]e lehet tengervíZ is, amely idők folyamán kiöblítódhet, vagy diffúzió és

hőrnérsékletkü1önbség miatti konvekció Írtj án bizonyos mértékben felJrígulhat'

A lbsszilis r'izek azonban nem tartoznak a tanulmányunk tárgyát képező édesvi-

zek kész]eteihez.

A magyar hidrogeológia kialakulása

Századokon át a bányászat volt Magyarországon aZ egyetlen nagyipar, a bányá-

SZatbó1 sZármazott aZ orsZág jelentós nemzeti jövedelrne' Elődeink a t'elszín a]at-

ti vizekkel, tehát a mai értelemben Vett lridrogeológiai feladatokkal, előszor

a bányaművelések soÍán találkoztak
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A rnagyarországi vizcklő] szóló lcgelső kÓnyv Wernher cyörgy: De ad-
miranclis Hungariae aqr'ris (Magyarolszág csodíllatos vizei) című latin nyelvii
műve _ l5;{9-ben Bazelben jelent rncg. A könyv meg]ehetősen Sok informáCiót
nyÍrjtott vizeinkről' és tetmészeti megfigyelésekct is tartalmazott. Sikerében an
nak is rÓsze volt' hoBY leírta' egyes magyarotszági rezes bányavizek a belétett
VastáIgyal r'ézzé alakídák. A könyv több kiadást nlegért' német nye]\'re is lefor-
dították. AZ érdeklődést lokozta' hogy az aikimisták a magr.rk töIekvését látták
igazolva benne (lásd: Wikipédía)' EZt követte a bevezettlben ernlített hidrológiai
tár'gyú könyl', Marce]lrrs Sc1uarcialuprrs 1585 ben Ko]ozsVárott kiadott ]atin
nyelr'ű rlűr'e a forÍások és folyóvizek eredetéről, arnely még a középkorra jel-
lernző spckuJatív. bölcselkedő irányzatú munka Vo]t, dc rnár tetmészeti megfi-
gyeléseket is tana]mazott.

A l8. szlizad tletltzctl'ózi hÍ'ii polihisztora \oll BéL MdIJnaiS (1684-l749), a
londoni Royal Society, a bcr]ini Akadenlie der WissenschaIten, a szentpétervád
tudolnál]yos akaclérnia, vir]amint aZ 01mützi és ajénai tudóStáIsaság 1agja' Leghí-
tesebb, ma is forr'ásértékLi rlunká.ja a Notitia Hungariae novae historiCo-
geographia (Töfiénelmi ós Íöldra1zi tudnir'a]ók a jelenlegi Magyar'országról,
Wien J735-42)' amelyből nyomtatásban csak l0 nlagyalországi vármegyé is-
meltetéSe jclent meg' nunkájának nagyobb része (38 rnegye leírása) kiadatlan
ntar'adt' Bél Mátyást a szlovák nép is magáénak va]]ia, nevét vise]i a beszterce-
b.irr; ri ..Urrirer.itr Mrrejr Belr".

A londoni Philosophical Transactions l738' évi z1_50. számírban (pp' 351-359)
íl Besztercebánya fémtal'talmú- ásvírnyvizeiről (De Aquis Neosoliensium Aeratis'
Ferrurn Aet'e pelmutaDtibus)' o is lei,.ta, lrogy a rezei bÍrrryar,íz a be]éje tett vas-
táÍgyaL réZZé alakíqa. Ma mírr tudjLrk, hogy itt egy elektrokérniai folyamat ját-
szódik le, amit régebben cenrentá]írsnak ner'eztek. A léZtal1almú vízben a be]é
tett \'as felailcte VasszttlÍátként oldatba mcgy, és helyette réz válik ki. Ugyanez a
cikke pár évvel később német nyeiven is megjelent |Hanlburgisches Magazin.
4 (1149), l,333-3'151.

A bányar'izek elleni védekezés, másrészt a bányavizek hasznosításának igé-
nye viszonylag korán felvetette a vízgazdálkodás sziikségességét. Az egyik Áu-
rópai viszonylatban élenjáró vízgazdálkodási lendszer a Selmecbánya környéki
t'ízgazdlúkodási rendszer volt, ar-nelyIrek létrehozása Míkoviny Stínuel ('.l]OO-
l750) nevéhez fíiződik' A ]6 mesterséges tóból és 60 km hosszú árokból á1ló
egységcs vízgazdálkodási rcndszer 1132 1140 köZött létesiilt' korának legna_
gyobb méIetű technikai alkotásai kiiZé tartoZott és csaknem 200 évig biZtoSította
a bíuyák és ér'celőkészító nrűvek erővíz-sziiksógletét' A tavak ma a világörökség
réSZeként, tidtilőheJyekii1 szoIgá1va emlékcZtetnek a hajclani hínleves bányászat-
nl.

A Kárpát medence bővclkedik karszthegység-peremi hévízforrásokban és
fe1színi vagy e]temetett r'ulkáni hegységi ásvány és gyógyvizekben, gáZfeltöré-
sekbcn' A közép-európai polgárosodás néhány évtizecle alatt nagy számban ]éte-
sültek oiyan gyógy- és melcgvizes fürdők' illetve gyógyvíz telepek' amelyek ki-
alakítása a magyar hidrológusok széleskölű közreműkÓdését igényelte. Híresek a
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budapesti termálvizek, a kelet-eldélyi posztvulkáni és evaporit_koszorÍl feletti

ásványvizek, vagy a felvidéki kénes fürdővizek (Dobos 2007).

