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1 BEVEZETÉS 

1.1 Tudományos keretek 

A medence méretekben kialakuló felszínalatti vízáramlások elméletének és gyakorlatának megértése 
szakmai pályám kezdetétől foglalkoztatott. A hidrológia tudományából ismert dinamikus 
rendszerek (Ward 1985) mintázata a földfelszín alatt differenciált. Ezt a mintázatot a szárazföldi 
litoszféra legfelső, néhány ezer méter mélységig terjedő részében dominánsan a vízszint 
magasságkülönbségei által vezérelt vízáramlási rendszerek határozzák meg 1  (Deming 2002; 
Ingebritsen és mtsi. 2006 stb.). A vízszint különböző hullámhosszú összetevői2 által előidézett 
„hierarchikusan fészkelt” áramlási rendszerek 3  be-, át- és kiáramlási területei a felszíni 
vízviszonyokra közvetlen hatást gyakorolnak (Engelen és Kloosterman 1996; Zijl 1999; Batelaan et 
al. 2003 stb.). Földtani időskálán tekintve a vízáramlási rendszerek addig állnak fenn, ameddig a 
medencében uralkodó környezeti körülmények (vízszint, térfelszín domborzat, földtani és éghajlati 
viszonyok) lényegesen nem módosulnak. A változó környezeti körülmények hatására az áramlási 
rendszerek tranziens állapotba kerülnek, és megkezdődik alkalmazkodásuk és átalakulásuk (Tóth és 
Millar 1983 stb.). Medenceléptékben a változások ellenére is feltételezhető a kvázi stacioner 
vízáramlási helyzet, azaz az áramlási pályák viszonylagos „állandósága”. Emiatt a víz és környezete 
tartós kölcsönhatásba kerülnek egymással, ami számos földtani és környezeti folyamatban kap 
kulcsszerepet (Tóth 1999; Ingebritsen és mtsi. 2006; Tóth 2009a stb.). A medencebeli vízáramlási 
rendszerekben gondolkodó megközelítés jelentősége, hogy a korábbi, hidrosztratigráfiai4 alapon 
nyugvó hidrogeológiai értékelésekhez képest a víz útjának megértését helyezi a középpontba.  Ez 
pedig új keretet ad a hidrogeológiai kutatás és a gyakorlati munka számára egyaránt (Mádl-Szőnyi 
szerk. 2008).  
A felszínalatti vízáramlások spekulatív értékelése már a XX. század elejétől felmerült (Munn 1909; 
Fourmarier 1939), melyet később kvalitatív leírások is követtek (Meyboom 1962 stb.). Ugyanakkor 
a folyadékpotenciál5 fogalom bevezetése a vízföldtanba teremtette meg az alapot a felszínalatti 
vízáramlási rendszerek adatfeldolgozáson nyugvó és korszerű matematikai leírásához (Hubbert 
1940). E fogalmat vették alapul az 1960-1970-es években a hazai hidrogeológusok, Szebényi (1955), 
Schmidt Eligius és Almássy szerk. (1962), Urbancsek (1963), Rónai (1963), Erdélyi (1976) stb., 
amikor a kutakban mért vízszint adatok feldolgozását felszínalatti vízáramlási rendszerek 
térképezésére kezdték használni (Mádl-Szőnyi szerk. 2008).  
Tóth (1962, 1963) tanulmányai nem ebbe a sorba illeszkednek. Jelentőségük, hogy a Hubbert által 
bevezetett folyadékpotenciál fogalmat elsőként alkalmazták medenceméretű vízáramlási 
folyamatok matematikai leírására. A Laplace-egyenletet analitikusan oldotta meg az egyszerű 
medence és a kis vízgyűjtő medence geometriai viszonyai és homogén-izotróp közeg feltételezése 
mellett. Ez elvezetett a felszínalatti vízáramlási rendszerek létezésének matematikai bizonyításához 
(Tóth 2009a, Appendix A, B). Az elméleti medencékre kidolgozott megoldások elfedték a 
felismerés lényegi újdonságát, ami a „hidrogeológiai rendszerszemlélet” meghonosításában 
fogalmazható meg. Tóth megoldásai elméleti alapon mutatnak rá arra, hogy egy-egy víztartó 

                                                 
1 Ezeket gyakran gravitációsan vezérelt vízáramlásoknak is nevezik. 
2 Fourier-analízis alapján levezetve (Zijl 1999). 
3 Regionális, köztes és helyi. 
4 Vízzárókban és víztartókban gondolkodó, vagy „artézi” megközelítés. 
5  Az egységnyi tömegű folyadékra jutó összes mechanikai energia (helyzeti, mozgási, elasztikus) mennyisége a 
felszínalatti vizekre vonatkozóan (Hubbert 1940). 
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határain túlmenően, jóval nagyobb léptékű összefüggések határozzák meg a felszínalatti vizek 
folyamatait, nem csak regionális értelemben, de lokálisan is. Ugyanakkor az elméleti megoldás valós 
hidrogeológiai helyzetekre történő alkalmazására Tóth maga is utalt korai munkáiban a felszínalatti 
vízrezsim 6  és a hidrogeológiai környezet (domborzat, klíma, földtani felépítés) ok-okozati 
összefüggésrendszere bevezetésével7 (Tóth 1970). Más szerzők ezzel párhuzamosan arra hívták fel 
a figyelmet, hogy a vízszintkülönbségek mellett egyéb hajtóerők8 szerepével is számolhatunk az 
üledékes medencék fluidumai9 tekintetében (Ingebritsen és mtsi. 2006 stb.). A medenceléptékű 
fluidum áramlási rendszerek felismerésének lényeges hozadéka, hogy rámutat azok földtani és 
környezeti folyamatokban betöltött meghatározó szerepére (Tóth 1984; Tóth 1999; Deming 2002 
stb.). Ez egyúttal felkínálja a felszínalatti víz- és fluidum áramlások közvetett, a jelenségek 
megértésén alapuló kutatási lehetőségét a numerikus szimuláció, valamint a mért adatok 
(hidraulikai, vízkémiai, izotóp és hőmérsékleti stb.) értelmezése mellett.  
Mindezek a felismerések mintegy „lego-szerűen” építhetővé és módosíthatóvá teszik az eredeti 
modelleket és megteremtik a medenceléptékben végzett numerikus elemzések elvi hidrogeológiai 
keretrendszerét. A felszínalatti vizeknél maradva, a hidrogeológiai környezet és a hatására kialakuló 
felszínalatti vízrezsim összefüggésének fontosságára utal Király (1994) azon megállapítása, amely 
felhívja a figyelmet a „valós rendszer” megértésének szükségességére a karszthidrogeológiai 
modellezéseknél. A valóság pontos leképezése lehetetlen, ugyanakkor a medenceléptékű numerikus 
modellezés során a valós rendszer, a hidrogeológiai környezet és a felszínalatti vízrezsim mért 
paramétereinek rendszerszerű megismerésével tudunk eljutni a vízáramlási rendszerek numerikus 
reprezentációjához. A természeti rendszerek folyamatainak numerikus modellezése során 
általánosságban sem a valóság minél pontosabb leképezése, hanem az összetett folyamatok 
lényegének megragadása a cél (Oreskes és mtsi. 1994). 
Megjegyzendő, hogy a numerikus szimuláció módszereinek széleskörű elterjedésével az 1990-es 
évektől kezdve szinte evidenciaként kezelték, hogy a modellek a folyamatok mélyebb megértése 
nélkül is „pontosíthatók”. Megállapíthatjuk azonban, hogy a legkorszerűbb numerikus szimulációs 
lehetőségek sem nyújtanak garanciát önmagukban arra, hogy az alkalmazásuk során valóban meg 
tudjuk ismerni a folyamatok működésének „lényegét”. Azaz a felszínalatti vizekre vonatkozó 
szimulációk eredményessége a valós rendszer absztrakcióján, a hidrogeológiai rendszerek 
működésének megértésén és ebből eredően a „hidrogeológiai realitás” megragadásán múlik.  
Bár kétségtelen, hogy a vízföldtan az utóbbi évtizedekben túlnőtt korábbi, víztartókban 
gondolkodó keretein, a „paradigmaváltás” ennek ellenére jelenleg is zajlik. Emiatt szükséges az új 
medenceléptékű megközelítéshez illeszkedő fogalmak bevezetése és tisztázása (Zhang 2018). Ezek 
hiányában a korábbi hidrosztratigráfiai fogalomhasználattal és módszerekkel a felszínalatti víz- és 
transzportrendszerek megismerése nem hatékony, de akár téves eredményekre is vezethet. Ez pedig 
kedvezőtlen a víz- és környezetgazdálkodás gyakorlati megoldásai szempontjából is. Talán ez a mai 
hidrogeológia egyik legnagyobb kihívása, s ez adja a téma jelentőségét és a mottóként használt 
„Tóth-féle forradalom” aktualitását (Bredehoeft 2018).  

                                                 
6  Egy adott földtani régióhoz tartozó felszínalatti vizek térben összefüggő tartománya a vizekhez kapcsolódó 
jelenséggel együtt. Jellemzői: porozitás, hidraulikus gradiens, fluxus, kémiai jellemzők, hőmérséklet, rezsimparaméterek 
időbeli megváltozása (Tóth 1970). 
7 Ennek értelmében az elméleti (egyszerű medence és kis vízgyűjtő medence) áramkép (felszínalatti vízrezsim) végtelen 
számú módosulása következhet be a természetben, a hidrogeológiai környezet (domborzat, klíma és földtani felépítés) 
változékonysága következtében.  
8 Hőmérséklet vagy sótartalom különbségből adódó felhajtóerő, tektonikai kompresszió, kompakció stb. 
9 Felszínalatti víz (ivóvíz, termálvíz), kőolaj, földgáz. 
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1.2 Indíték és kutatási projektek  

Dolgozatom középpontjában a rendszerszemlélet hidrogeológiai alkalmazása, azaz a 
folyadékpotenciál és a kapcsolódó folyamatok és jelenségek medencebeli eloszlásának elemzése áll. 
Ezt a továbbiakban összefoglalóan „medencehidraulikai” vagy „medenceléptékű 
megközelítésként” említem. Témaválasztásomat a karbonátos, karsztos rendszerek iránt régóta 
megnyilvánuló érdeklődésem motiválta (Mádlné Szőnyi 1997). Karszt-sérülékenységi kutatásaim 
során és a COST-620 munkabizottságban (1997-2003) dolgozva nemzetközi szinten is új kutatási 
témákat és módszereket ismerhettem meg (Zwahlen szerk. 2003). Ezeket az ismereteket elsőként 
egy hároméves, a Budai-termálkarszt kutatására irányuló projektben kamatoztathattam (Mádlné 
Szőnyi és mtsi. 1999; 2001a; 2001b). A Budai-termálkarszt kutatását azért találtam különösen 
érdekesnek, mert itt a mély (>1000 m) karbonátos rendszerekre vonatkozó koncepciós vízáramlási 
modellek nagy múltra tekintenek vissza: Schafarzik (1926, 1928), Vendel és Kisházi (1964), Kovács 
és Müller (1980), Alföldi (1981) stb. Ugyanakkor az is világossá vált számomra, hogy a 
karsztkutatásban nemzetközi szinten használt és megismert megközelítések itt nem 
alkalmazhatókk. Kérdésként vetődött fel, hogy a medencehidraulikai megközelítés elve és 
gyakorlata miként alkalmazható a Budai-termálkarszton. Erre lehetőséget egy Shell-ELTE K+F 
projekt kínált (Erőss és mtsi. 2010). E munka keretében a Budai-termálkarszt megcsapolódási 
területeire koncentráltunk olyan megfontolásokat alkalmazva, melyek a felszínalatti vízáramlási 
rendszerek elméletéből következtek (Erőss 2010; Erőss és mtsi. 2012a,b). A projekt során a Budai-
termálkarsztot mint hipogén karsztot elemeztük és a karsztosodási folyamatokat a felszínalatti 
vízáramlások környezeti hatásaként értelmeztük (Erőss és mtsi. 2008; 2012a,b). 
A kutatást 2012-től egy interdiszciplináris OTKA pályázat (101356 NK) keretében folytattuk 
’Hipogén karsztosodási folyamatok tanulmányozása, különös tekintettel a mikrobák szerepére’ 
témakörben (Mádlné Szőnyi 2017). Ezzel párhuzamosan K+F programot indítottunk a MOL Nyrt. 
támogatásával 'Karbonátos és csatlakozó üledékes medenceterületek fluidumdinamikai 
összefüggéseinek vizsgálata a szénhihdrogén kutatás hatékonyságának javítása érdekében a 
Paleogén-medencében' címmel (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). E két kutatás, melynek 
témavezetője voltam, adja dolgozatom fő kutatási hátterét. 

1.3 Célkitűzések és megválaszolandó kérdések 

Dolgozatom célja, hogy a medencehidraulikai megközelítés módszereit és jelentőségét egy sajátos 
hidrogeológiai környezetre, a fedetlen és kapcsolódó fedett karbonátos víztartó rendszerekre 
alkalmazzam, és az értékelést bemutassam a Budai-termálkarszt tágabb környezetén. Munkám 
középpontjában a medencehidraulikai adatfeldolgozás áll, amit kiegészítettem publikált numerikus 
szimulációs eredményekkel. Végül ezeket a Budai-termálkarsztra vonatkozóan rendelkezésre álló 
kémiai és izotóphidraulikai eredményekkel összevetve értelmeztem és diszkutáltam. 
Dolgozatomban a fönti célkitűzés alapján a következő kérdésekre keresek választ: 

1) Melyek azok az elméleti megfontolások, fogalmak, amelyek a vastag fedetlen és kapcsolódó 
fedett karbonátos víztartók vízáramlási rendszereinek medenceléptékű kutatásához 
szükségesek?  

