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KÖSZÖNTŐ

Mozgalmas időszak van mögöttünk! Óriási lehetőséget 

kaptak a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Ka-

rának kutatói amikor 2017-ben támogatásban részesült 

az „Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek 

fenntartható hasznosítása érdekében” című (rövid nevén 

INNOVÍZ), GINOP 2.3.2 kutatás-fejlesztési kiválóságot tá-

mogató projektünk. A szakmai program egy akkor záruló, 

hasonló volumenű felszín alatti vizek kutatásával foglal-

kozó pályázatunkra épült. Ez a program hangsúlyosan a 

K+F kiválóság erősítését, támogatását célozta meg, ezért 

nem kis büszkeséggel vágtunk bele projektünk megvalósí-

tásába.

Célkitűzésünk az volt, hogy a vízgazdálkodás, hidro-

geológia és talajvédelem területeit érintő alkalmazott 

kutatásokat végezve újszerű mérnöki megoldásokat 

dolgozzunk ki és azokat teszteljük, amelyek érdemben 

hozzájárulhatnak a felelős vízgazdálkodási gyakorlatok 

bevezetéséhez és alkalmazásához a felszín alatti vízbá-

zis védelemben, víziközmű szektorban és a termőtalajok 

védelme területén. 

Az innovatív megoldások keresése mellett legalább eny-

nyire fontos szempont volt a gazdaság és a társadalom 

számára kézzelfogható és viszonylag rövid időn belül 

hasznosítható projekteredmények felmutatása is. Minden 

kutató tudja, hogy ez nem könnyű feladat, ehhez a szak-

mai jártasság és találékonyság mellett elengedhetetlen az 

érintett gazdasági szereplők megszólítása, a technológiai, 

szakmai és piaci trendek követése, vagy a várható realitá-

sokat minél inkább közelítő előrejelzése. 

A felszín alatti vízkészelt-gazdálkodásban is leginkább 

három közismert tényező motiválja, bizonyos esetekben 

kényszeríti a kutatókat új mérési, adatkezelési és gaz-

dálkodási technikák bevezetésére: egyrészt a mindenki 

által tapasztalt klímaváltozás és a szélsőséges időjárási 

jelenségek gyakoriságának növekedése kedvezőtlenül 

hat a vízbázisaink utánpótlódására. Másrészt a globális 

népesedési és fogyasztási trendek, amelyek drámaian 

növelik a vízigényt, különösen a bolygónk nagy népsűrű-

ségű területein. Harmadrészt a digitalizáció, a szenzor- és 

mérési technika rohamos fejlődése korábban elképzelhe-

tetlen mérési, adatgyűjtési lehetőségeket nyitott meg az 

elmúlt évtizedekben, maguk után vonva a legkorszerűbb 

adatbázis-kezelési technikák alkalmazásának szükséges-

ségét, ideértve a Big Data és a Mesterséges Intelligencia 

kérdéskörét is.

Kiadványunkban szeretnénk azokat a legfontosabb 

eredményeinket csokorba szedve bemutatni, amelyeket az 

elmúlt 4 évben a Környezetgazdálkodási Intézet koordiná-

ciója mellett a Földrajz-Geoinformatikai Intézet és a Geofi -

zikai és Térinformatikai Intézet munkatársaival, valamint 

vállalati partnereinkkel közösen értünk el. Eredményeinket 

három kutatási modulba szervezve ismertetjük röviden, 

melyek kapcsán részletesebb szakmai információk is hoz-

záférhetők a www.hidrotanszek.hu/projekt_eredmenyek 

honlapon, továbbá az adott tématerület kapcsolattartójá-

nál, valamint a feltüntetett QR kód segítségével elérhető 

felületen. A kiadvány végén a projekt tehetséggondozási 

és publikációs hatásait mutatjuk be tételesen.

Bízom benne, hogy kiadványunk felkelti érdeklődését és 

további szakmai együttgondolkodásnak nyit teret. 

Jó szerencsét!

 Prof Dr. Szűcs Péter

 egyetemi tanár, szakmai vezető 

1. MODUL 

A szélsőséges időjárási körül-

mények, események vízpótlásra 

gyakorolt hatása nem elhanyagol-

ható. Különösen igaz ez hazánkban, 

ahol az ivóvízbiztonságot döntően a 

felszín alatti vízkészleteink mennyi-

ségi és minőségi állapota határozza 

meg. Kutatásaink számos alföldi 

és a bükki mintaterületen végzett 

mérésekre alapultak. Adatgyűjté-

seink a hidrológiai folyamatok jobb 

megértését, azok változásának 

detektálását és a beszivárgás (víz-

készletek utánpótlódása) inténzitá-

sának jobb megismerését célozták. 

Korábbi adatbázisokat bővítettünk 

új mérőpontokkal, adattípusokkal, 

vagy teljesen új mintaterületeken 

létesítettünk mérőállomásokat. A 

mért adatainkat korszerű adatke-

zelési és értelmezési eljárásokkal 

elemeztük.

Prof. Dr. Szűcs Péter, 

rektorhelyettes, egyetemi tanár

2. MODUL

Hazánk mezőgazdasági talajainak 

minősége közismerten kimagasló. A 

természeti adottságok és folyama-

tok mellett az antropogén hatások 

–  elsősorban talajművelés, öntözés 

– jelentősen befolyásolják, hogy a 

jövőben hogyan alakul a termőtala-

jaink állapota. Ennek jobb megis-

merését és az ezzel kapcsolatos 

szemléletformálást tűzte zászlajára 

a Földrajz-Geoinformatikai Intézet 

kutatócsoportja. A vízgazdálkodási 

és talajtani kompetenciák tudatos 

összekapcsolása, valamint az elvég-

zett, nagyon intenzív terepi munka 

jónéhány fi gyelemfelkeltő ered-

ményt szolgáltatott. A több száz 

feltárt talajszelvény és mintavételi 

pont adatainak adatbázisba rende-

zése, a számtalan terepi konzultáció 

és az újszerű mérési és adatfel-

dolgozási eljárások sok tanulságot 

eredményeznek a talajok aprózódá-

sa, tömörödése, erózióveszélyessé-

ge és vízgazdálkodása terén. 

Dr. Dobos Endre, 

intézeti tanszékvezető, 

egyetemi docens

3. MODUL

A vízgazdálkodás fontos és egyre 

égetőbb ügye az urbanizált régiók 

sajátságos vízgazdálkodási kér-

déseinek kezelése.  A vezetékes 

ivóvízszolgáltatás és csatornázás 

kihívásai, az ivóvízellátás nagy 

népsűrűségű területeken való 

fenntartható biztosítása, vagy akár 

a szennyezések feltárása és felszá-

molása tartoznak ide. Kutatóinkkal 

az újszerű távérzékelési módsze-

rekre és drón használatával végzett 

felmérésekre alapozott diagnosz-

tikai eljárások alkalmazhatóságát 

teszteltük, vezetékrendszerek tönk-

remenetelének ok-okozati összefüg-

géseit vizsgáltuk és egységesítettük 

térinformatikai rendszerekben. A 

geotechnika és talajmechanika 

laboratóriumi eszközeivel és terepi 

mérésekkel segítettük a vezeték-

hálózatok sérülékenységének jobb 

megértését, a mezőgazdasági 

talajok viselkedésének leírását és a 

felszín alatti talaj-, és vízszennyezé-

sek egyes folyamatainak elméleti és 

alkalmazott kutatását.

Dr. Madarász Tamás, 

intézetigazgató, egyetemi docens
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A csapadék- és az abból táplálkozó talajvizes rendsze-

reket sokféleképpen vizsgálták már korábban.  Munkánk 

részeként egyfelől a Nyírség, a Hajdúság valamint a 

Duna–Tisza közén található mintaterületeken, több 

mélységből vett vízmintákon izotópok koncentrációját, 

azok arányait határoztuk meg. Ily módon a vízkormegha-

tározás segítségével mérjük a lefelé szivárgás mértékét 

és sebességét.

Kutatásunk másik nagy vizsgálati területe a kapcsolódó 

idősorok elemzése volt. Ennek során több, a Hajdúság 

területén található megfi gyelőkút hosszú idejű vízszint 

adatsorainak, valamint a mért csapadékösszegek fi gye-

lembevételével összehasonlító vizsgálatokat végeztünk 

a hidrológiai kapcsolat számszerűsítése és a késleltetési 

idők meghatározása céljából. Korszerű matematikai 

módszerek alkalmazásával különböző periódusidejű 

ciklusokat kerestünk az adatsorokban azokat előbb 

külön, majd együttesen is vizsgálva. Az eredmények 

ismeretében a kapcsolatot napi és havi szinten is szám-

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZ UTÁNPÓTLÓDÁS 
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA IZOTÓPOS MÉRÉSEKKEL 
ÉS STATISZTIKAI VIZSGÁLATOKKAL

szerűsítettük, valamint az adatsorokban rejlő hidrológiai 

ciklusok felkutatásával a szabályszerűségeket is sikerült 

kimutatnunk.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A mintaterületeken elvégzett vizsgálatok segítenek 

megérteni a vízkörforgás dinamikáját, illeszkedve a 

jelenlegi, a klímaváltozás és földi vízkörforgalmát 

vizsgáló nemzetközi kutatási trendekhez. Kutatásaink-

kal hozzájárulunk a körforgásban rejlő kapcsolatok és 

szabályszerűségek megismeréséhez, amelyek alapján 

konkrét területekre előrejelzések adhatók, ezáltal a 

szélsőséges időjárási viszonyok negatív hatásai mérsé-

kelhetők. Az eredményekből megismerhető a lehullott 

csapadékmennyiség és a talajvízszint közötti kapcsolat 

szorossága, amely esetenként véletlenszerűnek tűnhet, 

ám vizsgálataink során közöttük számos, természetes 

folyamatokkal magyarázható ciklust mutattunk ki. Az 

eredmények ismerete segíti a helyi döntéshozók munká-

ját a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában, és 

előrejelzések készítésével támogatja a havariák elkerü-

lését, az utánpótlódás pontosabb meghatározásával.

