ALMÄSSY ENDRE

Felszín alatti vizekkel való
gazdálkodásunk fejlődése és lehetőségei

A közlemény a szemléletalakulás, a szervezet, az
adatgyűjtés-értékelés és a tudományos kutatás vonu
latait választja ki a felszín alatti vizekkel folyó gaz
dálkodás jellemzésére az elmúlt, mintegy húsz évben
és előrejelzést próbál adni a jövőre. Megállapítja,
hogy a k ö z g o n d o lk o d á s b a n egyre inkább reálissá v á 
lik a felszín alatti vizek szerepkörének és jellemző
iknek értékelése; a sz e rv ez et egészséges irányban és
jó eredményekkel decentralizálódott; az a d a tg y ű jtési
vízrajzi tevékenység csak kevéssé és heterogén módon
fejlődött; a tu d om án y os k u ta tá s egyre inkább szám
szerű és összetett válaszokat ad a gyakorlat kérdé
seire. A jövőben a szemléletnek á r n y a lta b b á kell vál
ni; a szervezetnek főként a felszín alatti vizeket ki
termelő ü z e m e lte tő k n é l kell továbbfejlődni; a legtöbb
és szemléletében is újszerű fejlesztésre a v íz r a jz i t e 
v é k e n y s é g b e n van szükség; a tudományos kutatás
pedig a kutatóbázis sokszínűvé tételének fordulópont
jához érkezett el.