2) Milyen megközelítés, munkafolyamat és módszertan alkalmazható a vastag karbonátos 
víztartó rendszerek sajátos hidrogeológiai környezetében, különös tekintettel a kutakban mért 
adatok feldolgozásán nyugvó medencehidraulikai módszerekre? 
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3) Milyen mintázattal jellemezhetők a munkaterületként vizsgált Budai-termálkarszt és tágabb 
környezete vízáramlási rendszerei, különös tekintettel az alábbi kérdések megválaszolására: 

 Milyen vízáramlásokat előidéző hajtóerők mutathatók ki az áramlási tér különböző 
részein?  

 Hogyan jellemezhető a stacioner vízáramlási kép (utánpótlódási és megcsapolódási 
területek földrajzi helyzete) és melyek az áramlási kép értékelésének korlátai? 

 Milyen hatást gyakorolnak a regionális léptékű hidrosztratigráfiai viszonyok és 
szerkezetek az áramlási képre és a hőmérséklet eloszlásra? 

 Hogyan jellemezhetők a felszínalatti vízáramlási rendszerekben előforduló 
vízkomponensek?   

 Hol húzódhat a Budai-termálkarszt hidraulikai határa? 

 Mi a budapesti megcsapolódási területek vizeinek korábban felismert elkülönülésének 
oka a medencehidraulikai eredmények tükrében? 

4) Mi a medencehidraulikai feldolgozás jelentősége a geotermikus potenciálértékelésben és a 
vízáramlásokhoz kapcsolódó jelenségek tudományos és gyakorlati célú megértése 
szempontjából? 

5) Kiterjeszthetők-e az eredmények a világ egyéb területein található hasonló környezetekre? 
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2 ELMÉLETI HÁTTÉR  

2.1 A felszínalatti vízáramlásokra vonatkozó újabb felismerések 

Az utóbbi években számos tanulmány látott napvilágot, melyek az üledékes medencékben zajló és 
a vízszintkülönbségek által vezérelt vízáramlási rendszerek mechanizmusainak és jellemzőinek jobb 
megértését célozták analitikus módszerekkel (Craig 2008; Jiang és mtsi. 2011; Wang és mtsi. 2011, 
2014, 2017; Robinson és mtsi. 2014; Zlotnik és mtsi. 2015) vagy a numerikus szimuláció eszközeivel 
(Cardenas és Jiang 2010; Jiang és mtsi. 2010; Goderniaux és mtsi. 2013 stb). 
E munkák révén felismerték, hogy a vízszintkülönbségek bizonyos esetekben a térfelszín 
domborzat, más esetekben az utánpótlódás hatását tükrözik (Haitjema és Mitchell-Bruker 2005; 
Gleeson és mtsi. 2011). A helyi, köztes és regionális áramlási rendszereket a determinisztikus 
megközelítéseken túl, Fourier-analízis alapján sikerült a vízszint egymásba épülő és különböző 
hullámhosszú komponenseihez kapcsolni. E kutatások igazolták azt is, hogy egy adott vízszint 
hullámhosszhoz kapcsolható áramlási rendszer behatolási mélysége – homogén és izotróp 
környezetben – ugyanabban a nagyságrendben van, mint maga a hullámhossz10 (Zijl 1999). Erre az 
eredményre később további összetett, a felszínalatti vízáramlási rendszerek hidraulikai viszonyait 
jellemző modellek és általánosítható indexek épültek (El-Rawy és mtsi. 2016 stb.). Mások arra 
hívták fel a figyelmet, hogy a hierarchikusan fészkelt áramlási rendszerek hajtóerejét jelentő vízszint 
függvény-változóként értelmezhető, mely a közeg hidraulikai tulajdonságai és a beszivárgás által 
befolyásolt (Bresciani és mtsi. 2016). Liang és mtsi. (2013) pedig a beszivárgás és a hidraulikus 
vezetőképesség kölcsönhatását elemezték „fészkelt” medencebeli áramlási rendszerekre 
vonatkozóan. A különböző domborzattípusok, valamint a beszivárgás és hidraulikus 
vezetőképesség arányát és azok kialakuló áramlási rendszerekre gyakorolt hidrogeológai hatását 
Gleeson és Manning (2008) szintetikus 3D modellezéseikben tanulmányozták. A háromdimenziós 
medenceléptékű modellezések terén Zhou és Li (2011) összefoglaló, valamint Wang és mtsi. (2016) 
utánpótlási és megcsapolódási területek között kapcsolatot kereső munkái is előrelépést hoztak. Az 
utánpótlás térbeli különbségeinek a felszíni vízzel és a vegetációval való kölcsönhatását, a 
domborzat hatásának fraktál jellegét Wörman és mtsi. (2007) tárgyalták tanulmányukban. Az utóbbi 
évtizedben a földtani heterogenitások medenceléptékű felszínalatti vízáramlásokra gyakorolt 
hatásával Jiang és mtsi. (2010); Wang és mtsi. (2011); Herrera és mtsi. (2016) munkái foglalkoztak. 
A medencebeli vízáramlások egyszerű és összetett medencékben történő advektív hőtranszport 
folyamatait elemző elméleti modellezések rámutattak a stagnáló pontokban bekövetkező 
hőfelhalmozódások jelentőségére (An és mtsi. 2015). 
Nem hagyható figyelmen kívül – mint utaltam rá –, hogy üledékes medencékben a fluidumok 
mozgását a vízszintkülönbségek mellett a kompakció, konvekció (hőmérséklet és/vagy sűrűség 
különbség miatt), a tektonikai kompresszió és az ozmózis is befolyásolja (Hanor 1987; Bethke 1989; 
Ge és mtsi. 1989; Harrison és Summa 1991; Bjøryikke 1993; Deming 2002; van Dam és mtsi. 2009; 
Voss és mtsi.  2010). 
Az elméleti fejlődés eredményeképpen mára a medencebeli vízáramlásokat földfelszín alatti 
energiaáramlási rendszereknek tekintik (Engelen 2013), ami azt jelenti, hogy tágabb értelmezésben 
a transzport rendszerek közé sorolják (Zijl 1999). Mi több, a felszínközeli medenceléptékű és 
különböző hajtóerők által vezérelt vízáramlási rendszerek mélyebb, nagyobb viszkozitású 

                                                 
10 Azaz kis mélységekben a felszínalatti áramlási fluxusok a rövid hullámhosszú komponensekkel arányosak, míg 
nagyobb mélységekben a hosszabb hullámhosszú komponensek határozzák meg azokat. 

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



11 
 

folyadékáramlási rendszerekre szuperponálódnak (Zijl 2019 stb.). E felismeréseknek köszönhetően 
a hidrogeológia a dinamikus folyamatok medenceléptékű megértésének korszakába lépett, követve 
a földtudományokban, a meteorológiában, az óceanológiában bekövetkezett fejlődést (Bredehoeft 
2018).  
Mindezek tükrében a felszínalatti vízáramlások rendszerszintű megértése a modern hidrogeológia 
alapvető törekvése (Zhang és mtsi. 2013). Ha a transzport rendszereket úgy kezeljük, mint a vízszint 
felszínközeli területei és a litoszféra mélyebb régiói közötti kapcsolatot teremtő 
„szállítószalagokat”, akkor ebből az is következik, hogy a felszínalatti víz és fluidum áramlások 
számos, ma még fel nem ismert természeti folyamatért lehetnek felelősek. Azaz, mechanizmusaik 
megértése és következményeik felkutatása a jövő egyik fontos feladata. 

2.2 Karbonátos víztartó rendszerekben kialakuló felszínalatti vízáramlások  

Az utóbbi években bekövetkezett elméleti fejlődés ellenére a medenceléptékű felszínalatti 
vízáramlások karbonátos víztartó rendszerekre történő alkalmazása gyakorlatilag a mai napig 
háttérbe szorult. A figyelem a karsztkutatásra és ezen belül elsődlegesen a közeg heterogenitásának 
– mátrix porozitás, repedezettség és karsztjáratok hierarchikus egymásba épülése – jobb 
megértésére irányult (Worthington és mtsi. 2000; Bakalowicz 2005; Ford és Williams 2013). E 
tanulmányokban a beszivárgás heterogenitását, a permeabilitás hierarchikusságának áramlásra 
gyakorolt hatását többnyire vízgyűjtő léptékben elemezték. Az e célból alkalmazott közvetlen és 
közvetett módszerek a „karsztrendszer” integrált természetének jobb megértését célozták 
(Worthington és mtsi. 2000; Kovács és Sauter 2007; Ford és Williams 2013; Hartmann és mtsi. 
2014 stb.). Ebből következően korai tanulmányok rámutattak a karsztos víztartó sajátos heterogén 
természetére, két- vagy háromtípusú porozitást (mikropórusok, repedéshálózat és járatok) és eltérő 
időléptékben működő vízáramlási komponenseket elkülönítve11 (Atkinson 1977; Király 1998 stb.). 
Ugyanakkor felismerték, hogy a karsztosodás folyamatának előrehaladása miatt12 e rendszerek 
időbeli fejlődésével is számolni kell (Dreybrodt 1988; White 1988, 2002; Bakalowicz 2005; Ford és 
Williams 2013; Goldscheider és Drew szerk. 2014 stb.). Mindezek elvezettek ahhoz a 
megállapításhoz, hogy a karsztrendszerek specifikus megközelítést igényelnek, mégpedig olyat, 
mely figyelembe veszi a komplex, porózus rendszerektől eltérő természetüket. Ez az összetettség 
pedig a beszivárgás, tározás és a kifolyás dinamikájában egyaránt megnyilvánul (Goldscheider és 
Drew 2014).  

2.2.1 A permeabilitás heterogenitásának lépték függése  

A karsztok heterogén szerkezetének értelmezésében előrelépést hozott Király (1975) munkája, aki 
a vizsgált reprezentatív elemi- vagy kőzettérfogat (REV)13 mérete, azaz a lépték függvényében 
jellemezte a hidraulikus vezetőképesség eloszlásfüggvényét. A karbonátos kőzetminta14 hidraulikus 
vezetőképessége – melyet laboratóriumi tesztekből kapunk – néhány nagyságrenddel kisebb, mint 
a fúrólyuk tesztekből nyert érték 15 , ugyanakkor sokkal kisebb, mint a karszthálózat 

                                                 
11  Hidraulikai szempontból a karbonátos víztartó mátrixa, azaz a mikroporozitás diffúz (Darcy-féle lamináris) 
áramlással, míg a karsztjáratok nagy sebességű vízmozgással jellemezhetők (turbulens áramlás). 
12 A karsztos víztartó porozitás fejlődését idézi elő. 
13 A reprezentatív elemi térfogat (Representative Elementary Volume: REV) definíciója értelmében egy adott 
reprezentatív elemi térfogat léptékében a földtani közeg konstans hidraulikai paraméterrel (eloszlás függvénnyel) 
jellemezhető (Bear 1972). 
14 A mikropórusok hatását tükrözi. 
15 A makrorepedések hatását tükrözi. 
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vezetőképességét is tükröző hidraulikus vezetőképesség medence léptékben. Összességében négy 
nagyságrendnyi különbség figyelhető meg a leggyakoribb értékeket tekintve a labor és a medence 
lépték között. Király (1975) eredeti ábráját Hartmann és mtsi. (2014) később módosították, és a 
korábbi „basin scale”, azaz a medencelépték elnevezés helyett a „catchment/aquifer scale” 
kifejezést alkalmazták (2.1. ábra). A vízgyűjtő/víztartó léptékre a rendszer erősen karsztosodott és 
korai karsztosodási szakaszára eltérő karakterisztikát különített el (Hartmann és mtsi. 2014) (2.1. 
ábra). Ez az önkényes névváltoztatás ugyanakkor a medencebeli áramlások megértésének 
problematikájára is rámutat, azaz a fúrólyuk, vízgyűjtő/víztartó és a medence lépték definiálásának 
hiányára16.  
 

 
2.1. ábra A hidraulikus vezetőképesség léptékfüggése a karsztosodás mértékének függvényében. Az ábrán 
látható az eredetileg használt „medencelépték” önkényes megváltoztatása „vízgyűjtő/víztartó” léptékre 

(Király 1975, módosítva Hartmann és mtsi. 2014)  

Ezeknek a kérdéseknek nem csak terminológiai szempontból van jelentősége. A Darcy-törvény 
ugyanis a karsztjáratokban lokálisan nem érvényes, medenceléptékben viszont a lokális hatások 
kevésbé fontosak, sőt elhanyagolhatók (Wellman és Poeter 2006). Azaz, a medencelépték kifejezés 
nem helyettesíthető a vízgyűjtő/víztartó léptékkel a referencia térfogat eltérő mérete miatt. Sauter 
(1991, 1992) és Rovey (1994) különböző technikákkal végzett hidraulikus vezetőképesség mérései 
megerősítették a REV növekedésével bekövetkező karakterisztikus növekedést a karbonátos 
kőzetek vízvezetőképességében17.  
A „karsztrendszer” fogalma ugyan már megjelenik Mangin modelljében (1974), de valójában a 
karsztos vízgyűjtő/víztartó értelmezésben használja azt (Bakalowicz 2005) a léptékre és a 
felszínalatti vízáramlásokra való utalás nélkül. Hasonlóképpen Goldscheider és Drew szerk. (2007) 
koncepciós ábrája is a karsztos víztartó heterogén tulajdonságait foglalja össze (2.2. ábra). Mindezek 

                                                 
16 A diagramból kiolvasható, hogy a vízgyűjtő/víztartó lépték >104 m skálán értelmezett. Viszont Király (1975) eredeti 
diagramja szerint a fúrólyuk szintű vizsgálatok megfelelőek arra, hogy víztartó és vízgyűjtő léptékben (101-103 m) 
szolgáljanak információval.  
17 A legkisebb értékeket a laboratóriumban mérték, míg a legnagyobbakat a medence skálán (>104 m). Jellemző 
értéktartományokat állapítottak meg és elkülönítették a különböző módszerekkel (laboratóriumi teszt, kettős pakker 
teszt, slug teszt, injektálás, szivattyúpróba, regionális tanulmány) nyert értékeket. 
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alapján megállapíthatjuk, hogy lokális léptékben egy heterogén és limitált kiterjedésű karsztos 
víztartó hidrogeológiai működését 18  a medencebeli vízáramlások szempontjából nem lehet 
értelmezni. Ebben a méretarányban a heterogenitás hatásának egyedi figyelembevétele szükséges. 
Ezzel szemben medenceméretben a kőzetvázat olyan repedésrendszerrel lehet reprezentálni (azaz 
a heterogenitást általánosítani), mely integrálja19 a mátrix, a repedezettség és a karsztos főjáratok 
hatását (Scanlon és mtsi. 2003; Wellman és Poeter 2006; Abusaada és Sauter 2013).  
 