A' 19. század hidrológiai vonatkozású fejleményei

A hazai és általában aZ európai vízellátási helyzetet egészen a 19' századig az

jellemezte, hogy a helyi adottságoktól ftiggően a forrásvíz, folyók és tavak, ezek

hiányában áSott kutak vize szolgált ivóvízként. AZ áSott kutak vize többnyire
már eredetileg is kifogásolható volt, vagy egyre inkább elszennyezódltt' Küló-
nösen komoly gondok voltak az Alfdldön' ahol a ta]ajvizekÍe te]epített ásott ku-

tak erősen sZennyeZettek' f_efióZöttek Voltak, ezéfi alternatíV forrásként a felszíni
vizeket is használták'

Magyarországon az e\só artézi kutat 1825-ben Bardio francia fúrómester ké_

szítette Ugodon, a köVetkezót gróf Széchenyi ]stván fúratta 'l830-ban' Csór köz

ségben. 1831-33-ban Budán 150 m mély, 1840-ben Debrecenben 60 m mély,

bővizű kutat fúItak' EZek és a további fúrások még kezdetleges technológiával
töfténtek, a század első fele tehát még kísérleti időszak volt' Csak a 19. század

második felétől, a fútrástechnológia fejlódésével indult Íqlődésnek az általános

és regionális hidrogeológiai kutatás, döntően vízellátási cé11al' A folyamatot sür'
gette az a tény, hogy a 19. század második felében az orvostudomány a közegés-

zségügyi problémákra irányította a szakemberek figyelmét. A lakosság jó minő-
ségű ivóvízhez juttatása egyre inkább központi kérdéssé vált. Ez az igény szoro-

san összefügg a magyaI polgárosodási folyamat megindulásával'
Az l870-es évekre végbement aZ a technikai fejlődés, és kialakultak azok a

mérnöki ismeretek, amelyek alapjárr rohamos, sokszor bámulatos eredmények

Születtek a kútfúrás és vízellátás területén. Hazánkban Zsigmondy Vilmos és

unokaöccse, Zsigmondy Béla bányarnérnökcik nevéhez fiÍzódnek az elso igazi
nagy és látványos sikerek a felszín alatti r'izek tÍrásokkal törtélió feltárásában'

és az alfrldi városok vízellátásárak megoldásában'
Budapesten a Margirszigeten Zsígmondy Vilmos (1821 1888) 1867-ben fúrta

azt a 118,5 m mély kutat' amely naponként 1414'7 liteÍ Vizet Szolgáltatott.

A Városligetben ugyancsak Zsigmondy Vilmos fúrta 1868-1878 kozött a

970'5 rn mélységÍi és 7,1 "C hőrnérsékletű vizet adó termálkutat- Ez a kút abban

az időben Európa legmélyebb kúltja volt, amely, az 1960-as években töfiént fel_

újítással, ma is üzemel. Ezt számos kút fúrása követte a tővárosban és vidéken.
Budapesten az elsó vízművet, mely 4 aknakútból állt, l868-ban helyezték üzem-
be a Duna kavicsteraszán.

Az Alföldön az első kifolyó vizet adó (altéZi) k[tat l878'79_ben Púspökla_

dányban fúrta Zsigmondy Béla ('1848'1916) a Magyar Allamvasutak részére'

Az ,,artézi kút" elnevezés onnan származik, hogy Franciaország Artois grófsá-

gában fúfták 1126'ban aZ elso olyan kutat' amelyik felszÓkő Vizet adott' AZ igazi
átütó sikert a Hódmezővásárhelyen 1880_ban, illetoleg 1884-ben átadott két, la_

kossági használatr^ szánÍ arÍéZi kút hozta' EZt követően rohamos gyorsasággal

nótt aZ ilyen kutak SZáma. Tc'bb vállalkozó sze]lemű iparos kezdett fÍlrással fog-

lalkozni. különrsen az Alföld déli részén, ahol a földtani viszonyok olyan párat-



F[LsZíN ALAl"lI V lZEINKRÓl-

lanrr] kedr'ezőek voltak, hogy rnár sekély mélységben (30-35 rn) 1'e]szöko vizet
talí]tak' EZ azonban a r'izek nagymérték[l pazar]ásához is Vczetett'

HtlltLl,tit.s Gl'ula (1853-1926) geoJógrrs Bethlerr András ',löldnívelésiigyi''
miniszter részére adott jclcntésében ( 1 894) felhívta a Íigyelrnet arra. hogy ,,az íl-
la:m a'L aÍtéZj kutak elfajult tigyét anikclr már boldog-boldogtalan fÍrr minden
rer]dszel néIktil kutat _ terelje helyes mederbe azáltal. hogy tÓr vényhozásilag
mondja ki aZ artéZi kút fúrrásának engedelemhez Va]ó kötését" (Csath 1977).
Nern sokka] később Halaváts a Duna-Tisza közén rlár 163 artézt kutat ismertet
(Halavíts l895)' A kovetkező években még gyorsabb a ktrtak számának növeke-
dése. l900-ban rnár több mint ezer altéZi kuttlnk Van, tíl]nyomórészt aZ
A1íö1dön.

Voltak azonban olyan települések' alrol ekkor még nem igényeJték a mélyebb
rétegvizek l-eltítráSát' 188,1-ben' amikor a Gazdasági Egyes|i]et anyagi segítséget
is ajánlott azon községek szárnára, arnelyek hozzírfognak cgy artéZi kúlt lé(esíté
séhez. Békéscsaba és Szalvas község' mir.1d mások is, e]fogadták aZ ajílnlatot.
Körösladány azonban így nyilatkozott: ,'mintlrogy a község azon kedvező hely
Zelben van' hogy a Sebes-Kiirös kÓZvetlen a köZSég alatt Íbly' s ivó sziikségletét
mindenki á]ta]ában onnan szerzi be. miután a Íblyó víz kellő egészséges és jó
ivóvizct szolgíltat. ' . nagymennyiségű kriltséges Ítton beszerzendó víz előál]ítá
sának sziiksége fenn nem forog. artézi kút készíttetését jelen viszonyában sztik-
ségesnek nem talál.ja s az iránt nem intézkedik'' (Csath' 1972)- A véletlenek kii-
lönös játéka, hogy napjainkban Írgy tűnik, mintha igazuk lett Volna' bár akkor
még senki sem tudta' hogy ennek a vidékrrek a rétegvizei arzénnal sZennyezettek
(ma visszalbgottabban írgy mond.jtrk' hogy káros elemdÍtsulást sZcnVedtek)'

l8ó9-ben r-rrcgalapították a Mlgy:r Állrlni Fö]dtani ]ntezetcr' ahol a rószletes
földtani térképezés] aZ íllta]ános és r'ész1etes Íijldtani térképek kószítése és kiarlí
sa rlellctt. l892_tő1 külön szakembel foglalkozott ásvány- és gyógyvizeink vé-
de]tnóve] és a telepüIések vízellátásl problémírinak megoJdásával' 1893-ban
szénhidtogén'krrtatás kezdódött az ország ktilönbÓZő részein' A Magyarhoni
Földtani Társulat l896 ban kiadta MagyarorsZág geológiai térkópét.

