
MAJOR PÁL A magyar medence talajvízszint alakulása

A talajvízállás és változásának ismerete elsősorban 
síkvidéki területeinken fontos, a vízgazdálkodás és az 
azzal összefüggő tevékenységek számára. A tanul
mány a Nagyalföld talajvízállás-változását ismerteti 
a meglévő talajvízészlelő kutak adatainak feldolgozá
sával. Megállapítja, hogy az utóbbi években tapasz
talt talajvízállás-emelkedéseknek természetes, és az 
emberi tevékenység hatására bekövetkező okai van
nak, és az emelkedést előidéző természetes és mes
terséges tényezők összeesése eredményezhet kedvezőt
lennek ítélt talajvízállás-emelkedéseket. A tanulmány 
ismerteti az 57 részterületre osztott Nagyalföld talaj
vízháztartási paramétereit és utal az utóbbi aszályos 
években a Duna—Tisza köze egyes területein jelent
kező különleges talajvízhelyzetre, az igen jelentős 
mértékű talaj vízállás-süllyedésekre.

Magyarország teljes területének mintegy 60 
százaléka sík vidék. Elsősorban ezeken, a talaj
víz változásának megfigyelésére jelenleg közel 
1600 talajvíz-megfigyelő kút szolgál. Az első 
kutak a 30-as években készültek, de a legtöbb 
figyelőkutat az 50-es években építettük.

Ezek a megfigyelőkutak elsősorban síkvidéki 
területeinken helyezkednek el, tekintve, hogy 
domb- és hegyvidékeinken talajvizeinkkel kap
csolatban kevesebb probléma adódik. így a to
vábbiakban csak síkvidéki területeink talajvíz
kérdéseivel foglalkozunk és ezek közül is jelen
tőségét tekintve elsősorban a Nagyalfölddel.

Talajvizeinket a legjobban úgy jellemezhetjük, 
ha értékeljük azok felszínében bekövetkezett 
változásokat.

1. Talajvíz-változások értékelése a 
Nagyalföldön

Az utóbbi időszakban a kutak észlelési adatai 
jelentős, de csak egyes területekre kiterjedő 
talajvízállás-emelkedéseket jeleztek, szinte ki
zárólag a Nagyalföld területén. Ezek elemzése 
sok szempontból fontos, de elsőrendű a mező- 
gazdaság számára.

A talajvízállás-változások, -emelkedések, 
-süllyedések nagyságának meghatározása nem 
egyszerű feladat. Általában a talajvízjárás isme
retében nyilvánvaló, hogy nem hasonlíthatunk 
össze pillanatnyi értékeket, hiszen elsősorban a 
változás trendjének, majd a változás nagyságá
nak a megítélése a feladat. Az országos talaj
vízészlelő-hálózatunk adatainak tanúsága sze
rint, még ma is sok területünkön abszolút talaj- 
vízállás-maximumnak számítanak az 1940— 
1942. években előállt talajvízállások. Nyilván
való, hogy ha ezekhez a maximumokhoz viszo
nyítanánk mai vízállásainkat, akkor nem emel
kedésekről, hanem süllyedésről beszélhetnénk.

1. sz. ábra . T a la jv ízá llás  id ő so rok
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Síkvidéki területeinken az 1956—1960. évek 
közötti időszak talajvízállása terep alatti mély
ségének térképeit fogadtuk el alapadatként. Szá
mításaink szerint ez az 5 éves időszak és így 
átlagértékei is jól jellemzik 1960-ig a hosszabb 
adatsorral rendelkező kutak adataiból számított 
átlagértékeket. Példaképpen bemutatjuk az 1.,
2. és 3. sz. ábrák  talaj vízállás-idősorait, a tót
komlós^ a kenderesi, a szarvasi és a szabadszál
lási talajvízészlelő-kutak adatai alapján.

A szabadszálási 809. sz. észlelőkutunk víz
állásidősorában bejelöltük az 1956 és 1960 kö
zötti évekre számított átlagos talajvízállást. Rá
nézésre is megállapíthatjuk, hogy ez az átlag
érték jó közelítéssel átlagos talajvízállásnak 
vehető 1930-tól 1960-ig. Ugyanez mondható el a 
469. sz. tótkomlósi kutunk idősoráról is.

A vízállásgrafikonok alapján, különösen a tót
komlósi vízállásidősorból, mindenesetre szembe
tűnően azt állapíthatjuk meg, hogy a talajvíz
járás az 1950-es években megváltozott. Az 1950- 
es évekig az egymásra következő évek nagy
mértékű, erőteljes, karakterisztikus változásokat 
mutatnak. Az 1950-es évek után az addig ész
lelt minimumok már nem jelentkeznek, leg
alábbis a több évig tartó süllyedési és emelke
dési periódusok, és bár az évi talajvíz-ingadozás 
nagysága alig változik, a talajvízjárás az 1950-es 
évek után lényegesen kiegyenlítettebb.