 
2.2. ábra Heterogén karsztos víztartó blokkdiagramja, mely bemutatja az utánpótlódás (allogén és autigén), a 

beszivárgás (pontszerű és diffúz) és a porozitás (karsztos járatok és mátrix) kettősségét (Goldscheider és 
Drew 2007) 

Általánosságban kijelenthető, hogy a karbonátokban zajló vízáramlást bármilyen léptékben 
vizsgálva  kiemelkedő a szerkezetek, vetők szerepe (záró, vezető vető) (Underschultz és mtsi. 2005). 
A nagyvastagságú karbonátokat érintő regionális vízvezető szerkezeti elemek az áramlásokat 
medenceléptékben is befolyásolják (Caine és mtsi. 1996; Bense és mtsi. 2013; Zech és mtsi. 2016). 
Ezek az utánpótlódás és a megcsapolódás szempontjából egyaránt meghatározóak (Forster és 
Smith 1988a,b; Lopez és Smith 1995, 1996), dőlésük befolyásolja az áramlások behatolási 
mélységét, ezáltal a víz várható hőmérsékletét (Grasby és Hutcheon 2001; Li és mtsi. 2007). A 
torlasztó vetők20 a karbonátos sorozaton belül kompartmentalizációt, azaz hidraulikus elkülönülést 
okozhatnak, de lehetnek kettős viselkedésű, vezető-torlasztó vetők is (Gudmundsson 2000; Tóth 
2009a; Brenčič 2013). A vetők hidraulikai viselkedése szempontjából a vízáramlás iránya és a vető 
csapása közötti szög fontos tényező, hiszen minél kisebb ez a szög, a vezető vetőzóna vízvezetése 
annál hatékonyabb (Gudmundsson 2000).  
 

                                                 
18 Allogén és autogén utánpótlódással, valamint karsztos, repedéses és mátrix porozitással jellemzett. 
19 Medenceléptékben a karsztos heterogenitás lokális hatásai a regionális hidraulikus vezetőképesség növekedésében 
tükröződnek. 
20 A nevezéktanban a záró kifejezés terjedt el korábban, de mivel minden képződménynek, így a záró vetőnek is lehet 
valamilyen mértékű permeabilitása, ezért a torlasztó kifejezés használata szerencsésebb (Tóth Á. 2018). 
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2.2.2 A medencehidraulikai megközelítés alkalmazási lehetőségei karbonátos 
víztartókban 

A medenceléptékű felszínalatti vízáramlási rendszerek fizikai hajtóerőik révén nem csak 
sziliciklasztos, de karbonátos területeken is kifejlődhetnek (Tóth 2009a; Goldscheider és mtsi. 2010; 
Mádl-Szőnyi és Tóth Á.21 2015). A folyadékpotenciál különbségek által vezérelt vízáramlások az 
eltérő permeabilitású közegek határain (fedett és fedetlen karbonátos víztartók) vertikális 22  és 
horizontális áramlási komponenseik révén átjutnak (Tóth 1963; Thrailkill 1968; Király 1978; 
Klimchouk 2007; Goldscheider és mtsi. 2010; Tóth 2013). Ez azt jelenti, hogy a hidrosztratigráfiai 
megközelítés, azaz a fedett karbonátos víztartóban a fedő és a víztartó hidraulikus elkülönülése 
megkérdőjelezhető (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017b). 
Ahogyan már utaltam rá, az értelmezéshez a medencelépték definiálása szükséges: a medencebeli 
vízáramlási rendszerek olyan karbonátos víztartó rendszerekre értelmezhetők, melyek vastagsága 
több száz m-től egy vagy több km-ig változik, laterális kiterjedésük pedig 10-100 km nagyságrendű. 
A fedett karbonátos területeken a fedő vastagsága maga is több száz méter, de akár kilométer 
nagyságrendű lehet, azaz, a medencehidraulikai megközelítés ebben a léptékben alkalmazható és a 
felszínalatti vízáramlási rendszerek ilyen lépték mellett értékelhetők (Mádl-Szőnyi és Tóth 2015). 

2.2.3 Egyéb hajtóerők fedett és fedetlen karbonátos kőzetekben 

Sziliciklasztos üledékes medencékben a felszín közelében a víztükör hidraulikus gradiense a 
legfontosabb hajtóerő. Első közelítésben ezt feltételezhetjük a karbonátokból felépülő 
rendszerekben is (Tóth 2009a; Goldscheider és mtsi. 2010), azonban a domborzat hajtóerő 
szerepén túl, itt is számolhatunk egyéb hajtóerőkkel (Klimchouk 2007 stb.). Vastag karbonátos 
víztartókban végzett hőmérséklet megfigyelések megerősítették az advektív hőtranszport 
jelentőségét (Pasquale és mtsi. 2013).  
Üledékes medencékben a hidraulikus és termális hajtóerők, valamint az advektív és konvektív 
hőtranszport kölcsönhatását és együttes jelenlétét elméleti medencemodellezésekkel is 
bizonyítottuk (Szijártó és mtsi. 2019a). E folyamatok kölcsönhatására a valós földtani környezetek 
közül különösen a nagy vastagságú karbonátos víztartókban számíthatunk (Havril és mtsi. 2016). 
A kölcsönhatás kialakulásában a karbonátos víztartó számottevő vízvezető képessége és nagy 
vastagsága mellett kedvező, ha egy területen az átlagosnál nagyobb a hőfluxus. Ugyanakkor a 
vízszintgradiens és az anizotrópia-tényező növekedése a modellezések alapján nem kedvez a 
felhajtóerőből származó áramlásnak. Sikerült azt is kimutatni, hogy a szabad konvekció a medencék 
mély részeihez és a kiáramlási területekhez kapcsolódik elsődlegesen (Szijártó és mtsi. 2019a).  

2.2.4 Karbonátos víztartó rendszerek hidraulikus folytonossága, diffuzivitása, kapcsolat 
a fedőrétegekkel 

A vastag karbonátos víztartó rendszerekben a rétegeken keresztüli vertikális átáramlással 
számolhatunk, ahogy arra Klimchouk (2007), illetve Klimchouk és Ford (2009) rámutattak. 
Függetlenül attól, hogy fedett vagy fedetlen víztartóról van szó, a vízáramlás vertikális 
komponense23 a folyadékpotenciál eloszlás alapján értelmezhető. Ebből az következik, hogy a 
hidraulikus elkülönülés vagy összefüggés nem hidrosztratigráfiai kérdés a karbonátos víztartó 

                                                 
21  A Tóth hivatkoztatások megkülönböztetésére Tóth Ádám esetében a továbbiakban is jelezve a keresztnév 
kezdőbetűje. 
22  „Cross-formational” vagyis rétegeken át történő áramlások. 
23 Átszivárgás vagy leakage. 
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rendszerekben sem, vagyis a fedett karbonátos víztartók fedőrétegei a karbonátos víztartó 
rendszerekben kialakuló vízáramlások szerves részei (Mádl-Szőnyi és mtsi.  2017b). 
Megválaszolandó kérdés mindezek tükrében, hogy milyen mértékű a kapcsolat és a vízcsere 
közöttük (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a). 

Amennyiben a hidraulikus elkülönülést vagy összefüggést nem hidrosztratigráfiai alapon 
elemezzük, akkor egy új értékelési módra van szükségünk. Erre szolgál a hidraulikus folytonosság 
fogalma, mely definició szerint az áramtér egy adott pontjában bekövetkező indukált hidraulikus 
emelkedési magasság (vagy pórusnyomás) változás és a kiváltó, azaz az indukáló hidraulikus 
emelkedési magasság (vagy pórusnyomás) változás hányadosa (Tóth 1995),  

 

ahol C a hidraulikus folytonosság mértéke, ΔΨ a nyomásmagasság változás [L], Δh a hidraulikus 
emelkedési magasság változás [L]24. A kőzetváz, esetünkben a karbonátos víztartó rendszer akkor 
tekinthető hidraulikusan folytonosnak egy adott időléptékben, ha az egyik pontban bekövetkező 
hidraulikus emelkedési magasságváltozás egy adott vizsgálati időintervallumon belül megváltoztatja 
a hidraulikus emelkedési magasságot a másik pontban is. A hidraulikus folytonosság fogalmának 
jelentősége, hogy indirekt módon25 tájékoztat egyes medencerészek hidraulikus összefüggésének 
vagy elkülönülésének mértékéről (Tóth 1995).  

A hidraulikus folytonosság fontos mutatója a hidraulikus emelkedési magasság (vagy pórusnyomás) 
változás terjedési sebessége a kőzetvázban. A terjedést a hidraulikus diffuzivitás kifejezéssel tudjuk 
leírni,  

 

ahol D a hidraulikus diffuzivitás [L2/T], K a hidraulikus vezetőképesség [L/T], S0 a fajlagos tározás 
[L-1]. Következésképpen a hidraulikus folytonosság függ az indukáló pont és a megfigyelési pont 
távolságától, valamint a hidraulikus diffuzivitástól. A hidraulikus diffuzivitás definíciójából az is 
levezethető, hogy nagyobb hidraulikus diffuzivitás esetén a pórusnyomás/hidraulikus emelkedési 
magasság változás terjedési sebessége gyorsabb, és ebből adódóan nagyobb távolságra jut el a 
kőzetvázban.  
A konszolidált, repedezett, karsztosodott karbonátos kőzeteknek kisebb (10-4-tól 3∙10-6 1/m-ig) a 
fajlagos tározása  a sziliciklasztos képződményekkel összevetve (2∙10-2 – 10-4 1/m) (Batu 1998), 
ugyanakkor a mészkő és dolomit hidraulikus vezetőképessége (2∙10-2 – 10-6 m/s, minimum:   
10-9 – m/s1) nagyobb a sziliciklasztos üledékes képződmények jellemző hidraulikus vezetőképesség 
(6∙10-6 – 10-13 m/s) értékeinél (Domenico és Schwartz 1998). A hidraulikus diffuzivitás 
definíciójából következően a természetesen és a mesterségesen előidézett hidraulikus emelkedési 
magasság vagy pórusnyomás változások nagyobb sebességgel, nagyobb távolságokra és mélyebbre 
terjednek a karbonátos kőzetekben, mint a sziliciklasztos kőzeteknél.  
Ez egyúttal arra is rámutat, hogy a hidraulikus kapcsolat vagy összefüggés (azaz a folytonosság) a 
karbonátos víztartókban jóval hatékonyabb a sziliciklasztos képződményekhez képest. 
Ugyanakkor, ha elkülönülés áll fenn a rendszeren belül, akkor annak a potenciáleloszlásban 
tükröződnie kell. Az elkülönülést jelző anomáliák az ekvipotenciálok besűrűsödésében, a vízkémiai 

                                                 
24 A 2-es index az indukált, az 1-es index az indukáló változásra vonatkozik. 
25 Azaz kiváltja a korábbi hidrosztratigráfián alapuló értékelést. 
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különbségekben és a hőmérséklet eloszlásban jelentkeznek, megmutatva a kis permeabilitású 
képződmények, szerkezetek hatását (Underschultz és mtsi. 2005). 