Hidrogeológiai kutatások és irányváltások a 20. sztrzadban

A gazdasági 1eIlendti]és a sz1rzad elején folytatódott, l907-ben megalakult a Ma-
gyar Allarli EÓtr'ös Loránd GeoÍlzikai Intézet (ELGI). a világ első geofizikai in-
téZete' ame]y speciális technológiák alkalmazrisával azóta is közr.ernűköcjik _
több egyéb szolgáltatás nrellett a fö]dtani környezetben tárolt l'ízkész]etek ku-
tatásábaI] '

A vízöb]ítéses fÍlrásmód bevezetése (l890) Ílj fejezetet nyitott a víztbldtani
kutatáSban, illetve az ország vízellátását szolgáló kutak fúrásában' Az ország ak
kori ter|i]etén, anely az egész Kárpát-rnedencét jelentette, a bókés időszak végén
már mintegy Ötezel tÍft kút szolgáltatta az tvóvizet Magyarországon. Az alÍö1di
ktltakorr kívül több domb_ és hegyvidéki telepü1ésen llér nöki-, geológiai irányí
tásSa| épített gravitációs rendszerű forráslbglaló művek biZtoSították a víZcllátást
(Dobos 2007).
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A l9 20. száZad fordulóján KvcLsstry Jenő (1850-l919) Vezetése és aZ általa

létrehozott Kultúlrmérnijki Irrtézmény tevékenysége során rnegkezdődott az

egész Kárpát nredencére kiterjedó egységes r'ízgazdálkodási reni1szer kialakítá

,i' a. r"jtBoert azonban megszakította az első világháborúl' A teriiletének egy'

halmadira csokkentett ország elvesztette egységes vízgyűjtő teriileteit' ami sZá

mos, máig senr rr-regolclott vízgazdálkodási problémát okoZott' A kezdeti lendület

leÍékezodótt. A magyar tuclósok ugyanakkor megpróbálták az egész Kárpát
medencére vonatkozó korábbi ismereteket összegezni, így Sztiletett meg id'

Lóczy Lajos (l849'1920) szerkesztésében a Káryátmedence 1:200000 méret-

arányú tbldtani térképe' valamint TeLegdí'Róth KrÍziy (1886-1955) műve: Ma-
gyaror szág geológiáj a ( l929).

Az első világhábor'út követő úl.; helyzetben a hidrogeológiai tel'ékenységnek

más dimenziói alakultak ki' új koncepciók kialakítására volt szükség' Ekkor
kezdódött meg az ország termálvizeinek kutatáSa' párhuzanloSan a szénhidro_

gén-kutatás első kísérleteivel. 1925-ben a meddó I' sz' kincstári szénhidlogén-

kutatólÍrrás nyomán Pílvai Vajnct I''ererLc (1886-196'1) irányításával Hajdúszo

bi'rszlón meginclult a lrévíZfeltáIás. Az l091 m talpmélységű kúf 73 "C hőmér-

sékletű jótios' sós hévizet t/ur f'el' amelyet nemcsak a gyógyftirdóben lrasznosí-

tották' hanem palackozták' továbbá tivegházak fűtésér'e, a kitermelt gáZt Vasúti

kocsik Világítására és áranfejlesztésre is haszná]ták' Ezt tÖbb államilag finanszí
roZott kutatófúIás hévízkÚrttá való kiképzése követte' Pávai-Vajna Ferencnek kci-

sZÓnhetjtik tÓbb jelentős gyógy' és héviziink feltárírsát (Szeged. Hajdúszoboszló,

Karcag, Debrecen, Szolnok).
Megjelent a fővárosról az első magyar nyelvű átfogó vízfcildtani rnonográfia

(HorLrsitzky l93Z). Az 193O'as évek r'égén elkésziilt Budapest gyógyforrá-

sainak kcizÓs védóterü]et-tervez eLe Vendl Ahddr (1886_1'97l) osszeállításában.

Papp Ferenc (1901 l969) ]TlegszeÍVezte az 19z10'es években a budapesti forá_
sok rendszetes rnegfigyelését, amit 1949-től az egész országta kiteÍjeSZtettek. AZ
ásvány- ós gyógyvizekkel, ter-málvizekkel kapcso1atos hidrogeo1ógiai kutatáSok

eredményességét mutatja, hogy 1936-ban Budapesten rendezték az elsó nemzet-

kózl Balneológiai Kongresszust (Dobos 2007)'
Az 1940-ei évek első Í'elében Észak-Erdély ismét Magyarország részévé vált,

a Magyar Á11arni Földtani Intézet kiadvárryaként 1950 ben meg1elent az,,Erdélyi
gyógyvizek (ásványvizek) kérniai osszetétele'' c' monográfitr (Straub 1950),

amely 52 gyógyvíz lészletes kémiai e]emzését tartalmazza, a ritka elerr-reket is

beleéÍl'e' l944-ben meglelent Stine ghy Józse.[ (.l892-1955) ,,A TiszántÍtl" c'
rnunkája, amely az elsó korszerű leírás az Alföld negyedidőszaki vízadó rend-

szereilő1, ta almazva a Partium-ba átnyúló teltiletrésZek ismertetését is, máig jól

haszná1ható kiváló térképi ábrázolásokkal (Siimeghy t9z14).

A 20. sz. első felében tovább nőtt a vízellátás céljait szolgáló kutak száma,

folytatódott a kutatás, az l940 es ér'ek elején már kb' 24000 artéZi kutat tartottak

nyilván' A vízkész]etek véclelme azonban akkor még nem állt a hidrológiai
szemlélet kÓzéppontjában' a víz rnég nem szerepelt az ásványi kincsek védendő

kéSzletei köZött' Nagymértékű vízpazarlás folyt, főleg a szabad kifolyású alfÓldi
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pozitíV arléZi ktltakbrjI. Az Alföld altéZi rétegVíZ kószletérrek Lrtánpiitlódási kér-
dései móg tisztázatlanok voltak

A pazarlásr'a a sok kcjziil Tirvol (1973) emlÍt egy póldát: Szentes határában a
K 99' kataszte szárr-rÍl. 1923-ban létesített artóZi kútbó1 Íé1haszná1at]anLr1
(Tirvol cikkc megírásakor míir 50 ól'e) tú]folyó \'íZ a kÍlt köliil mocsaras-nádas
tel |ilctct l]ozott létre. Ezeknek a mélységbeli r'izeknek az Lrt1u'tpótlódása azonban
nen tart lópést a Íbgyasztírs mértékéve], ebben az órtelemben tehát VíZbány/lszat
folyt.