ben végezzék el a szükséges részletességű feltárásos vízkutatást a fejlesztések környezetében.
Az irányítás elzárkózott, mert nem látta az
ilyen tevékenység közvetlen hasznát. Ezért ma
közműves vízkivételeink túlnyomó többségének
hidrogeológiai környezete feltáratlan.
— Ugyanígy maradt el a m egfigyelő-ellen őr
ző ren d szerek telepítése a vízkivételek környe
zetében. Ezért ma nincsenek általánosítható
helyi tapasztalatok az áramlási (nyomás-) vi
szonyok alakulásáról. Még a víztermelés adatai
is bizonytalanok.
— Nem fogadta el a közszemlélet azt, hogy a
felszín alatti vizekben foly am atok játszódnak
le, amelyeket még gondos megfigyelésekkel is
csak kikövetkeztetni tudunk, közvetlenül alig
lehet azokat megtapasztalni; azt, hogy a kút
1. B evezetés
vízhozama és más üzemi jellemzői változnak az
építéskori értékekhez képest és, hogy ugyanez
Adathalmazzá válna ez a közlemény, ha a történhet a vízminőséggel; hogy más a kútcsomegengedett terjedelemben összefoglalná a port teljesítménye, mint egyenként telepített
felszín alatti vizekkel való gazdálkodás króni tagjai teljesítményének az összege. Váratlanul
káját és prespektíváit. Egy ilyen megközelítés előbukkanó rendellenességnek tekintették, ha
inkább unalmas is volna, mint teljes. Többet süllyednek az üzemi víszintek a víztermelés
mondónak ígérkezik kiválasztani a gazdálkodás fokozódásával és azt is, hogy a szennyezőforrá
néhány elemét, rámutatni az eddigi fejlődésünk sok elszennyezik a vizeket védelmi intézkedé
néhány mozzanatára és megrajzolni a jövő ké sek hiányában. Ez egy sor félreértelmezéshez
péből annyit, amennyi abból ma látható. Úgy vezetett felszín alatti vizeink készletfogyasztá
ítélhető, hogy az elmúlt húsz év története so sával, nagyfokú védettségével, vagy éppen
kak számára közös élmény; mai cselekvésünk megvédhetetlenségével kapcsolatban.
következményei pedig mintegy további húsz
— Az említettek következtében ma a leggya
évre előrejelezhetők. Azt látszik hasznosnak
koribb
eset az, hogy még az üzemelő vízkivételi
megnézni, hogy ezekben az időszakokban ho
rendszerek
üzemi tapasztalatai sem dokumen
gyan alakult és várhatóan hogyan alakul majd
táltak;
környezetük
kevéssé ismert; a vízkivé
a szem lélet általában, a felszín alatti vizekkel
tel
által
megváltoztatott
áramlási viszonyok
foglalkozó szervezet, az ism eretszerzés-adatnem ismertek eléggé és így nem lehet előreje
g y ű jtés-értékelés és a tudom ányos kutatás.
lezni a várható további változásokat: ismeret
len az áramlási térbe került víztömeg minőség
alakulása. Ilyen ismeretek hiányában nem le
2. S zem léletalaku lás
het megbízható választ adni az egyre gyakorib
2.1.
Az időszak kezdetén távol esett egymás bá váló kérdésekre: hogyan kell számolni egy
vízkivétel jövőbeni teljesítőképességével; meny
tól a vízellátás fejlesztése, üzemeltetése és a fog
lalkozás a felszín alatti vizekkel. Annak ellenére nyire veszélyeztetik azt a környezetében lévő
volt ez így, hogy már akkor is Magyarországon szennyezőforrások; vagyis: hogy m ennyire van
épült ki a vízellátás a legnagyobb hányadban biztonságban a vízkivétel? (Továbbá: mit kell
tenni biztonságának teljessé tételéhez?)
felszín alatti vizekre. AI távol esés miatt még
ellentétek is kialakultak a vízellátást fejlesztő
2.2. N apjainkra:
szervezetek és a felszín alatti vizekkel foglal
—•Csaknem teljesen elfogadottá vált, hogy a
kozó szakmai bázis között. A helyzetet és kö
vízbeszerzést gondosan elő kell készíteni. Már
vetkezményeit — többek között — a követke
így épülnek ki a vízbázisok a DK-magyarorzők jellemezték;
szági vízminőségjavító program keretében a
— A közműves vízellátás feszített ütemű, f e j  M aros-hordalékkúpon. A kiépítéssel együtt va
lesztés alatt állt. Egyaránt kellett meglévő víz lósulnak meg az üzemi és a regionális ellenőr
kivételi rendszereket bővíteni és újakat telepí ző-megfigyelő rendszer tagjai. Ehhez közelálló
teni. A szakmai bázis azt javasolta, hogy a fej szellemben folyik a Tisza-menti vízbázis ki
lesztések hidrogeológiai megalapozása érdeké építése M iskolc térsége számára. Jelenleg fo
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lyik a vízkutatás a szekszárdi régió vízellátásá
nak fejlesztése érdekében" az OVH központi
erőforrásaiból. Ugyanígy történik az előkészí
tés az egri régió vízbeszerzési viszonyainak
tisztázására; utóbbi már együtt keresi a vízbe
szerzés és a vízellátás optimumát. Helyes
irányba terelték a gondolkodást a Veszprém ,
D ebrecen és K aposvár helyi vízbeszerzési lehe
tőségeit értékelő vizsgálatok.
—• Azonban csak kevés helyen épültek üze
mi ellenőrző-m egfigyelő rendszerek. Saját kez
deményezésből a Fővárosi Vízművek hozott lét
re ilyet a Szentendrei-szigeten, a Dunamenti
Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat
a Dunakanyar vízkivételi környezetében, to
vábbá a G'yőr városát ellátó vízbázisokon az
üzemeltető vállalat. Néhány más, nagyobb víz
kivétel környezetében központi erőforrásból lé
tesültek megfigyelőkutak, melyek később az
üzemeltető vállalatok kezelésébe mentek át. Az
ilyen tevékenység helyettesítésére szolgálnak
az üzemi mérések és megfigyelések; ezeket a
VIZIG-ek kezdeményezték a jelentősebb fel
szín alóli vízkivételek esetében, és amelyeket
víztermelő- és tartalékkútjaikon végeznek az
üzemeltetők, ma már 1,3 millió m3/d kapacitás
ra kiterjedően.
— Mégis, a korábbinál jobb ellenőrzés alá
kerü ltek a felszín alatti vízviszonyok. Ez fő
ként a Dunántúli Középhegység területén van
így, mert ott a bányászati beavatkozások
drasztikus hatása kiváltotta a megfigyelést. Re
gionális méretarányban értékelhetővé vált a ré
tegvizek nyomásalakulása alföldi területeinken.
Megkezdődött a felszín alatti vizek minőségé
nek is szabvány szerinti figyelemmel kísérése
az erre a célra kialakított törzshálózat segítsé
gével.
— Elfogadottá kezd válni, hogy a felszín
alatti vizekben természetes körülmények között
is soktényezős folyamatok játszódnak le; az is,
hogy a kitermelés újabb folyamatokat indít
meg. Még csak olyan alapvető dolgokat fogad
tak azonban el, hogy például az üzemi vízszint
nek a kitermelés növekedésével járó süllyedé
se szükségszerű és nem jele a vízkészlet káros
fogyasztásának; hogy a kitermelt víz pillanat
nyi jó minősége nem garancia arra, hogy az a
következő időszakban is jó marad; hogy mind
erre tekintettel kell lenni a műszaki tervezés
ben; vagy —■ ami alapvető —, hogy konkrét
helyszíni mérés és megfigyelés nélkül nem le
het átfogóan megnevezni a felszín alatti vizek
elszennyezőjeként sem a mezőgazdaságot, sem
a csatornázatlanságot, sem a hulladékelhelye
zést, sem pedig a folyószabályozást.