2.2.5 Koncepcionális vízáramlási modellek vastag karbonátos víztartókra 

Az alábbiakban néhány karbonátos rendszerekre kidolgozott és a felszínalatti vízáramlásokkal is 
számoló koncepciós modellt mutatok be a teljesség igénye nélkül. A klasszikus karsztként 
számontartott polje típusú karbonátos területek felszínalatti vízáramlásainál már az 1970-es évek 
irodalmában megjelentek az egyedi poljék között medenceléptékben összefüggést teremtő 
vízáramlások, melyek az erózióbázis felé tartanak (LaMoreaux és LeGrand 1975). A szerzők a 
felszínalatti vízszintek helyi változékonyságára is rámutattak. Száraz időszakban a poljék 
kiszáradnak, a helyi áramlások megszűnnek. Ezzel szemben „vízbő” időszakban ismét megjelennek 
és a poljékban csapolódnak meg. Ez nem érinti a regionális áramlásokat. E koncepciót fejlesztette 
tovább Stevanović (2014) a Dinári-régióra. Megerősítette, hogy a poljék lokális áramlásai az Adriai- 
és a Jón–tenger regionális erózióbázisa felé irányuló regionális áramlásra szuperponálódnak 
(Mijatović 1983). 
Babushkin és mtsi. (1975) magyar, francia, svájci és az egykori Szovjetunióból származó 
megfigyelései és elméleti megfontolásai alapján alkotta meg koncepcióját a karbonátos 
rendszerekben zajló vízáramlásokról. Megállapításai összhangban vannak a Tóth (1962) alapján 
elméletileg várt képpel. A telítetlen zóna a vízválasztónál a legvastagabb, itt a legmagasabb helyzetű 
a vízszint és itt a legnagyobb annak évszakos változékonysága is. A megcsapolódási zóna felé 
csökken a vízszint helyzete és az ingadozás mértéke. A szerző utal a hidraulikus összefüggésre a 
kőzetösszletben. Ugyanakkor jelzi azt is, hogy lehetnek olyan szerkezeti elemek a rendszerben, 
melyek hidraulikus szeparációt okoznak. Dublyanski és mtsi. (1984) a Krím-félsziget 
magaskarsztjára használta Babushkin és mtsi. (1975) koncepciós modelljét. Lénárt és mtsi. (2012) 
pedig Jakucs (1971) nyomán hasonló sémát alkalmaztak a Bükkre. Koncepciós modelljükben a 
fedetlen karszt alatti hőfluxus melegíti fel a leáramló karsztvizet. A Bükk kapcsán az általános 
modellt Kovács és mtsi. (2015) tovább finomították a nyílt karsztos térszínre vonatkozó, 
koncepcionális leürülési modelljükben (hosszlépték ≥ 20 km). A koncepciós modellen a telített 
zónában zajló vízáramlások alapján a kiemelt és alapvetően nyílt karsztos régió alatti két 
félmedencében egy-egy áramlási rendszer rajzolódik ki hierarchizáltság nélkül (vö. egységmedence 
áramképe).  
Alföldi (1965, 1986) háromféle „repedezett karsztosodott” vízáramlási rendszer elvét vázolta fel 
lépték nélkül (2.3. ábra). Az első, típusos „karsztos” vízáramlási rendszertől eltekintve, modelljei 
közül kettő – a langyos vizű sekélyáramlási és a geotermikus mélyáramlási – medence léptékű 
vízáramlási rendszerekre utaltak. A langyos vizű sekélyáramlási rendszert úgy jellemzi, hogy „a 
beszivárgó víz földtani és topográfiai okok következtében felszínalatti sekély áramlásra kényszerül, 
miközben a víz geotermikus hatásra kismértékben felmelegszik és ritmikusan változó hozamú 
langyos forrás alakjában kerül a felszínre” (Lorberer 1984). Hidrosztratigráfiailag a kiemelt karsztos 
területek között sziliciklasztos részmedencék jelennek meg, míg az ábra bal oldalán a karsztterület 
sziliciklasztos területhez csatlakozik (2.3. ábra II.). Ezen az ábrán két áramlási rendszer is 
megjelenik. Az első a megcsapolódási ponthoz legközelebb beszivárgó vizekből táplálkozik, a 
második a távolabbi beszivárgási területekről, ami az áramlási rendszerek hierarchizáltságára (lokális 
és intermedier) utal. A harmadik modellen bemutatott mélyáramlásokat lassú, dm/év nagyságrendű 
vízáramlással írja le és lassú, éves vagy évtizedes ritmusú forráshozam ingadozásokkal jellemzi. A 
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vízhőmérséklet emelkedését26 kizárólag a víz mélybehatolásával magyarázza. Az ábrán a koncepciós 
modell értelmében a kiemelt karsztos térszínen beszivárgó víz a félig fedett terület pereménél 
csapolódik meg egy kvázi lokális áramlás formájában. A másik áramlási rendszer egy köztes 
vízrekesztő réteg miatt az előzőtől elkülönülten áramlik a mélybe egészen a vízrekesztő 
kiékelődéséig, a fedő alatt a medence peremvetője mentén felfelé áramlik, majd az előző rendszerrel 
együtt csapolódik meg.  
 

 
2.3. ábra A karsztos áramlási rendszerek fő típusai (Alföldi 1965) 

A karbonátos víztartókra vázolt koncepcionális modellekkel kapcsolatban a következő 
megállapítások tehetők: (1) Nem tisztázzák egyértelműen a vizsgálati léptéket, mely a valós 
helyzetekre történő alkalmazásukat megnehezíti és félreértésekre is okot adhat. (2) Azon modellek 
(pl. 2.2. ábra), melyek lokális, azaz víztartó/vízgyűjtő skálán írják le a folyamatokat, léptékükből 
adódóan nem teszik lehetővé a vízáramlási rendszerek értelmezését. (3) A vázolt modellek nem 
alapulnak szisztematikus medencehidraulikai adatfeldolgozáson és az ahhoz kapcsolódó numerikus 
szimuláción, azaz nem bizonyítottak. (4) Bár a karbonátos rendszerekre vonatkozó modellekben a 
hőszállítás is megjelenik, de azt kizárólag empirikusan, a földi hőáram és az áramló felszínalatti víz 
kölcsönhatásával magyarázzák.  

                                                 
26 A későbbi Lénárt és mtsi. (2012) féle elképzeléssel összhangban. 
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2.2.6 A medenceléptékű felszínalatti vízáramlások hatása a karbonátos kőzetvázra és a 
geotermikus viszonyokra 

Megállapítottuk, hogy a felszínalatti vízáramlások környezeti hatótényezőként működnek a 
litoszférában, ezért a karbonátos víztartókban bekövetkező oldódási és kiválási folyamatokat a 
geológiai időskálán zajló vízáramlási és hőtranszport folyamatok ősszefüggésében értelmezhetjük. 
A karsztos víztartó rendszerekre vonatkozó medenceléptékű koncepciós modellek szempontjából 
előrelépést hozott, amikor a barlangképződési folyamatokat is bevonták az áramlástani 
értelmezésbe. Kontinentális területeken a karsztrendszerek és a bennük található barlangok 
tekintetében megkülönböztetnek i) sekély, fedetlen, uralkodóan epigén és ii) mélyen fekvő, fedett 
és dominánsan hipogén eredetű karbonátos víztartó rendszereket és barlangokat (Palmer 1991; 
Klimchouk 2000). Szpeleológiai tapasztalatok és hidrogeológiai megfontolások alapján az epigén 
barlangokat a felszíni eredetű szén-dioxid mellett lokális vízáramlási rendszerekhez, ezzel szemben 
a hipogén karsztrendszereket intermedier és regionális áramlási rendszerekhez és mélységi eredetű 
gázok (CO2, H2S, CH4) hatásához kapcsolják (Klimchouk 2007; Klimchouk és mtsi. szerk. 2017) 
(2.4. ábra). A modell27 genetikai kapcsolatot sugall a domináns anionok alapján, ami vitatható és 
legfeljebb „pillanatfelvételként” értékelhető. A kémiai megfontolásokat és az áramlási képet 
hidrogeológiai vizsgálatokkal nem bizonyították. 

 

 
2.4. ábra Epigén és hipogén karszt a medencebeli vízáramlások tükrében,  

Tóth (1999) és Klimchouk (2007) nyomán  

Az epigén és hipogén karsztosodás geokémiai folyamatai, valamint a felszínalatti vízáramlási 
rendszerek és a kapcsolódó hőtranszport folyamatok összefüggéseire elsőként hívtuk fel a figyelmet 
összefoglaló tanulmányunkban (Goldscheider és mtsi. 2010) (2.5. ábra). A hipogén karsztosodás 
több geokémiai folyamatot foglal magában, ezek a retrográd kalcit oldódás (Andre és Rajaram 

                                                 
27 A modell két fedetlen félmedencéből áll, azaz hiányzik a fedett víztartó. A vizek az áramlási pálya elején hidrogén-
karbonátosak, majd szulfátossá válnak, végül a klorid lesz a domináns anion. 
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2005), a keveredési korrózió (Bögli 1964), a vertikális áramlások által gerjesztett oldódás (Plummer 
és mtsi. 1978; Dreybrodt 1990) és a mélységi eredetű H2S és CO2 hatására bekövetkező oldódás 
(Palmer 1991). Klimchouk és mtsi. (2012), Klimchouk és mtsi. (2017) koncepciós modellje a 
karsztot és a barlangképződést a diagenetikus zónák és az áramlási rezsimek együttes rendszerében 
írja le. Ebben meteorikus eredetű, lokális (fedetlen), szubregionális és regionális (fedett) áramlási 
rendszereket különítenek el. Exfiltrációt is feltételeznek, melyet túlnyomásos (kompakció vagy 
tektonikus kompresszió) eredetűnek értékelnek. Külön kiemelik a vertikális irányú kommunikációt, 
a gázfeláramlást, a pozitív és negatív hőmérsékleti anomáliákat, a reduktív és oxidatív viszonyok 
jelentőségét a karsztosodás szempontjából, de erre vonatkozóan továbbra is csak indirekt 
szpeleológiai bizonyítékokkal szolgálnak.  
Azaz megállapítható, hogy a vázolt modellekből hiányzik a kvantitatív hidrogeológiai értékelés és a 
validáció. Mindezekből következik, hogy tudományosan és gyakorlati szempontból továbbra is 
jelentős és megválaszolatlan kérdés a termálvíz készletek, a felszínalatti vízáramlási rendszerek és a 
hipogén karsztosodás kapcsolatainak megértése. 
 
 

 
2.5. ábra A felszínalatti vízáramlás és a karsztosodás folyamatainak sematikus ilusztrációja mély és alapvetően 
hipogén szárazföldi karbonátos víztartó rendszerre. A nyilak a vízáramlási irányokat, a kék és a piros színek a 

hideg és meleg vízhőmérsékletet jelzik. Az ábra egy kétkutas geotermikus rendszer potenciális helyzetét is 
mutatja, mely CO2 elhelyezésre is használható (Goldscheider és mtsi. 2010) 
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3 AZ ÁRAMLÁSI RENDSZEREK MEDENCELÉPTÉKŰ VIZSGÁLATÁNAK 
FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI A VIZSGÁLT HIDROGEOLÓGIAI 
KÖRNYEZETBEN 

3.1 Elvi megfontolások  

A víztartó- és a medencelépték világos elkülönítése nemcsak skála probléma – amint erre utaltam 
az előző fejezetben. A víztartókra vonatkozóan kialakult fogalomhasználat, megközelítések és 
módszerek nem ültethetők át egy az egyben medenceléptékre. A fejlődés „átmeneti”, azaz kevert 
fogalomhasználatot és módszereket eredményezett. E kérdés a karbonátos víztartó rendszerek 
medenceléptékű elemzése miatt is tisztázásra szorul (Mádl-Szőnyi szerk. 2008; Tóth 2009a; Zhang 
és mtsi. 2013; Zhang 2018). A hidraulikus folytonosságból, mint alapelvből kiindulva, feltételezzük, 
hogy nincsenek impermeábilis rétegek28. Arra a már említett kérdésre, a hidraulikai kapcsolat 
mértékére keressük a választ (Halász 1975; Tissot és Welte, 1978; Brace, 1980; Neuzil, 1986, 1994; 
Halász 1996; Deming 2002; Ingebritsen és mtsi. 2006; Székely és mtsi. 2015 stb.).  
A medenceléptékben használható módszertani megközelítéseket sziliciklasztos kőzetvázra 
dolgozták ki az előző fejezetben említett alapművekben. A dolgozat egyik fő kérdése: ezek hogyan 
alkalmazhatók vastag, karsztosodott karbonátos és a velük összefüggésben álló sziliciklasztos 
képződményekre. Mi több, felmerül a kérdés, hogy a medencehidraulikai megközelítés különféle 
módszerei hogyan ötvözhetők a numerikus szimulációs gyakorlattal (ld. pl. modellezés 
munkafolyamatai Kovács 2004). Ebben a fejezetben a medencehidraulikai megközelítést és annak 
alkalmazhatóságát mutatom be a vizsgált hidrogeológiai környezetben. Az elméleti háttér és a saját, 
medenceléptékű vizsgálati tapasztalataim alapján a 3.1. ábrán vázolt „munkafolyamatot” vezetem 
be és javasolom az egyes módszerek egymásra épülésére és együttes használatára. Ebben kitüntetett 
szerepet kapnak a medeceléptékű vízáramlási rendszerek által okozott jelenségek, melyek 
medencehidraulikai értelmezésével a hidrogeológia tudománya új perspektívát nyer és számos 
további tudományterülethez kapcsolható. A retrospektív kutatás és a vízáramlási jelenségek és 
folyamatok (3.1. ábra) tárgyalását tartalmazó alfejezetekben a témában megjelent publikációinkban, 
Goldscheider és mtsi. (2010), Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015), Szijártó és mtsi. (2019a), Galsa és 
mtsi. (2019) foglalt eredmények rövid összefoglalására szorítkozom. Dolgozatomban a 
medenceléptékű hidraulika, valamint a TDS és T elemzés kap központi szerepet. Ezt 
összekapcsolom a numerikus áramlás és transzport szimuláció eredményeivel. A módszertan 
felvázolása mellett megemlítem azokat a munkákat (sziliciklasztos és vastag karbonátos víztartó 
rendszerek), melyekben az adott módszereket eredményesen használtuk. 

3.2 Retrospektív kutatás 

A retrospektív vagy történeti dokumentumokon alapuló visszatekintő kutatás29 különös jelentőségű 
a vízáramlási rendszerek megértése szempontjából (Engelen és Kloosterman 1996). Az utóbbi 
közel hetven évben világszerte intenzív vízkivételek és a földfelszínt és a felszínalatti teret módosító 
emberi beavatkozások zajlottak. A vízkivételek, bányászati víztelenítés mellett a folyószabályozás, 

                                                 
28 Eltekintve a modellezés során alkalmazott impermeábilis határfeltételtől. 
29 Történeti dokumentumokra/archív adatokra támaszkodva rekonstruálja a felszínalatti vizek kvázi „természetes”, 
azaz emberi befolyástól mentes állapotát annak érdekében, hogy a vízáramlási rendszerek működésének természetes 
mechanizmusát megismerje. 
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a mocsarak lecsapolása, burkolatok és csatornák építése a vízáramlási rendszerek eredeti mintázatát 
módosították. A történeti dokumentumok alapján az áramlási rendszerek emberi befolyástól 
mentes (ill. a jelenlegihez képest kevéssé befolyásolt) állapotáról szerezhetünk információkat.  
 