Yízföldtan a második világháború után

A második vil1rglráború végkirnenetcle aZ orsZalgot lllegint gazdaSági mélypontra
juttatta' A háborút kör'etően a politikai, tírt'sada]rrli és gazdasági r'á]tozások egész
sora kö\'etkezctt be, teljesen ílj kor'szak keztlődött, amely nem vo]t mentes a
megLázkódtatásoktól. A 6060/1948-as rendelette] a r'izek köztrr]ajdonba kerti]-
tek, és valamennyi víz'ttgyt-vízgazdá]kodási Í'eladatot állarnir'á nyilvánítottak'
A víztigyi tevékenységet is központi irányítás aJ1r helyezték és Ílj szervezeti
rendszert a]akítottak ki'

A legnagyobb VáltoZást az új politikai rendszeL' az ún' szocialista tervgazdál-
koclásra r'a]ó átléIés jelentctte. A nagy iitemű és l'ízigényes iparl t'ejlesztés szük_
ségessé tettc az ország vízkószleteinek rnindaddig hiányzó felmérését. VilágossÍt
vált, hogy tt víz ztz ország egyik legtbntosabb termószeti kincse' KÖzponti kér_
déssé r'/iit a tcjlesztéshez sziikséges r'ízkészletek 1'e]tár.ása' Az 50 es és 60'as
években MagyarorsZágot a nemzetköZi ttldomínyos világban 'hidrológiai nagy-
hatalorn'' ként taftották számoll. Mo''^tltt.r'i En (l9l0_2009) vezetésével Európá-
ban az eisők közcjtt, 195;1-ben elkészij]t aZ ország első korlplex vízgazclírlkodási
keIetteIVe' arneJy az ipari, rnezőgazdas;igi és lakossígi vízigények várható nÓve-
kedóSét i-cyekeZett osszhangba hozni a rende]kezésre á]ló vízkész]etekkel' 1964._
ben szii]etett nreg a modern rnagyar vízgazdálkodíis alapjait lefektető víztigyi
tönény' amcly urár' a vízrrrinőség kérdését is becme]te a jogba. ezzel errlópai
mélcével is el(irelnutlitó töÍ\'ény volt. Ugyancsak cz a törvény vezette be a víZzel
kapcsolatos kefet|erveZési ÍendsZert, amelynek a 1étj ogtlsLllts ágít az európai víz-
jog csak 2()00_ben ismerte Í'eI.

Az alfö]di vízellátást szolgíúó kutak építése is I'elgyorsult a század násodik
t'e]ében' a teclrnológia gyorsan tqlódött, a nagyszítmÍl fúrás pedig jelentősen bő-
vítette a geológiai és hidrológiai ismereteket, a gazdasági haszon mel]ett felbe-
cs|i]hetetlen értékű adatmennyiséget szo1gáltatott a tudornítnyos mltnkához'
l980-ban az olszágban 58000 kutat tartonak nyílván. ebből 43000 volt az A]-
lö]dön' A sZolg,l]tatott ivóvízért besZedett vízdíj évtizedeken át alacsonyabb
volt. rrlint a valóságos termelési kcjltség' A vízdíjakon lévő jelentős állarni támo-
gatís nem öSZtönZött a vízzel va]ó takaré](osságra, ami a fe]szín alatti vízkincs
további pazarlírsírhoz \'eze|ett' I'dszlófu Woldentúr (1903 1984) löbb mint negy
r'en éve figyelmeztetett arra, hogy ,,a víZ megszűnt szabad jószág lenni.
Az emberiség.j övője érdekében gazclálkodnLrnk kel] l'e]e.''
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Azl970esévektőlkezdődőenrendszeresenjelentekmegp-ublikációkazal-
rorái'rei.guir"r. 

"nergiaszintjeinek 
(potenCiolnetrikus SZiltt]einek] csÓkkenéséről'

enrrek meisztintetéséie a'onban nem tönéntek hltekony jnteZkedések

;';;;; uizadó rétegek kutatáSa mellett fejlódésnek indult a kaÍSZtVíZ-

tutuialj ir. A I1. világháboiÍr után a karsztvizek ismeÍete felértékelődött' a VíZ

r'"r'"orrtar" és a mél-ybányák víz el]eni védelme miatt. A magyarországi szilárd

il;;;;;;';"' (szén, uáuxio termelése az 1970-es években érte el maximu-

.e.'^í r'í"ya.'"tí vízgazdílkodás tudományos és gyakorlati tekintetben egy

"rj", 

''""g"' 
,'i*re tqic'aott. Egyrrrást kövenék. az országos és nemzetkozi bít

"y""l"-'t3'ru'"*iák. 
Á bauxitb-ÁváSzat miatt évi rendszerességgel kiadták az

"áJ.r'ó""á*,iri 
Kozéphegységre kite|edő karSZtVíZSZint_térképeket' A Dunán-

iiiri [oreprl"gyreg kb. 100ó km2-nyr teLliletén műkciclö szen 
'es 

bauxitbányászat

", tqzo á, á"t ue gen már napi i rnillio m' \ izet emelt ki'^ F'rre a vízbázisra

""űeÁ"e' 
,"gioneii. vízmű éptilt' A bányavíz-hasznosítás fontos feladat lett'

Ér!i'* *i i' k]rneríthetetlennek tartották, de a nagy VíZkivéte1 hamal megmutat-

t., uJg", r,ottet. Magyarország egyes telületein a karsztvízszintek drámai regio

nális csökkenése iövetkezett 
-be a bíinyászati tevékenység következtében.

acsokkelésmértékeaZ19E0-asévekmásodikfelébenátlagosan50méterVolt
ile hcl1enkent elén( a l00 l]0 m t rs'

