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1. rész
Alapfogalmak és definíciók



Hidrológia, hidrogeológia

� Hidrológia: A Föld és a víz kapcsolatával foglalkozó tudomány, vízkörforgalom

� Hidrogeológia: Alkalmazott földtan, a Föld és a víz kapcsolatával foglalkozik a 
felszín alatt, a litoszférában

- vadózus és juvenilus vizek



Hidrológia, hidrogeológia



Vízkészletek a Földön

A víz körforgása: 396000 km3/év



Vízkészletek a Földön és Magyarországon

Egy évi szükséges vízmennyiség a Földön: 
6*109*2*10-9*365 km3/év = 4000 km3/év

Kanada:
a Föld lakosság 0.5 %-a,
az édesvízkészlet 20 %-a

Kína:
a Föld lakosság 20 %-a,
az édesvízkészlet 7 %-a

Magyarország:
felszíni vízkészlet: 120 km3,
FAV készlet: 3000 km3



Vízkészletek eloszlása a kontinenseken



http://www.worldmapper.org/

Vízkészletek eloszlása a kontinenseken



Vízkészletek eloszlása a kontinenseken

Kanada



Vízkészletek eloszlása a kontinenseken

Eritrea



260 international basins: +/- tensions: 
longstanding, always, growing with demand

“Fierce competition for fresh water may well 
become a source of conflict & wars in the future.”

Kofi Annan, March 2001 



Felszín alatti vizek a vízellátásban
A felszín alatti vízkészletek szerepe az ivóvíz-ellátásban napjainkban.
Világ több mint 50 %-ban FAV 
Európa több mint 75 %-ban FAV
Magyarország több mint 96%-ban FAV

WHYMAP, 2008

Közmőves ivóvízellátás 96 %-a FAV-ból, kb. 700 millió m3/év



Speciális hidrogeológiai viszonyok a Duna vízgyőjtı 
területén belül a Kárpát-medencében

Felszíni vizeink 96 %-a külföldrıl érkezik hazánk földjére

Hidrológiai szempontból
a Föld egyik legzártabb 
medencéje



Speciális hidrogeológiai viszonyok a Duna vízgyőjtı 
területén belül a Kárpát-medencében

(forrás: VKKI 2011)

Közmőves ivóvízellátás 96 %-a FAV-ból, kb. 600 millió m3/év

Teljes FAV
elérheti az 5000 km3

Fenntartható módon
kitermelhetı FAV 2-3 km3/év



Legend : 
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Speciális hidrogeológiai viszonyok

Magyarország

Forrás: UNECE

Felszín alatti víztestek: 185
Határral osztott: 40 (96)

Fajlagosan a legtöbb határral osztott 
felszín alatti vízbázis Európán belül

Alvízi
oldal

Felvízi
oldal

Közmőves ivóvízellátás 96 %-a FAV-ból, kb. 700 millió m3/év



A víz speciális tulajdonságai



A hidrogeológia története
• A felszín alatti vizek áramlásának fizikája
• Kúthidraulikai vizsgálatok
•Regionális áramlási rendszerek vizsgálata (Tóth J. 1963)
•Kémiai hidrogeológiai (transzport folyamatok)

•Qanats,
•Kína -
•bambusznád kutak,
•1126 A.D.
•Province of Artois

artézi víz



A hidrogeológia története
• 1856 – a Darcy egyenlet születése,
•1857 – Dupuit leírja a kapilláris csövek áramlási viszonyait,
•1877 – Lucas definiálja a hidrogeológiát,
•1923 – Terzaghi megadja az 1D-tranziens áramlás egyenletét,
•1928 – Meinzer megadja a nyomás alatti rendszerek leírását,
•1935 – Theis egyenletek megadása,
•1940 – Jacob továbbfejleszti a Theis egyenleteket,
•1940 – Hubbert „The theory of groundwater motion”,
•1963 – Tóth J. megadja regionális áramlási rendszerek leírását,
•1968 – Pinder és Bredehoeft hidrogeológiai modellezése.



A hidrogeológia története, hazai vonatkozások

• XIX. század – Bányamérnökök, a mélyfúrás elterjedése,
• XIX. század – Barnakıszén bányászat, vízvédelem,
• XIX. század – Zsigmondy Vilmos és Béla,
•1911 – Lóczy Lajos szerint 3000 fúrt kút az Alföldön,
•1945 – Nagy lendülettel megindul a vízellátási program,
•1954 – A Tiszalöki vízlépcsı (öntözés, hajózás, vízenergia)



A felszín alatti vizek eredete

• Kondenzáció
• A hımérséklet csökkenésével a vízgız nagy része kondenzálódott
• Tkritikus = 375 Celsius 

•M. de Turville szoláris szél elmélete
• A napból érkezı hidrogén a földi légkör oxigénjével vízzé 
egyesülhet
• Naponta így 2*103 kg víz keletkezik 

A vadózus vizek döntı része kondenzációval keletkezett



A felszín alatti vizek osztályozása

1. A vizet tartó rétegek anyaga szerint
2. A rétegben elhelyezkedı vízre ható fıerık szerint
3. A rétegben helyet foglaló víz nyugalmi nyomása szerint 
4. Hidraulikai szempint szerint
5. Hımérséklet alapján
6. Kémiai összetétel szerint
7. Gyakorlati osztályozás

1. Porózus és repedezett kızetek. Kettıs porozitású rendszerek. 

2. Aktív erık: a nehézségi erı, a kapilláris erı, ozmotikus erı
Passzív erık: molekuláris erık, súrlódás, tehetetlenség,

kapilláris erı 



A felszín alatti vizek osztályozása

3. Szabad „nyílt tükrő és nyomás alatti „zárt tükrő rendszerek. 

4. Stagnáló és áramló vizek (I, hidraulikai gradiens) 



A felszín alatti vizek osztályozása

Szabad „nyílt tükrő és nyomás alatti „zárt tükrő rendszerek. 