 
3.1. ábra Folyamatábra a felszínalatti vízáramlási rendszerek és az általuk okozott je lenségek medenceléptékű 

kutatásához. Alkalmazott módszercsoportok, azok kapcsolatai és egymásra épülése   
(TDS: összes oldottanyag tartalom; T: hőmérséklet) 

A levéltári anyagok, katonai térképek, helytörténeti dokumentumok, légifelvételek, publikációk, 
jelentések azért használhatók fel az áramlási rendszerek térképezésére, mert információval 
szolgálnak a rendszerek felszínen nyomozható környezeti következményeiről 30 . E történeti 
dokumentumok alapján kimutatható jelenségek rekonstruálásával a „kvázi természetes” 31 
vízáramlási rendszer megnyilvánulásait tudjuk azonosítani. Ezek az áramlási rendszerekről alkotott 
hipotézisünk egyik alapvető kiindulópontját jelentik. A karsztok esetében a retrospektív kutatásban 
a sziliciklasztos területeken használt jegyeken túlmenően kiemelt jelentőségűek a források 
(bővebben ld. 3.3. alfejezet). 

Alkalmazás 
A retrospektív módszert számos kutatásban használtuk, így a Duna-Tisza közén (Simon és mtsi. 
2011), Berekfürdőn (Czauner és Mádl-Szőnyi 2011), de a Dunántúli-középhegység forrásai 
elemzésénél (Bodor és mtsi. 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) és a Tihanyi-félszigeten is 
(Havril és mtsi. 2018). A Budai-termálkarszton indult kutatásaink első lépéseként szisztematikus 
retrospektív elemzést és értékelést végeztünk valamennyi forráscsoportra az egykori fakadási 
helyek, kémiai, vízhozam és hőmérsékleti jellemzők felderítésével. Ezek az eredmények 
hozzájárultak a terület áramlási rendszereire vonatkozó hipotézis megalkotásához (Lieb 2004; Frész 
2008; Kis-Csitári 2010; Erőss 2010; Mádlné Szőnyi és Erőss 2013a in Mindszenty szerk. 2013).  

                                                 
30 A felszínalatti vízáramlások környezeti hatótényezőként működve alakítják a felszínalatti és a felszíni környezetüket: 
hidrológiai, talajtani, növénytani, szállítási, felhalmozási és geomorfológiai stb. jelenségeket idéznek elő (Tóth 1999). 
31 Relatív fogalom. Az 1950-es évek előtti időszak a hazai felszínalatti vizek tekintetében kielégíti a „kvázi természetes”, 
emberi beavatkozástól mentes időszak kritériumát. Ugyanakkor a különböző történelmi korokból származó 
dokumentumok is változásokat tükröznek, de ezeket a változásokat a „kvázi természetes” állapotot zavaró 
körülményekbe már nem értjük bele. 
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3.3 A vízáramlási rendszerek által előidézett jelenségek és folyamatok 

A retrospektív kutatás mellett a vízáramlási rendszerek recens terepi lenyomatainak kutatása a másik 
alapvető módszer. Ahogyan már utaltam rá, a sziliciklasztos rendszerekhez képest a 
karsztrendszerek és repedéses víztartók medenceléptékű kutatásában a források, mint az áramlási 
rendszerek felszíni megnyilvánulásai, kiemelkedő jelentőségűek. Ez több okra is visszavezethető. 
Egyrészt a források természetes kiáramlási helyek, az áramlási rendszerek végpontjai, másrészt 
mérhető paramétereik révén betekintést nyújtanak a karsztrendszer belsejében, a víz felszínalatti 
pályája során zajló víz-kőzet kölcsönhatásokba (Tóth 1971; Engelen és Kloosterman 1996; Kresič 
és Stevanovič 2009; Tóth 2009b; Ford és Williams 2013; Tóth Á. 2018 stb.). Természetesen ahol 
források nem állnak rendelkezésre, a kutakból mért vízkémiai, hőmérsékleti és izotóphidrológiai 
adatokat használhatjuk. 
A hagyományos víztartó-vízgyűjtő léptékben zajló kutatásokban is kiemelt figyelmet kapnak a 
források. Ugyanakkor, ha a forrásokat a vízáramlások által előidézett megcsapolódási jelenségként 
fogjuk fel, akkor a medencehidraulikai kutatás fontos feltárási pontjaihoz jutunk (Tóth 1971). 
Területi eloszlásuk és fakadási szintjük, valamint mérhető paraméterekben és azok eloszlásában 
megfigyelhető medenceléptékű trendek segítenek a karbonátos rendszerek áramlási mintázatának 
megértésében.  
A repedéses és karsztos rendszerekben a források tanulmányozása azon alapul, hogy azok ott 
találhatók, ahol a freatikus zóna metszi a térfelszínt32 (Manga 2001). A fakadási szint tengerszint 
feletti magassága meghatározó a domborzatilag vezérelt áramlások hierarchizáltsága 
szempontjából. A lokális hideg karsztforrások fakadása magasabb szinten, a regionális áramláshoz 
csatlakozó termál vagy langyos források fakadása az erózióbázis közelében várható az elméleti 
megfontolásokból kiindulva. Utóbbiak gyakran peremi vezető szerkezetekhez kapcsolódva lépnek 
felszínre (ld. még Worthington és Ford 1995; Gunn és mtsi. 2006). A források olyan területekről is 
információval szolgálhatnak, ahol csak szórványos kútadat áll rendelkezésre. A forrásokból és a 
kutakból származó adatok együttes, medenceléptékű hidraulikai értékelésére Tóth Á. (2018) 
dolgozott ki módszert. 
A források hőmérséklete részben a karbonátos rendszerben zajló vízáramlásból adódó advektív 
hőtranszport hatását tükrözi (Bredehoeft és Papadopulos 1965; Domenico és Palciauskas 1973; 
Sass 2007; Tóth 2015). Ugyanakkor, mint arra az elméleti modellezéseink rámutattak, 
nagyvastagságú karsztrendszerekben az advektív és a konvektív hőtranszport hatásának 
szuperponálódásával is számolnunk kell (Szijártó és mtsi. 2019a). Mindebből következik, hogy a 
források hőmérséklete karakterisztikus a tápláló áramlási rendszerek és a befolyásoló hőtranszport 
folyamatok szempontjából. 
A források további jelentősége, hogy integrálják a felszínalatti lefolyási folyamatokat (Manga 2001). 
Hőmérsékletük és hozamuk ezért a felszínalatti vízáramlás dinamikájának megállapítására is 
használható, ahogyan ezt Kaliforniában (Sierra Nevada) végzett kutatások bizonyítják (Brumm és 
mtsi. 2009). Számításba véve a vízszint különbségek által hajtott vízáramlási rendszerek hidrológiai 
és hidraulikai jellemzőit (Tóth 1999), a forráshozam nagyságrendje, intenzitása és változékonysága 
attól függ, hogy az milyen hiearachiájú (lokális, intermedier, regionális) áramlási rendszerhez 
kapcsolódik (vö: Babushkin és mtsi. 1975) 33. A hidrogeológiai környezet és a felszín alatti vízrezsim 
összefüggéséből az következik, hogy a források jellemzőit az áramlási pálya mentén érintett földtani 
                                                 
32  A forrásfakadás nyugalmi szintje megfeleltehető a vízszintnek z0 = h, ahol pwt = 0, azaz megfelel a légköri 
nyomásnak. A forrás fakadási és nyugalmi szintje közötti estleges eltérés medencehidraulikai szempontból 
elhanyagolható. 
33 Összefüggés várható a források fakadási szintjének tengerszint feletti magassága és dinamikája között. 
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képződmények és a klimatikus viszonyok (beszivárgás, evapotranspiráció mértéke) tovább 
árnyalják (Tóth 1970). Azt várhatjuk, hogy azok a források, melyek lokális rendszert csapolnak meg, 
valószínűleg jóval nagyobb változékonyságot mutatnak, mint a magasabb rendű rendszerekhez 
kapcsolódó források. Ezzel szemben – a megfigyelések szerint – a termálforrások hidrológiai 
viselkedése nagyfokú stabilitást mutat a regionális áramlásokhoz köthető kőzettérfogatban tározott 
jelentős vízmennyiség miatt (Alföldi és mtsi. 1968; Klimchouk 2007; Tóth 2009a; Mádl-Szőnyi és 
Tóth Á. 2015).  
A környezeti izotópok 3H, 3H/3He, δ18O, δ2H, δ13C, 14C, 4He, 20Ne,40Ar széles köre használható 
medenceléptékben utánpótlódási körülmények, eredet és vízkor meghatározásokra (Batile-Aguilar 
és mtsi. 2017; Land és Timmons 2016). Ezek forrásokban és medenceléptékű kutatásban történő 
használata azért előnyös a kutakkal összevetve, mert ezáltal a „kvázi természetes” áramlási pálya 
végpontja mintázható. 
Az áramlási rendszerben elfoglalt helyzet a források kémiai összetételében is tükröződik (Tóth 1999 
stb). A fedetlen karszton alapvetően a csapadék beszivárgásból táplálódnak a vizek, emiatt kémiai 
összetételük a rövid (lokális) áramlási rendszerekben, továbbá az intermedier és regionális 
áramlások utánpótlódási területen kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos. A teljes oldottanyag 
tartalom a vízáramlási rendszerekben általában növekszik az áramlási pályák mentén, miközben a 
SO4

2-/HCO3
- arány szintén nő a talajeredetű CO2 mennyiségének csökkenése miatt (Back 1966; 

Tóth 1999; Tóth 2009a). Fontos azonban megjegyezni, hogy zárt rendszerben (CO2-ra 
vonatkozóan) a CO2 parciális nyomása csökken, de a HCO3

- koncentrációja változatlan marad34. 
Azaz a SO4

2-/HCO3
- arány csak akkor nőhet, ha az áramlási pálya mentén szulfát beoldódás 

történik. A mély karbonátos rendszerekben a CO2 mélységi eredetével is számolnunk kell 
(Goldscheider és mtsi. 2010 stb.). A vízben oldott SO4

2- biogén vagy abiogén eredetű lehet a langyos 
és termálvizekben. Származhat szulfid ásványokból vagy szervesanyag érésből, kén-hidrogénből 
szulfid oxidációval, gipsz vagy anhidrit oldódásából (Bretz 1949; Langmuir 1971; Egemeier 1981; 
Hill 1987; Goldscheider és mtsi. 2010 stb.).  
A regionális áramlási pályákhoz köthető megcsapolódási területek termálvizeiben a klorid is 
megjelenik, ahogy erre a budapesti vizeknél is felfigyeltek (Alföldi és mtsi. 1968; Goldscheider és 
mtsi. 2010). Tóth (1999) szerint a klorid azokban a forrásokban jelenik meg, amelyek mélységi 
eredetűek. Azonban a klorid megjelenésére a termálforrások vizében az előző okfejtés nem szolgál 
megfelelő magyarázattal, mert annak eredetével nem foglalkozik. A fedett karbonátokban nem csak 
meteorikus, de NaCl-os fluidumot is találhatunk, ami a fedő sziliciklasztos víztartóban tározódhat 
(Mádl-Szőnyi és Tóth 2015; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017b in Klimchouk és mtsi. szerk. 2017).  
A forrásokon kívül az egyedi kutakban mért, a föntiekben vázolt vízkémiai, izotóphidrológiai és 
hőmérsékleti adatok és azok trendjei abban az értelemben fontosak a medenceléptékű 
kutatásokban, hogy értelmezésük segít a hipotézisalkotásban; fordítva pedig a medenceléptékű 
hidraulikai és egyéb elemzések eredménye hozzájárul a kutak egyedi mérési adatai alapján 
felvázolható trendek és összefüggések átfogó, rendszerszintű értelmezéséhez (3.1. ábra).  
A források mellett karbonátos víztartók megcsapolódási területein is előfordulhatnak szivárgások, 
karsztos üregek, ásványkiválások, melyek az áramlási rendszerek megértése szempontjából szintén 
fontosak (Tóth 1999).  Létrejöttük arra vezethető vissza, hogy az áramló víz földtani időskálán 
átalakítja (oldódás és kiválás) a karbonátos kőzeteket. Ezeken a megcsapolódási területeken 

                                                 
34 Zárt rendszerben a különböző szervetlen szén formák (CO2+HCO3-+CO32-) összege állandó, így pH 6,3-10,3 között 
a HCO3- mennyisége is. 
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előforduló jelenségeket a „virtuális forrás” koncepcióban kapcsolta össze Tóth (2009b)35. Azaz, e 
jelenségek lokális léptékű feltérképezése és megismerése a vízáramlásokra vonatkozó hipotézis 
megalkotása, a későbbi medencehidraulikai feldolgozás és a numerikus szimuláció eredményeinek 
validálása szempontjából alapvető fontosságú (3.1. ábra). 
E hatások köre kiegészíthető az epigén és a hipogén karsztosodási jelenségekkel, melyek 
medencebeli felszínalatti vízáramlásokhoz való kötődésére több szerző is felhívta a figyelmet 
(Palmer 1991; Palmer 2000; Klimchouk 2007; Goldscheider és mtsi. 2010; Klimchouk és mtsi. 
2012; Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015 stb.). A hipogén karsztosodási jelenségek vizsgálata – mint 
módszer – bevonható a medencebeli vízáramlási folyamatok megértésébe és a hipotézisalkotásba 
(Erőss 2010). A medencehidraulikai eredmények, a medenceléptékű vízáramlási és transzport 
modellezés segít ezen jelenségek recens és geológiai időskálán történő értelmezésében (3.1. ábra).  

Alkalmazás 
A források medenceléptékű és áramlási rendszer célú értékelését elvégeztük a Dunántúli-
középhegység egészére (Bodor és mtsi. 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015). E munkát követte 
a Bakony és a Balaton-felvidék forrásaira szűkített értékelés, melynek fontos következtetése volt, 
hogy a vízáramlási rendszerek és a források összefüggései csak a Dunántúli-középhegység 
egészében vizsgálhatók36 (Tóth Á. 2018). Ez az eredmény felhívja a figyelmet a medenceléptékű és 
a víztartó-vízgyűjtő szintű karsztkutatási módszerek elkülönítésének szükségességére. A Dunántúli-
középhegység egészére vonatkozóan összevetettük az epigén és hipogén karsztosodási jelenségek 
és a források (lokális, intermedier és regionális áramláshoz tartozó) eloszlásának mintázatát, ami jó 
korrelációt mutatott (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015).  

