
the contaminated waters and the potential hazards to the drinking water reserves can be esti
mated as well. In addition to the investigation o f the wells for drinking water supply of Debrecen 
and Hajdúszoboszló, the project starts studying the karstic area of the Bükk Mountains which sup
plies the drinking water for Miskolc.

The biggest database o f arsenic content waters o f the country has been established and re
vealed the geology of their fomation, as well as the conditions of their occurrence. A potential 
gold occurrence (North from Mád) has been explored which can be compared to Telkibánya. 
Some important natural accumlations of heavy metals have been outlined and the possibilities 
for basic value determinations have also been developed. The continuous analytical work made 
it possible to eliminate some method faults in the laboratory. Editing o f the first geochemical 
map series of the country during the 125 years o f Hungarian geology has begun. We hope that 
development will follow these trends and geochemistry will be an important branch of Hungarian 
geology.

A felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata

Horváth István

Geochemical Investigation of Groundwaters
by István Horváth

i i l l l l l  Éöjö'gi
: Sogécierőhónáp/fő

I i ® i l l l l B l i W R i l i l l l
ÍT9931 i l i i i i i i i l i i ®

A projekt 1992-ben indult — részben folytatva, 
összefogva a korábban megkezdett munkákat, 
részben új kutatási témákat kitűzve. A felszín alatti 
vizek — réteg- és talajvizek, források — kémiai alka
tának rendszeres vizsgálata folyamatos feladata a 
MÁFI-nak. A mélységi vizek kapcsolatrendszerének 
megismeréséhez, feltárásához az egyik legfonto
sabb eljárás a vizek geokémiai vizsgálata. Átte
kintve a ma figyelemre számot tartó szakmai fel
adatokat, az Intézet az országos képek kialakítását 
ítélte legfontosabbnak. A felszín alatti vizek állapo
tának megismerése, a potenciálisan toxikus termé
szetes és emberi szennyezés eredetű nyomalkotók 
(arzén, higany,' szerves molekulák stb.) kimutatása, 
megjelenésük földtani—geokémiai okainak tisztá
zása fontos hozzájárulás a víztermelés és -kutatás 
kedvező térségeinek kijelöléséhez.

Távlati célkitűzés az ország mélységi vizeinek 
geokémiai feldolgozása és az eredmények térképi 
ábrázolása.

A projekt keretében négy témában folytak 
munkálatok:

1. A víztermelés és a felszíni szennyeződés által a 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás izotópgeokémiai 
vizsgálata (kezdő év: 1985, befejező év: 1995).

2. A természetes eredetű szervesanyagok víz
minőséget befolyásoló átalakulási és migrációs 
folyamatainak kutatása (kezdő év: 1992, befejező 
év: 1995).

The project started in 1992. It has summa
rized and continued previous research but also 
included new subjects. Systematical chemical 
analysis of unconfined and confined groundwa
ters and springs is a permanent task of the Hun
garian Geological Survey. Geochemical analy
sis of these waters is one of the most important 
methods to study groundwater connections. The 
most important task is to depict the national 
hydrogeochemical pattern of the groundwa
ters. Survey of the state of the groundwaters, 
analyses of the potentially toxic natural and 
human contaminations (arsenic, mercury, or
ganic molecules etc.), investigation of the 
geological and geochemical reasons of their 
occurrence contribute significantly to the survey 
of favourable areas for water prospecting. The 
long-term aim is the geochemical survey of all 
groundwaters in the country and the presenta
tion of results on maps.

The project has four research topics:
1. Isotopic geochemical ' investigation of 

groundwaters affected by water exploitation and 
surface contaminations (started in 1985, finishes in 
1995).

2. Survey of transformation and migration 
processes of natural organic materials that ef
fect water quality (started in 1992, finishes in 
1995).



3. A mélységi vizek toxikus arzéntartalma ere
detének geokémiai vizsgálata és előrejelzése 
(kezdő év: 1992, befejező év: 1996).

4. Általános vízgeokémiai vizsgálatok:
— Gyógy- és ásványvizek nyomelem spektru

mának vizsgálata (kezdő év: 1993, befejező év: 
1995).

— A hegyvidéki területek forrásainak vízkémiai 
vizsgálata (kezdő év: 1991, befejező év: 1998).

— „Belső Somogy és Baranya földtani térképe
zése' c. projekt keretében a talajvizek kémiai alka
tának vizsgálata (kezdő év: 1989, befejező év: 
1998) — a vízgeokémiai projekt 1993-ban kapcso
lódott be a munkába.