A felszín alatti vizek osztályozása

5. Sokféle T osztályozás.
Bélteky – Papp – Scmidt beosztása
18 C – hideg víz
18 C – 25 C langyos víz
25 C - 37 C meleg víz
37 C – hévíz
37 C – 60 C kevésbé forró víz
60 C – 90 C forró víz
90 C igen forró víz

6. Egyszerő víz, ásványvíz, gyógyvíz 

•Savanyú víz
•Kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos víz
•Kloridos víz
•Szulfátos (keserő) víz
•Vasa víz
•Kénes víz
•Jódos, brómos víz



A felszín alatti vizek osztályozása
6. Egyszerő víz, ásványvíz, gyógyvíz 

Ásványvíz:
• több mint 1000 mg/l oldott szilárd alkotórész
•Egyes ritka biológiailag aktív nyomelemekbıl 1-20 mg/l
•Kevesebb mint 1000 mg/l oldott szilárd alkotórész, de az oldott 
gáztartalom jelentıs (>500 mg/l)

Gyógyvíz:
amelyet a hatóság
azzá nyilvánít,
olyan ásványvíz, amely 
gyógyhatással bír,



OGYFI – 195 elismert ásványvíz, 220 elismert gyógyvíz,
70 gyógyfürdı, 13 gyógyhely, 1 mofetta

Egyedülálló
változatosság
a vízminıség
tekintetében

Ásvány- és gyógyvíz, valamint hévízkészleteink hasznosítása



Ásványvíz szabályozás jelenleg – EU (mediterrán országok + Francia.)

A magyar ásványvíz szabályozás összhangban az EU szabályozásával.
Csak az a víz nevezhetı természetes ásványvíznek, amely
-szennyezıdéstıl védett vízadó rétegbıl származik,
-egészségre kedvezı hatással rendelkezik,
-összetétele a természetes ingadozás határain belül állandó,
-összetevıi megfelelnek a megadott határértékeknek,
-mikrobiológiailag tiszta,
-a víznyerı helyen palackozzák,
-kezelésben nem részesül, kivéve a levegıztetést,
-nem tartalmaz a széndioxidon kívül idegen anyagot,
-hivatalos elismerésben részesül. 



65/2004 74/1999

elnevezés kritérium elnevezés kritérium

Nagyon csekély ásványianyag-
tartalmú

kevesebb, mint 50 mg/l

Csekély ásványianyag-tartalmú kevesebb, mint 500 mg/l

Ásványvíz 500-1000 mg/l oldott 
anyag és feltételek egyes 
komponensekre

Ásványi anyagban gazdag több, mint 1500 mg/l Ásványvíz több,mint 1000 mg/l oldott 
anyag

Az ásványvizekre vonatkozó jelenleg érvényes  rendeletekben 
megfogalmazott feltételek az ásványianyag-tartalom 

(szárazanyag-tartalom)  alapján

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıi Fıigazgatóság – hatóság
Természetes ásványvízként való elismerés



A felszín alatti vizek osztályozása

7. Partiszőréső víz (kapcsolat vízfolyással)
Talajvíz (meteorológiai viszonyok számottevı hatása)
Rétegvíz
Karsztvíz



A felszín alatti vizek osztályozása

7. Partiszőréső víz (kapcsolat vízfolyással)
Talajvíz (meteorológiai viszonyok számottevı hatása)
Rétegvíz
Karsztvíz



A kızetek áteresztıképessége (K) és 
szivárgási tényezıje (k)

g
K

k vρ
µ

=

Áteresztıképesség = pemeabilitás
a kızet tulajdonságaitól függ 
K [m2], 1 Darcy = 10-12 m2

Szivárgási tényezı =
a kızet és a fluidum
tulajdonságaitól függ 
k [m/s] vagy [m/nap]

=vρ a víz sőrősége

g = gravitációs gyorsulás

µ = víz dinamikai viszkozitása
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A kızetek tárolási tényezıje (S [-])
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A kızetek tárolási tényezıje (S)

)( βαρ ngbS v +=S = 5*10-5 – 5*10-3

Sy=ne

Kızet
kompresszió,
és a víz
tágulása

n=Sy+Sr



A kızetek tárolási tényezıje (S)

)( βαρ ngbS v +=S = 5*10-5 – 5*10-3

Sy=ne

Kızet
kompresszió,
és a víz
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A kızetek piezo-vezetıképessége (a vagy D [m2/s])

T = k b [m2/s], a vizsgált réteg transzmisszivitása

S

T
Da ==

D = „Hydraulic diffusivity”



A Darcy egyenlet (1856)
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A Darcy egyenlet: 
v=kI



A Darcy egyenlet (1856)
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A Darcy egyenlet (1856)



A Darcy egyenlet (1856)