3.4 Medencehidraulikai megközelítés kutakból rendelkezésre álló adatok 
értékelésével 

A medenceléptékű hidraulikai kutatás módszertanával több munka is foglalkozik sziliciklasztos 
víztartó rendszerekre vonatkozóan (Deming 2002; Verweij  2003; Tóth 2009a; Czauner 2012; 
Verweij és mtsi. 2012 stb.) (3.1. ábra). Saját kutatásaink is alátámasztják e módszertan 
alkalmazhatóságát a Pannon-medence sziliciklasztos részmedencéire (Mádl-Szőnyi és Tóth 2009; 
Czauner és Mádl-Szőnyi 2011; 2013; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a; Mádl-Szőnyi és Simon 2016). E 
fejezet célja a módszertan alkalmazásának bemutatása és a nyomásprofilok terén a 
továbbfejlesztése. Mivel dolgozatom középpontjában a kutakból származó adatok feldolgozása áll, 
ezért e módszereket részletesen tárgyalom. 

3.4.1 Hidrosztratigráfia  

A hidraulikai értékeléshez a kőzetváz előzetes hidrosztratigráfiai37 jellemzése szükséges, mely a 
medenceléptékű hidraulikai értékelés egyik szükséges eleme. A hidrosztratigráfiai jellemzők a 
kőzetváz litológiájától függenek, azaz medenceléptékben a litosztratigráfiai egységek egyúttal 
hidrosztratigráfiai egységként is kezelhetők. A tagolás során a hasonló hidraulikai viselkedésű 

                                                 
35 Az áramlási rendszerek végpontjainál megjelenő valamennyi megcsapolódási jelenség együttese: források, 
szivárgások, gőzfeltörés, hőjelenségek, sókiválás, gázszivárgás, iszapfortyogó, nagy pórusnyomás, vízkedvelő növények, 
ásványkiválások (vas, travertínó stb.), baktériumok stb. (Tóth 2009b). 
36 A Balaton-felvidéket kiragadva az értékelésből az áramlási rendszerek és a források összefüggése „nem látható”. 
37 A hidrosztratigráfia definíció szerint a képződmények víztározó és vízvezetőképessége/permeabilitása alapján 
történő tagolását jelenti (Maxey 1964). Fontos megjegyezni, hogy a vízkémiai és hőmérsékleti jellemzők nem tartoznak 
a hidrosztratigráfiai értékelésbe, szemben a hazai koncessziós jelentésekben használt szóhasználattal (Szabó 2017). 
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képződményeket összevonjuk, s a cél a kőzetváz vízvezető és vízfogó képződményeinek 
elkülönítése. 
Fontos megjegyezni, hogy a hidrosztratigráfia nem része a hidraulikai adatfeldolgozáson nyugvó 
elemzésnek, csupán annak értelmezéséhez nyújt segítséget. Ezért az adatfeldolgozáson nyugvó 
medencehidraulikai léptékű munkák esetén a litosztratigráfiai tagolás és a regionális szerkezeti 
helyzet ismerete többnyire elegendő alapot nyújt a hidraulikai és a kapcsolódó értelmezésekhez. A 
tagolás léptéke természetesen függ a feldolgozás méretarányától. A medenceléptékű numerikus 
modellezések és az azokba beépíthető – egyre részletesebb – modellek a hidrosztratigráfiai 
feldolgozás finomítását igénylik (vö: Mádl-Szőnyi és Tóth 2009; Balogh 2016; Kapiller 2016). 
Fontos lehet a mély karbonátos víztartó rendszerekben a medenceléptékben érvényes hidraulikai 
paraméterek levezetéséhez a hosszúidejű bányavíztelenítési adatok kiértékelése (Karay és mtsi. 
2016; Modrovits és Kovács 2018). A kibúvásokból származó minták elemzése is bevonható a REV 
mérlegelésével (Götz és mtsi. 2014). 

Alkalmazás 
Számos tanulmányban végeztünk sziliciklasztos víztartókra vonatkozó hidrosztratigráfiai értékelést 
(Mádl-Szőnyi és Tóth 2009; Mádl-Szőnyi és Czauner 2011, 2013). A karbonátos víztartók 
tekintetében a Bakony-Balaton-felvidék hidrosztratigráfiai feldolgozását Tóth Á. (2018) végezte el. 
A Budai-termálkarszt tágabb környezetére Martinecz (2014) a képződmények litológiai jellemzőiből 
kiindulva végzett tagolást, míg Garamhegyi (2014) a kutak létesítéskori szivattyúpróbáiból 
levezetett adatokra támaszkodott (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). 

3.4.2 Hidraulikai módszerek, kiegészítő hőmérséklet és sótartalom értékelés 

Az elemzés alapját a kutak létesítéskori dokumentációi adják (kútadatok, kútkönyvek, víz- és 
hévízföldtani naplók: EOV koordináták, hidraulikai/nyomásmérési hely tengerszint feletti 
magassága, a hidraulikus emelkedési magassága/pórusnyomás, a kútban megnyitott szakasz teteje 
és alja, valamint ezek tengerszint feletti magassága). Mivel ezeknek az adatoknak a minősége 
közvetlenül befolyásolja az elemzést és az értelmezést, ezért adatszűrésre (hidraulikai számításhoz 
szükséges adatok megléte, nyomásmérés körülményei és megbízhatósága, kémiai adatok esetén 
ionegyensúly számítás, hőmérsékletmérés helye és megbízhatósága) van szükség. 
Medenceléptékű hidraulikai elemzés során – a hidraulikus folytonosság elve szerint – lehetőség 
szerint a teljes vizsgált területet (ami 1000-10 000 km2 nagyságrendű) a felszíntől a medence aljáig, 
beleértve a víztartókat és vízfogókat, egységesen kezeljük és értékeljük. A kutakban mért hidraulikus 
emelkedési magasság (h) és pórusnyomás (p) adatok alapján a folyadékpotenciál, azaz a hajtóerő 
teret elemezzük. A hidraulikai adatfeldolgozás jelentősége, hogy megalapozza a „valós vízáramlási 
rendszerek” jellemzését medenceléptékben (3.1. ábra).  
Itt kell megjegyzeni, hogy bár a rendelkezésre álló és feldolgozható adatok különböző időpontokból 
származnak, mégis feltételezzük, hogy az időben állandó, permanens áramlási tér értelmezhető. 
Amikor ezzel a feltételezéssel élünk, abból indulunk ki, hogy a hidraulikus emelkedési magasság 
változások különbségei (Δh) az adott léptékben vizsgálva beleférnek a medenceléptékű probléma 
hibahatárába (3.2. ábra). 
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A hidraulikus emelkedési magasság egyenesen arányos a kőzetváz vizsgált mérési pontjában38 
jellemző folyadékpotenciál értékkel (Φ)39:  

                 (3) 

                  (4) 

ahol Φ a folyadékpotenciál [L2/T2], g a gravitációs állandó [L/T2], z a szűrőzött szakasz közepének 
tengerszint feletti magassága [L], p a pórusnyomás [M/LT2], h a hidraulikus emelkedési magasság 
[L], Ψ a nyomásemelkedési magasság vagy a kútban lévő vízoszlop magassága [L], ρ a víz sűrűsége 
[M/L3]. A ρg a folyadék fajsúlyát jelenti, amely numerikusan megegyezik a vertikális 
nyomásgradienssel (γ) a ρ sűrűségű vízoszlopra. Mivel g konstans (9,8067 m/s2), a hidrogeológiai 
alkalmazás során a vertikális nyomásgradiens csak a folyadék (vagy gáz) sűrűségétől függ.  
Két pont között vízáramlást a két pont közötti folyadékpotenciál különbség gerjeszthet (ΔΦ)40. 
Azaz a hajtóerő arányos a hidraulikus gradienssel (gradh =dh/dl [L/L]; ahol dl az áramlási úthossz 
[L]). Az áramlás mindig a nagyobb folyadékpotenciálú hely felől az alacsonyabb felé történik, ami 
ellentétes a gradiens irányával. Mivel a medencehidraulikai adatfeldolgozás során a hajtóerő teret 
térképezzük fel, a heterogenitás és anizotrópia hatását nem vesszük figyelembe az értékelésnél. 
Vízkutakban a hidraulikus emelkedési magasság (h) a kútban kialakuló nyugalmi vízszintből 
közvetlenül megadható.  
 

 
3.2. ábra A stacioner vagy permanens állapot értelmezésének lehetséges feltételei medencehidraulikai kutatás 
során (kék vonal: h = const.; zöld görbe: h = hátl, piros görbe: h = f(t) <Δh, ahol Δh a probléma hibahatára) 

(Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013b nyomán) 

A hidraulikai számításokhoz, de különösen a nyomásprofilok szerkesztéséhez szükséges a kutakban 
mért hidraulikus emelkedési magasság adatok átszámítása pórusnyomás adatokká és fordítva a (4) 
egyenlet alapján. A folyadék sűrűsége függ a sótartalomtól, a hőmérséklettől, a gáztartalomtól, a 
nyomástól, azaz változik térben és időben. A medencehidraulikai számítások során ezért 
egyszerűsítéssel élünk, hiszen a különböző pontokra meghatározott folyadékpotenciál értékek csak 

                                                 
38 Szűrőzött, megnyitott szakasz közepe. 
39 Az egységnyi tömegű folyadék összes mechanikai energiája (Hubbert, 1940). 
40 A sűrűségváltozás hatásától eltekintünk az áramlási térben. 
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akkor hasonlíthatók össze, ha ugyanazzal a sűrűséggel számolunk (Hubbert, 1940; Lusczynski, 
1961).  

Alkalmazás 
Czauner (2012) számításokat végzett a sűrűség értékek mélységgel, hőmérséklettel és oldottanyag 
tartalommal való lehetséges változásaira az Alföldön41. A geotermikus gradiens átlaga a Pannon-
medencében 45-50 °C/km (Lenkey és mtsi. 2002), az oldottanyag tartalom a részmedencékben és 
a Budai-termálkarszt tágabb környezetében általában maximum ~40 g/l (Mádl-Szőnyi és Tóth 
2009; Czauner és Mádl-Szőnyi 2013; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a). A számítások azt mutatják, hogy 
az 1000 kg/m3 sűrűség alkalmazható a Pannon-medence sziliciklasztos részmedencéiben a 
hidraulikai számításokhoz. Ennek oka, hogy a „nagy” geotermikus gradiens és az „alacsony” (max. 
40 g/l) oldottanyag tartalom hatása kiegyenlíti egymást (Czauner 2012). Kérdésként merült fel, 
hogy ez mennyire érvényes a Budai-termálkarszt tágabb környezetére. Budapesti kutatásaink során 
megállapítottuk, hogy a 32-76,6 °C hőmérséklet és 849-1700 mg/l összes oldottanyag tartalom 
<13 kg/m3 sűrűségkülönbséget okoz az 1000 kg/m3 értékhez képest (Erhardt és mtsi. 2017). Ezek 
az eltérések a medencehidraulikai feldolgozás szempontjából elhanyagolhatóak.  

Nyomásprofilok p(z)  

A vízszintkülönbségek révén keletkező hajtóerő hatására a pórustérben található víz kimozdul 
egyensúlyi állapotából, ami az üledékes medencében mért nyomások és vertikális nyomásgradiensek 
hidrosztatikus értéktől való szisztematikus eltéréseiben nyilvánul meg. A hidraulikai elemzések 
során ezért alapvető módszer a nyomás-eleváció, p(z) profilok szerkesztése42. Ezeket a profilokat a 
néhány 10 km2-en belül található, különböző szintre szűrőzött kutak pórusnyomás43 adataiból 
szerkesztjük (3.3.a,b ábra). A nyomásmérés történhet vízben, gázban vagy olajoszlopban 
(szénhidrogén kutak esetében), e két utóbbit az adatfeldolgozás során kiszűrjük44.  

Vertikális nyomásgradiens 

A felhasznált adatok területi közelsége megengedi, hogy belőlük a fluidum áramlás vertikális 
nyomásgradiensét meghatározzuk és összehasonlítsuk azt az ideális hidrosztatikus 
nyomásgradienssel (3.3.a ábra). Ebből következtetést tudunk levonni a hajtóerő vertikális 
komponensének irányára. A vertikális nyomásgradiens45 (γ) a pórusnyomás (dp) egységnyi vertikális 
hosszúságra eső megváltozása (dd vagy dz) az áramtérben: 

                     (5) 

ahol d a mélység [L], z a tengerszint feletti magasság (eleváció) [L]. 