dó mennyiségi-minőségi folyamatokat és azok
kiváltó okait. A biztonság azt is jelenti szem
pontunkból, hogy a vízellátás nem kerülhet
üzemi meglepetések elé.
— A biztonság keretei között a gazdaságos
ság dönt majd olyan kérdésekben, mint pél
dául:
= választás hasznosítandó vízfajták között
(például: felszíni víz összetett technológiával és
bizonyos kiszolgáltatottság a vízgyűjtő minden
kori állapotának, vagy felszín alatti víz kevés
technológiával, körülményesen létrehozott vé
dett környezetből);
= választás a vízbeszerzés lehetséges helyei
között (közeli, kevéssé és költségesen védhető
vízbázis, vagy távolabbi, még jól védhető, több
települést kiszolgáló vízbeszerzés);
= választás a vízbeszerzés lehetséges mód
jai között (felszínközeli, csak ideiglenesen véd
hető, vagy |mély fekvésű, kevés védelmet igény
lő vízbeszerzés);
= , döntés a védelem mértéke felől (igényes
technológia a vízkezelésben kevés védelemmel
a védőterületen, vagy igényes védelem kevés
technológiával).
Elősegíti az ilyen szemlélet kifejlődését, hogy
ma már magas szintű kormányzati szervek fog
lalkoznak az ide tartozó kérdésekkel. Péládul:
az OMFB koncepciót dolgozott ki felszín alatti
vizeink nitrátosodásáról; a Minisztertanács
meghozta 1038/1983. számú határozatát a víz
zel való takarékos gazdálkodásról és azok foko
zott védelméről; az Állami Tervbizottság
5020/1985. számú határozata alapján ágazatközi
cselekvési program készült jelenlegi és távlati
ivóvízbázisaink fokozott védelmére; az ÁTB
rendelte el a Közép-dunántúl vízre orientált
komplex környezeti hatástanulmányának elké
szítését is; ugyanennek a térségnek a vízgaz
dálkodásával foglalkozott a közelmúltban az
Országgyűlés illetékes bizottsága. Növekszik a
felszín alatti vizekkel foglalkozó nemzetközi
konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok
száma; az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
pedig ajánlásokat dolgoz ki a felszín alatti vi
zekkel folyó gazdálkodáshoz e régió kormányai
számára. Mindez abból a felism erésb ől szárma
zik, hogy — mint világszerte, úgy hazánkban
is — még sokat kell tenni a közműves vízellá
tás vízkivételeinek és a távlati vízbázisoknak a
biztonságáért.
3. A szervezet

3.1.
A vizsgált időszak kezd etét m egelőzően
és kezdetén
— A mai VIKUV jogelődjénél működő Víz
2.3.
A jövő gon dolkodásm ódjában a követke földtan i Szolgálatnál összpontosult a felszín
ző elemek súlyának növekedése várható:
alatti vizekbe tett beavatkozások központosított
— A felszín alatti vizeket még inkább a köz felügyelete. A vízföldtani szakvélemények ké
műves (ivó-) vízellátásban betöltött szerepü k szítésével, a munkahelyi felügyeleti ellenőrzés
szerint kell majd megítélni. A vízellátás jelené sel és a vízföldtani naplók összeállításával a
nek és jövőjének biztonsága kiköveteli, hogy Szolgálat jól kézben tartotta ezt a tevékenysé
az ahhoz szükséges (kijelölt) vízkészletek kerül get. Jellemzője volt tevékenységének, hogy '
jenek biztonságba. Ennek feltétele, hogy hely= az érdemi munka az egyes kutak létaeítéről-helyre és országosan egyaránt ismerjük a sére irányult, ahogyan azt az érvényes szabá
vízkészletet, annak környezetét, az ott lejátszó lyozások szemlélete is magával hozta;