Az 1989-ben Magyaror'szágon \'égbement politikai és gazdasági tendszervál_

,oras gfot"r". változ*ásokat iozott a vízgazd'álkodásban -és 
a tudományos mun-

tat""'ágy,ua.t 1989-ben máI taltóS lemaradásban voltunk a nyrrgat-európai

technikai szinttól, s közben megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások'

Ezek rendkívüli elvárásokat fogálmaztak meg az élet számos teriiletén' így a

uágy terrileten is. Az elváráso'k legnagyobb teheÍéte]e a csatornázás minden

elmíadásának fe]számolása 2015'ig' A r-éndszefváltoZáSt kovetően az állam fo-

kozatosan megsZüntette a nyer'sanyigkutatások állami finansz-írozását' A kutató-

intéZetek fÓld1ani apparátusa egyhá"nadára Csökkent' A- Központi Fóldtani

Hiu"iot, ,o"g.rr.intettéi, helyene lJtrehozták a Magyar Geológiar SZolgálatot' ki-

ilnolag u.áTlarni 1eladatok ellátására' 2007' január 1-jén a Geológiai Szolgálatot

is meg'sztlntettet' jogutód1a a Magyar Bányászati és Foldtani Hivatal lett' A tu_

Jo.a"y e' ottatai,'Ú alapokra helyezódött, Stluktúrájában és irányvonalaiban is

megvá1tozott.'A ví.ga'dálkodás elé is ílj Í'eladatokat állítottak 
^Nagyon 

erós vízkészlet-

tataretos'iegra ósztÓnZő intéZk;déSek SZiilettek' Az 1990'es évek kÖzepén beve-

)"iiJr. " "l''pi-i árát, ami országosan 4070-os fogyasztás-csökkenést eredmé-

"y").,i 
e'-Jt hatására regionális hidrológiai Vá]toZáSok következtek be az Al-

tlitJ uiztartó létegeiben. ez Ér_rrtrota réiegvizei energiasz'intjének 1966-2006

tirro,, uJgr'"-"ni40 év idótaÍamú változásairól Marton (2009 p' 534) kéSzített

térképi és grafikus ábrázolásokat'
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A Magyar Alföld szerkczetének hidrtrgeológiai megisnrerósc

A nagyszámú víz és szénlridrogén kutató ÍÍrás eredményeként a20' száz.td vé-
gére elég adat gyűlt Óssze' hogy a hidr-ogeológia 1ő kérdései rlegválaszolásra ke-
ILil.jenek' FokoZatosan kia]aku]t a kép Magyar-ország rétegr'íztároló rendszereit ői'
az áramlási rendszelekől és a Pannon medence rnélyszerkezetéről. A mélységi
rétegvíztárolók és vízbeszerzési lehetőségek teki tetében eléggé egyÓntetű a
geológusok és a hidrológusok véleménye. A 130 éve folyó feltárások nyomán a
következő á]ta]ánosított kép alakult ki.

A klistÍtlyos alaphegység kőzeteinek vízlározás,' figyelmen kívül hagyható,
legleljebb valamely szerkezeti Vonal mentén telepített kÍlt tárhat fel kevés ás
víny_ vagy gyógyvizet. Magyarországon hasznosítható vízkész]ettel a tr-iász
alaphegység, harmadidőszaki mészkő és kong1or-nerátum, továbbá a felsó-
pannóniai és negyedidriszaki potóztts tiledékek tcndelkeznek. A hidegvizes
mé1ységi víztárolók kijZii1 legielentősebbek a negycdkori 1blyóvízt lerakó<lások'
Az ország tÍrt kútjainak 807o-át ezekre a rétegekre képezték ki'

Magyarország termá]vizekben gazdag terü1et. A ]eglontosabb töInelékes lré_
víztároló képződlnérryek az _500 m-nél mélyebbcn lévő rnedcnceii]eclékek. Az
Allöldön a hévízkutak mintegy 95clo-a a felsőpannóniai homoksolozatból ál]ó
porózus léteeekre tclepül' A hasadékos hévíztáro]ó képződrnények köZótt leg
idősebb a devon időszaki dolomit' de legjelcntősebb a ftlSőtriáSZ dolomit és
mészkőösszIet

AZ utóbbi ér'tizcdekben \'égzett ktltatások nyomán isrrrerjiik. hogy a Pannon-
medencében a fÓldkéreg l'ékonyabb az átlagosnál. A mcdence közcpén a kércg.
sőt a teJjes ]itosz1éra is .jelentősen elvékonVodott. A kéreg-kopeny határ
kb' 22 km' ahol a teljes ]itosztérát barírnto]ó töIési Zónákra és a felsó kéregbc is
eljutó rnagrna_benyomLrlásokra ]ehet következtetlri (Bodoky 1998). A kéreg a
kontinenseken átlagosan kb. 35 km vastagságú' A geotenniktls gradiens a Föl-
dön átlagosan 0'020-0'033 'C/rn' nílunk 0'0z12 0,06ó .C/m kiizött vírltozik, arli
mintegy másfélszerese a vi1ágátlagnak' A magyarországi hőíiram értékét számos
méI'és átlaga alapján 90-100 mWm2-nek becsülik, szemben az etrlópai kon1i
nensen kapott 60 mWÁn2 át]agéftékke1'

A Pannon-meclence tobb részrncdencéje' pl. a Kisalföld és az Alfö]tl a neogén
jdőszakot kÖvetően a negyedkorban tovább siillyeclt' A mcdence belső ter-ii]eteirl
szigetszcrríen kiernelkedő dombvidékeink és hcgységeink jclenleg is emelkeil
nek' A régió jelenleg főképp kompressziós, illetve elto1ódísos t'csZii1tségtér lratí'
sa alatt á]], a nedence szii]etéSe és tq1ődése idején jellenrző tígLI1ást aZ utóbbi
néhány rnillió évben térrcividtilós Yá]totta fcl. A hílzásos erecletű Pannon
medence és a kölnyezó hegyláncok jelenleg döntően kompressziós eróhatások
a]att állnak' Magyarország viszonyltÚában ez azt jelenti, hogy aZ ország ter|ilete
mintegy ér'i 800 rnr_rel csökken. (Grenerczy és Fejes 2007)'