                                                 
41 A Derecskei-árokra 993 kg/m3, a Békési-medence és a Battonyai-hát esetében 985 kg/m3 az átlagos vízsűrűség. Ez 
alapján az 1000 kg/m3 sűrűség használata estén az okozott hiba a sűrűséget tekintve ~2-4 %, ami a medencehidraulikai 
feldolgozás léptékét és céljait tekintve elhanyagolható (Czauner 2012). A mért nyomásból 1000 kg/m3 sűrűséggel 
számolt hidraulikus emelkedési magasságokban ugyanakkor (–1000) mBf és (–2700) mBf közötti szintekből származó 
adatok alapján ez max. 14-30 m ill. 24-60 m vízoszlop magasság különbséget/hibát okozhat (szénhidrogénkutak 
esetén).  
42  Hasonló elven p(d), azaz nyomás-mélység profilokat is szerkeszthetünk, de a mivel a medencehidraulikában 
kitüntetett szerepe van a nyomásmérési pont helyzeti magasságának, ezért inkább a p(z) profilokat alkalmazzuk. 
43 Nyugalmi vízszintből is számolható. 
44 A gáz- vagy olajoszlopban végzett nyomásmérések az eltérő sűrűség miatt a gáz vagy az olajgradienssel vethetők 
össze. A hidrosztatikus γ csak a sűrűségtől függ, (γ = ρg) és ρvíz > ρolaj > ρgáz, ebből adódóan γvíz > γolaj > γgáz (Czauner 
2012). Ha a nyomásmérés a szénhidrogén kútban vízoszlopban történik, akkor az értékelésbe bevonható. 
45 A vertikális nyomásnövekedés mértékét fejezi ki. 
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3.3. ábra Elvi nyomás-eleváció profil, p(z), a) a vertikális nyomásgradiensek, a hidrosztatikus (1000 kg/m3 

sűrűségű vízre vonatkoztatott) és a litosztatikus nyomásprofil  feltüntetésével; b) a felszínalatti 
nyomásrezsimek és a nyomáseltérések ábrázolásával  

Amennyiben a vertikális nyomásgradiens hidrosztatikus (γ = 9,81 MPa/km viszonyító gradiens: 
édesvíz fajsúlya alapján46) (γst) és a mért nyomásértékek a hidrosztatikus viszonyító görbére esnek, 
akkor nincs vertikális folyadékmozgás (azaz a vertikális nyomásgradiens hidrosztatikus, γdin = γst). 
Horizontális áramlás (átáramlás) ennek ellenére is lehetséges, ami ha fennáll, a rendszer dinamikus 
állapotát jelzi. Amennyiben a nyomásgradiens nem a viszonyító (hidrosztatikus) görbére esik, 
hanem attól eltér, akkor a vertikális gradiens szintén azt jelzi, hogy a rendszer dinamikus állapotban 
van (γdin), de ez fel- és leáramlásban is megnyilvánulhat (3.3.a ábra). Utánpótlódási területeken 
γdin <γst, azaz a dinamikus nyomásgradiens szubhidrosztatikus, ami leáramlást jelez. Kiáramlási 
területeken γdin > γst, a γdin szuperhidrosztatikus és feláramlásra utal. A medencehidraulikai értékelés 
során, mint utaltam rá, csak egy viszonyító gradienst alkalmazunk a profilok értelmezéséhez, ez a 
Pannon-medencére vonatkozóan a tapasztalatok alapján – az 1000kg/m3-es sűrűségen 
alapuló – 9,81 MPa/km.  

A mért adatok különböző elevációjú szakaszaira gyakran több, egymástól eltérő gradiens is 
illeszthető egy profil mentén. Az illesztett gradiensek lefutása és értéke több tényezőtől függ, amit 
az értelmezés során figyelembe vehetünk. Ezek a környező kőzetváz hidraulikus vezetőképessége47 
és a különböző hidraulikai rezsimek (be-, át- és kiáramlás) vertikális szuperponálódása. 

Felszínalatti nyomásrezsim 

A felszínalatti nyomásrezsim lehet közel hidrosztatikus48, túlnyomásos, illetve alulnyomásos (3.3.b 
ábra). A medencehidraulikai analízis során az alulnyomás és a túlnyomás mértéke a dinamikus 
nyomáseltéréssel (Δpdin) (Tóth 2009a) fejezhető ki:  

                                                 
46 A vertikális nyomásgradiens (viszonyító gradiens) a pórusfolyadék sűrűsége függvényében eltérő lehet. A 4 °C-os 
édesvíz sűrűsége 1000 kg/m3, mely 9,81 MPa/km hidrosztatikus vertikális nyomásgradienst eredményez. A magasabb 
hőmérséklet csökkenti, a nagy oldott anyag tartalom növeli a sűrűséget, ami a fajsúlyban, azaz eltérő vertikális 
nyomásgradiensben tükröződik. 
47 A nyomásgradiens profilokon tapasztalható éles változás rendszerint a kőzetek hidraulikus vezetőképességének 
megváltozására utal a valóságban (Czauner és Mádl-Szőnyi 2013). 
48 A litoszféra felszínhez közeli zónája tartozik ide. Itt a a mért pórusnyomás értékek a hidrosztatikus nyomás közelében 
vannak. Az eltérést a vízszint magasságkülönbségei által indukált mozgás okozza, melynek hatására a vizek 
hidrodinamikai állapotba kerülnek (Deming 2002). 
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Δpdin = pdin – pst = pval – pnom                                    (6) 

ahol: pdin vagy pval az adott elevációjú pontban ténylegesen mért nyomás, a pst   és pnom az ún. 
viszonyító nyomás, azaz az adott eleváción a hidrosztatikus görbe alapján várt statikus vagy 
nominális/hidrosztatikus nyomás. A nyomáseltérések abszolút értékben vagy normált formában, 
az adott szintre jellemző hidrosztatikus és/vagy litosztatikus nyomás százalékában adhatók meg. 
Ennek megfelelően a túlnyomás mértékének normált formában történő jellemzésére bevezették a 
dimenzió nélküli túlnyomás (OPdn) fogalmát (Domenico és Schwartz 1998): 

OPdn = pval—pnom/plit-pnom= pdin—pst/plit-pst                                                          (7) 

ahol: plit az adott pontban várható litosztatikus nyomás. Az OPdn értéke a normálás miatt 0-1 között 
változik. A túlnyomás mértékének értékelésére kategóriákat is javasoltak: nagymértékben 
túlnyomásos: > 0,2; túlnyomásos: 0,2-0,1; kevéssé túlnyomásos: 0,10-0,05 és hidrosztatikusközeli, 
azaz normál nyomású: 0,05-0 (Verweij 2003).  

Invertálódott medencékben a felső normál vagy hidrosztatikusközeli nyomástartomány mellett 
bizonyos eleváció tartomány alatt megjelenik a túlnyomás, vagy az alulnyomás (Deming 2002; 
Verweij és mtsi. 2012; Mádl-Szőnyi és Simon 2016) (3.3.b ábra). A túlnyomás mértékének fönti 
kategóriákkal történő minősítése p(d) profilok alkalmazása esetén egyszerű, hiszen ott a viszonyító 
hidrosztatikus görbe pwt = 0, azaz a vízszintben mérhető hidrosztatikus nyomásértéktől indul és a 
mélység függvényében a viszonyító hidrosztatikus nyomás megadható. 

Mint utaltam rá, medencehidraulikai értékelésekben a p(z) profilokat előnyben részesítjük. Ezek 
alkalmazásánál viszont kulcskérdés, hogy (1) milyen elevációtól indítjuk a hidrosztatikus görbét, 
azaz, hol fut pontosan a viszonyítási alapul szolgáló hidrosztatikus görbe, melyhez képest az 
abszolút és normált nyomáseltéréseket minősítjük. További kérdés, hogy a hidrosztatikus görbe 
helyzetének ismeretében hogyan definiáljuk a hidrosztatikusközeli nyomásrezsim tartományt. (2) 
Létezhet-e erre általánosítható válasz, pl. Verweij (2003) nyomán a +/– 5 %-os megengedett 
nyomáseltérés formájában. (3) Ha nem, akkor hogyan állapíthatók meg a hidrosztatikusközeli 
nyomásrezsim határai egy adott eleváción mért nyomásérték esetében? 

Felszínalatti nyomásrezsimek definiálása a vízszintkülönbségek által vezérelt áramlási rendszerek tükrében  

A kérdésekre a válasz a vízszintkülönbségek által gerjesztett vízáramlási rendszerekben keresendő. 
(1) Ahol ezzel a hajtóerővel számolhatunk, ott a vizsgált medencén belüli potenciál- vagy vízszint 
értékeknek (Φ, h) a maximális és minimális előforduló vízszint eleváció (zwt,max) és (zwt,min) által 
meghatározott tartományban kell mozogniuk, nem feledve azt, hogy a vízszintben a hwt=zwt 
összefüggés fennáll. Azaz, egy medencében előforduló vízszint maximum és minimum értékei 
fogják meghatározni, hogy milyen potenciálértékek következhetnek a vízszintmagasság értékekből 
(hidrosztatikusközeli), és ezekből a maximum és minimum potenciál vagy vízszintértékekből 
határozhatjuk meg a hidrosztatikusközeli nyomástartomány szélső értékeit. Ehhez szükséges a 
medencehidraulikai vizsgálat és elemzés során egy-egy medencére vonatkozóan a vízszint 
maximum és minimum értékek megállapítása. Ez alapján megadható az adott medencére a 
vízszinteleváció átlaga, amire igaz, hogy: zwt(átl) = hwt(átl). Ez azt jelenti, hogy a medencehidraulikai 
feldolgozás során ebből a térfelszín magasságból zwt(átl) indított hidrosztatikus görbéhez (pst) vagy  
(pnom) viszonyítjuk a mért nyomásokat. A pst/nom egy adott elevációra számolható: 

     [MPa]                                                (8) 
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(2) A nyomáseltérések mértéke a p(z) profilokra nem adható meg egységesen minden medencére a 
Verweij (2003) által javasolt százalékos értékkel. Azt ugyanis a medencében előforduló maximum 
és minimum vízszintértékek átlagvízszinttől való eltérése határozza meg, ami medencénként eltérő. 
Azaz, a medencére jellemző és a vízszintekből levezethető maximális nyomáseltérések 
(hidrosztatikusközeli tartományon belül) a következő összefüggéssel adhatók meg: 

   [MPa]                                                             (9) 

(3) A hidrosztatikusközeli nyomásrezsim fennáll egy mért nyomásra pdin/val, ha az adott elevációra 
vonatkoztatható pst/nom nyomástól a megengedhető Δphidroközeli tartományon belül tér csak el.  

 [MPa]                                                          (10) 

[MPa]                                                             (11)

Ha ennél nagyobb az eltérés, akkor valós abnormális nyomásról beszélünk, ami az eltérés előjele 
függvényében lehet alul- vagy túlnyomásos. A hidrosztatikusközeli tartomány határainak 
ismeretében már a túlnyomásra közölt szakirodalmi értékek használhatók (3.3.b ábra).  

Felszínalatti nyomásrezsimek és vertikális nyomásgradiensek  

A hidrosztatikusközeli nyomásrezsimen belül a gradiensek hidrosztatikus, szub- és 
szuperhidrosztatikus értéket egyaránt felvehetnek, ami át-, le- és feláramlást jelez a tartományon 
belül (3.3.a ábra). Természetesen a túl- és alulnyomásos rezsimen belüli gradiensek is a fönt említett 
három kategóriába sorolhatók, és a vízmozgás irányát tekintve értelmezésük az előzővel 
megegyező. Itt is felmerül a kérdés, hogy egy adott területre miként definiálható a gyakorlatban a 
szuper- és szubhidrosztatikus gradiens a hidrosztatikus gradienshez viszonyítva. Eddigi 
tapasztalataink alapján egyelőre ezt nem tudjuk az alul- és a túlnyomás határához hasonlóan 
definiálni. A jövő feladata olyan iterációs eljárások kifejlesztése, melyek révén eljuthatunk a 
legjobban alátámasztható értékekig (pl. a vízszint domborzattal összevetve). Itt is az a kérdés, hogy 
milyen hibahatárt engedünk meg a vertikális hidrosztatikus gradiens eltéréseinek. A Pannon-
medence dominánsan sziliciklasztos részmedencéire +/-5% (kb. +/-0,5MPa/km) megengedett 
eltéréssel dolgozott Czauner (2012) valamint Czauner és Mádl-Szőnyi (2013).  

Tomografikus potenciáltérképek  
A víztartóléptékben készülő „hagyományos” potenciometrikus térkép a definíció szerint egy 
horizontális víztartóra szerkeszthető. E kritérium a legritkábban teljesül a valóságban (dőlő rétegek, 
szerkezeti tagoltság miatt stb.). A medencehidraulikai megközelítés szerint a tomografikus 
folyadékpotenciál térképek egy adott elevációtartományban 49  mért hidraulikus emelkedési 
magasság értékek (vízszintes, X-Y síkban történő) kontúrozásával állíthatók elő. Ezeket a 
térképeket egymás alatti eleváció intervallumokra (a kutak szűrőközép értékei, mint mérési pontok 
eleváció szerinti eloszlása alapján) szerkesztjük. A hajtóerő horizontális komponense (homogén, 
izotróp közeget feltételezve) első közelítésben merőleges az ekvipotenciálokra50.  
A medenceléptékű földtani heterogenitások azonban „zavarokat” okoznak a folyadékpotenciál 
térben (magaslatok: dóm, hát, gerinc; süllyedékek: öböl, depresszió stb.), melyek az általuk okozott 
potenciál anomáliák alapján értelmezhetők (Rostron és Tóth 1996; Tóth 2003; Czauner és Mádl-

                                                 
49 Az elevációs intervallumok a rendelkezésre álló hidraulikai adatok vertikális eloszlása és a p(z) profilok eredményei 
alapján határozhatók meg.  
50 Azonos folyadékpotenciálú (hidraulikus emelkedési magasságú) pontokat összekötő vonal.  
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Szőnyi 2013), azaz, a potenciáleloszlásból indirekt módon következtethetünk a szerkezetek és 
vízfogó képződmények regionális léptékű jelenlétére és hidraulikai viselkedésére (3.4. ábra). 
 

 
3.4. ábra Fluidumpotenciál anomáliák típusai és megjelenése a tomografikus potenciáltérképeken  

(Tóth 2003 nyomán módosítva) 

Az egymás alatt következő tomografikus potenciáltérképek összehasonlításával a vertikális áramlási 
komponensekre is következtethetünk. Fontos megjegyezni, hogy a vízáramlás intenzitásának 
megállapításához az áramlási közeg hidraulikus vezetőképességének ismerete is szükséges, mely 
első közelítésben a hidrosztratigráfiai térképekről olvasható le. Ezért célszerű a hidrosztratigráfiai 
és a tomografikus potenciáltérképeket azonos eleváció tartományokra elkészíteni 51 . Ez az 
összehasonlítás kvalitatív értékelést tesz lehetővé.   