12

F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X IX . é v fo ly a m

(1986. é v ) , 4. s z á m

= magára vállalta a kivitelezők felkészület
lenségéből, a beruházók műszaki ellenőrzésének
hiányosságaiból és az állami felügyelettel
szemben támasztott elvárásokból származó fel
adatokat.
.•Az egység különböző szervekkel ellátva,
szervezeti helyét változtatva igen eredménye
sen látta el feladatait.
—' Az ország vízföldtani adottságaira vonat
kozó ismeretek a M agyar Állam i Földtani In 
tézetnél halmozódtak föl. Más kutatóhelyek
lassan kezdtek el felzárkózni. így a VITUKI
először a talajvízzel kezdett el foglalkozni mér
nök-hidrológiai megközelítésben, később kiter
jesztette tevékenységét a karsztvizekre. A ré
tegviszonyok megismerését a hévízkutak, illet
ve a fúrástechnológia felől kezdte el.
—■A felszín alatti vizekbe tett beavatkozások
ekkor is vízilétesítm ényn ek, illetve vízim unká
nak szám ítottak. Engedélyezésükkel a területi
leg illetékes vízügyi igazgatóságok foglalkoztak.
A létesítési vízjogi engedély alapja a vízföld
tani szakvélemény, az üzemeltetésié a vízföld
tani napló volt. A szakszerűségi tartalmat te
hát a VÍZIG-ek kívülről kapták. Ezért tevé
kenységük formális volt. Ez a formális tevé
kenység is kizárólag az egyes fúrt kutak léte
sítésére irányult.
3.2 A vizsgált időszakban nyilvánvalóvá
vált, hogy a felszín alatti vízkészlet része az
ország természeti erőforrásain belül a termé
szeténél fogva egységes vízkészletnek. Azt is
felismerték, hogy mennyisége véges, a vele
szemben támasztott igények növekednek, ezért
gazdálkodni kell vele. A vízgazdálkodás egészé
ben a vízügyi szervezet feladata volt. Hogy ezt
a feladatát felszín alatti vizeinkkel kapcsolat
ban is elláthassa, előbb ismertetett formális
tevékenységét érdemivé kellett tenni. Ennek
során
— Megfelelő képzettségű sz ak em b erek alkalzásával képessé kellett tenni a VÍZIG-eket az
érdemi munkára;
—* Az említett, központosán ellátott funkció
kat be kellett építeni a területi vízgazdálkodási
tevékenységbe, decentralizálva a tennivalókat
és ügyelve az egységes szemlélet kifejlesztésére
és megőrzésére;
— Erősíteni kellett a kutatóbázist arra töre
kedve, hogy
— kialakuljon a vízügyi hidrogeológiai tudo
mányos kutatás egységes arculata;
=■ fogja át a felszín alatti vizekkel szüksé
ges gazdálkodás egész területét;
— földtani szempontból őrizze meg az igé
nyességet.
3.3 A jelen időszakra a fent vázolt célkitűzé
sek lényegében teljesültek.
— A vízügyi szervezetben helyén értékelik
a felszín alatti vízkészleteket, a területi és a
központi szerveknél egyaránt. A felszín alatti
v izekkel foly ó tevéken ység a vízgazdálkodás
szerves részévé vált. A VlZIG-ek szakemberei
ma már nagy tapasztalattal rendelkeznek; terü
letük vízföldtani viszonyainak alapos ismerői
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és egyenrangú partnerei a központi tervező és
kutató intézményeknek.
— A decentralizálás nem ment zökkenőmen
tesen. Ellenzői is voltak. Ma már azonban tel
jes körű és beváltotta a hozzá fűzött reménye
ket.
— A kutatóbázis kiformálódott és további
fejlődésben van. A: vízügyi szervezeten belül a
VITUKI érintett szakembereinek tevékenysége
két értelemben is teljes körűvé vált:
= a felszín alatti vizek minden típusával
foglalkozik, a talajvíztől a hévizekig;
= szerves kapcsolódásban válaszolja meg a
vízgazdálkodás által megfogalmazott gyakorlati
kérdéseket, és még a szűkös lehetőségek között
is fejleszti az alaptudományi hátteret a to
vábbi válaszadások jobbá tételéhez.
Egyre több kutató-fejlesztő intézmény kap
csolódik a munkába konstruktív módon (MÁFI,
KBFI, ALUTERV—FKI, egyetemi tanszékek
stb.).
A kutató szervezet felől kiindulva, egy szín
vonalasabb és szakszerűbb m űszaki tervezőm unka szükségességének körvonalai is kezde
nek megmutatkozni.
3.4.
A jöv ő b en a szervezet kiteljesítésére van
szükség a kialakult felépítés lényegi változta
tása nélkül:
—- Szakszerűségi szempontú tartalmi felépí
tésre főként a felszín alatti vizet szolgáltató
közüzem i vállalatoknál van szükség. Néhány
vállalat már alkalmaz szakembereket, többen
megkezdték az ún. vízbázis-rekonstrukciós
programot. Ennek a folyamatnak oda kell fej
lődni, hogy a vállalatok egységes gondolati
rendszerben, minden szükséges szakmai isme
ret birtokában tudjanak bánni vízkivételeikkel;
azok vízföldtani és üzemi viszonyainak alapos
ismeretében ítéljék meg a biztonságot, munkál
ják ki a szükséges biztonság elérésének felté
teleit és tegyék meg az intézkedéseket annak
eléréséhez.
—■ Növelni kell a szakterületi jártasságot a
m egyei tan ácsok apparátusában is. Ezt szüksé
gessé teszi a közműves vállalatok érdemi fel
ügyelete éppúgy, mint az, hogy a közeljövőben
várhatóan ugrásszerűen megnő a felszín alatti
vizekkel kapcsolatos, ezen a szinten intézendő
problémák száma (például a hulladékelhelyezés
korszerűsítése, a csatornázatlanság felszámolása
stb.).
— Űj funkcióként kell kialakulni a beavat
kozásokat végző kivitelezők berendezései szak
m ai és m u nkavédelm i m inősítésének és ezzel
együtt fokozni kell a vízügyi felügyeleti tevé
kenységet a beavatkozások fölött.
4. A datgyűjtés, vízrajz
A céltudatosan gyűjtött, megbízható adatok
jelentősége különösen nagy a felszín alatti vi
zekkel folyó gazdálkodásban. Az ilyen vizekben
lejátszódó folyamatok közvetlenül nem érzékel
hetők. Ezért különösen könnyen alakulnak ki
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— Az OMFB támogatta a felszín alatti vizek
országos vízm inőségi ellenőrzőhálózatának ki
