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A MAFI országos vízmegfigyelő kúthálózata első
sorban a regionális komplex vízföldtani térképezések 
és az alapszelvény-fúrások során kiépített kutakból 
tevődik össze. A kúthálózat főként azokon a területe
ken rögzíti a változásokat, amelyek a jelentős vízter
melésektől távol esnek. Ily módon kiegészíti, illetve 
összekapcsolja a vízügy és a környezetvédelem víz
termelésekhez és más objektumokhoz kapcsolódó 
rendszereit. A megfigyelő helyek telepítésénél fontos 
szempont volt, hogy a megfigyelő hálózat (a lehető
ségekhez mérten) az összes lehetséges felszín alatti 
víztípusra kiterjedjen. Kialakításra kerültek ún. hidro
geológiai minta kutatási területek, ahol az alluviális és 
dombteteji talajvizet, vegyes- és rétegvizet, valamint 
a főkarsztvlzet egy viszonylag kis területen belül észlel
hetjük. Számos észlelési helyen kútcsoport kialakításá
ra volt lehetőség, amely segítségével a különböző 
mélységű vízadó rétegek vízszlnt változásai nyomon 
követhetőek.

A több évtizedes megfigyelés eredményeként 
pótolhatatlan értékű adatbázis jött létre.

A projekt feladatai: észlelés, adatfeldolgozás, 
szolgáltatás, a kúthálózat reambuláclója, értékelés.

Észlelés

Az országos hálózat alábbi kútjaln folyt észlelés:

Nagyalföld 70 db kút
Dunántúl I. 56 db kút
Dunántúl II. 66 db kút
Hegy-és dombvidék 56 db kút

Az észlelések jelentős része folyamatosan regiszt
ráló műszerekkel, kisebb része kéthetenkénti gya
koriságú kézi mérésekkel történik. 1992-ben 12 db új, 
saját elképzelések alapján megterveztetett elektroni
kus vízszintreglsztráló műszer került ki terepre (első
sorban szigetközi kutakra) és megindult ezek számító- 
gépes észlelése..

A méréseket nagy tapasztalattal rendelkező szak
emberek végzik, akik a vízszintváltozások.. illetve azok 
rendellenességeinek észlelésekor a rétegekben bekö
vetkezett eseményeket képesek elválasztani a méré
sekben, illetve műszerekben bekövetkezett hibáktól, 
jelentősen megkönnyebbilve a kamerális feldolgozást.

The groundwater monitoring system of the 
Hungarian Geological Survey consists of wells es
tablished during the regional hydrogeological 
mapping In certain regions and the drilling of key- 
boreholes. The monitoring system registers 
changes mainly on those areas that are far from 
significant water production, so it completes and 
links other systems of waterworks and environ
mental protection. The profession agreed that the 
monitoring system should include every type of 
groundwater. Hydrogeological model areas were 
established where alluvial, hilly, unconfined and 
confined groundwaters as well as karst water can* 
be registered within a relatively small area. Welt- 
groups have been established on some areas 
which made it possible to register the changes of 
water level, of the pervios layers at different 
depths.

As a result of the continuous documentation 
over several decades, an irreplaceable database 
has developed.

The tasks of the project are registration, data 
processing, data supply, reambulation of the moi- 
toring system and Interpretation.

Registration

The project has registered the following wells:

Great Hungarian Plain 70 wells
Transdanubla I. 56 wells
Transdanubia II. 66 wells
Other hilly and mountain.areas 56 wells

Most of the wells are equipped with Instru
ments that register continuously. In some areas 
registration happens with manual Instrumets every 
two week. In 1992 the project developed 12 new 
electronic Instruments of water level registration 
that were placed on the field (mainly on the wells 
of the Szigetköz area). Registration was operated 
by computers.

Experts, who distinguish the processes of the 
aquifer from the possible faults of the instruments 
and measurements, carry out water level registra
tion. This makes data processing much easier.
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5. ábra. Vázlatos áttekintés az észlelőhálózatról
1. Észlelökút vagy kút csoport

Fig. 5. Index of the groundwater monitoring system
1. Observation well or group of Wells

Adatfeldolgozás
Az országos észlelőrendszert alkotó 248 db külön

böző mélységű kút észlelési adatai rendszeresen ér
keznek és lehetőség szerint folyamatosan a számitó
gépes adatbázisba kerülnek, illetve a jelentkező igé
nyeknek megfelelően feldolgozásra kerülnek. Az adatok 
nagyobb mennyisége folyamatos papír-regisztrátum, 
esetleg mágneslemezen rögzített elektronikus adat, 
kisebb hányada kézi mérésekből adódó egyedi nu
merikus adatsor. A papír-regisztrátumok digitalizá
lóasztal segítségével, míg a mágneslemezen beérke
ző adatok direkt módon kerülnek a számítógépes 
adatbázisba. A numerikus adatok bevitele hagyo
mányos kézi módszerekkel történik.