Tekintve, hogy a mezőgazdasági technológiá
ban és ezzel együtt a mezőgazdasági termelés

ben az 1960-as évek közepétől számítható ug
rásszerű fejlődésnek lehettünk tanúi, így a vál
tozások összehasonlítására az 1966—75. évek 
közötti 10 éves időintervallumot használtuk fel.

Végső soron tehát az 1956—60. évek 5 éves, 
és az 1966—75. közötti évek 10 éves átlagos 
terep alatti talajvízállásainak különbségét hasz
náltuk fel a változások felmérésére.

1.1 A talajvízállás-változás térképi ábrázolása

A talaj vízállás-változásokat a 4. sz. ábrán  lát
hatjuk. Példaként a változások meghatározására 
a már hivatkozott ábrák alapján:

Az 1. sz. ábrán  a szabadszállási kút idősora 
példa arra, hogy az összehasonlítási időszakok 
0 (+ 1 cm) változást mutatnak. Ugyanez a hely
zet ezen az ábrán a tótkomlósi kút idősorának 
tanúsága szerint. Ez az idősor szintén a 0 (— 2 
cm) változásra példa.

A 2. sz. ábra, a 288. sz. kenderesi kút idősora 
már az emelkedésre példa. A bejelölt 100 cm-es 
emelkedés mellett jól látható, hogy az 1963—65 
között bekövetkezett változások egy új, maga
sabb egyensúlyi helyzet kialakulásához vezettek. 
Minden valószínűség szerint az öntözés hatására 
jelentkező, vagy többlettalajvíz-utánpótlódás, 
vagy az öntözés következtében lecsökkenő talaj
vízpárolgás idézte elő, hogy a talajvízállás egy 
magasabb egyensúlyi helyzetbe kerüljön, amely 
az egyensúly érdekében növekvő párolgást biz-

4. sz. ábra . A  ta la jv ízsz in t v á ltozásán ak  a laku lása . Az 1956—60. és az 1966—75. közötti átlagos ta la jv ízá llá 
so k  kü lön bség e
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tosít. Jól látható az idősorból az 1940. évben 
ugrásszerűen, feltehetően rizsöntözés hatására 
jelentkező, közel 3 méteres emelkedés. Feltehe
tő, hogy a háború és az azt követő években 
elmaradó öntözés tette lehetővé a természetes 
tényezők mellett a talajvízállás fokozatos csök
kenését.

A 3. sz. ábra  a szarvasi kút több mint 4 mé
teres talaj vízállás-emelkedését szemlélteti. Meg
figyelhetjük, hogy az évi periódusos ingadozás 
megmaradása mellett a talajvíz piezometrikus 
szintje 6 m-es mélységből egy öntözőcsatorna 
biztosította többlet-utánpótlódás következtében 
emelkedett a terep alatti közel 2 méteres átla
gos szintre.

A talaj vízállás-emelkedés helyszínrajzát (4. 
sz. ábra) értékelve két lényeges dolgot állapít
hatunk meg:

— Az egyik az, hogy a jelentősebb és össze
függő emelkedések súllyal a nagykunsági, a 
jászsági területeken és a Körös—Tisza szögleté
ben jelentkeznek.

— Lényegében a Duna—Tisza közi terület 
talajvizei ebben az időszakban nem mutatnak 
változást, ugyanakkor a nyírségi, hasonló talaj- 
adottságú területek, ha kismértékű is, de egy
öntetű emelkedést mutatnak, amelynek átlagos 
értéke mintegy 40 cm-re tehető. (A térképen a 
nyírségi emelkedéseket nem jelöltük, tekintve, 
hogy csak az 50 cm-t meghaladó változásokat 
ábrázoltuk.)

1.2 Települések talajvízállás-em elkedésének  
vizsgálata

Az észlelőhálózat felhasznált kútjainak mint
egy a fele, a települések belterületére esik. Itt a 
helyi körülmények a talajvízállást a településre 
korlátozva erősen befolyásolhatják.

A községi, falusi vízellátás általában a talaj
víz alatti rétegvizekből emel fel vizet a vízellá
tás céljára, de általában terhelhető befogadó 
hiányában a keletkező szennyvizet a talajvízbe 
szikkasztja el, ami a talajvíz számára többlet- 
utánpótlódást jelent. De közvetett utánpótlódási 
tényező az a körülmény is, hogy az ivóvízellá
tás következtében lecsökken a talajvízből tör
ténő vízkitermelés, valamint az, hogy a fejlődő 
települések egyre nagyobb felületeket takarnak 
le, ezzel csökkentve a talajvízből történő párol
gás mértékét. Mindezek a település területén, 
ill. annak környezetében talajvízállás-emelke- 
dést okozhatnak.