KUTATÓK

• Ilyés Csaba, tudományos segédmunkatárs

• Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár

• Dr. Tóth Márton, adjunktus 

KAPCSOLATTARTÓ

• Ilyés Csaba; hgilyes@uni-miskolc.hu

• Talajvízkutak a Nyírségben

• A vizsgálatba bevont, Nyírség és Hajdúság területén 

található kutakban mért vízszintek és csapadékösszegek 

közötti késleltetés hónapokban kifejezve

• Adatsorok keresztkorreláció vizsgálata

4



76

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

Mivel a Bükk hegységben többcélú víztermelés folyik 

(ivóvíz-ellátás, balneológiai, energetikai és fűtési célú), 

a speciális karsztos vízadók minél alaposabb megisme-

rése stratégiai jelentőséggel bír a hegység és régiójának 

fenntartható vízgazdálkodása tekintetében. E téren na-

gyon fontos eredmény a hideg és termál karsztrendszer 

közötti hidraulikai kapcsolat fennállásának matematikai 

alapú bizonyítása. A létrehozott vízdomborzati modell, 

valamint technikai határok (lassan, ill. gyorsan utánpót-

lódó dinamikus és termál karsztvíz készlet) segítségével 

pillanatnyi készletbecslés és beszivárgás vizsgálat is vé-

gezhető. Ezek alapján a vízhasználó 

cégek megalapozottabban tervezhe-

tik a napi termelésüket, s ha szük-

séges, felkészülhetnek az alternatív 

forrásból történő ivóvíz beszerzésre. 

A mérési adatokból elkészített víz-

domborzati térkép alapján megha-

tározhatóak a hegységben jellemző 

áramlási irányok, továbbá bármely 

pontra vonatkozóan a várható poten-

ciál érték, melynek segítségével a 

kúttervezési vagy áramlási irányok-

kal kapcsolatos feladatok elvégzése, 

valamint a szennyezés terjedés 

modellezése is egyszerűbbé válhat. 

A modern matematikai módszerek-

kel végzett idősorelemzések a Bükk 

karsztrendszerének, áramlási és 

egyéb jellemzőinek jobb megismeré-

sét célozták.

A Bükk hegységben mintegy 30 éve működő Bükki 

Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) eszközfej-

lesztéssel egybekötött mérőhely bővítésére került sor, 

a folyamatos mennyiségi monitoring tevékenységet 

minőségi paraméterek (pl. vízkémia, izotópok) mérésével 

is bővítettük.

Az európai szinten is unikális mérőrendszer hosszú távú 

adatsorain tudományos célú, új generációs statisztikai 

elemzéseket, valamint azok komplex értelmezését 

végeztük el. A vizsgálatok kitértek mind a bükki hideg, 

mind pedig a termálkarsztos rendszerre. Bizonyítottuk 

e két egység hidraulikai kapcsolatát, kidolgozásra került 

egy, a BKÉR adatsorain, a geológiai felépítés sajátságain, 

a karsztvízdomborzaton alapuló pillanatnyi vízkészlet-

becslési módszer. A különböző módszerek alkalmazása 

során számos összehasonlító vizsgálat elvégezésére ke-

rült sor, melyek alapján vízvezető képesség és tározási 

jellemzők mentén egymáshoz képest rangsorolni lehet 

a vizsgálatba bevont földtani formációkat. Kutatásaink 

során kitértünk a bükki termálkarszt egyes területein a 

hőmérsékleti viszonyok vizsgálatára és bemutatására 

is. Komplex eredményeink nagyban elősegítik a Bükk 

karsztrendszerének minél jobb megismerését.

ÚJ FEJEZET A BÜKKI KARSZTVÍZ ÉSZLELŐ 
RENDSZER TÖRTÉNETÉBEN

• Nagyvisnyó-17 fi gyelőkút közel harminc éves vízszint 

adatsora és csapadék adatok

• Gain függvény, az áramlási szakaszok meghatározására

KUTATÓK

• Dr. Lénárt László, címzetes egyetemi tanár

• Miklós Rita, tudományos segédmunkatárs

• Dr. Darabos Enikő, tanársegéd

• Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus 

• Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár

KAPCSOLATTARTÓK

• Miklós Rita; hgmr@uni-miskolc.hu

• Dr. Darabos Enikő; daraboseniko@gmail.com
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alakulása. A spektrális elemzés 

módszertanát ilyen jellegű vizsgá-

latokra ritkán használják, mivel az 

eredmény megbízhatósága miatt 

hosszú idejű méréseket kíván meg. 

Szerencsére már több mint 100 

év hosszúságban állnak rendelke-

zésre ilyen adatsorok, így a teljes 

XX. századra ki tudtunk számolni 

országosan előforduló csapadékcik-

lusokat éves, havi és napi adatokból, 

valamint az előrejelzés kidolgozá-

sának segítségével a jövőre nézve 

is egy szabályszerűségeken alapuló 

becslést tudtunk létrehozni a várha-

tó csapadékösszegekre vonatkozó-

an. Az ilyen periódusok, kapcsolatok 

felkutatása különösen fontos a 

fenntartható vízgazdálkodás, a vál-

tozó klímához való alkalmazkodás 

megvalósításához, mivel a felszín 

alatti vizeink a lehullott csapadékból 

táplálkoznak, így abban bármilyen 

változás az egész folyamatra hatás-

sal lesz.

8

A folyamatosan változó földi klíma dinamikájának 

megértéséhez különösen fontos, hogy megtaláljuk a 

folyamatokban rejlő mintázatokat. E célból kutatásunk-

ban számos hosszú idejű adatsoron (110 év hosszúságú 

csapadék, 50-60 év hosszúságú vízszint) fejlett ma-

tematikai módszerekkel végeztünk vizsgálatokat. Az 

alkalmazott módszerek célja, hogy a 

véletlenszerűnek gondolt csapadékese-

ményekben szabályszerűségeket keres-

sünk. A spektrális elemzést alapul véve 

éves, havi és napi csapadékösszegekből 

számos periódust sikerült kimutatni, 

majd Wavelet-elemzés módszerta-

nával ezen periódusok erősségének 

alakulását részletesebben vizsgáltuk, 

végül az eredmények felhasználásával 

előrejelzést készítettünk a debreceni 

mintaterületünkre több forgatókönyv 

előállításával.

Vizsgáltuk, hogy a különböző globá-

lis klímajelenségek milyen hatással 

vannak a Kárpát-medencében lehullott 

csapadék mennyiségére, s hogy ebben 

milyen ciklikusság fi gyelhető meg. A 

leghíresebb El Nino mellett számos 

egyéb klímaoszcilláció hatását vizs-

gáltuk, és kimutattuk, hogy kismértékben, de a klímát 

Közép-Európában is képesek befolyásolni.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A kutatás során jobban megismerhetővé vált a Kár-

pát-medencében lehullott csapadék mennyiségének 

SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK VIZSGÁLATÁRA 
ALKALMAS SPEKTRÁLIS ADATFELDOLGOZÁSI 
MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE

KUTATÓK

• Ilyés Csaba, tudományos segédmunkatárs

• Dr. habil. Turai Endre, egyetemi magántanár

• Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár

KAPCSOLATTARTÓ

• Ilyés Csaba, hgilyes@uni-miskolc.hu• Éves csapadékösszegek becslése 2010-2020 közötti időszakra, az 

azóta mért csapadékösszegekkel együtt

• Éves csapadékösszegek amplitúdóspektruma 

Budapest (bal felső), Debrecen (jobb felső), 

Pécs (bal alsó), valamint Szombathely (jobb 

alsó) városokra
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tősége, hogy az összetett vizsgálatok által bizonyítást 

nyert, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett 

a rekultiválatlan meddőhányók nehézfémtartalma 

nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti víztestek 

minőségét.  A kutatás rámutatott, hogy az egyébként 

sérülékenynek tekintett karbonátos összletek esetében 

is működhet olyan geokémiai gát, amely a felszín alatti 

vízkészletek védelmét segíti. 