A Pannon-medence köZponti' Magyarországhoz tartozó résZét, a Magyar Al-
l'öldet' félig vagy gyengén konszoIidált tcngeli, ta\'i és folyóvízi rnedcnce-üledék
tölti ki, inelynek \'astagsága 100 m-től több mint 70(X) nléteri'e terjecl. Ez az
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tiledékcissz]et egy erősen tektonizált alapon nyugszik, alrol a sasbércek és árkok

,.in,t,irt''t.eg"i 
"z 

5000 n-r't is elérik' Az alaphegység nagy változatosságúr me-

rev' ezáltal torékeny kózetekbő1 á1l

Áz árarnlási renászerek tekintetében sokáig vitatott r'olt néhány megállapítás'

sőt esetenként az egész koncepció. nevezetesen az, hogy az Alföld rnélységbeli

uirta.roitun egyáltitán van_e áramlás. A MagyaÍ AlfÖld fe]szín alatti vizeinek

erarr'lasi viszJnyait viszonylag korán, az l95O-es években kezdték részleteseb-

t"n t"nut,',anyo'ni' és az 196ó-as évek elején nyilvánosságra hozni' de az áram'

ia..i r"na.r". áttor meg nem volt egységes elméleti keretbe foglalva' Hazánkban

etsókent Errjrly; Míhrií|'az 1970-es években váZolta f-el egységes elméleti kelet-

ú"n 
" 

rr.l^gyui medence felszín alatti vizeinek gravitációs árarnlási rendszerét

iÉraeryi rölol. Rótlai Aru]rtis a Magyar AlfÖld felszín- alatti vizeinek nyornásál-

i"po,oí e. áramlási vrszonyait az Eidelyi'tele leílással megegyező módon ielle

mezte átÍbgó rr-runkájában (Rónai, 1985)'

Tóth Jizsef és Aíruósi Is^)ó.n (Albertai Állami Egyetem' Edmonton' Alberta'

Canada) felclolgozásában néhány éve tanulmány jelent meg a Geofluids folyó-

iratban a Pannú-merlence Í'elszin alatti vizeinek áramlási rendszereiról (Tóth és

Almási 2001)' Eddig ez a legátfogóbb és legtÓbb adatra támaszkodó értékelés a

medencéről. A kóze1váz \eíÍását |z-/ 4 mélyÍÍrás aclatai alapján vógezték, köZel

53000 pórusnyomás és vízszintadatot használtak t'el'

A ma ellbgadott, tudományosan megalapozott vélerrrény SZeIint a Pannon-

rnedence t'elsz]ín a1atti vizeirrek áranllási viszonyait két kü1önböző eredetű hajtó

erő hatálozza meg: a) a felszín domborzatából eredő gravitáCió' és b) a kózetváz

oldalirányír tektonikus kompressziója' A gravitációs erő által induká]t áramlás

zónájában aZ áIamtéI regiorrálisan nyitott, míg a kompressziós taÍtományban fe-

szíteit' A Í'e]só. kb. 400 És 1700 m mólységek kozti tartomány vizei _ egészüket

tekintve nyitott áranrlási rendszerekben folynak' utánpótlódásuk csapadékból

tÓfiénik, éS l]atároZott megcsapolódási vagy kiáramlási zónákon keresztü] térnek

vissza a felszínre.

Felszín alatti vízkészleteink szennyeződési lehetőségei
és a fo|yamat veszélyei

Mivel a l'elszírr alatti vizek készletei a csapadékból származnak' nyilvánvaló'

hogy a víz rrapjainkban már a légkörben szennyezódhet (savas esők' radioaktív

"ráL)' 
vi''"t ázek a hatások a legfelso, amÍlgy is szennyezett VíZrétegeket érin-

tik, á védett és a vízellátásban fő szerepet játszó rétegvizekben még nem jelen-

nek meg.
A fe'íszín alatti vizek Ósszetételét és minóségét meghatározó további hatáSok

a beszivárgási folyamat során a kőzetben való rnozgás éS tafióZkodás időtartama

alatt alakJnak ki. Esetenként a geológiar és geokémiai folyamatok által a hasz-

ná]atot korlátozó anyagok kerülhetnek a vízbe (lásd pl' az alfÓldi rétegvlzek

,r'"g"ng"d"tt határ f;leiti arzéntartalmát). Ezek a másodlagos természetes kon'

tuáináiionar nevezhetó hatások, amelyek a felszín a]att érik a vizeket'
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Jelenleg az arzén a legnagyobb teln]észetes kontarnináció a FcjItl édesvíz-
kész]eteiben' Az utóbbi évtizedekben derült ki. hogy az arzén-szennyeződés
sokkal gyakolibb a világban' mint kori,rbban gonaoItií. Ugyanakkor az is kide-
rült, hogy az uzón még alacsony koncentrírcióban is káros ]ehet az egészségre'
Annak el]enér'e, hogy nincsenek lrregbíZható hosszú iclőtartamÍt epirlcrniológiai
vizsgáJatok az arzenikózisnak ne\'ezett betegség kialakLr]ísírra. a korábbi 50 [g/]
megengcdhető konCentrációt l0 prg/l órtékre csökkentctték, e1c!ször az Egészség
Ligyi Világszervczet (wHo) 1993 ban' nli1d az Errrópai Unió 1997-ben' A ma-
gyar szakerlberck tirpasztalatai _ figyelerlbe vér'e a hazai táplálkozási szokáso-
kat - ncnl tírnrasztjírk a]íl ezt a szigorítást' de rlint EU e]őír-írst. a]kalmaznunk
kell. (ELrr-ópíban az arzén-kér.désben hazánk és GcirajgorsZíg érintett.)

A t'elszÍr a]atti VíZ szennyeződósének halrlac]ik lormája és tbr-rísa a t-elszín_
r'ő] érkező kontamináció. anleIy cgyértelrniien antlopogén hatáS. EZ keletkezhet a
károsodott rnilőségti t'elszíni vizek beszi várgírs ábó l' vagy szilárcl és csepptblyós
anyagok felszín alá jLrtírsábóJ' A fe]színi vizek szennyczőclésci fóleg ipaii ós me-
zőgazdasági eredetÍiek' A rótegvizck esetében többnyirc még biztosított aZ ant
topogén hatírsok kivédése. a hosszÍr ideig tart(l vízkiterr-nelés azonban az ilyen'
kolábban védettnek tekintett r'ízbázisok esetÓben rrróg vastag véclőréteg jelenléte
melIett is lehetőr,é tcszi a felszínró] tönénő kontaminációt.