Vizsgálataink eredményeit értékelve arra a 
megállapításra jutottunk, hogy maga a vízellá
tás nem az egyedüli oka a településeken belül 
tapasztalható talajvízállás-emelkedéseknek. De 
amennyiben egy településen belül van emelke
dés, az kötött talajú területeken nagy valószí
nűséggel elsősorban a vízellátással hozható 
kapcsolatba.

2. A talajvízállás-változás okainak vizsgálata

A talaj vízállás-változást előidéző okok vizs
gálata során természetes és mesterséges hatá

sokról beszélünk. A természetes hatások körébe 
soroljuk a meteorológiai tényezőket, a talaj- és 
rétegadottságokat, és némileg önkényesen a 
növényzet hatását. Tulajdonképpen ebbe a cso
portba kell sorolnunk a természetes állapotban 
lévő felszíni vizeinket is. Itt kell azonban utal
nunk arra, hogy nyilvánvalóan a ma természe
tes hatásként értékelt tényezők kialakulását az 
emberi tevékenység változtatta meg, pl. a folyó
szabályozással hatalmas területek természeti 
tényezőit alakítottuk át a múlt században is.

Változó hatásként az emberi tevékenység 
következtében létrejött változásokat értékelhet
jük.

2.1 A m eteorológiai viszonyok értékelése

Vizsgáltuk az Alföld jellemző meteorológiai 
állomásainak 1931—80. között észlelt téli, nyári 
félévi adatait. Az adatok önmagukban nehezen 
értékelhetők, és azt sugallják, hogy olyan vál
tozások a csapadékban, amelyek indokolnák a 
4. sz. ábrán  vázolt emelkedéseket, ill, talajvíz- 
állás-változásokat, a Nagyalföld területén nem 

'fordultak elő. Tudjuk azonban azt, hogy a vál
tozások hosszabb időszak, több év hatásainak 
összegzett eredményei, így célszerű, ha a vál
tozásokat előidézhető adatokat, pl. csapadékada
tokat sem önmagukban vizsgáljuk, hanem cél
szerűen ezek mozgó átlagértékeivel dolgozunk. 
Az 5. sz. ábrán  példaképpen az évi csapadék
adatok mellett feltüntettük azok 3 éves mozgó 
átlagértékeit Tiszafüred meteorológiai állomása 
adatai alapján. Az ábrán feltüntettük a nyári 
félévi középhőmérséklet adatait is a figyelembe 
vett időintervallum átlagos félévi középhőmér
sékletének bejelölésével.

Az ábrákat tanulmányozva megállapíthatjuk, 
az 1931. és 1982. évek közötti mozgó átlagok 
értékeléséből az a következtetés vonható le, 
hogy a csapadékok talajvíznövelő hatásukat az 
alábbi intervallumokban okozhatták: 1940—
1944, 1953— 1957, 1965—1970 és 1978— 1979. A 
mozgó átlagok maximumai 13 év ±  2 éves perió
dust látszanak mutatni a vizsgált időszakban. A 
csapadék- és a talajvízállás-idősorokat együtte
sen vizsgálva megállapíthatjuk:

— Minden csapadékátlagérték-maximumhoz 
elkülönülő magas talajvízállás tartozik. Jól lát
ható ez az 5. ábrán, ahol feltüntettük két cso
port kútvízállás-idősorainak átlagát is.

— Csupán a csapadékadatok alapján nem 
magyarázható, a már az előzőekben említett és 
az 1955. évektől bekövetkezet egyenletesebb 
talajvízjárás.

— Önmagukban a csapadékmaximumok 
nagysága nem szabja meg a talajvízállás nagy
ságát.

— Az 1970-es évektől kezdődően mintegy 
9— 11 éves időtartamban a nyári félévi közép
hőmérsékletek jelentős mértékben csökkentek, 
több mint 1 cC-kal. A csökkenő hőmérséklet 
vezérelte párolgáscsökkenés talaj vízállás-emel
kedés okozója volt, így az 1970-es évekbeh je
lentkező, az előzőekhez képest viszonylag ala
csonyabb csapadékösszegek talajvíznövelő hatá
sát felerősítette a párolgás csökkenése (5. ábra).
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5. sz. ábra . T isza fü red i c sa p a d é k - és h ő m érsék le t -a d a to k , v a lam in t a k is k ö r e i tározó ba l p arti je llem ző
ta la jv ízá llá sa i

— Levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
természetes hatásokra akkor jelentkeznek talaj- 
vízállás-csúcsok, ha az alacsony nyári hőmér
séklet és a magasabb csapadékösszeg hatásai 
összegeződnek.