alakítását is. A munka egyik eredménye az
4.1.
A vizsgált időszak kezdete előtt és kez ilyen vizek vízminőségfigyelő törzshálózatának
detén az ország vízföldtani adottságainak meg kialakítása. A 600 megfigyelési helynek döntő
ismerése volt a cél, főként az egyes kutak mi többsége vízművállalatok kezelésében lévő ter
nél kevesebb kockázattal járó telepítése érde melőkút.
kében. Ez volt az az időszak, amelyben meg
4.2.
A felszín alatti vizekre irányuló jövőben i
kezdődött az idősort szolgáló megfigyelések kifejlesztése is. N apjainkra jelentős fejlődés kö vízrajzi tevéken ység megrajzolásához meg le
vetkezett be az utóbbi területen is; részévé het fogalmazni néhány meghatározó szem pon
vált a vízrajzi tevékenységnek és több követ tot. Ezek:
keztetést lehet levonni abból a vízrajz jövőbeni
— A felszín alatti vizekben térbeli foly a m a 
alakításához is.
tok játszódnak le. Ezek kisebb-nagyobb terü
kapcsolódnak: például egy
— Az Országos K útkataszter kialakítása, a letegységekhez
vízföldtani naplók kötelezővé tétele, a katasz partiszűrésű öblözethez, egy vízkivétellel kivál
ter nyomdai úton történő közreadása a már tott áramlási térhez stb. Az egységek kapcso
említett Vízföldtani Szolgálat munkatársainak latban is állhatnak egymással.
— 1 A vízrajzi megfigyelésekkel ezeket a fo
érdeme. A folyamatosan továbbfejlődő adatgyűjtemény rendszeresen nemzetközi elisme lyamatokat kell tudni megbízhatóan jellemezni;
résben is részesült. Ma is sok tekintetben alap például egy depressziós tér alakulását egyetlen
ja a legtöbb, ezen a téren folyó munkának. A vízadó rétegben; többrétegű rendszerben réte
felszín alatti vízviszonyokról tájékoztató idő- genként a nyomásalakulást;, egy szennyező
sor-jellegű adatok gyűjtése ennél jóval kisebb front előrehaladását; egy pontszerű szennyező
forrásból származó csóva terjedését stb.
rendszerességgel indult meg.
—' A felszín alatti folyamatok egy része
— Az országos talajvízm egfigyelő hálózat
telepítése az 1950-es években történt. Ez adott előrejelezh ető annyira, hogy az ellenőrzésükhöz
elsőként idősorokat a vízszintingadozásról. Leg szükséges megfigyelések helye viszonylag jól
kiterjedtebb állapotában 1700-nál valamivel kijelölhető (például egy depressziós tér alaku
több kútból állt. A vízrajzi tevékenység de lása érdekében, ha a hidrogeológiai viszonyok
centralizálásával a VITUKI-tól a VlZÍG-ekhez ismertek). Más folyamatoknál az előrejelzés
került fenntartása és üzemeltetése. Az 1985- sokkal' kevésbé megbízható, esetleg lehetetlen .
ben kialakított vízrajzi törzshálózatban 1577 Ilyenkor a folyamat nyomonkövetésére szánt
megfigyelőkúttal szerepel. Csak lassan van figyelőrendszer egy részét feltétlenül rosszul
megvalósulóban az olyan kútcsoportos megfi telepítik (például egy szennyező csóva nyomongyelőállomások kialakítása, amelyek a vízszint- követése érdekében).
— A folyamatok lehetnek helyi, regionális
ingadozáson felül a talajvízháztartás alakulásá
és
országos jelen tőség ű ek (anélkül, hogy most
ról is információt szolgáltatnak.
— Időben következőként a karsztvízm egfi- meg lehetne mondani az ilyen kategóriák is
gyelő-hálózat kezdett el kialakulni, döntő több mérveit.) Ugyanaz a folyamat helyi, vagy re
ségében a Dunántúli-középhegység területén. gionális jelentőségűből országos jelentőségűvé
A hálózat fokozatosan valósult meg napjainkig. válhat.
— A felszín alatti folyamatok jelentőségük
Adataiból viszonylag jól nyomon lehet követni
a karsztvízviszonybk alakulását, a Nyirád-héví- szerinti jellemzéséhez tehát m inden megszerez
zi térségben a legjobban, az Eocén-program— hető adatra szükség van. Az adatok megszer
Budapest térségben kevésbé jól. A bányaválla zése után lehet dönteni afelől, hogy egy bizo
latok által üzemeltetett kutakkal együtt 400- nyos szintű (célú) értékelésbe az adatok milyen
nál több tagból áll a rendszer: a vízrajzi szer csoportjait vonják be.
—- Az adatok csak igen kis hányadáról lehet
vek kezelésében mintegy 200 figyelőkút van.
— A rétegvizek m egfigyelőhálózatát a MÄ- ugyanis keletkezésük előtt megmondani, hogy
FI kezdte megépíteni és így 70-nél több figye azok szü kségtelen ek lesznek. Még kevésbé le
lőkút készült el. A VI. ötéves terv időszakában het azt előre megmondani, hogy bizonyos h e
az OMFB támogatásával a VITUKI képezett ki ly ekről származó adatok szükségtelenek (vagy
300 figyelőkutat használaton kívül helyezett szükségesek) lesznek-e.
— 1 Mindez azért van így, mert jelentősége
fúrt kutakból. Ezek adataiból főként az alföldi
rétegvizek regionális nyomásalakulásáról lehet (helyi, regionális, vagy országos) a foly am at
n ak van. nem pedig az adatoknak. Az adatnak
képet kapni.
—
azon belül, hogy milyen jelentőségű folya
— Kisebb számban képeztek ki figyelőkutakat az üzemelő nagyobb felszín alóli v ízkiv éte matot jellemez — abban van a jelentősége,
lek körn yezetében (Kecskemét, Debrecen tér hogy mennyiben jellemzi a folyamatot.
— Ma biztos, hogy kevesebb helyről kelet
ségében, a Dunakanyar vízbázisain, az Ercsi
öblözetben, a Mohácsi-szigeten stb.). A regioná keznek adatok, mint amennyi bármely felszín
lis hálózat tagjai a VÍZIG-ek, az üzemi háló alatti folyamat bármilyen szintű jellemzéséhez
zatok a üzemeltetők birtokában vannak. Ebben szükséges. Ezért fokozn i k ell a vízrajzi adat
az időszakban épültek meg a Fővárosi Vízmű gyűjtést ezen a téren. Valószínű, hogy a» adat
vek megfigyelőkútjai is a Szentendrei-szigeten gyűjtés fejlesz téséb en a következőket kell szem
előtt tartani:
100-nál nagyobb számban.