A vizek szennyeződésének negyedik Íázisa a ltlszín alól kiterrne]t' mír a fe]-
SZínIe kelült vízben a]aku]hat ki' Akkor következik be' amikor aZ egyébként aZ
előírásoknak megfelclő víz rlagában a ternrc]cj vagy szállító bcrendezésekben
vcsz fel káros komponenseket' vagy a csővezetékben baktériumtenyószetek ala-
kulniik ki.

Az egyébként jó nlilőségíi víznek a vezetékben törtÓnő veszélyes romlására
tör'ténelni példík vannak' A korai kLr]tÍrriíkban ér,ezredekkel ezelőtt kiterjedt
ivóvíz vezetékháliizatok léteztek' Ezek eg1'ik ismer't példája a római bir-oda]om
városainak r'nagas technikai színr'lnr]ti vtzt ezetck-rendszcr.e' A rómaiak vízvc-
zetékeiben jcIentós rlennyiségíí óInot használtak 1'e1' Tebbutt (]983) azt a vé]e-
lt]enycl lcili ki' hor1 :r rcitttlti btrotlrIom btrkli.jhoz ltjbbek kCiZöll l'eltclretöen l
hosszú időn keÍesztiil ható tölneges óJonrnlérgezés is hozzíjárult. Az ólom lral-
mozódri (kumu]atív) méreg. jól dokumentálható hatásokkal' Az' ivóvíz-
vezetékckben n]a már tiltott az ó]om használata' A víZ rninőségét a kérniai té-
nvezők mellett a bakteriális ter'ékenység is befolyiísolja.

Vízszennvezések városi körnYezetben és a háztartásokban
A Fö]d lakosainak több nrint a lele jelenJeg már \'áIosokban él. Vrírosi te]eptilé
seken az emberi tevékcnység erősen fenycgeti a felszín a]atti víZ mil]osegc| es
készleteit. Az urbanizírció stilgetően köVete]i a jórninőségű ivóvizet, és ezzel
egytitt a nagy mennyJségű szennyvíz rncgleleJő kezelósét és elhelyezését. Az
ENSZ becs]ése szerint a következő 50 ér'ben a világ r'árosi ]akosainak szánra
6 ni]liár'dra nÖvekszik, ezért parancsoló sziikségszerűség, hogy rnegakar1írJyoz_
Zuk a \'íZ további szennyeződését a váÍosok alatt'
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Az 1970-es években az európai kormányok és Ónkormányzatok intézkedése'

ket kezdtek életbe léptetni a szennyr'izek kezelésére' mielótt a 1-e1színi víz1blyás-

okba vezették volna izokat. Némely helyen a bekövetkező javulás rragyon látvá-

nytls volt' Stockholrnban például néhány évtizeddel a szennyvízkez'e1'és belndítá-

sá utárr Ír1ra meg lehetett nyitni a korábban tiltott tengelparti strandokat'

A városi koinyezet Sajátságos és egyecli vonásokka] bíI, tekintettel a szánta-

1anpotenciálisszennyezőlbrrásra'KcizvetlenforlásokacSatornahálóZat,üZem-
arryag-tartályok szivárgásai és kiörr-rlései, peszticidek szétszóródása, (egyes or-

,rágőtu"n á.,olt katonai létesítmények olaj, benzin' ker-ozirr szerrnyeződései)

stb]A csatornahálózat szivárgásábó] származó köZvetlen kontamináció kisebb-

nagyobb mértékben ninden uárosban álta]ános jelenség' Ezek a szennyezők ti-

piliusan nit,'ogénuegyületek' detergensek' gyógyszerek, anyagcsele termékek'

növényi alkaloidák, stb'
AZ ipaÍ mellett a háztartások is nagy mértékben t'elelósek a vízminőségi

problémákért, a vizek kémiai szennyezéséért. Rohamosan nóvekszik azoknak a

iermékeklek a SZáma, anclyek szennyezni képesek vizeinket, és nem csak a

mezógazdasági kemikáIiákról van szó. Becslések SZeIint (Drangert és Cronin

zooa, p. 96) Áintegy 30000 kémiai komponens található a forgalomban levő fo_

gyaszt;si telmékekben. Az északl téltekén az ipar már többé-kevésbé ellerrőr_

iátt' de ,'kémiai társadalmr:nk'' háztartásai nem ilyenek' pedig ezek az anyagok a

|ermék használata kÖzben vagy után ktilónböző utakon kikertilnek a kÓrnyezet

be' A politikai clÓntéshozók, a végrehajtó és e]lenőrző szervezetek nem tudnak

lépést tartani a piacra keriiló új terrnékek ellenőrzésével' Nincs átfogó lakossági

potitiku o háztaitások bcfolyásolására, pedig már meglbgalmazódott a felisme-

ier, }'ogy ,,a kÓr nyezetvédelem a konylrában kezdódik''' A szelektív hulladék-

gyűjtésÉk még a kezcleti lépéseinél tanunk. A fó probléma az, hogy a lakosok a

iótyoui'", toalett-öb]ítéSSel egy sereg festékmaradványt, kozmetikumot' acetont'

olajat, gyógyszert és felsoroll-ratatlan számÍr egyéb terméket juttatnak a cSatorna-

hál,ózarba. Áz egyén maga legtöbbszijr úgy gondolja' (ha egyáltalán gondol rá)'

hogy ha a 1'estéLet a letblyó kagylóba mossa, a toxikus anyag kellően felhígul

miió a szennyvízkezelóbe vagy a betbgaclóba jut' Ez súlyos gond, már CSak azéÍt

is,mivelezekatoXikusanyagokkárosanbefo)yásoljákakezelésbenalkalmazott
biológiailag aktív anyagok hatékony rrrűködését'