A kiemelt fontosságú területeken (Szigetköz, 
Duna—Tisza köze) a kútregisztrátumok kiegészítő 
feldolgozása is folyt, melynek eredményeképpen 
a Szigetközben az észlelési adatok naprakészen 
számítógépes feldolgozásra kerültek. Az Alföld és a 
Dunántúli-középhegység térségében az adatok 
jelentős része került digitalizálásra.

Data processing
Registration data from the 248 wells of dif

ferent depths of the monitoring system arrive 
regularly. They .are recorded continuously in the 
computer database, or according to special 
demands, they may be elaborated on before
hand. Most of the data are on a continuous 
paper registration or electronic data on flop
pies, and a minor part is an individual series of 
nurr, c data that come from manual registra
tion. Paper registrations are first digitized, while 
floppy data go directly to the computer data
base. Computer registration of the numeric 
data happens traditionally.

In the most important areas (Szigetköz, Duna- 
Tisza Interfluve) a supplementary elaboration of 
the data was carried out. As a result, data of the 
Szigetköz area were registered on computer and 
updated. A significant part of data from the Great 
Hungarian Plain and the Transdanubian Central 
Range has been digitized.

Szolgáltatás
A projekt kezelésében lévő adatmennyiség 

elvileg nyílt, bárki által hozzáférhető. A bányászat
ról szóló 1993. évi XLVIII. törvény új helyzetet terem
tett a földtani adatszolgáltatásban. Ennek megfe-

Data supply
Hydrogeological data of the project are pub

lic. The new XLVIII. Mining Law in 1993 regulated 
geological data supply as well. According 
to legislation, the project started to elaborate the



lelően az észlelőhálózat új adatszolgáltatási rend
szere kidolgozásának előkészítése már 1993-ban 
megkezdődött.

Az eddigi adatforgalmi rendnek megfelelő to
vábbi, mindkét fél számára előnyős adatcsere 
megállapodás megkötésére került sor a VITUKI-val.

A kúthálózat reambulációja
Megkezdődött a kúthálózat alapadatainak 

felülvizsgálata, elsősorban a tulajdon-, illetve hasz
nálati jogok szempontjából. Egységes törzskönyv- 
rendszer kialakítása folyik, amely a rendszerváltás 
óta bekövetkezett tulajdonviszonyok egyértelmű 
tisztázásától a műszaki felülvizsgálatokig térjed. Ez 
a munka a vízrajzi szabványokhoz, való jobb közelí
tést és az országos törzshálózathoz való illeszkedést 
készíti elő. Ezáltal komplex együttműködések meg
valósítása. illetve a piaci alapokon nyugvó adat
szolgáltatás válik lehetővé.

A privatizációs és kárpótlási törvények megje
lenéséig a kutak és kúttelepek, illetve azok területe 
egységesen és egyértelműen állami tulajdonban 
voltak. Az űj törvények hatálya alapján a MÁFI 
kezelésében lévő objektumok területének tulajdon
joga kérdésessé vált, önkormányzati, vagy ma
gánkézbe került. Fontos feladat volt az észlelőhá
lózat kútjaival kapcsolatos tulajdon- és használati 
jogok tisztázásának megkezdése. Az'intézet jogi 
szakértőjének bevonásával tárgyalások folytak az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közép 
Tiszavölgyi Vízügyi Igazgatóság illetékeseivel. Az 
egyeztetések során kiderült, hogy az észlelőkutak 
használati- és tulajdonjogának tisztázása hosszan 
tartó folyamat, melynek tekintélyes költségvonzata 
van. Első lépésként megkezdődött az elmaradt 
vízjogi engedélyek megszerzése, amely a korábbi 
jogszabályok megváltozása miatt az észlelőhálózat 
összes kútját érinti. Ezt követően lehet majd a terü
letileg illetékes földhivatallal egyeztetve kutanként 
a használati- és szolgalmijog bejegyzését intézni.

Értékelés
A több évtizedes észlelési adatok feldolgozása 
más projektekhez kapcsolódva az adatok gyűjté 
sével párhuzamosan folyik (..Kisalföld, Vas és Zala 
megye komplex földtani térképezése", „Dunántúli
középhegység karsztvízföldtani vizsgálata", 
„Medenceanalízis" projektek).

1993-ban megkezdődött a Duna—Tisza köze 
hidrogeológiai modelljének kialakítása. A térség 
vízháztartásának ismerete kiemelkedő fontosságú 
az elmúlt évtizedben kiterjedt területen jelentkező 
tartós talajvízszint-csökkenés miatt. A munka első 
lépéseként digitalizálták a vizsgált területen talál
ható észlelőkutak, a MÁFI által- mélyített szerkezet- 
kutató fúrások, valamint 30 db víztermelő kút 
karottázsszelvényeit. A víztermelő kutak kiválasztá
sánál figyelembe vették, hogy azok a Duna—Tisza 
közén kiválasztott mlntaterűlet, illetve az adott 
térség legmélyebben harántolt rétegeiről adjanak 
információt. A digitalizált karottázsszelvények segít
ségével megkezdődött a terület genetikai alapon

new system of data supply for the monitoring sys
tem in 1993.