10

A munka célja a rekultiválatlan rudabányai bányaterület 

környezeti állapotának megismerése volt. A meddő-

hányókból az esővel kimosódó nehézfémek a felszín 

alatti vízadókba és a felszíni vizekbe jutva elszennyezhe-

tik azokat. E folyamat meglehetősen összetett, amely-

nek megismeréséhez átfogó terepi és laboratóriumi 

vizsgálatok szükségesek. Az első kutatási rész az egyes 

nehézfémek meddőhányó anyagból történő kimosódá-

sának vizsgálatára irányult. A kutatás következő szaka-

szában ennek a folyamatnak a modellezését végeztük 

el. Mivel a szimuláció során meggyő ződtünk arról, hogy 

bizonyos paraméterek mellett egyes nehézfémek mo-

bilizálhatók, a kutatás harmadik fázisában ezen kom-

ponensek felszín alatti terjedését vizsgáltuk. A kutatás 

záró szakasza a felszíni vizekbe mosódó nehézfémek 

vizsgálatára irányult. Vizsgálataink eredményei alap-

ján megállapítottuk, hogy bár a rudabányai meddő-

hányóknak helyenként jelentős, könnyen kimosható 

nehézfémtartalma van, annak terjedése a karbonátos 

környezetben gátolt, így az jelentősen nem befolyásolja 

a felszíni és felszín alatti vizek minőségét a rudabányai 

bányaterületen.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A kutatás tudományos értéke a transzportfolyamatokat 

leíró egydimenziós matematikai egyenletek paramé-

ter-érzékenységének az értékelése. Gyakorlati jelen-

FELHAGYOTT BÁNYATERÜLETEK NEHÉZFÉM-MOBILIZÁCIÓS 
VISZONYAINAK ÉS KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

tősége

nyert, 

a rekul

nem ve

minősé

sérülék

is műk

vízkész

KUTATÓK

• Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

• Dr. Kovács Balázs, c. egyetemi tanár

• Dr. Czinkota Imre, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Dr. Tóth Márton; hgtoth@uni-miskolc.hu
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INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

Új, számítógép-vezérelt (automatizált) hidro geofi zikai 

szelvényértelmezési eljárásokat fejlesztettünk. A 

mesterséges intelligencia matematikai eszköztárát a 

hidrogeológia egy új területén alkalmaztuk. A genetikus 

algoritmussal támogatott adatfeldolgozási metódus 

az előzetes földtani információk hiányában is pontos és 

megbízható megoldást nyújt, mely növeli a feldolgozás 

hatékonyságát és jelentősen csökkenti a költséges 

laboradatok szerepét az értelmezés során. A módszer-

fejlesztés kiterjed a felszínközeli telítetlen tartomány és 

a mélységi termálvíztárolók fi zikai jellemzésére. A méré-

sek kiértékelésével pontosabban és megbízhatóbban 

csoportosíthatjuk a földtani képződményeket, vala-

mint kiszámíthatjuk azok kőzetfi zikai tulajdonságait. A 

kifejlesztetett módszerek hasznossága megmutatkozik 

a vízkészletek becslésében, azok hatékonyabb kiterme-

lésében és a vízminőség-védelemben. A módszerfej-

lesztés eredményét Q1/Q2 rangsorolású tudományos 

közleményekben mutattuk be.  

A projekt keretében beszerzett, korszerű vízkutatási 

szondákkal felszerelt fúrólyuk-geofi zikai berendezéssel 

olyan komplex műszerpark jött létre a Miskolci Egyetem 

Geofi zikai Intézeti Tanszékén, amely alkalmas vízföldtani 

és környezetvizsgálati feladatok terepi geofi zikai méré-

sek alkalmazásával történő megoldására.
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A fúrólyuk-geofi zikai szondákkal gyűjtött adatok együt-

tes feldolgozásával a talajrétegek/kőzetek hézagtérfoga-

tát, víztelítettségét, agyagtartalmát és a szilárd kőzet-

vázat alkotó ásványok mennyiségét és összetételét, ill. 

azok becslési hibáját határoztuk meg. A kiértékelést 

általunk fejlesztett 

számítógép-vezérelt 

adatfeldolgozási (ún. 

inverziós) eljárásokkal 

végeztük. A mester-

séges intelligencia 

eszköztárát felhasz-

nálva, természetes 

szelekció elvén alapuló 

kiértékelési módszert 

dolgoztunk ki, melyet 

mérnökgeofi zikai szon-

dázási adatokon tesz-

teltünk. A felszínközeli 

telítetlen üledékes 

képződmények és talajok ásványi- és fl uidum-jellemzőit, 

ill. térfogatjellemző paramétereit együttesen határoz-

tuk meg, amely lehetővé teszi a laboratóriumi mérési 

költségek jelentős redukálását. A módszert sikeresen 

alkalmaztuk a fenti kutatási tartománynál mélyebben 

fekvő vízadó rétegek jellemzésére. A víztároló kőzetek 

fi zikai paramétereinek meghatározása vízkutató fúrások-

ban mért fúrólyuk szelvények alapján történt, melynek 

eredményeit megerősítették a próbaszivattyúzási vizsgá-

latok. A rétegek vastagságának, kőzetfi zikai és szivárgási 

jellemzőinek meghatározását és szelvényszerű megadá-

sát több hazai mintaterületen elvégeztük.

VÍZTÁROLÓ KÉPZŐDMÉNYEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS 
HIDROGEOFIZIKAI ADATFELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK ÉS 
MÉRŐESZKÖZPARK FEJLESZTÉSE

• 
KUTATÓK

• Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi tanár

• Dr. Abordán Armand, tanársegéd

• Mahmoud Ali Abdellatif, tudományos segédmunkatárs

• Omar Marashly, tudományos segédmunkatárs

• Dr. habil. Turai Endre, egyetemi magántanár

• Dr. Vass Péter, egyetemi docens

• Nádasi Endre, tanársegéd

• Kilik Roland, tudományos segédmunkatárs

KAPCSOLATTARTÓ

• Prof. Dr. Szabó Norbert Péter; gfnmail@uni-miskolc.hu

N = É

Easting = Keleti irány

Northing = Északi irány

Legend = Jelmagyarázat

Elevation = Szintemelkedés

Road = Út

EGS profi le = EGS profi l

Hole = Fúrólyuk
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eológiai paraméterei közötti kapcsolatot hatékonyan 

feltártuk. Vizsgálataink során a kőzetek agyagtartalmát 

és szivárgási tényezőjét meghatároztuk a fúrólyukak 

teljes hossza mentén és a fúrások közötti régióban. 

A mért geofi zikai paramétereket összehasonlítottuk 

laboratóriumi magvizsgálati eredményekkel, ill. az új 

adatfeldolgozási eljárásokat terepen is sikerrel alkal-

maztuk. Agyagos homok termálvíztároló képződmények 

agyagtartalmának és szivárgási tényezőjének megha-

tározását végeztük el, valamint felszínközeli telítetlen 

rétegek kőzetfi zikai paramétereit is meghatároztuk PSO 

elvű inverziós eljárással.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

Új kiértékelési módszereket fejlesztettünk fúró-

lyuk-geofi zikai adatok hatékony és korszerű feldol-

gozása céljából. A kifejlesztett módszerek 

alkalmasak a különböző vízadó képződmények 

kőzetfi zikai paramétereinek (víztartalom, 

levegőtartalom, agyagtartalom, kőzetössze-

tétel, szivárgási tényező) meghatározására. A 

kifejlesztett faktoranalízis alapú módszerek-

kel független, pontos és megbízható becslés 

adható az üledékes rétegek agyagtartalmára 

és szivárgási tényező-eloszlására vonatkozóan, 

melyek kiemelt fontossággal bírnak a kőzetek 

víztároló-kapacitásának meghatározása és 

a vizek kitermelése szempontjából. A PSO 

eljárás tanuló paramétereinek hiperparamé-

ter-becsléssel történő előállítása egyedülálló 

eredmény a módszer matematikai algoritmusa 

vonatkozásában. A kutatás eredménye a jövő-

ben jelentős mértékben hozzájárulhat a hazai 

porózus víztestek kutatásához. A kutatás végső ered-

ménye a módszerfejlesztési eredményeket tartalmazó 

PhD értekezés, ill. egy Q1 rangsorolású tudományos 

közlemény. 
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A madárrajok mozgását modellező PSO eljárásra alapozva 

új, fúrólyuk szelvény-értelmezési eljárásokat fejlesztettünk. 

Mivel a hagyományos adatfeldolgozási módszerek érzéke-

nyek a kezdeti modell megválasztására, attól függetlení-

tettük a kiértékelést. A becsült modell alapján számított 

adatok és a mérési adatok eltérését sikerült jelentősen 

csökkenteni, mely pontosabb és megbízhatóbb vízföldta-

ni modell meghatározását teszi lehetővé. A PSO eljárás 

folyamat jellemző paramétereit objektív módon, kétlépcsős 

algoritmussal határoztuk meg. Bevezettünk olyan dimen-

ziócsökkentő eljárást, mely a mérési változók könnyebb 

értelmezését szolgálja. Az előállított statisztikai mennyi-

ségek és a víztároló képződmények kőzetfi zikai és  hidrog-

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁS-ALAPÚ ADATFELDOLGOZÁSI 
MÓDSZEREK

Mért mérnökgeofi zikai 

szondázási adatok

Faktoranalízis

(Jöreskog-féle eljárás)

Faktorsúlyok

Particle Swarm

Optimization (PSO)

C1 és C2 

vezérlőparaméterek

Simulated Annealing

PSO optimalizált faktor 

értékek

Regresszióelemzés

Víztelítettség szelvény

(Sw)

KUTATÓK

• Dr. Abordán Armand, tanársegéd

• Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi tanár

KAPCSOLATTARTÓ

• Dr. Abordán Armand, gfaa@uni-miskolc.hu
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ill. a magadatok méréséből származó információ térbeli 

kiterjesztésében.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A kőzetek akusztikus hullámterjedési sajátságainak és 

a bennük végbemenő relaxációs jelenségek leírására 

analitikus modellt fejlesztettünk. A kőzetmagok labora-

tóriumi vizsgálatával a fi zikai sajátságok nyomásfüggé-

sével foglalkoztunk, mely a fúrásokból nyert információ 

kiterjesztését és kalibrációját szolgálja. Az akusztikus 

hiszterézis jelenségét (melynek során a nyomás alá 

helyezett kőzet a terhelés megszűntével nem a terhelés 

előtti állapotába tér vissza) a modellel egyedülálló mó-

don magyarázzuk, melyben új kőzetfi zikai paramétereket 

vezettünk be és inverziós módszerrel határoztunk meg. 