2.2 A Nagyalföld talajvízháztartásának 
értékelése

egységére meghatároztuk a talajvízháztartás 
nyolc paraméterét. A 8. sz. ábrán  a teljesség 
kedvéért közöljük a vízháztartási területegysé
gek foltjaiban feltüntetett talajvízháztartási pa
ramétereket.

Összefoglalva, becslésünk szerint a Nagyalföl
det átlagosan az alábbi vízháztartási paraméte
rek jellemzik:

A talaj vízszint-változás kedvező, vagy ked
vezőtlen voltának megítélése szempontjából 
fontos megállapítani, hogy a talajvíz szabadfel- 
színű-e, vagy nyomás alatti. Sokszor hangsú
lyoztuk, hogy nyomás alatti talajvízszint eseté
ben, elsősorban a növényzet szempontjából, a 
gyökérzóna mélységében a fedőréteg nedvesség- 
tartalma még optimális is lehet, holott a talajvíz 
nyomásszintje esetleg már a gyökérzóna felett a 
felszín közelébe ér. A talajvízállás-változás okai
nak vizsgálatakor meg kell gondolnunk, hogy 
pl. egy 10 mm-es, a talajvizet elérő beszivárgás 
olyan szabadfelszínű talajvíztartó réteg eseté
ben, amelynek szabad hézagtérfogata 20%-os, 
csak 5 cm-es talajvízállás-emelkedést okoz, míg 
ugyanez nyomás alatti esetben már 1 méteres, 
vagy ennél nagyobb növekedés okozója lehet.

A nyomás alatti területek azok, ahol nagyjá
ból a legnagyobb talajvízállás-emelkedés terüle
tei mutathatók ki.

A talajvízháztartás tényezőinek meghatározá
sához különválasztottuk a nyomás alatti és 
szabadfelszínű talaj vizes területeinket (6. ábra), 
és megbecsültük a talajvíz és a rétegvizek kap
csolatát is (7. ábra). Kútcsoportos vízháztartási 
módszer segítségével a Nagyalföld 57 terület

Beszivárgás a talajvízbe 
Feláramlás a rétegvízből 
Párolgás a talajvízből 
Talajvíztározódás (emelkedés)
Mélyebb rétegekbe történő leszivárgás

106 mm/év 
5 mm/év 

87 mm/év 
2 mm/év 

20 mm/év

Számításainkat összegezve úgy becsülhetjük, 
hogy közvetlenül a talajvízből felszíni vízháló
zatunkba jutó szivárgás mintegy 20 m3/sec vizs
gált területünkön. (Lényegében ehhez a terület
hez a Duna vízgyűjtőjének csak a Budapest 
alatti bal parti szakasza tartozik.) A mélységi 
vizekkel való kapcsolat lehetőségeit értékelve 
azt mondhatjuk, hogy a Nagyalföld területén a 
talajvízből a rétegvízbe szivárgó víz mennyisége 
évente 84 -107 m:!, míg a feláramlás a talajvízbe 
kereken 24-107 m3. A le- és feláramlás különb
sége közelítőleg 19 m3/sec vízhozamnak felel 
meg, amely feltételezésünk szerint elsősorban a 
Tiszát, ill. a Tisza mellékfolyóit táplálhatja.

Emelkedéseket elsősorban azokon a kötöttebb 
fedőrétegű területeinken találhatunk, ahol a 
víztartó rétegeknek kicsi a tározási kapacitásuk, 
ahol tehát a talajvízháztartás bevételi oldalának 
kismértékű növekedése már nagymértékű nyo- 
másszint-emelkedésben jelentkezik.
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6. sz. ábra . N yom ás a la tti ta la jv iz ek  te rü le tén ek  leh a tá ro lá sa  a  N agyalfö ldön . K észü lt a  M Á FI Az A lfö ld  
F öld tan i A tlasza c., dr. R ón ai A n drás sz e rk esz téséb en  m eg je len t és k éz ira tb an  lév ő  18 k iad v án y  fe lh a sz n á 

lá sáv a l

7. sz. á b ra : A  ta la jv íz  és a rétegv íz  p o ten c iá lis  k a p c so la ta  a  T iszán tú lon
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A Nagy-Aifold aflogos 
fO/Oj vizháltor tá n  paramétere' 

mm/év

106 87
2 0 23

0 • 2

5 19
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Tq/q/ vízháztartási részterületek 
hotóro és kádszáma 

vízfolyásba történd De-Ni víz
folyásból toriénó elszivárgás 

Talajvíz ó tsz/vár gás egyik rész
területből egy másikba, vagy 
átsz/vorgás oz országhatáron 
Feltételezett, a ióla/vizet 
nem érintő rétegvíz 