„A víztermelés és a felszíni szennyeződés által a 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás izotóp
geokémiai vizsgálata" c. altémában (vezető: Mikó 
L., Kelet-magyarországi Területi Földtani Szolgálat, 
Debrecen) a Bükk-hegység karsztterületén 60 min
tavételi helyről vettünk a mintát D, lsO, 13C. 15N, 
MC izotóp vizsgálatokra; a debreceni hulladéklera
kók környezetében a felszín alatti vízbázisra gyako
rolt hatás felmérése céljából 15 mintavételi helyről 
D, 1sO, 15N izotóp vizsgálatokra; a szabolcs- 
veresmarti tározó környezetében a talajvízre gya
korolt hatás felmérésére 12 mintavételi helyről ,80  
izotóp vizsgálatra. A vizsgálatok az ATOMKI-ban 
készültek el.

„A természetes eredetű szervesanyagok 
vízminőséget befolyásoló átalakulási és migrá
ciós folyamatainak kutatása" c. altémában 
(vezető: Vető István) a megalapozó tanulmány 
elkészítése után a Vízkutató és Fúró Vállalattal 
együttműködésben megtörtént 12, zömében 
tiszántúli kút mintázása. A víz kémiai vizsgálata, 
a víz—gáz arány és a gázösszetétel (metán, 
etán, széndioxid, nitrogén) meghatározása is 
elkészült. A vízből felszabaduló gáz mintáiból a 
metántartalom, a MC és D izotópok, valamint a 
nyomelemek vizsgálatára 1994-ben kerül sor az 
ICP-MS készüléken.

Befejeződött a Szolnok megyei vízkutak me
tán- és egyéb gáztartalom adatainak összegyűjté
se és számítógépre vitele.

„A mélységi vizek toxikus arzéntartalma ere
detének geokémiai vizsgálata és előrejelzése" 
c. altémában (vezető: Csalagovits I.) a meg
alapozó tanulmány elkészítését követően 1993- 
ban 264 vízminta vételére került sor. A mintázás 
kiterjedt:

■ — a rétegvizet termelő, veszélyeztetett dunán
túli vízbázisok területére,

— a vastag negyedkori üledéksorokat tartal
mazó Duna-, Dráva- és Rába-völgyre,

— az arzénes rétegvizeiről már ismert Jászság, 
Nagykunság és Hortobágy területére,

— az arzénes rétegvizek szempontjából kevés
bé ismert Szatmár, Bereg, Nyírség és Bihar terüle
tére.

A begyűjtött minták analitikai vizsgálata 1994- 
ben várható.

Az Országos Közegészségügyi Intézettel együtt
működve megkezdődött az arzénes vizek fontosabb

3. Toxic arsenic content of groundwaters, 
geochemical investigation of their formation and 
forecast (started in 1992, finishes in 1996).

4. General hydrogeochemical investigations:
— Trace element analyses of mineral waters 

(started in 1993, finishes in 1995).
— Hydrochemical investigation of springs in 

mountain areas (started in 1991, finishes in 1998).
— Hydrochemical investigation of the 

unconfined groundwater within the frame of the 
"Geological Mapping of the Inner Somogy and 
Baranya Regions" project (started in 1989. finishes 
in 1998). The hydrogeochemical project joined the 
research in 1993.

In the "Isotopic geochemical investigation of 
groundwaters, affected by water exploitation and 
surface contaminations" subject (supervisor: Mikó, 
L. Regional Geological Service of East Hungary, 
Debrecen) samples were collected from 60 sites in 
the karst area of the Búkk Montains for D, l80 ,  13C, 
,5N and ,4C analyses. To study the affects of waste 
disposals to the groundwater, samples were col
lected from 15 sites next to Debrecen for D. 180  
and 15N analyses and from 12 sites at Szabolcsver- 
esmart for ,sO analyses. Analyses were made in 
the Institute of Nuclear Research of the Hungarian 
Academy of Sciences.

"Survey of transformation and migration 
processes of natural organic materials that af
fect water quality" is going on under the super
vision of Vetó, I. A basic study has been com
piled and 12 wells have been sampled in the 
Tiszántúl area in cooperation with the Enterprise 
for Water Prospecting and Well Drilling. Chemi
cal analyses of the water, determination of the 
water-gas ratio and the gas content (methane, 
ethane, carbon-dioxide, nitrogen) have been 
carried out. Methane content, stable carbon 
and hydrogen isotopes and trace elements of 
the gas fraction of the water will be analyzed 
with ICP-MS in 1994.