valószerünek bem utatott feltételez ések , ame
lyek esetleg nagy hatású döntésekhez vezetnek.
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— a lehető legnagyobb számban kell m eg
lévő (alkalmas) objektumokat kapcsolni az
adatgyűjtésbe. A legtöbb esetben ez olcsóbb,
mint új megfigyelési helyek kialakítása;
m=> az így szerezhető adatok kiegészítésére
kell új objektu m okat létesíteni;
— gépesített — de nem szükségszerűen
centralizált — tároló és kezelő rendszert kell
kialakítani a különböző folyamatokat jellemző
(különböző jelentőségű) adatok feldolgozására
és értékelésére.
Az adatgyűjtéssel olyan jelen ség ek tisztázá
sát kell szolgálni, mint például:
—■helyi, regionális és országos nyomásválto
zási, továbbá vízminőségváltozási tendenciák
kimutatása a felszín alatti vizekben;
— az egyes felszín alatti víztípusok kap
csolatrendszere és azok egymásra gyakorolt ha
tásai;
—) a felszíni és a felszín alatti vizek össze
függései.
Mindezt az előrejelzést lehetővé tevő adat
sűrűségig elmenve kell tenni. Itt és most nem
részletezhető, hogy milyen rész jelenségeket
kell megjeleníthetővé tenni a mondottakon be
lül. Az azonban állítható, hogy a jelenségek
megismerése teljesen gyakorlatias célzatú kell
legyen. A vízrajzi tevékenységnek ez a csoport
ja kell, hogy hozzásegítse a szakterületet olyan
feladatok mainál nagyságrenddel jobb megol
dásához, mint például az üzemelő vízellátási
vízkivételek biztonságának fokozása; szennyeződési folyamatok és szennyezőforrások jelen
tőségének számszerűsített értékelése; konkrét,
gazdaságossági szempontból helytálló intézkedé
sek megtervezése és megtétele utóbbiak ellen:
jövőbeni vízbeszerzéseink jobb megtervezése,
távlati biztonságuk megteremtése, stb.
Az adatgyűjtés fejlesztésének mindig lesznek
pénzügyi korlátái. Eizen a területen is kimun
kálhatok gazdaságossági szempontok. Adatgyűj
tő helyek, illetve adatok kiválasztásánál azon
ban még hosszú ideig nem az kell legyen a vá
logatás szempontja, hogy melyek a leginkább
szükséges adatok, hanem, hogy melyektől lehet
biztosan eltekinteni.
Mindez még nincs kellően átgondolva. Még
kevésbé van kimunkálva. Sok lesz a szakmai
vita, amíg az elvek és módszerek mindenben
tisztázódnak.