• áromlása 

Párolgás nogyobo, 
mmt о beszivárgás

TároiQos о toka/víz bál 
Hozzáfökjós oldolirárybá £1 folyós ddahrányba__

Talajvíz emelkedés ___
- éteqv libái lesz/vargát a rét eg vízbe 

Terület nagysága kot ben

8. sz. áb ra . A  N agyalfö ld  ta la jv ízháztartása

A szikesedéssel kapcsolatban vizsgálataink 
rávilágítanak arra, hogy a másodlagos szikesedés 
szempontjából elsősorban veszélyeztetett terü
leteink azok, ahol a talajvízháztartás bevételi 
odala nem a fedőrétegen keresztül történő be
szivárgásból származik elsősorban, hanem ebben 
az utánpótlódásban számottevő szerepe van 
egyéb tényezőknek, így az oldalirányból (csator
nákból, tározóból, folyóból) érkező vízmennyi
ségnek is, amely azt eredményezi, hogy ezeken 
a területeken a talajvízből történő párolgás na
gyobb mértékű a fedőrétegen keresztüli beszi
várgásénál.

3. A talajvízállás-változás értékelése

Ahogy már az előzőekben vázoltuk, a magas 
talajvízállások az 1940—44., 1953—57., 1965— 
70., 1978—79. évközökhöz tartoznak. Számítá
saink azt mutatják, hogy pusztán az időjárás 
változékonyságából a meghatározott talaj víz
állás-emelkedések nem magyarázhatók. Arra a 
következtésre kell jutnunk, hogy az emberi te
vékenység hatása megnövelte egyes területeken 
talajvizeink szintjét, amelyek így akkor érnek 
el kedvezőtlenül magas értéket, amikor a me
teorológiai hatások következtében az emberi te
vékenység és a természetes tényezők emelke
dést okozó hatásai szuperponálódnak.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a legna
gyobb talajvízállás-emelkedéseket mutató Nagy
kunságban a természetes okokra visszavezethető

talaj vízállás-emelkedések nagyságrendje 50—100 
cm, míg az ezen felüli változásokat, mint az 
emberi tevékenység hatását értékelhetjük.

Az em beri tevékenység hatására előállt talaj- 
vízállás-em elkedések értékelése néhány jelentő
sebb tájegységünkön

Nagykunsági és jászsági terület

Kisebb süllyedést mutató területek kivételé
vel, ezen a területen talajvízállás-emelkedést ta
pasztaltunk. Megállapításunk szerint ezek az 
emelkedések, elsősorban a csatornák és tározók 
által befolyásolt helyeken a 4 méteres nagyságot 
is meghaladhatják.

Korábbi vizsgálatainkra hivatkozva azt kell 
megállapítani, hogy az e térségben mutatkozó 
és hosszú évek óta jelentkező emelkedések mér
tékéhez a terület fedőrétegeinek talaj fizikai 
adottságai is hozzájárulnak. Tudjuk, hogy a ta
lajvíz átlagos mélységének egyik fő szabályo
zója a fedőréteg kapilláris tulajdonsága. Ennek 
a következménye az, hogy löszös fedőrétegű sík 
területen, a nagy kapilláris emelőmagasság mi
att természetes állapotban a talajvíz nagy 
mélységben helyezkedik el. Így ezt tapasztal
hatjuk a nagykunsági infúziós löszöknél, a 
hajdúsági löszháton, a Nyírség tiszai pereme 
homokos lösztalajainál stb. Ezek a talajok a kö
tött, agyagos fedőrétegekkel szemben lehetővé 
teszik a viszonylag gyors beszivárgást, azonban
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kis szabad hézagtérfogatuk miatt kismértékű 
beszivárgás-változások, nagymértékű talajvíz- 
állás-változást eredményeznek. Megnöveli az 
emelkedés mértékét az is, hogy a löszös fedő
réteget nagy területen közel vízzáró, kötöttebb 
agyagok is tarkítják, amelyek területén az emel
kedés, amely itt csak nyomásnövekedés, alig 
igényel tározókapacitás-feltöltést.

A jelentkező emelkedések az öntözés és a me
zőgazdaság átalakításának hatását is tükrözhe
tik. Az 1950-es évek közepétől általánosan je
lentkező emelkedésekben a meteorológiai kö
rülmények alakulása mellett a nagyméretű táb
lák kialakítása következtében megszűnt ala
csonyrendű elvezető rendszerek miatt megnö
vekvő beszivárgás mindenképpen közrejátszha
tott, csakúgy, mint az 1960-as évek intenzív 
mezőgazdasági technológiájának beszivárgás- 
növelő hatása is. így, valószínű az elégtelen 
mértékű vízelvezetés járult hozzzá a számotte
vő emelkedésekhez, amelyhez helyenként az 
öntözés hatását is számításba kell vennünk.