Mivel a kőzetekre ható nyomás változásakor egyidejűleg 

kettőnél több belső folyamat is kialakulhat (pórustér 

vagy mikrorepedések záródása, súrlódások a szemcsék/

repedések felületén), ezért ezen elemi változások együt-

tese gyakorol hatást a vizsgált akusztikus elnyelési/

veszteségi jellemzőkre. A fenti jelenség magyarázatára 

modellt alkottunk, mellyel tetszőleges számú jelenség 

együttes hatását képesek vagyunk leírni és előrejelezni. 

A kutatások eredményeiből megvédett PhD értekezés 

és nemzetközi konferenciacikkek születtek.

16

A kőzetekben terjedő akusztikus hullámok terjedési 

paraméterei az alkalmazott geofi zikai kutatásokban 

fontos szerepet játszanak. A laboratóriumban történő 

ultraszónikus mérések előnye, hogy felügyelt viszonyok 

között modellezhető a különböző fi zikai körülmények 

(nyomás, hőmérséklet, póruskitöltés) hatása. Akusztikus 

laboratóriumi kísérletek alapján modell- és módszer-

fejlesztést végeztünk akusztikus relaxációs jelenségek 

kőzetfi zikai vizsgálata céljából. Az akusztikus hullámter-

jedési sebesség és elnyelés nyomásfüggésének leírásá-

ra új kőzetfi zikai modellt állítottunk fel, melynek alapján 

a számított adatok a mérésekkel összhangban állnak. 

A Geofi zikai Tanszék kőzetfi zikai laboratóriumában 

kalibráló és tesztméréseket végeztünk a longitudinális 

és transzverzális hullámterjedési sebességek változó 

nyomás alatti mérésére. Matematikai modellt alkottunk 

a sebesség-nyomás függvény leírására a kőzetminta 

fel- és leterhelése esetén. A kompressziós- és nyíró-

hullámok terjedési sebességéből következtethetünk a 

kőzetek porozitására és áteresztőképességére. Labor-

vizsgálataink eredményei kiterjeszthetők a mélységi 

kőzetek fi zikai tulajdonságainak meghatározására. Az 

eredményeknek gyakorlati haszna jelentkezik a vízkuta-

tásban szükséges anyagi paraméterek megismerésében, 

AKUSZTIKUS RELAXÁCIÓS JELENSÉGEK 
KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATA

KUTATÓK

• Dr. Kiss Anett, tanársegéd

• Prof. Dr. Dobróka Mihály, professor emeritus 

KAPCSOLATTARTÓ

• Dr. Kiss Anett; gfka@uni-miskolc.hu
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leürülési folyamata nem egyforma ütemben zajlik.

A kutatások bebizonyították, hogy bizonyos tervezési 

feladatok elvégzéséhez nem szabad a folyó hatását 

matematikailag időben állandóként közelíteni. Egy 

időben állandó matematikai modell a folyóhoz közeledve 

egyre kisebb pontossággal képes a jelenségek leírására, 

és vizsgálatára. Ilyenek például a vízkivételek befogási 

zónái, az oldott szennyezőanyag csóvák terjedési iránya, 

üteme, térbeli kiterjedése és koncentrációi, valamint 

vízbázisok védőidomának alakja és térbeli kiterjedése.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A folyó hidraulikai hatásainak, a hatástávolságoknak 

és vízadóval való kapcsolatának részletes vizsgálata 

mérések elvégzésével, az eredmények feldolgozásával, 

és az ezeken alapuló numerikus modellezésekkel segíti 

a parti szűrésű vízbázisaink és a folyóval kapcsolatban 

álló felszín alatti vízkészleteink védelmét. Magyarorszá-

gon a lakosság 40%-ának napi vízigényét fedezik parti 

szűrésű vízbázisokból, 

amelyekből a legtöbb a 

Duna mentén található. 

Távlati ivóvízbázisa-

inknak 75%-a parti 

szűrésű, azaz a jövőbeli 

vízkészlet-gazdálko-

dásban egyre nagyobb 

szerepet játszanak. A 

felszíni és felszín alatti 

vizek kontaktzónájá-

ban bekövetkező szennyeződés-terjedési folyamatok 

megértéséhez is szükséges az ott zajló hidrodinamikai 

folyamatok jobb ismerete. Iparterületeink nagy hánya-

da található ugyanis felszíni víztest közelében, ahol a 

felszín alatti víz potenciális vagy meglévő szennyezése 

felszíni vizekkel kapcsolatba léphet.
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A folyó és a felszín alatti víz között szoros kapcsolat 

állhat fenn. A folyók megcsapolhatják és táplálhatják 

a velük kapcsolatban álló talajvízadókat és a kapcsolat 

erősségétől függő mértékben határozzák meg az ott 

lezajló vízáramlási folyamatokat is. A hatás összetett, 

időben változó és nemcsak a keskeny partmenti zónát 

érinti.

A kutatások eredményeként 

három hatástávolság került 

megállapításra: (1) ameddig a 

folyó emelkedő vízállása alatt 

a mederből a vízadóba lépő 

vízrészecske eljut, (2) ameddig 

a folyó emelkedő vízállása miatt 

a vízáramlási sebesség előjelet 

vált, tehát megfordul az áramlás 

a vízadó rétegben valamint (3) 

ameddig a folyó hatással van a 

vízáramlási sebességére és a talajvízszint alakulására. 

A hatástávolságok időben és térben változnak. A folyó 

árhullámának hatására a talajvízadóban is napról napra 

változik a vízáramlás, és a vízadó réteg feltöltődési és 

FOLYÓ ÉS TALAJVÍZ 
HIDRAULIKAI 
KAPCSOLATÁNAK 
ÚJSZERŰ 
VIZSGÁLATA

KUTATÓ

• Kolencsikné Dr. Tóth Andrea, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

• Kolencsikné Dr. Tóth Andrea; 

hgandi@uni-miskolc.hu

• felszíni víz és talajvíz hidraulikai 

kapcsolatának típusai

• különböző árhullámok hatására számított talajvízszintek 

a folyótól való távolság függvényében

• talajvíz mintavétel patakparti fi gyelőkútból
• a folyó-talajvízszint kapcsolat közötti hiszterézis, a mért és 

számított adatok illesztése különböző modellparaméterek 

alkalmazásával

• monitoring kútba telepített 

folyamatos vízszintregisztráló
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IINNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A mai mezőgazdaság legégetőbb 

problémáinak egyike a talajtuda-

tos művelési rendszerek elterjesz-

tése. A döntés már az Unión belül 

megszületett és lassan érvényesül 

a Közös Agrárpolitika támogatási 

rendszerébe. A támogatás alapja 

a talajvédő művelés és ennek pozi-

tív, bizonyítható hatása, melyet a 

szakma indikátorokhoz köt. Ezen 

indikátorok egy része nehezen 

általánosítható, mérhető objektív 

módon, miközben a szakma ismeri, 

látja ezeket a folyamatokat és a 

folyamatokat jelző morfológiai 

jellemzőket. A projektben azokat 

a talajmorfológiai jellemzőket 

és talajgenetikai folyamatokat 

próbáltuk közérthető formában 

megjeleníteni annak érdekében, hogy a gazdák mindezek 

ismeretében határozhassák meg a további lépéseket, 

teendőket. A tudatos talajhasználat eredményeinek 

visszajelzése nemcsak Uniós elvárás, hanem világszerte 

kiemelt kutatási irány.

20

A projekt a talajgenetikai és mor-

fológiai tudás visszaintegrálását 

célozta meg, kiemelt fi gyelmet 

fordítva a talajgenetikai napi 

szintű alkalmazhatóságára. 

Több mint 300 talajszelvényt 

ástunk ki, mintáztunk meg az 

ország különböző pontjain, majd 

értelmeztük azokat tematikus 

térképek formájában. A talaj-

minták laborelemzésével, a 

terepi nedvesség, vezetőképes-

ség görbék felvételével, terepi 

szelvénymorfológiával, továbbá 

a RTK-s domborzatmodellek és 

hozamtérképek illeszté-

sével egy olyan komp-

lex adatbázist tudtunk 

létrehozni, amely segít a 

terepi morfológia kalibrá-

ciójában és értelmezésé-

ben. A módszeregyüttes 

elemei önmagukban 

nem újak, mégis ritkán 

találkozunk ilyen gazdag 

adatbázissal, melynek 

kialakításánál a precíziós 

művelési rendszerek tá-

mogatása és a művelési 

zónarendszer kialakítása 

volt az irányadó.