Data was been collected on methane and 
other gas content of waters in the wells in Szolnok 
county and recorded on computer.

Survey of the "Toxic arsenic content of 
grounuwaters, geochemical investigation of their 
formation and forecast" was supervised by' 
Csalagovits,I. After the compilation of a basic 
study, 264 water samples were collected in 1993 
from:

— endangered confined groundwater re
serves in the Transdanubia,

— thick Quaternary fluvial sequences in the 
Danube, Dráva and Rába Valleys,

— aresenic content groundwaters in the Jász- 
ság. Nagykunság and Hortobágy regions,

— potential occurrences of arsenic rich 
groundwaters in the Szatmár, Bereg, Nyírség and 
Bihar regions.

Analyses will be done in 1994.
Together with the National Institute of Public 

Health, the project has started to establish a com
puter database containing the most important



adatait magába foglaló számítógépes adatbázis 
kialakítása. Eddig kb. 2000 mintavételi helyre vo
natkozó, esetenként egy kútra tucatnyi, 1981—83 
között született arzén-elemzési eredményt vittek 
gépre. Az adatok főleg Csongrád, Bács-Kiskun, 
Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Heves 
megye területére vonatkoznak (II. melléklet, 
15. ábra).

Az „Általános vízgeokémiai vizsgálatok" c. al- 
témán belül:

— A gyógy- és ásványvizek nyomelem spekt
rumának vizsgálata keretében (vezető: Horváth I.) 
az Országos Közegészségügyi Intézettel együttmű
ködésben 45 üzemelő vízkút mintázása történt 
meg. A nyomelemzések 1994-ben készülnek el ICP- 
MS készülékkel.

— A hegyvidéki területek forrásainak vízkémiai 
vizsgálata (vezető: Elsholtz László) témában befe
jeződött a Tokaji-hegységben a mintázás és meg
történt a Börzsöny, Dunazug, Pilis és Budai
hegységek forrásainak mintázása is. A vízminták 
(összesen 380 db) analitikai vizsgálata folyamat
ban van; egyes elemzések 1994-re áthúzódnak. 
Elkészült az 1991—92-ben gyűjtött vízminták rutin 
alkotóinak analitikai vizsgálata; ugyanezen minták 
nyomelemzése 1994-ben várható. A rutin elemzési 
eredmények értékelése és térképi ábrázolása 
(digitális formában) megtörtént.
A forrásvizek minőségének (fő- és nyomelem alko
tók) évszakos és hosszabb idejű változásainak 
rendszeres követésére első lépésben 13 forrást 
jelöltek ki és kezdtek vizsgálni Budapest 50 km-es 
körzetében, egy kifejlesztendő referencia hálózat 
alapjaként.

— A „Belső-Somogy és Baranya földtani tér
képezése" c. projekt keretében a talajvizek 
kémiai alkatának vizsgálata során (vezető: 
Szőcs Teodóra) a Kaposvár 803 jelű 1:100 000-es 
térképlapon 150 vízminta begyűjtése történt 
meg, s befejeztük'az elkészült 120 rutin elemzés 
előzetes, orientációs feldolgozását is. Összegyűj
töttük a korábban készült elemzési eredménye
ket.

A már korábban is említett Országos Közegész
ségügyi Intézeten kívül a VITUKI-val, az ATOMKI-val 
és a Vízkutató és Fúró Vállalattal építettünk ki 
szakmai kapcsolatot.

Az izotóp vizsgálatok témájában az ATOMKI- 
val és a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai Tanszé
kével közösen 1993-tól két nemzetközi projektben 
vesz részt az intézet:

— COST 65. Hydrogeological aspects of 
groundwater protection in karstic area,

— PHARE ACCORD program, kapcsolódik az 
előzőhöz.

A következő évek során:
1. El kell készíteni a MÁFI által végzett, a ré

tegvizekre vonatkozó izotópgeokémiai vizsgálatok 
összefoglalását, különös tekintettel a tanulmányo
zott körzetek beszivárgás-hidraulikai viszonyaira. 
Folytatjuk a nemzetközi együttműködést a karsztos 
területeken a vizek tartózkodási Idejének, a víz- 
szennyezők eredetének, a vízgyűjtők területének

data on arsenic content in groundwaters. Until 
now, the data of arsenic analyses for about 2000 
sampling sites were recorded on computer be
tween 1981 and 1983. Most of the data were de
rived from Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok. Hajdú- 
Bihar, Szabolcs-Szatmár and Heves counties 
(Appendix II., Fig. 15).