5. Tudom ányos kutatás
A kutatómunka szemléletének, módszereinek
és eredményeinek alakulását bem utatni csak
nagyon hosszadalmas lehetne. Ez itt és most
nem lehetséges. Talán lehet azonban jellem ezn i
az elmúlt, mintegy húsz évben lezajlott folya
matot és vázlatot adni a jövőről.
5.1. A jelenig tartó folyam at fő jellemzője,
hogy
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— a tudományos kutatás irányait, a vizsgált
területeket egyre kevésbé az egyéni, vagy in
tézményi érdeklődés szabja meg; uralkodóvá
vált, hogy a kutatásnak a vízgazdálkodási (bá
nyászati, ásványvagyon-gazdálkodási) gyakor
lat által megfogalmazott kérdésekre kell vá
laszt adni;
— a megválaszoláshoz egyesíteni kellett a
földtani, áramlástani, vízkémiai, stb. ismere
teket azon a szinten, ahol azok tartottak;
— a kutatás eközben megfogalmazta mind
azt, amit tenni kell egy későbbi, jobb válasz
kialakításához, de kísérletet tett a lehető leg
jobb válaszolásra az ismeretek adott szintjén;
—•közben a válaszok egyre inkább számsze
rűekké váltak és egyre több gazdasági követ
kezményt hordoztak.
5. 2. Időszakunkra:
—>teljessé vált a vázolt folyamat: a vízgaz
dálkodási gyakorlat sokkal több, jelentős gaz
dasági következménnyel járó kérdést tesz fel a
kutatásnak, mint amennyi megválaszolható;
— a kapott válaszok korrektek: mindent tar
talmaznak az eddigi kutatások felhasználható
eredményeiből és azt tükrözik, hogy a kutató
bázis szakemberei számára ugyanolyan fontos
a jó válasz, mint a kérdésfeltevők számára;
— a kutatásban résztvevő intézmények szak
emberei között jó szakmai egyetértés alakult
ki, amely nem tartalmaz több véleménykülönb
séget, mint amennyi a tudományterület egész
séges előreviteléhez szükséges;
—■ ezzel együtt fordulóponthoz jutott a tu
dományos kutatás: a számára feltett kérdések
száma annyira megnövekedett és a szükséges
válaszok összetettsége annyira fokozódott, hogy
az együttműködő kutatóbázisnak ki kell széle
sednie az eredményes válaszoláshoz; a széle
sedés nem történhet a ma résztvevő szerveze
tek túlduzzasztásával, hanem további kutatóhe
lyeket kell bekapcsolni; ez nem jár nehézség
nélkül: pénz kell hozzá, együttműködési kész
ség és tolerancia, amely helyet ad a később
bekapcsolódók felzárkózásának.
5.3.
dés:

A jöv őb en folytatódni fog a kiteljese

—- fokozódni fog a kémia jelentősége a fel
szín alatti vizekre irányuló kutatásokban és be
kapcsolódik a biológia is; mindez be kell, hogy
illeszkedjen a kutatómunka jól kialakult szem
léletébe;
—I ahhoz, hogy az összetett kérdésekre vála
szolni tudó, megfelelő színösszetételű kutató
bázis használható válaszokat adjon, a 4.-ben
említett módon kifejlődő vízrajzi tevékenységre
van szükség, mert ma már — szerencsére —
több a kutatás rendelkezésére álló elméletileg
jól megalapozott eszköz, mint a mérés és meg
figyelés, amely az eszköztárat eredményesen
alkalmazhatóvá tenné.
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6. Befejezés

Endre Almássy
E n tw ick lu n g un d w e it e r e M ö g lic h k eiten d er
B ew irtsc h a ftu n g u n te rir d isc h e r W ässer