The Research Institute for Water Management 
and the Hungarian Geological Survey have 
agreed about data exchange that was favour
able for both.

Revision of the monitoring system
Revision of the basic data of the monitoring 

system has started focusing on proprietary and 
utilization rights. A uniform register book that con- 

. tains alterations in proprietary rights since the po
litical changes as well as data from technical revi
sions is being established now. This work prepares 
a better link with the hydrographical standards 
and national registration system, fosters wide
spread cooperation and provided a market ori
ented data supply.

Until the government's decision about private 
ownership and compensation, the area of the 
wells was publicly owned. After the new legisla
tion, the proprietary rights of the wells' area oper
ated by the Hungarian Geological Survey were 
questioned, because they now belong to the lo
cal authorities or to private owners. Therefore, it 
was important to begin to clearly define the pro
prietary rights of these wells. With the help of a 
legal expert of the Survey, negotiations have 
started with the National and the Middle Tisza 
■Valley Hydrological Authorities. It was clear during 
the discussions that the exact definition of the 
proprietary and utilization rights is a long and ex
pensive process. First the project has started to fill 
those permissions that are obligatory for all the 
wells of the monitoring system since the new legis
lation. Negotiations about the easement and 
proprietary rights can start after cooperation with 
the local land use authorities.

Interpretation
Evaluation of the data from the previous decades 
is going on simultaneous with data collection in 
cooperation with other projects ("Complex Geo
logical Mapping of the Little Hungarian Plain. Vas 
and Zala Counties"; "Karst Hydrogeological 
Investigation of the Transdanubian Central 
Range"; "Basin Analysis").

The project- started tor establish the hydro- 
geological model of the Duna—Tisza Interfluve in 
1993. It is extremely important to get to know the 
groundwater system of this region because the 
main water level of the unconfined groundwater 
system has continuously decreased in ceratin ar
eas during the previous decade. First the well-logs 
of the monitoring system, boreholes of structural 
exploration drilled by the Hungarian Geological 
Survey and some other 30 wells of water supply 
were digitized. When choosing wells of water sup
ply, it was important that they should be situated 
in the model area of the Duna—Tisza Interfluve 
and should give information about the deepest 
layer of the area that is exposed by drillings.



történő földtani modelljének kidolgozása, amely 
a hidrogeológiai modell szerves részét alkotja. 
Ezzel egyidőben megkezdődött a Duna-TIsza köze 
talajvízszint-csökkenéséhez kapcsolódó talajvíz- 
szint és meteorológiai adatok gyűjtése, valamint a 
térségben végbemenő, a talajvíz szintjét befolyá
soló folyamatokkal kapcsolatos adatgyűjtés.

A projekt megvalósítása során az alábbi 
intézmények tevékenységéhez kapcsolód
tunk:

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté
rium, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, 
VITUKI, Vízügyi Igazgatóságok, Környezetvédelmi 
Felügyelőségek, Magyar Tudományos Akadémia, 
és még számos vállalat, önkormányzat és ma
gánember.

Az országos észlelőhálózat működtetésére a 
jövőben is folyamatosan szükség lesz. Az észle
lések mellet további feladatként jelentkezik az 
adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, reambu- 
láció és az értékelés. Értékelést elsősorban azo
kon a területeken fognak végezni, illetve foly
tatni, amelyek az intézet más projektjeinek 
végrehajtásához szükségesek. Külön gondot 
kell fordítani a kiemelt térségekre, mint pl. a 
Szigetköz, az Alföld, a Dunántúli-középhegység 
és a Balaton.

Digitized well logs were used to develop the ge
netic geological model of the area which is the 
basis of the hydrogeological model. Data of the 
unconflned groundwater system have been col
lected, as well as meteorological and other data 
of the Duna—Tisza Interfluve that might be con
nected with the decrase of the groundwater 
level.

During the work, there was cooperation with 
the Ministry of Environmental and Regional Policy, 
Ministry of Transport, Telecommunication and 
Hydrology Research Institute for Water Manage
ment, different regional hydrolglcal authorities 
and supervisory authorities of environmental pro
tection, Hungarian Academy of Sciences, and 
many other institutes, local authorities and private 
persons.

It is intended to operate the monitoring sys
tem continuously. In addition to registration, fur
ther tasks include the data processing, data sup
ply, revision and interpretation. Evaluation of the 
data will be carried out mainly in those areas that 
are necessary for the research of other projects. 
Particular attention will be payed to specific re
gions: to the Szigetköz, to the Great Hungarian 
Plain, to the Transdanubian Central Range and to 
the Lake Balaton.