TEREPI TALAJVIZSGÁLATI 
MÓDSZEREGYÜTTES KIFEJLESZTÉSE

KUTATÓK

• Dr. Dobos Endre, egyetemi docens

• Kovács Károly, tudományos segédmunkatárs

KAPCSOLATTARTÓ

• Dr. Dobos Endre, ecodobos@uni-miskolc.hu
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gyűjtését. A talajnedvesség-szenzorok a talajok elekt-

ro-fi zikai tulajdonságai alapján becslik a víz mennyisé-

gét, mivel a víz és a talaj szilárd részecskéi között igen 

jelentős különbség van. Az összefüggés azonban nem 

csak a nedvességtartalom, hanem számos más talaj-

jellemző függvénye, így a helyes kalibrálás elengedhe-

tetlen. Jelenleg nem létezik olyan kalibrációs eljárás, 

amely a telepítéskor elvégezhető és nem változtatja 

meg a szenzorok közvetlen – mért – környezetének 

fi zikai tulajdonságait. A projekt keretében összevetettük 

a létező kalibrációs eljárásokat és javaslatot tettünk az 

operatív rendszerek esetében használandó kalibrációs 

eljárásra. 

A „high tech” szenzorok mellett az olcsó szenzorokból 

összeállított rendszerek hatékonyságát is teszteltük. 
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A projekt egyik fő célja a 

talajnedvesség monitoring 

alternatív megoldásainak 

összevetése és tudományos 

alapossággal megtervezett 

és végrehajtott összehason-

lító vizsgálatok elvégzése 

volt. Munkánk keretében 

megvizsgáltuk az olcsó és 

kevéssé kalibrált, „fekete 

doboz” jellegű civil kutatók 

(citizen science) által hasz-

nált szenzorokkal kialakított 

mérőhálózatok, valamint  a 

tudományos célokat kielégítő, de drága és ezért kis sű-

rűségben telepített szenzorrendszerek hatékonyságát. 

A hatékonyság mellett célunk volt a kivitelezhetőség és 

a tudományos támogatás nélküli használat lehetősé-

geinek megvizsgálása. Eredményeink szerint az olcsó, 

de nagyszámú szenzorok alkotta hálózat legalább olyan 

becslési pontosságot eredményez, mint amilyenre a 

kísérleti hálózatba rendezett drága szenzorok képesek. 

Utóbbiak valós körülmények között a kísérleti esetekkel 

összevetve sokkal kisebb számban vannak jelen, így 

hatékonyságuk is vélhetően gyengébb. A szenzorkalib-

rálás során a kombinált labor és terepi kalibráció adta a 

legjobb eredményt.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A precíziós és „smart” mezőgazdasági megoldások 

adatalapú rendszerei igénylik a talajnedvesség adatok 

TALAJNEDVESSÉGI 
MONITORING 
MÓDSZERTANI 
FEJLESZTÉSE
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jük a talajnedvességet, majd a második lépésben a hiba 

(amely a talajtani tulajdonságok hiánya) geostatisztikai 

módszerrel végrehajtott korrigálása történt meg, vagyis 

a digitális talajtérképezésben gyakran használt regresz-

szió-krigelési eljárást alkalmaztuk. 

INNOVATÍV TARTALOM ÉS 
HASZNOSÍTHATÓSÁG

A klímatudomány és a mezőgazdaság 

számára elengedhetetlen a talajok 

pillanatnyi nedvességtartalmának 

ismerete.  A távérzékelési techno-

lógiák fejlődésével korábban elkép-

zelhetetlen mennyiségű és felbon-

tású környezeti adat vált elérhetővé, 

melyek értelmezése, a gazdálkodást 

segítő adattá formálása napi szintű 

kihívást jelent. Az egyik leggyorsabban 

és legdinamikusabban fejlődő terület 

a talajnedvesség becslése, térképe-

zése, melyben egyre nagyobb szerepet kapnak a radar/

mikrohullámú tartományban dolgozó műholdak, mint 

pl. az Európai Űrügynökség Sentinel-1-es műholdja. 

Munkatársaink ebbe a folyamatba kapcsolódtak be és 

dolgoztak ki talajnedvesség és belvízborítás térképezé-

séhez szükséges eljárásokat.
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A projekt egyik fő célja a talajnedvesség forgalom 

jellemzésén túl a talajnedvesség becslési geoinfor-

matikai eljárások kidolgozása volt. A kutatás során a 

korábban már ismertetett talajnedvesség monitoring 

eljárások keretében mért adatok térbeli kiterjesztését 

segítő geoinformatikai megoldásokat vetettük össze. 

Olyan távérzékelési és domborzati alapú változókat 

gyűjtöttünk és származtattunk, amelyek magyarázzák 

a talajnedvesség térbeli eloszlását, így alkalmas becslő 

változó lehet a statisztikai, geostatisztikai eljárásokhoz. 

Az általunk kidolgozott modell részben domborzati 

változókat, részben a Sentinel-1 radar műhold adatait 

használja. A becslő változók és a monitoring rendszer 

mért adatai alapján egy regressziós függvénnyel becsül-
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INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A távérzékelés használata környezeti monitoringban 

rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. A belvízzel 

borított területek elkülönítésében is a leggyakrabban 

használt eszközrendszer. A gazdák számára a belvíz 

természetesen sok problémát okoz, de jelenleg nincs 

megoldva a kezelése. A magas talajvízzel jellemzett 

területek hazánk szárazságra hajló kontinentális nyári 

időjárásában kiemelt fontosságú, jó termőterületek. A 

magas agyagtartalom és a leromlott szerkezet hasonló, 

belvízjellegű tüneteket mutat, emiatt pedig gyakran ösz-

szemossák a két folyamatot. Sajnos amíg a réti talajok 

előnyt jelentenek, addig a pangóvizes talajok viszont 

szélsőséges vízgazdálkodást kívánnak. A projekt kereté-

ben e két jelenség közérthető szétválasztását céloztuk, 

segítve ezáltal a gazdákat a helyes problémakezelési 

megoldások kidolgozásában.
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A projekt keretében kidol-

gozásra került egy digitális 

térképezési módszertan a 

belvízveszélyes és pangóvi-

zes talajok lehatárolására. Egy 

komplex, távérzékelési és dombor-

zatmodellezési elemeket tartalmazó 

módszertant fejlesztettünk ki, mely alkalmas 

a vízállásos területek és a talajok nedvességtartalmá-

nak  térképezésére. A radar hullámhossztartományban 

működő Sentinel-1 műhold adatai köztudottan érzéke-

nyek a felszíni vizekre, így jól használható azok térképe-

zésénél. 2021. márciusi radar adatokat az azonos időben 

készült Sentinel-2-es műholdfelvételek látható és közeli 

infra tartományban készült adataival kalibráltuk, melyek 

igen nagy megbízhatósággal jelezték 

a felszíni vizek jelenlétét. A vízállásos 

területek foltjait felhasználva digitális 

domborzatmodellekből származta-

tott adatokkal jellemeztük a gyakran 

vízborítás alá kerülő felszíni domborzati 

egységeket, és határoztuk meg a víz-

foltok kialakulását támogató jellemző 

felszínformákat, valamint összevetettük 

a foltok megjelenését az elméleti talaj-

vízszintekkel, hogy ezáltal a pangóvíz és 

a megemelkedő talajvíz elkülöníthető 

legyen.  A módszer a táblán belüli 

mikromélyedések kimutatására is 

alkalmas RTK-s, nagy felbontású 

domborzatmodellek megléte 

esetén.
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tározó, vagyis a talajvíz és a pangóvíz 

– gleysol és stagnosol – elkülönítése, 

mely rövidtávon segítheti az megújuló 

talajosztályozási rendszerünk tovább-

fejlesztését. 

INNOVATÍV TARTALOM ÉS 
HASZNOSÍTHATÓSÁG

A mezőgazdaság meghatározó szerepe 

miatt Magyarország gazdaságilag 

erősen kitett a klímaváltozás hatásai-

nak. Hazánkban nem a csapadék-

mennyiség megváltozása, 

hanem annak egyre szél-

sőségesebb eloszlása  

okozza a problémát. A 

téli-tavaszi hónapok-

ban növekvő mennyi-

ségű esők várhatók, 

míg a nyári csapadék 

mennyisége kevesebb, 

de nagyobb intenzitás-

sal érkező esőt hoz. Ilyen 

környezeti rendszerben a 

klímaadaptáció alapja a tárolt víz 

mennyiségének növelése a csapa-

dékbő időszakokban, valamint a beszivárgás erősítése 

az intenzív csapadékkal jellemzett nyári félévben. 