A K iskörei Vízlépcső hatásának értékelése

Külön kell foglalkoznunk a Kiskörei Vízlép
cső talajvízre gyakorolt hatásával. Részletes 
vizsgálataink azt mutatták, hogy a Tiszán léte
sített kiskörei tározó talajvízre gyakorolt ha
tástávolsága 1500—2500 m között változik. Azt 
is ki kell emelni, hogy a tározó környezetében, 
a tározó üzembe lépése előtt is előállt számot
tevő talajvízállás-emelkedés, így megalapozat
lanok azok a vélemények, amelyek a tiszántúli 
emelkedéseket ma a kiskörei tározó létesítésé
vel hozzák kapcsolatba.

Körös—Tisza szöglet, Dél-Tisza-völgy

Lényegében a Körös—Tisza szöglet területé
ről, ill. az itt tapasztalt talajvízállás-emelkedé- 
sekről is az mondható el, mint a nagykunsá
giról.

Érdekes módon a Dél-Tisza völgyében, a Ti
sza, és kis szakaszon a Maros melletti terület- 
sávökön is jelentkezik emelkedés. Tudjuk, hogy 
a folyók melletti területeken az átlagos talaj
vízállás a folyók középvizeihez igazodik. Az 
alábbiakban nézzük meg a szegedi vízmérce évi 
középvízállásait a két kiválasztott időszakban.

1956 194 cm 1966 318 cm
1967 204 cm

1957 164 cm 1968 170 cm
1969 175 cm

1958 210 cm 1970 419 cm
1971 697 cm

1959 63 cm 1972 593 cm
1973 59 cm

1960 206 cm 1974 306 cm
1975 246 cm

átlag 167 cm átlag 318 cm

Megítélésünk szerint a 4. sz. ábrán  kimuta
tott kisebb emelkedés a közel 150 cm-rel ma

30

gasabb időszaki átlagos folyóvízállás következ
ménye.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy 
a Nagyalföld területén tapasztalt talajvízállás- 
emelkedések a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
és az emberi tevékenység talajvízállás-növelő 
hatásainak összegződéséből származhattak. Ez 
azt jelenti,, hogy a csatornák és tározók közvet
len környezetének, valamint egyes települések 
területének kivételével ezeken a területeken 
csak a két tényező együttes hatása válthat ki 
ma kedvezőtlennek ítélt talajvízállás-emelke- 
dést. Az azonos meteorológiai hatásokra vezet
hető vissza, hogy a Tisza magas vízállásai és a 
magas talajvízállások közel azonos időben ala
kulnak ki.

Szólnunk kell arról is, hogy az 1970-es évek 
végén kezdődő aszályos periódus különleges ta
lajvízhelyzetet idézett elő a Duna—Tisza közén. 
A talajvízadatok meglepő hűséggel kirajzolják 
a Duna negyedkori árterületét, és amíg a Ti
szántúlon is tapasztalhattunk talajvízállás- 
csökkenést ebben az időszakban (bár az 1956—  
60-as évekhez viszonyítva azért még jelentős 
mértékű az emelkedés), a Duna—Tisza közén 
geológiai képződmények elterjedését követően 
olyan nagymértékű talaj vízállás-süllyedés —  
sok helyen az eddig észlelt legalacsonyabb ta
lajvízállás — alakult ki, amely jelentős terüle
teken már kihatással volt, van a mezőgazdasági 
termelésre is. A süllyedésnek ez a területe a 
Duna-völgyi főcsatorna és a Tisza között az a 
terület, amely alatt a Budapest—Csongrád—  
Szeged irányban szétterülő régi kavicsos, dur
va üledékek helyezkednek el.

E jelenség eredetének, okának vizsgálatát je
lenleg végezzük.
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Pál Major
H istory o f  th e  p h rea tic  g rou n dw ater  ta b le  in  th e  

H ungarian  B asin

The knowledge of the position of the groundwater 
table and its variation is important in the first place 
in Hungary’s lowland areas for both the water mana
gement and the associated activities. The history 
of variation of the groundwater table in the Great 
Hungarian Plain is expounded and the results of the 
processing of the record of existing groundwater 
observation wells are reported. The conclusion is 
drawn that the rises in the phreatic groundwater 
table observed in recent years are due tov natural 
and Man-provoked causes and that the coincidence 
of natural and artifical factors may result- in un
favourable rises in the groundwater table. The 
groundwater budget parameters of the 57 subareas 
of the Great Hungarian Plain are presented and
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reference is made to the particular phreatic ground- 
water situation observed in the latest droughty years 
in some parts of the Danube-Tisza Interfluve and to 
the marked decline of the groundwater table there.