In the “General hydrogeochemical investiga
tions" the project had the following results:

— In the frame of trace element analyses of 
mineral waters (supervisor: Horváth, I.), 45 operat
ing wells were sampled in cooperation with the 
National Institute of Public Health. Trace element 
analyses by ICP-MS will be completed in 1994.

— Hydrochemical investigation of springs in 
mountain areas is supervised by Elsholtz. L. Samples 
have been collected in the Tokaj. Börzsöny, Duna
zug. Pilis and Buda Mountains (altogether 380 
samples). Analyses are ongoing and some of them 
will be completed in 1994. Analyses of the main 
components of the water samples, collected in 
1991—92 were finished and trace element analy
ses will be completed in 1994. Data have been 
interpreted and presented on maps in digital form.

— To study seasonal and long-term changes of 
water quality of the springs (main components and 
trace elements), 13 springs were marked out in the 50 
km district zone of Budapest and will be used as the 
basis of a reference system in the future.

— During the investigation of chemical prop
erties of the unconfined groundwater in the frame 
of the "Geological Mapping of the Inner Somogy 
and Baranya Regions" project (supervisor: Szőcs, 
T.) 150 water samples have been collected from 
the area of the Kaposvár 803 sheet at 1:100 000 
scale. 120 samples were analyzed and elabo
rated. Results of previous analyses have also been 
compiled.

During the research, there has cooperation 
with the National Institute of Public Health, the 
Research Institute for Water Management, the 
Institute of Nuclear Research of the Hungarian 
Academy of Sciences and Enterprise for Water 
Prospecting and Well Drilling.

In the isotopic geochemical investigations 
(Mikó, L.) we participated in two international 
projects together with the Institute of Nuclear Re
search of the Hungarian Academy of Sciences 
and with the Hydrogeological Department of 
Miskolc University:

— COST 65. Hydrogeological aspects of 
groundwater protection in karstic area,

— PHARE ACCORD program that extends the 
previous one.

Plans of the next few years:
1. Isotopic geochemical investigations of the 

groundwaters should be summarized, focusing in 
the hydraulic conditions of infiltration, should be 
summarized. We would like to contain interna
tional cooperations on karstic areas studying the 
residence time of the water, sources of contami
nations and approaches to determine recharge 
areas, as well as elaboration and control of new
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15. ábra. Az arzénes vízadók gyakorisága a mélység függvényében
1. Ország (n). 2. Békés (n), A = települési mélység (m). B = gyakoriság n (db)

Fig. 15. Distribution of the aquifers of arsenic content groundwater in the depth
1. Country (n), 2. Békés (n). A = depth of the aquifer (m). B = frequency n (number of strata)

meghatározására, új izotópgeokémiai módszerek 
kidolgozására és tesztelésére a Bükk hegységben 
és külföldi karsztterületeken.

2. El kell végezni a mélységi vizek természetes 
eredetű, a vízminőséget befolyásoló oldott szer
vesanyag tartalmának áttekintő felmérését, a me
tán- és egyéb gáztartalomra vonatkozó adatok 
összegyűjtését és értékelését.

3. Az arzéntartalom földtani-geokémiai okainak 
feltárásával ki kell jelölni az arzéntartalmú mélységi (és 
talaj-) vizek elterjedésének, várható megjelenésének 
területeit; ezen belül el kell végezni az arzénes vizek 
ritkaelem (köztük a potenciálisan toxikus nyomelem) 
spektrumának áttekintő felmérését,

. 4.1. A gyógy- és ásványvizek nyomelemeinek 
nagy érzékenységű és pontosságú áttekintő felmé
rése hozzájárul gyógyhatásúk teljesebb értékelé
séhez. Fontos a vizsgált vizek kémiai alkata és a 
tároló kőzetek közötti kapcsolat vizsgálata — víz—

isotopic geochemical methods in the Bükk Moun
tains and other karstic areas abroad.

2. A general survey of the dissolved organic 
content of groundwater that affects water quality, 
collection and elaboration of methane and other 
gas content data.

3. Surveying the distribution and geological- 
geochemical reasons for high arsenic-content 
water formation, forecast of the potential areas of 
occurence and a general survey of the trace 
(potentially toxic) elements.

4.1. A precise survey of the trace elements in 
mineral waters (to promote a more effective 
medical utilization), investigation of rock-water 
interactions and the hyrogeological interpretation 
of the data.

4.2. Completion of the hydrogeochemical in
vestigations of the springs in the mountain areas, a 
summary of the results and interpretation focused