Talajtani szempontból ez a két cél az összporozitás és a 

szántóföldi vízkapacitás növelését, illetve a beszivárgást 

segítő gravitációs pórusrendszer áteresztőképességé-

nek javítását igényli. Kutatócsoportunk olyan eljárásokat 

fejlesztett ki, amelyek a gazdák számára könnyen fel-

ismerhetővé teszi és jelzi a porozitáscsökkenés okozta 

túlnedvesedés negatív talajtani hatásait, ezáltal segítve 

a probléma felismerését és a változtatás szükségét.
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A talajok vízháztartási problémá-

inak két szélsősége a szárazság 

és a túlnedvesedés. Ezek gyakran 

egymáshoz kötötten, egyszerre 

jelennek meg egy vegetációs 

időszakban, amely jól jelzi, hogy 

a probléma forrása nem csak 

az időjárás viszontagságaiban, 

hanem a talajfi zikai tulajdonsá-

gokban és a talajszintek fi zikai 

tulajdonságai között felismerhető 

különbségekben keresendő. Olyan eljárásokat kerestünk 

és vizsgáltunk, amelyek alkalmasak a szelvényen belüli 

vízháztartás jellemzésére. Ennek keretében vizsgáltuk 

a talajok optikai tulajdonságait talajba ásott szkennerek 

segítségével, melyekkel megállapítható a nedves, vízte-

lített rétegek vastagsága. Kidolgozásra került egy geofi -

zikai módszer az eketalp meghatározására, melynek 

segítségével kimutatható a talajon belüli vízszivárgást 

gátló rétegek jelenléte. A víztelítettség okait vizsgálva 

kifejlesztésre került egy nehézizotópos módszer, mely-

nek segítségével elkülöníthető a gyenge beszivárgás 

miatti víztöbblet és az emelkedő talajvíz okozta vízte-

lítettség, amely a gazdák számára jelenleg is nagyon 

fontos, gazdálkodási tevékenységük jövedelmezőségét 

érdemben befolyásoló kérdés. E két típus elválasztása 

talajgenetikai, talajosztályozási szempontból is megha-
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lók, egyetemi előadásokat tartalmazó videojegyzetek 

(magyar és angol nyelven) is elérhetők. A talajtan 

fontosságának és társadalmi ismertségének fokozását 

célzó tevékenységeink magukban foglalják rendszeres 

szakmai napok, szakmai vetélkedők, talajtani táborok 

szervezését, rádiós ismeretterjesztő műsorok készítését, 

melyek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kutatási 

eredményeket a gazdák mind nagyobb arányban köz-

vetlenül hasznosíthassák, egyúttal a talajtan szerepe 

– mint az egyik legmeghatározóbb hazai tudományág – a 

köztudatban és a termelésben egyaránt erősödjön.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG
A talajtani változatosság egységes szerkezetben történő 

bemutatása az oktatás talán legnehezebb része, hiszen 

a szelvényeket bolygatatlan, eredeti formájukban szinte 

csak a terepen ásott szelvényekben lehet bemutatni, 

amelyek esetén nehéz a talajtani változatosság szem-

léltetése, mivel egy helyen csak egy talajtípus található. 

Erre ad megoldást a Magyarországon, de talán Kö-

zép-Európában is egyedülálló gyűjteményünk, valamint 

online elérhető tudástárunk vonatkozó része.

A projekt során is megerősítést nyert, hogy a gazdák 

számára leginkább a hiteles, tudományos alapokon 

nyugvó talajtani tudás és információ hiányzik, amely 

segítené őket a helyes döntések meghozatalában. Tu-

dástárunk kialakításával elsősorban a gazdák, szakértők 

és egyetemi hallgatók talajtani tájékozottságát kívánjuk 

elősegíteni a talajok megismeréséhez és helyes hasz-

nálatához szükséges információk széles körét nyújtva. 

Legnépszerűbb megosztott tartalmaink között ma már 

van fél millió feletti megtekintést jegyző szakmai videó-

anyagunk is. 
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A Miskolci Egyetemen létrehozott Talajtani Tudás-

tár részeként kialakítottuk a Treitz Péter Talajtani 

Előadót az Intézmény C/2 épületének 106-os ter-

mében, ahol a több mint 25 év alatt összegyűjtött 

200 monolitból állítottunk ki 160 darab, többnyire 

a Kárpát-medence talajtani változatosságát 

bemutató monolitot, melyek között 3 földrész 

10 országából származó darabok is megtalálha-

tók. Az egyes monolitok származási helyét, valamint a 

minták magyar és WRB szerinti besorolását katalógu-

sunk tartalmazza, egy részükhöz genetikai szintenkénti 

laboradatok is rendelkezésre állnak, így folyamatosan 

bővülő gyűjteményünk alkalmas a földrajzi és talajtípus 

változatosság lefedésére, valamint újabb tematikus 

– mezőgazdasági, környezettani, régészeti – összefüg-

gések bemutatására. A 2020-as Talajok Világnapján 

megnyitott terem elsődleges célja az egyetemi oktatás 

támogatása, emellett nyitva áll minden érdeklődő cso-

port, kihelyezett általános és középiskolai földrajz órák 

diákjai, más egyetemek oktatói és hallgatói, valamint az 

érdeklődő talajtani szakemberek előtt. A gyűjtemény 

átfogó bemutatását 10-15 perces, szabadon hozzá-

férhető videók formájában is közzétettük, szélesítve 

ezáltal az oktatási-ismeretterjesztési céllal a létrehozott 

„TUDÁSBÁZIS – INFORMÁCIÓ – FÜRDŐZÉS A TALAJ-

TAN SZÉPSÉGEIBEN” című, online elérhető talajtani 

tudástárunk tartalmi kínálatát. E tudástár részeként – a 

Földrajz-Geoinformatika Intézet Youtube csatornáján 

– a terepi munkáinkról készült talajföldrajzi videónap-
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és az átfolyó rendszerű spektrofotométerben az oldatok 

mozgatását az állítható fordulatszámú perisztaltikus 

pumpa végzi, amely lehetővé tette a különböző áramlási 

sebességek rediffúzióra gyakorolt hatásának vizsgálatát.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A felszín alatti szénhidrogén szennyezések hagyomá-

nyos (pump and treat) kármentesítő eljárása gyakran 

okoz meglepetést az üzemeltetőnek a kötött összletek-

ből történő rediffúzió miatt. A Környezetgazdálkodási 

Intézet laboratóriumában kidolgozott  mérési protokoll 

segítségével laboratóriumi környezetben modellezhető-

vé vált a heterogén felépítésű felszín alatti rendszerek-

ben gyakran lejátszódó rediffúziós jelenség. A mérések 

során a jelenséget befolyásoló paraméterek – úgy mint a 

felszín alatti áramlási sebesség, a porozitás, a koncent-

ráció gradiens és a hőmérséklet – hatásának korábbitól 

pontosabb leírását adtuk meg, valamint a szennye-

zőanyagok transzport modellezéséhez szükséges para-

méterek pontosabb meghatározására nyílt lehetőség. A 

kutatási területhez kapcsolódóan számos díjazott TDK 

dolgozat és diplomamunka született a projekt futamide-

je alatt.
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A világ számos helyén, így 

hazánkban is nagy prob-

lémát jelentenek a felszín 

alatti szénhidrogén-szeny-

nyezések, amelyek ese-

tenként több évtizeden át 

veszélyeztetik a környezetet. A kármentesítési eljárások 

során a porózus rétegek megtisztítása általában rutin 

feladat, de a vízzáró rétegekben visszamaradó szeny-

nyeződés gyakran visszadiffundál a már megtisztított 

rétegekbe.

A folyamatot befolyásoló paraméterek (áramlási 

sebesség, koncentráció gradiens, hőmérséklet, porozi-

tás) meghatározása céljából egy laboratóriumi mé-

rési protokollt dolgoztunk ki. Ennek keretében a 

korábban aljzat szigetelő rendszerek vizsgálatára 

kifejlesztett DKS-permeabimétert egy olyan mé-

rési elrendezésben alkalmaztuk, amely alkalmas a 

szénhidrogénnel szennyezett heterogén felépítésű 

felszín alatti rendszerek modellezésére.

A mérési protokoll során a DKS-permeabiméterbe 

beépített szennyezett talajmintából kijutó szeny-

nyező anyag koncentrációját mértük egy átfolyó 

rendszerű spektrofotométer segítségével, így meg-

határozva a rediffúzió útján a porózus rétegbe jutó 

szénhidrogén koncentrációt. A permeabiméterben 

REDIFFÚZIÓ JELENSÉGÉNEK JOBB MEGÉRTÉSÉT SEGÍTŐ 
ESZKÖZFEJLESZTÉS ÉS LABORVIZSGÁLATOK 

• A szennyezőanyag csökkenése a mintatestben

• DKS-

permeabiméter 

mérőcellája
• Mérési elrendezés

• Rediffúzió laboratóriumi mérése
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9. Mérőállomás (PC)
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IVÓVÍZ-HÁLÓZAT HIBAHELYEINEK FELTÁRÁSA MŰHOLD 
FELVÉTELEK ALAPJÁN

A világ számos nagyvárosában komoly műszaki és üzemelési problémát 

jelent az öregedő vízvezetékhálózatok tönkremenetele, amely rejtett víz-

szivárgások vagy látványos csőtörések formájában jelentkezik. A korrózió, 

az üzemi körülmények és környezeti hatások változása miatt bekövetkező 

hálózati vízveszteség nem ritkán meghaladja a 25-30%-ot. Az üzemeltető 

számára minden olyan megoldás közvetlen megtakarítást eredményez, 

amely érdemben csökkenteni tudja ezt az arányt. Partnerünk, a UTILIS 

izraeli székhelyű start-up vállalkozás 2016-ban lépett piacra a szatellit 
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(SAR) adatokra alapozott szivárgás detektáló eljárá-

sával, amellyel sorra nyerte meg a nemzetközi vízipari 

innovációs díjakat. Az úttörőnek számító  eljárás pilot 

tesztelését – projektünk keretében – 2017-ben a világon 

elsők között vállaltuk fel miskolci és budapesti víziköz-

mű szolgáltatási területen. Az eljárás lényege, hogy 

speciális műholdra szerelt szenzorok adatainak kiérté-

kelésével talajnedvesség anomáliákat és azok eredeté-

nek sajátosságait határozzuk meg, így potenciális rejtett 

szivárgási helyeket jelölhetünk meg. A terepi szivárgás-

detektáló team a feltételezett hibahelyeket ellenőrzi. A 

szatellit felvételekre alapozott hibahely keresés találati 

aránya többszöröse a hagyományos, tervszerű program 

szerinti szivárgás kereső módszerekének.