Pál Major
Die V eränderung des  G ru n dw assersp ieg e ls im  U ngari

sch en  B eck en

Die Kenntnis des Grundwasserstandes ■ und seiner 
Veränderungen ist vor allem in den Flachlandge
bieten Ungarns sehr wichtig, sowohl für die Wasser
wirtschaft, als auch für die damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten. Im Aufsatz wird die Veränderung des 
Grundwasserspiegels auf der Grossen Ungarischen 
Tiefebene auf Grund der Bearbeitung der Angaben 
der bestehenden Grundwasserbeobachtungsbrunnen 
erörtert. Es wird festgestellt, dass die in den letzten 
Jahren beobachtbaren Erhöhungen des Grundwasser
spiegels auf natürliche und durch die Menschentätig
keit bedingte Ursachen zurückführbar sind und dass 
der Zusammenfall der für den Anstieg des Grund
wasserspiegels verantwortlichen natürlichen und 
künstlichen Faktoren zu Grundwasserspiegelerhöhun
gen führen kann, die als ungünstig beurteilt werden 
können. Es werden die Grundwasserhaushaltsparame
ter der auf 57 Teilgebiete gegliederten Grossen Ungari
schen Tiefebene angeführt und es wird auf die in 
den letzten Trockenheitsjahren in manchen Gebieten

des Donau-Theiss—Zwischenstromlandes wahrgenom
mene Grundwassersituation, d.h. die sehr beträchtliche 
Absenkungen des Grundwasserspiegels, hingewiesen.

Пал Майор
История изменений уровня грунтовых вод Венгерского бас
сейна

Знание уровня грунтовых вод и его колебаний важно преж
де всего в равнинных областях страны для организаций 
водного хозяйства и для различных видов деятельности, 
связанных с ним. Рассматривается история изменения уров
ня грунтовых вод на территории Болшой Венгерской низ
менности и приводятся результаты обработки данных су
ществующих пьезометрических скважин, предназначенных 
для ведения наблюдений за колебаниями уровня грунтовых 
вод. Автор статьи отмечает, что подъемы уровня грунтовых 
вод, наблюдавшиеся в последние годы, обусловлены как 
естественными, так и антропогенными причинами, причем 
неблагориятные подъемы уровня грунтовых вод могут быть 
вызваны совпадением естественных и исскуственных фак
торов, обуславливающих такие изменения. Приводятся 
данные о параметрах режима грунтовых вод территории 
Большой Венгерской низменности, подразделенной на 57 
районов и указывается на особую обстановку в режиме грун
товых вод, возникшую в последние засушливые годы на 
междуречье Дуная и Тиссы в некоторых районах, то есть 
на весьма значительное понижение уровня грунтовых вод 
в этих районах.
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Magyar igazgató a Kutatásfejlesztési Felügyelőségben

A FA Földtani Tudományok Nemzetközi 
Uniója (IUGS) 1986 októberében megbízta dr. 
Dank Viktort, a Központi Földtani Hivatal el
nökét a Kutatásfejlesztési Felügyelőség igazga
tói teendőinek ellátásával.

A felügyelőség feladatai igen komolyak és 
fontosak: stimulálni, bátorítani és elősegíteni a 
nemzetközi kutatási programokat a földtudomá
nyok terén.

A felügyelőség tanácsára az IUGS tőkésít és 
igazgat több regionális és globális programot az 
egész világon, pl. 1986 évben IUGS-műhelyt

Hírek
Néhány európai ország fúrási teljesítménye 

1984— 1985-ben
E méter

1984 1985
Nagy-Britannia 997 863
Franciaország 231 439
Olaszország 316 335
Hollandia 333 333
NSZK 265 247
Norvégia 269 321
Ausztria 131 137

W ord l Oil, 1986. aug.

Az USA fúróberendezésállományának
megoszlása mélységkapacitás szerint

1982—-1985-ben
Egység

1982 1983 1984 1985
1520 m-ig 821 716 571 529
1830— 2740 m 1285 1233 1077 1084
3000— 3660 m 1104 993 933 894
3960—4570 m 717 662 591 570
4800—m
Az üzemben tartott

1717 1639 1408 1332

berendezések száma 3225 2539 3090 2625
Berendezések a szárazföldi

fúrásokhoz 5139 4832 4102 3940
B. Inosztr. K om m . In f., 

1986. 140 sz.