Az elmondottakból nehéz lehet összeépíteni a
képet felszín alatti vizeinkkel folyó és folyta
tandó gazdálkodásról; annak helyeztéről
és
várható fejlődéséről. Önkényes volt a szemlé
letalakulás, a szervezet, az adatgyűjtés és a
tudományos kutatás vonulatainak kiválasztása.
Szólni kellett volna még a vízügyi hatósági
munkáról, amelybe szervesen beépültek a fel
szín alatti vizek kérdései; a szakemberképzés
ről, amely felvevő piac hiányában legfeljebb
ha stagnál; a jogszabályalkotásról, ami csak a
legutóbbi időben kezdi felvenni a megfelelő
színeket a palettára, ezek valóban sehogyan
sem helyezhetők el az örökölt képen; az ága
zatközi és a nemzetközi együttműködés örven
detes fejlődéséről.
Remélhető azonban, hogy ha önkényes is
volt a tárgyalt területek kiválasztása, az el
mondottak azokon belül a valóságot tükröz
ték. Remélhetően így van ez a jövőről elővé
telezett képpel is. Talán elfogadható, hogy ezt
a közleményt írója némi tapasztalattal inkább
rögzítette a jövőnek a ma kiolvasható jeleiből,
semmint saját vágyait vetítette ki a jövőbe.

Gegenstände wie Veränderung der Betrachtungsweise
Organisation, Datensammlung und -auswertung und
wissenschaftliche Forschung werden zur Charakte
risierung der Bewirtschaftung unterirdischer W ässer
in den letzten etwa zwanzig Jah ren ausgewählt und
eine Vorhersage für die Zukunft versucht wird.
Es wird festgestellt, dass in d e r a llg em ein e n D en 
ku n g sa rt die Auswertung der Funktionen und Cha
rakterzüge der unterirdischen W ässer immer mehr
real w ird; dass die O rg an isation in einer gesunden
Richtung und m it guten Ergebnissen dezentralisiert
wurde; dass die D a ten sa m m lu n g s-/hydrologische Tätig
keit sich nur wenig und auf eine heterogene Weise
entwickelt h at; dass die w is s e n s c h a ftlic h e F orsch u n g
immer mehr zahlenmässige und komplexe Antworte
auf die Fragen der P raxis gibt. In der Zukunft wird
die Betrachtungsweise immer mehr n u a n ciert werden
müssen; die Organisation wird hauptsächlich in den
unterirdische W ässer gewinnenden Betrieben w eiter
entwickelt werden müssen; die grössten und sogar in
ihrer Betrachtungsweise neuartigen Entwicklungs
massnahmen werden in der h y d ro lo g isc h en T ä tig k eit
notwendig sein; die wissenschaftliche Forschung ist
ihrerseits zu einem Wendepunkt gekommen, wo die
Forschungsbasis mannigfaltig gemacht wird.

Endre Almássy

Развитие экономики подземных вох и возможности дальней
шего развития в данной области

H istory an d p ro s p ec ts o f s u b s u rfa c e w a te r m a n a g em en t
in H u n gary
To characterize subsurface w ater management in
the last, say, twenty years and to give a forecast for
the years ahead, the history of such factors as
approaches and attitude, organization, data-collecting
and evaluation and scientific research are selected.
The conclusion is drawn th at in g en e ra l th in k in g the
assessment of the functions and characteristics of the
subsurface w aters is becoming more and more realistic;
that the o rg an ization has been decentralized in a
proper direction and the it can be boasting of good
results; that the d a ta -c o llec tin g /hydrological activities
have developed but very little and rath er hetero
geneously; that sc ie n tific r e s e a r c h has been giving
more and more quantified and composite answers
to questions of the practice. Future approaches and
attitude should become more e la b o r a t e ; the organiza
tion should be improved chiefly in the fir m s ex tra ctin g
the groundwater; most progress, including the use of
novel approaches, is needed in the h y d ro lo g ic a l a c tiv i
tie s ; and scientific research has come to a turningpoint, where the development of a sophisticated and
versatile research base is required.
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Эндре Алмаши

Для характеристики экономики подземными водными ре
сурсами в настоящей работе рассматриваются изменение
подхода к данному вопросу и организации, а также ход сбо
ра и оценки соответствующих данных и история научных
исследований на протяжении последних примерно двадцати
лет и делается попытка дать прогноз на будущее по этим же
вопросам. Автор статьи отмечает, что в мышлении общест
венности оценка функций и характеристик подземных вод
становится всё более и более реалистической; организация
развивалась в правильном направлении, причем децентрали
зация привела к хорошим результатам; деятельность в об
ласти сбора данных, то есть гидрологические работы раз
вивались только мало и довольно гетерогенно; научные
исследования дают все более конкретные и комплексные от
веты на вопросы практики. Подход к вопросам экономики
ресурсов подземных вод в будущем должен стать более
нюансированным; организацию водного хозяйства надо бу
дет усовершенствовать главным образом в части водоза
боров подземных вод; наибольшее развитие с применением
новых подходов потребуется в деятельности гидрологичес
кой служ бы; что касается научных исследований, то здесь
развитие дошло до точки переворота с необходимостью соз
дания разнообразной научно-исследовательской базы.
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