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

Vízvezeték-hálózatok szivárgás-detektálásának módsze-

rei nem változtak jelentősen az elmúlt évtizedekben. 

A tervezett program szerinti akusztikus terepi vizsgá-

latok hatékonysága kifogásolható. A UTILIS start-up 

vállalkozás alapítója, Lauren Guy a Mars felszín alatti 

vízkészleteinek kutatási elképzeléseiből kiindulva dol-

gozta ki és szabadalmaztatta a L-sávszélességű SAR 

szenzor adatokra és értékelő adatalgoritmusra alapo-

zott eljárását. Az 50x70 km területet lefedő szatellit 

felvétel légköri körülményektől függetlenül, beépített 

területeken is képes 1,5-2 m mélységig „belátni” a 

földfelszín alá, és beazonosítani potenciláis vízszivárgási 

hibahelyeket. Miskolcon és Budapesten 

2017 nyarán készített felvételek, azok kiértékelése és 

terepi validálása igazolta, hogy az eljárás hazai körülmé-

nyek között is egy korszerű és programozott szivárgás 

ellenőrző és elhárító eszközt ad a víziközmű szolgáltatók 

kezébe, amellyel az ivóvíz-hálózatok szivárgási vesztesé-

ge jelentősen csökkenthető.

KUTATÓK

• Fekete Zsombor, tudományos segédmunkatárs

• Hoang Dinh Thien, tudományos segédmunkatárs

• Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens

• Külső Partnereink: UTILIS Corp.; Miskolc Holding Zrt; 

MIVÍZ Kft; Fővárosi Vízművek Zrt; AquAcust Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

• Dr. Madarász Tamás; tamas.madarasz@uni-miskolc.hu
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INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A kutatás gyakorlati haszna, hogy jobban megismer-

jük a művelést végző mezőgazdasági gépek és a talaj 

között kialakuló kölcsönhatásokat, de – szisztematikus 

módszerfejlesztéssel – az eredmények egyéb, laza, kis 

konszolidáltsági fokú anyagok (hulladékok, pernyék, 

mezőgazdasági termények, stb.) viselkedésének megér-

tését is segíthetik.

A szenzoros méréstechnika, a triaxiális rendszer átala-

kítása (nagyméretű térfogatmérő és szenzortechnika), 

a nagyméretű nyíróberendezés és a feszültségmérők-

kel ellátott ödométeres mérőberendezés mind a laza 

talajok talajtulajdonságainak pontosabb meghatározá-

sát segítették elő. Ezek az innovatív mérőberendezések 

részét képezhetik a következő évek talajkutatásainak is.

A vizsgált nyomásszenzoros méréstechnika betekintést 

nyújthat a talajokon belül végbemenő folyamatokba és 

segítheti a talajon belüli mechanikai folyamatok jobb 

megértését.

Eredményeink segíthetik a talajkímélő gazdálkodás 

fejlesztését, talajkímélő abroncsok fejlesztését, talajaink 

hosszútávú megóvását. A kutatás eredményeit a Mikovi-

nyi Sámuel Doktori Iskolában megvédett PhD értekezés 

foglalja össze.
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A geotechnika egy multidiszciplináris tudományterület, 

amely napjainkban is folyamatosan fejlődik, megújul. 

Csatlakozó tématerületekként említhetőek a talajme-

chanika, az agrártudományok, a hidrogeológia, a hidro-

lógia, valamint egyre inkább a gépészeti tudományok és 

informatika is. Az innováció, a más tudományágak fejlő-

déséből átvett újítások segítik a geotechnika laboratóri-

umi, terepi és elméleti hátterének fejlődését, új utakat 

nyitva az egyre bonyolultabb problémák megoldásában.

A kutatási terület a talajmechanika és az agrogeotech-

nika metszetét célozta meg. Az agrogeotechnikában 

kardinális kihívást jelent a mezőgazdasági talajok 

talajmechanikai szemléletű jellemzése, olyan talajpa-

raméterek mérése, amik megkönnyítik a talajok várható 

viselkedésének modellezését.

A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok a művelési 

folyamatok során lazulási és tömörödési folyamatokon 

mennek át, állapotuk folyamatosan változik. Jellem-

zőjük azonban, hogy leggyakrabban laza szerkezetűek, 

alacsony teherbírásúak és a konszolidációs folyamat 

sem tud teljes egészében végbe menni bennük, valamint 

vízháztartásuk erősen függ az időjárási körülményektől 

és a talajvízjárástól.

A tematikusan kapcsolódó doktori disszertációban olyan 

módszertani és eszközfejlesztések összefoglalását tar-

talmazza, amelyek a fent említett problémák megoldá-

sára alkalmasak és segíthetik a téma jövőbeli kutatóit.

INNOVATÍV MÉRÉSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA 
A GEOTECHNIKÁBAN

• Nagyméretű, egyedi nyíróberendezés

• Módosított triaxiális terhelőberendezés

• Agyagtalaj terhelésfüggő rugalmassági 

paraméterének leírása

• Iszapos talaj rugalmassági paraméterének 

víztartalom függése

KUTATÓK

• Dr. Kántor Tamás, egyetemi adjunktus

• Dr. Kovács Balázs, címzetes egyetemi tanár

KAPCSOLATTARTÓ

Dr. Kántor Tamás;  tamas.kantor@gmail.com
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INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A drónok mérnöki területekhez kötődő alkalmazásai az 

elmúlt években ugrásszerűen megnőttek. A Műszaki 

Földtudományi Karon alkalmazott, drónokra telepített 

szenzorokkal támogatott környezeti monitoring eljá-

rások elsősorban a városüzemeltetési, mezőgazdasági 

és vízgazdálkodási kérdésekre adandó válaszadáshoz 

képesek új szemléletű  és hatékony adatgyűjtésre. Az 

eddigi méréseink előnye, hogy a széles körben elterjedt 

„DJI Mavic 2 Entreprise Dual” drón rendszerbeállítá-

sával különösebb technikai háttér kiépítése nélkül a 

hagyományos monitoring szemléletet jól kiegészítő, 

hasznos információk gyűjthetőek. Célunk, hogy a fel-

mérés eredménye egy vetülethelyesen összeillesztett 

hőkamerás mozaik képen jelenjen meg, amely felszín 

alatti infrastruktúra elemek felmérésére és természetes 

anomáliák diagnoszikájára is alkalmas.
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A kutatási feladat célja elsősorban a hőkamerás 

felvételek alkalmazása volt a talajnedvességgel 

összefüggő folyamatok vizsgálatában. A felvételek 

feldolgozása általában számos nehézségbe ütközik. 

A látható fény tartományú felvételek fotogrammet-

riai alkalmazása több évtizedes múltra tekint vissza, 

így számos jól működő eljárás elérhető. A hőkamerás 

felvételek feldolgozásához viszont néhány további 

lépést is be kell illeszteni, mint például a repülési 

időszak (napszak és egyéb körülmények) megfelelő 

kiválasztása, felmérés előtt a vizsgált hőmérséklet-

tartomány azonosítása. Fontos lépés a  hagyomá-

nyos feldolgozási eljárások kiegészítése olyan tech-

nikákkal, mint a DEM átvétele a látható fényű fotók 

feldolgozásából, a hőkamerás felvételek átméretezé-

se, átvetítése, az átméretezés, átvetítés optimalizá-

lása és a hőkamerás felvételek mozaikolása.

DRÓNOK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN 
KÖRNYEZETI FOLYAMATOK VIZSGÁLATÁRA

KUTATÓK

• Fekete Zsombor, tudományos segédmunkatárs

•  Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

•  Fekete Zsombor; hgzsom@uni-miskolc.hu
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míg magasabb koncentráció esetén lassabban.

Előfordulhatnak ennél összetettebb helyzetek is, ahol 

több, nagy késleltetésű koncentráció tartomány is lehet. 

Ez annak köszönhető, hogy az adszorpciós izoterma több 

lépcsős, meredeksége nem mono-

ton. Az ilyen helyzetek vizsgálatával 

foglalkoztunk és azok matematikai 

leírását adtuk meg. 

INNOVATÍV TARTALOM ÉS 
HASZNOSÍTHATÓSÁG

A többlépcsős izotermák vizsgálatát 

első lépésben numerikus módsze-

rekkel végeztük el, majd egy anali-

tikus leírását is 

sikerült megadni. 

Az eredmények 

több területen 

is hasznosítha-

tóak lehetnek: egyrészt segíthetik a 

kármentesítési feladatok optimalizá-

lását, másrészt ipari környezetben, 

víztisztítási vagy szeparációs célokat 

támogathatnak. 