OPEC-prognózis
Tíz év óta a legmeredekebben, közel G'Si-kal nőtt 

a múlt évben a világ olajtermelése. Az OPEC 16% - 
kal többet, 950 millió tonnát, a többi tőkésország lé
nyegében változatlanul 1,21 milliárd tonnát, a szocia
lista országok 3% -kal többet, 763 millió tonnát hoztak 
felszínre. Az összesített napi átlagos termelés 56,8 
millió barrelről 60 millióra nőtt. A  fejlett tőkésor
szágokat tömörítő OECD-tagok fogyasztása csupán 
3% -kal emelkedett. A szovjet kitermelés 613 millió 
tonnára nőtt (+ 3% ), az USA-é 2,3% -kal 480 millióra 
csökkent, Szaúd-Arábiáé 56,5% -kal (!) 248 millióra 
ugrott, Mexikóé 7,2% -kal 140 millóra esett vissza, K í
náé 3,8% -kal 130 millió tonnára, Angliáé 0,8% -kal 
128,5 millió tonnára emelkedett.

E n erg ia  1987.
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hívott össze kőolaj források felbecslésére, hogy 
a szakemberek elsajátítsák a legfejlettebb mód
szereket és elemző technikát.

A felügyelőség dönt tervjavaslatok, új terv- 
kezdeményezések értékelése céljából, közremű
ködik a tőke növelésekben és ha szükséges, ta
nácsot ad az IUGS Végrehajtó Bizottságának a 
hosszúlejáratú tudományos irányzatokról és 
erőfeszítésekről, melyeket az IUGS-nak vállal
nia kell.

A megbízást W. W. Hutchison, az ABRD el
nöke 1986. október hónapban írta alá.

Olajbányász-emlékmű Nagykanizsán
Mindig érték és a m agyar műszaki fejlődés, alkotás 

szimbóluma egy-egy, a  bányászattal kapcsolatos em
lékmű. Létrehozásában a hagyományok megőrzésén túl 
korunk felelőssége is tükröződik, hiszen a kitermelt 
energiahordozók mindennapi életünk fenntartásának  
fontos elemei. E cél vezeti az olajbányászatot akkor, 
amikor — im már a hároméves előkészület és az egyre 
közvetlenebb segítés szándékával — foglalkozik a 
Nagykanizsán felállítandó olaj hányás-emlékművel.

A 7-es út melletti hely kijelölése szerencsés megol
dás: dombhajlatba tervezett, a Föld rétegsorait jel
képező kőtömbök a kukoricaföldön olajat, gázt feltáró 
ember és eszköze olyan egységben jelenik meg a szob
rászművész alkotó keze nyomán, ami méltó megemlé
kezés lesz az olajbányászat ötven évének. A szobor 
és emlékműegyüttes alkotója a neves szobrász, R ét
fa lv i  S án d or , aki nem egyszer tanúságát adta annak, 
hogy örökítheti á t a  m a emberét, technikáját reális 
szimbólumaival a jövőnek, R étfa v li S án d or  az emlék
mű gipszmakettjén dolgozik, hogy a mű 1987 bányász
napján m ár köszönthesse a dunántúli — és ezen ke
resztül az ország — olajbányászait. К . B.

Könyvismertetés
Dr. B aran y a i Á rp á d :
S z o ftv er  sz e rz ő d ések

A  számítástechnika térhódításával világszerte —  
így hazánkban is — rohamosan növekszik az alkal
mazói programtermékek iránti igény. Bár a magyar 
szoftverforgalom értéke közel 1 milliárd forintra be
csülhető, hatályos jogunkból mind ez idáig hiányzik 
a létrehozás, forgalmazás és felhasználás speciális 
szabályozása. A  szerző ezt a hiányt igyekszik pótolni, 
amikor összegyűjti a „szofvertszerződés'’ gyűjtőfoga
lom alá sorolható jogügyleteknél alkalmazott polgári 
jogi rendelkezéseket.

A mű kettős célt szolgál. Egyrészt feltárja a kérdés
kör jogi hátterét, másrészt hasznos, gyakorlati segít
séget nyújt a szerződések létrehozásához.

A kötet áttekinti a közvetlen és az áttételesen a l
kalmazható jogforrásokat, bem utatja a szoftverszer
ződéseknek a hatályos kötelmi jog keretei közé lehet
séges elhelyezését, elemzi a kapcsolódó problémákat. 
K itér a felelősségi és szankciórendszer kifejtésére, a 
szerzői jogi kérdések m egvilágítására és a vonatkozó 
pénzügyi, számviteli stb. előírások ismertetésére. A 
korrekt szerződések létrehozását, a célszerű felépítést, 
a szükséges és kívánatos tartalm at elősegítő • leírás 
mellett a  gyakorlatban rendkívül jól hasznosítható 
konkrét szerződésminták közreadásával is segíti.

K .  L .
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