A vizek vérle|rne a környezctvédelem fogalomrendszerében

A környezetvédelem alapvetóen emberkozpontú fogalom: aZ embert köZvetlenül

érintó iörnyezetre (víz, ievegő, épített kolnyezet) össZpontoSít, ezért hibás a föl-

dr biosztéru egészének megóvását célzó, élóvilág-centrikus telmésZetvédelem

szinonirnáj aként használni. A kettő telmészetesen ezenryi szállal összefügg, nem

vá]asztható el egymástól'
Már a legroiáubi civilizációk emberei felismerték, hogy saját jó1 felÍbgott éI-

clektikben védeniiik kell természeti környezetiiket. Az ősi társadalrnakban vallási

rítusok, tabuk gondoSkodtak bizonyos állatfajok, erdők, hegyek' vizek védelmé-

ról.AziparifonadalomelőttiidokbenatelméSzetierófonásokkimeríthetetlen-
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nek látSZottak. A va]óban nagyszitbású kajInyczel-á1alakítás az ipari tbrradirlom-
rna], i]l' az Eulópiu kívtili löldrészck gyarntatosításával kczdődött. Az eldők,
a sziíZtöldek és az őshonos állatvilág drírrnai pusztulása láttán sziilettek meg aZ
e]ső, mai szellmel nóZVe terméSZctVédelmi intézkedések. A rlÍrsodik vilígirábo_
rú utáni él,ekben figyeltek fel szé]es körbcn a népessógncivekedésnek és a kcjr-
nyezet súlyrlsbodó rlegterhelósének a negatív hatásaira' Nyilvánvalóvá lett,
hogy e gondok tne goldlisi'rhoz összehangolt intézkedésekre van szükség: egyre
nagyobb teret kapott' rnajd a kcirn yezetvédel nti minisztériumok vagy hasonló
szctvek ilegaJakulásávaI önálló intéZményrendsZeÍheZ.jutott, gazdasági, politi-
kai hata]omrrrít nőtt lr kÖrnyeZctvéde]em.

Magyarországon a ttlszín a]atti vizek védc]me e]őszór az 1964' évi vízügyi
tör'vényben szclepel, aho] e]ső alkalornrnal hasznáIjírk a tcilvénykczésben a,,vé_
dőidorn'' fogaimít' amely mint íÓldtani test' a vízbázls mennyiségi és minóségi
vódcIrnér'e sZolgá]' AZ első szé]esebb aspektusÍt környezetvéclelmi törvény 1976
ban, ajelelleg is élvényes 1995'ben je]ent meg' A víziigyi jog rögzíti az állanr
tuJajdonosi szercpét mindcn víz fe]ctt, de minden l'ízhasznílóra vonatkoznak bi-
zonyos 'jogok ós köte]ezettségek' EZ a tör\'ény rr-regfclel az Európa Tanács által
kjdolgoZott nodell alapelveirlek. úgymint aZ e]ő\'igyáZatosSág, helyettesítés
(az crősen kailnyezetszcnllyezó cljárásokat kisebb veszélyt jelentőkkel kell he-
lyetteSítcni)' a biológiai sokléleség l,édeIme' a termésZeti erőÍbrrások pusztításá-
nak ti]a]ma' a ..szennyező l'izet'' c]ve, a táIsada]om intbrmáció]roz való joga és
a ttirsaclalrni részvéte] e]vc' A törvény a víz r'édc]rnéről a l8. $ (l) szerint így
rendclkezik: ..A l'íz vódelrle kiter-jed a l'elszíri és íelszín alatti vizekr.e. azok
készleteir'e. minőségóre és rnennyiségére, a fe]színi r'izek medtére c\ panjÍra es
a víztartó képződnónyekre' "

Az EU Víz Ke rctirányclv (VKI)
Az Európai Parlament ós a Tanács 2000' október 23-án elÍbgailta a 2000/60.lEK
IÍiinye]vet (Víz Keretirínyelv) az európai közösségi intéz'iedések kereteinck
meghatározásáról a l'ízpolitika tcr |iletén.

Az emberiség a 21. századba a l'ilág vízválsríga fclismerésével érkezett'
A Föid l'ízkész]eteiből rlennyiségi és minőségt szernpontból is eeyre nehezebb
kie)égíteni l tálsacla]onl és az éliiviIág igénycit' A válság megoldásírra az Euró-
pai Unió tagáIlalnai elhatírrozták' ho_ry 2015-ig jri állapotba hoznak minden Í'e]
szfui és fc]szín aiatti Vizet, be]eértvc a vizcs élőhelyeket. éS elTe a Víz Kerel'
irányelvben jogi lag kóte]eZték n]a-qukat.

A Víz Keretirányelv és a benne clciÍt r'ízgyűj tő-gazdálkoclási terlezés szcm-
]élete döntően környezeti-ökológiai jelIegű' Ehhez a programl]oZ tiLltoZó fontos
elvár'ás a vízgyűjtő szinti] terr'ezés nlegkövetelésc' anlelyet Magyarországon már
50 éve bevezettek'

A Víz Keletirányelv hangsúlyozza' hogy az európai normáknak mcgÍ-eJelő
\,íZgazdá]kodílS megvalósítísíhoz sziikséges sZakemberek képzése érclekében
siilgősen intéZkedóseket kel] tenni, hogy aZ alapkLltatí]'sban és a Í'e]sóoktatásban
kapjon negt'elcló súlyt és erőÍorr1rsokat'
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A 14' cikk kimond.ja' hogy a tag1lllamoknak elő kell segíteni a társadalom tá-

.jékoztatását. aZ össZes érdeke]t fél bevonását az irányelv teljesítésébe, ktilönosen
a vízgyűjtő-gazdálkodírsi tervek elkészítésébe, feliilvizsgá1atába és korszerűsíté-
sébe. A tagállarnokrrak biztosítani kell, hogy rninden vízgyűjtő teliilet esetében a
tátsadalonr számára _ ide értve a vízhaszníiltikat is nyilr'ánosak és vé]emé
nyezhctők lcgyerrek' Kélés csetótr hozzírfélhetől'é kell tenni azokat a háttóÍdo-
kllmentumokat Ós információkat. amelyeket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv kéz-
iratának kidolgozásakor i'elhaszná]tak' A tagállamoknak rr társadalom aktír' rész-
\'étele éS a konzultírciók érdekében legalírbb hat hónap időtanamot ke]l biztosí-
taniuk a fenti dokumentumok írírsban töltérrő észrevételezésére'

BEIrÉNYI D' (2a09l Hol tartunk tt fetttttttrrhcLtó Jejlőléssel kapcsokLrbatt? Debreceni SZern]e XVII.
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