Érdekessége a megfi gyelt jelen-

ségnek, hogy az áll a háttérben, hogy lokálisan ugyan 

konkáv függvényekkel írható le, mégis összességében 

konvex jelleget mutat, amely alapfeltétele annak, hogy a 

lépcsős felépítés az anyagtranszport folyamán érvénye-

süljön.
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Hidrogeológiának egyik fontos témaköre a szennye-

zőanyag transzport. A transzport jelenségek egyik alap-

vető folyamata az adszorpció. Amikor valamilyen szeny-

nyező  anyagot oldott állapotban szállít a felszín alatti 

víz, a szennyezés terjedését a víz áramlási sebessége 

mellett az adszorpció mértéke határozza meg leginkább. 

Ha az oldott komponensnek a talajszemcsék felületén 

történő megkötődése jelentős, az nagy mértékben le 

tudja lassítani a szennyező terjedését, késlelteti azt.

Gyakori, hogy ez a késleltetés adott talaj és adott szeny-

nyezőanyag mellett a környezeti feltételeken kívül attól 

is függ, hogy hogy a szennyezőanyag milyen koncentrá-

cióban van jelen. Jellemző például, hogy kis koncentrá-

cióban a talajvíz szivárgásánál sokkal lassabban terjed, 

míg ha megnő a koncentrációja, akkor a talajvízzel 

azonos sebességgel tud haladni. Egyes esetekben pedig 

akár fordítva is lehet, kis koncentrációban gyorsan halad, 

TÖBBLÉPCSŐS 
IZOTERMÁK
HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA AZ 
OLDOTT ANYAG 
TRANSZPORTJÁRA

FŐ MEGVALÓSÍTÓ KUTATÓ ÉS 

KAPCSOLATTARTÓ:

• Fekete Zsombor, tudományos segédmunkatárs; 

hgzsom@uni-miskolc.hu

• Többlépcsős izoterma tipikus képe
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tönkremenetelének 

kiértékelésére fej-

lesztett algoritmussal 

vizsgáltuk a kocká-

zati tényezők térbeli 

eloszlásának és a 

hibahelyek kapcsolatát. 

Az egységes térinfor-

matikai rendszerbe 

foglalt értékeléssel az egyes kockázati szempontok és 

a hibahelyek statisztikai kapcsolatát elemezve meg-

adható, hogy egy adott területen van-e kiemelkedő, a 

tönkremenetelt befolyásoló tényező vagy tényezők. 

Ennek ismeretében a szivárgás detektálás és a hálózati 

rekonstrukciós tevékenység is tudatosan tervezetté vál-

hat. A módszertani elemzés néhány kérdését,  kiemelten 

a fém vezetékek tönkremetelének jobb megértését 

laborvizsgálatokkal hitelesítettük. A laborban mestersé-

gesen gyorsított korróziós folyamatokkal acél vezetékek 

tönkremenetelét idéztük elő, majd hajlító vizsgálatokkal 

azok tönkremenetelét értékeltük. 

INNOVATÍV TARTALOM ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

A PhD értekezésben összefoglalt módszertan a miskolci 

Avas lakótelep vezetékszakaszait vizsgálta, építkezve 

a területen ismert korábbi kiterjedt mérnöki és tudo-

mányos munkákra, szakvéleményekre, vagy éppen a 

digitalizált Miskolc Város Építésföldtani Atlaszára, az 

Avasi lakótelep inklinométeres mozgásérzékelő hálóza-

tának adataira, stb. Ezek eredményeit, valamint a szol-

gáltató hibahely adatbázisát feldolgozva egy korszerű 

kockázatértékelő rendszert építettünk fel, amelynek 

módszertani helyességét a konkrét területen igazoltuk, 

így az eljárás kisebb módosításokkal más területeken 

is alkalmazható. Az módszertan hagyományos mérnöki 

ismereteket, adatbázisokat, terepi tapasztalatokat és a 

legkorszerűbb szivárgásellenőrző eljárásokat kapcsolja 

össze és kínálja fel önkormányzatok és víziközmű szol-

gáltatók számára döntéstámogató eszközként.
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Kutatásunk a felszín alatti vízvezetékek tönkrementelét 

befolyásoló tényezők jobb megértését tűzte ki célul. 

Köztudott, hogy a vízvezeték-hálózatok korosodása mi-

att egyre nagyobb mennyiségű vízveszteséggel számol-

nak a szolgáltatók, ami nem csak az üzemeltető vesz-
teségét növeli, de egyéb járulékos károkat is előidézhet, 

nem beszélve az ivóvíz, mint erőforrás pazarlásáról.

Minden szolgáltatási területen beazonosíthatók azok 

az általános és helyspecifi kus tényezők (vezeték kora, 

vezeték anyaga, átmérő, fektetési mélység, technológia, 

lejtés viszonyok, földtani felépítés, terhelés, stb.), ame-

lyek a hálózat tönkremenetelében szerepet játszanak. 

A MIVÍZ Kft-től 

kapott hibahely 

adatbázisból kiin-

dulva, valamint a 

beazonosított koc-

kázati tényezők és 

azok osztályainak 

meghatározása 

után egy célzottan 

a csővezetékek 

FELSZÍN ALATTI VEZETÉKEK 
SÉRÜLÉKENYSÉGÉT 
BEFOLYÁSOLÓ KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK VIZSGÁLTA

• Csővezeték 

hibahelyek 

eloszlása 

a vizsgált 

területen

• Pannóniai összlet 

felszínének 

meredeksége a 

mintaterületen

• Korrodált csövek hajlítás-vizsgálatainak néhány 

eredménye

KUTATÓK

• Hoang Dinh Thien, tudományos segédmunkatárs

•  Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens

•  Dr. Kovács Balázs, címzetes egyetemi tanár

KAPCSOLATTARTÓ

•  Dr. Madarász Tamás, tamas.madarasz@uni-miskolc.hu
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A PROJEKT TÁMOGATÁSÁVAL SZÜLETETT PHD 
ÉS HABILITÁCIÓS DOLGOZATOK
Darabos Enikő, (2017):  Vízkészlet számítás és idősorok elemzé-

se karsztosodottsági jellemzők meghatározása céljából a Bükki 

Karsztvízszint Észlelő Rendszer adatai alapján, Tudományos 

vezető: Dr. Lénárt László

Kolencsikné Tóth Andrea (2017): Folyó és talajvíz kapcsolatának 

vizsgálta, Tudományos vezetők: Prof. Dr. Szűcs Péter, Dr. Kovács 

Balázs

Tóth Márton, (2018): A rudabányai bányaterület nehézfém-mo-

bilizációs viszonyainak és környezeti hatásának vizsgálata, 

Tudományos vezetők: Dr. Kovács Balázs, Dr. Czinkota Imre

Kiss Anett, (2018): Akusztikus relaxációs jelenségek kőzetfi zikai 

vizsgálata, Tudományos vezető: Prof. Dr. Dobróka Mihály 

Kántor Tamás, (2019): Innovatív mérési megoldások alkalma-

zásainak vizsgálata a geotechnikában, Tudományos vezető: Dr. 

Kovács Balázs

Abordán Armand, (2020): Global optimization-based data 

processing methods for advanced well logging applications 

(Globális optimalizáción alapuló korszerű fúrólyukgeofi zikai 

adatfeldolgozási eljárások), Tudományos vezető: Prof. Dr. Szabó 

Norbert Péter

Miklós Rita, (2021): A bükki karsztrendszer hidrogeotermikus 

jellemzése komplex karszthidrogeológiai vizsgálatokkal*, Tudo-

mányos vezetők: Prof. Dr. Szűcs Péter, Dr. Lénárt László

Daniel Kibirige, (2021): Estimation of soil moisture using environ-

mental covariates and remote sensing imagery with the aid of 

capacitance probes*, Tudományos vezető: Dr. Dobos Endre

Hoang Dinh Thien, (2021): Investigation of risk factors affecting 

the integrity of underground utilities, with special emphasis 

on drinking water pipe networks*, Tudományos vezetők: Dr. 

Madarász Tamás, Dr. Kovács Balázs

Dr. Dobos Endre, (2021): Small-scale digital soil mapping (DSM) 

methodological developments (Kis-méretarányú digitális talaj-

térképezési módszertan fejlesztése); habilitációs dolgozat

*Benyújtott, még nem megvédett értekezés

A PROJEKT TÁMOGATÁSÁVAL SZÜLETETT MSC 
DOLGOZATOK
Kovács Virág, (2018): Investigation and quantifi cation of para-

meters infl uencing back-diffusion, Témavezető: Székely István, 

Madarász Tamás

Demián Szabolcs, (2019): Laboratory testing of rediffusion from 

contaminated double porosity layers, Témavezető: Székely 

István, Madarász Tamás

Poczok Noémi, (2020): Laboratory investigation of back-diffusin 

and sorption properties of contaminants, Témavezető: Székely 

István, Madarász Tamás

Sara Almeida, (2020): Evaluation of the Sajókaza municipal solid 

waste site using surface geophysical methods and geotechnical 

modeling, Témavezető: Dr. Kántor Tamás, Madarász Tamás

A PROJEKT TÁMOGATÁSÁVAL SZÜLETETT BSC 
DOLGOZATOK
Gál Gitta, (2020): Természetes utánpótlódás vizsgálata izotópos 

mérésekkel, Témavezetők: Prof. Dr. Szűcs Péter, Ilyés Csaba

A PROJEKT TÁMOGATÁSÁVAL SZÜLETETT TDK 
DOLGOZATOK
Kovács Virág, (2018): Effektív diffúzió mérésére alkalmas labora-
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