 

Hidraulikus keresztszelvények 
A hidraulikus keresztszelvényeket függőleges (X-Z) síkban szerkesztjük azért, hogy megállapítsuk 
a vízszint különbségek által vezérelt vízáramlások szelvény síkjába eső vertikális és horizontális 
komponensét. Az X tengely mentén a keresztszelvény kezdetétől mért távolságot (s) ábrázoljuk, 
míg a Z tengely mentén jelenítjük meg a mérési pont tengerszint feletti magasságát (z [mBf]) és 
mellette a hidraulikus emelkedési magasságot (h [mBf]). A szelvény síkjában a megjelenített 
hidraulikus emelkedési magasságokból szerkesztett ekvipotenciálok és az első közelítésben rájuk 
merőlegesen szerkesztett hajtóerő vektorok kerülnek ábrázolásra52. Ezek különösen az adathiányos 
területeken nagy jelentőségűek. A vertikális áramlás jobb megértése érdekében általában vertikális 

                                                 
51 A dolgozatban az ekvipotenciálok kontúrozása a Golden Software Surfer segítségével történt. 
52 A szelvény szerkesztéséhez a szelvény nyomvonalához képest 3 km-en belül található adatok kerülnek felhasználásra, 
továbbá a potenciometrikus térképek ekvipotenciáljainak metszéspontjait is bevetítjük. A hajtóerő vektorokat az 
egyszerűség kedvéért áramlási irányként jelöljük. 
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túlmagasítást alkalmazunk (magasság : szélesség) = (5-3 : 1). Az adateloszlás nem mindig teszi 
lehetővé a h értékek kontúrozását a szelvény mentén. Az azonos nyomvonalon megszerkesztett 
hidrosztratigráfiai és a szerkezeteket bemutató szelvény a hidraulikai adatok értelmezését segíti elő. 
Jelen munka keretében hidraulikus keresztszelvényt nem mutatok be. 
 
Az összes oldottanyag (TDS), kémiai, valamint hőmérséklet adat feldolgozása 
medenceléptékben  

A feldolgozásokat az előzőekben vázolt elveket követve a p(z) profilokkal megegyező T(z) ill. 
TDS - kémiai (z) profilok mentén végezhetjük. Az elv ezeknél a profiloknál is ugyanaz, bár 
viszonyító gradienst csak a hőmérséklet adatoknál alkalmazunk. A felszíni átlaghőmérséklettől 
indítjuk az átlag geotermikus gradienst, és ehhez viszonyítjuk a profilba eső kutak hőmérsékletét.  
A kémiai és hőmérsékleti térképeket a tomografikus potenciáltérképekkel és a hidrosztratigráfiai 
térképekkel megegyező szintközökre szerkeszthetjük, hogy összevethessük a mintázatot a 
potenciáleloszlással és a hidrosztratigráfiai háttérrel. Hasonlóképpen járunk el a keresztszelvények 
esetében, továbbá vizsgáljuk a pozitív és negatív TDS és T anomáliákat a profilok mentén és a 
térképeken. 

Alkalmazás 
Az Alföld részmedencéire végzett tanulmányaink szerint a felszínközeli vízszintkülönbségek által 
vezérelt vízáramlásokat magában foglaló közel hidrosztatikus nyomásrezsim alatt – a Battonyai-
háttól eltekintve – eltérő mélységben, de túlnyomás jelentkezett (Czauner és Mádl-Szőnyi 2013). A 
karbonátos-sziliciklasztos víztartó rendszerekre végzett kutatások a Gödöllői-dombság területén 
jeleztek alulnyomást a hidrosztatikusközeli nyomásrezsim alatt (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a). A p(z) 
profilok, tomografikus potenciáltérképek és hidraulikus keresztszelvények, valamint a TDS és T 
adatok medenceléptékű hidraulikai értékelésekben való alkalmazhatóságát a mély karbonátos 
rendszerekre a Dunántúli-középhegység DNy-i részén elvégzett feldolgozás (Tóth Á. 2018) és a 
Budai-termálkarszt adatfeldolgozása is igazolta (Erhardt és mtsi. 2017).  

3.5 A numerikus szimuláció sajátosságai karbonátos víztartók 
medenceléptékű kutatása során 

Gyakorlati vízgazdálkodási célból regionális léptékű modellek hazánkban is készültek a Pannon-
medence nyugati részén található karbonátos-sziliciklasztos víztartókra (Tóth és mtsi. 2016 stb.), a 
Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolójára (Csepregi 1997; Csepregi in Alföldi és Kapolyi szerk. 
2007 stb.), a Budai-termálkarsztra (Poyanmehr 2016) stb. Ezek megfelelő alapot adnak a 
vízgazdálkodási kérdések széles körének megválaszolására. Ugyanakkor a gyakorlati célból készült 
modellek kialakítása során nem a medencehidraulikai szempontok és a vastag karbonátos víztartó 
rendszerek vízáramlási sajátosságai állnak a figyelem középpontjában (3.1. ábra). 
A felszínalatti vízáramlási tér kvantitatív térbeli szimulációja során a hidraulikai paraméterek, a 
modellgeometria és a határfeltételek megfelelő definiálása szükséges (Kinzelbach 1986), ami 
kihívást jelent a nagyvastagságú karbonátos és csatlakozó sziliciklasztos összletekben. A karsztos 
víztartók modellezésében a nagyfokú heterogenitás reprezentációja okozza a legnagyobb 
nehézséget. A disztributív modelleknél használt diszkrét modellezési koncepció az áramlást egyedi 
repedésekre vagy karsztjáratokra vonatkozóan kezeli. Az ún. folytonos koncepció a 
heterogenitásokat modell paraméterként, térbeli helyzetük alapján építi be. E kétféle koncepció 
kombinációjával a vízvezető elemek modellben történő geometriai reprezentációja is előállítható 
(Teutsch és Sauter 1991, 1998; Kovács és Sauter 2007). 
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A medenceléptékű kutatásban – mint arra már a skálafüggés kapcsán utaltam – nem a permeabilitás 
mező pontos reprezentációja a cél. Ezek hatását medenceléptékben karbonátos rendszereknél a 
lokális skálához képest nagyobb hidraulikus vezetőképesség értékekkel és nem az egyedi (egyébként 
sem ismert helyzetű) karsztjáratok beépítésével oldhatjuk meg (2.1. ábra). Ebből a célból 
használható az EPM53, azaz az „ekvivalens porózus közeg” megközelítés (Teutsch és Sauter 1991; 
Teutsch és Sauter 1998). Az EPM repedéses rendszereknél és kevéssé karsztosodott területeken 
alkalmazható, amennyiben a vizsgálati terület elegendően nagy ahhoz, hogy átlagos paraméterekkel 
dolgozzunk (Pankow és mtsi. 1986; Loáiciga és mtsi. 2000; Scanlon és mtsi. 2003; Rodríguez és 
mtsi. 2013; Ghasemizadeh és mtsi. 2015). Az EPM alkalmazása során a folytonossági egyenlet 
megoldása lamináris áramlásra vonatkozik. Azaz nem számol a felszínalatti vízáramlások „helyi 
heterogenitásból adódó” irányaival, fluxusaival és a turbulens áramlással (Kuniansky és Holligan 
1994; Teutsch és Sauter 1998; Scanlon és mtsi. 2003).  
Az EPM alkalmazásának feltétele, hogy a modell olyan rácsháló méretekkel dolgozzon, melyek 
egyenlőek vagy kisebbek, mint a Reprezentatív Elemi Térfogat (REV) (Teutsch és Sauter 1991). Az 
egyedi karsztjáratok beépítésének elhanyagolása azzal indokolható, hogy azok lokális hatása az 
elemi térfogatra kiátlagolódik (Abusaada és Sauter 2013). Az EPM használata esetén a hangsúly a 
medenceléptékű folyamatok, áramlások megértésén alapul (Singhal és Gupta 2010).  
Az előzőek alapján kijelenthető, hogy a sekély karsztos víztartók lokális léptékű értékelésére 
használt módszerek nem adaptálhatók a karbonátos rendszerek medenceléptékű modellezésére.  
A felszínalatti vízáramlások karbonátos rendszerekben történő numerikus reprezentációja során 
elsődleges cél, hogy megértsük a vízszintkülönbségekből 54  adódó hajtóerő hatását az adott 
hidrosztratigráfiai helyzetben 55 . A modellezés sikerességét a felső határfelület (vízszint, 
utánpótlódás), a modellgeometria és a rendszer természetes lehatárolása jelentősen befolyásolja. A 
felső határfelület tekintetében Haitjema és Mitchell-Brucker (2005) elkülönít utánpótlódás56 és 
topográfia által vezérelt vízszint konfigurációt. Az utánpótlódás-vezérelt rendszerekben a lokális 
áramlási komponensek alárendeltek az intermedier és regionális hajtóerőhöz képest.  
A vastag karbonátos rendszerekre a sziliciklasztos környezetekhez képest nagyobb hidraulikus 
vezetőképesség jellemző, amihez relatíve mélyfekvésű vízszint társul. Ezekben a rendszerekben a 
vízszintek lefutása a regionális lejtést tükrözi ugyan, de nem követi a domborzat változékonyságát  
(Goderniaux és mtsi. 2013; Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015). A felső határfeltétel szempontjából a 
Budai-termálkarszt is utánpótlódás vezéreltnek tekinthető Havril és mtsi. (2016) és Havril (2018) 
számításai alapján. 
Modellezési szempontból fontos kérdés, hogy a szimuláció elvégezhető-e két dimenzióban vagy a 
topográfiai hatás összetettsége révén csak három dimenzióban nyújt kielégítő eredményt. E kérdés 
Gleeson és Manning (2008) tanulmánya alapján vizsgálható. A Dunántúli-középhegységre elvégzett 
értékelés alapján a víztükör beszivárgás vezérelt és a 2D modellezés elfogadható (Tóth Á. 2018)57. 

                                                 
53 Az EPM átlag paramétereket használ ahelyett, hogy a mátrix, repedezettség és a karsztjáratokra vonatkozóan 
elkülönített paraméterekkel dolgozna (Lapcevic és mtsi. 1999). 
54 A potenciáltér felső határfelülete és a topográfiai hajtőerő kifejezője. 
55 Ezeknél a nagy vastagságú, jó vízvezető, tektonizált karbonátoknál többnyire sziliciklasztos fedőrétegek jelenlétével 
kell számolnunk. 
56 Az elkülönítés alapja a beszivárgás (R) és a hidraulikus vezetőképesség (K) aránya. Ha az R/K < 1, akkor beszivárgás 
vezérelt, míg ha R/K  > 1, akkor topográfia által szabályozott a víztükör, és vezérelt a vízáramlás (Haitjema és Mitchell-
Brucker 2005). Az előbbinél az áramlási kép elhanyagolható hierarchizáltságot mutat és közelít az egységmedence 
áramképéhez. 
57 Amennyiben az R/K < 0,15, akkor az áramlás a fő hidraulikus gradienssel párhuzamosan zajlik, az áramlás kevéssé 
hierarchizált és a transzverzális áramlások részesedése nem éri el a teljes vízforgalom 10%-át, ilyen esetben a 
kétdimenziós modellezés elfogadható (Gleeson és Manning 2008). 
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A Budai-termálkarsztra Havril és mtsi. (2016) és Havril (2018) levezetése alapján szintén 
elfogadható a 2D közelítés.  
Nagyvastagságú karbonátos rendszerekben, magas hőfluxus esetén a hőmérsékletkülönbség által 
előidézett felhajtóerő hatásával is számolni kell a vízáramlások és a hőtranszport szempontjából 
egyaránt. Ez a hatás a Rayleigh-számmal (Ra) értékelhető. A Pannon-medencét alapul véve, 
~4000 m vastag karbonátos összlet esetén (a hővezetési tényező λ=2,5 W/mK és a hőmérséklet 
gradiens gradT =  0.05 °C/m) (Lenkey és mtsi. 2002), a hidraulikus gradiens K = 5,7∙10-8 m/s) a 
Rayleigh-szám meghaladja a kritikus értéket (Ra

 = 4π2 ≈ 40), azaz a hőkonvekció megindulása 
várható (Turcotte és Schubert 1982). 

Alkalmazás 
A vastag karbonátos víztartókra levezetett numerikus modellezési megközelítést alkalmaztuk a 
Dunántúli-középhegységre (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015; Tóth Á. 2018), valamint a Budai-
termálkarszton végzett áramlási, hő- és anyagtranszport szimulációk során (Mádl-Szőnyi és Tóth 
Á. 2015; Havril és mtsi. 2016; Havril 2018; Szijártó és mtsi. 2019b; Galsa és mtsi. 2019). A Budai-
termálkarszt területén földtani fejlődéstörténeti és a jelenlegi helyzetre vonatkozó modellezéssel 
bizonyítottuk a hőkonvekció hatását (Havril és mtsi. 2016; Havril 2018; Szijártó és mtsi. 2019b), 
továbbá sikerült arra is rámutatni, hogy az oldottanyag tartalomból adódó sűrűség-különbség 
okozta felhajtóerő tovább árnyalja ezt a képet (Galsa és mtsi. 2019).  

3.6 Hipotézisalkotás és koncepciós modell  

Dolgozatom további részének kiindulópontja az a medenceléptékű hipotézismodell, melyet a 
szakirodalmi elemzés mellett a Budai-termálkarszt területén végzett és az előzőekben már idézett 
retrospektív kutatásra, valamint a vízáramlási jelenségek és folyamatok előzetes tanulmányozására 
alapozva alkottunk meg (3.5. ábra). Az ábra összefoglalja a vízáramlási rendszerek feltételezett 
mintázatát és a kapcsolódó jelenségeket félig fedett - fedetlen, valamint fedett vastag karbonátos 
víztartó rendszerekre (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) (3.5. ábra). A sekély és lokális kiterjedésű 
karsztok modellbe illesztésével arra is utal, hogy az ott alkalmazott és a medencehidraulikai 
megközelítés eltérnek ugyan, de valóságos hidrogeológiai környezetek feldolgozása során 
összekapcsolódhatnak. A sekély karsztok lokális léptékű vizsgálatával jelen munkámban nem 
foglalkozom58. 

 

                                                 
58 A vonatkozó módszertant számos szakirodalom mellett Goldscheider és Drew (2014) foglalták össze könyvükben.  

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



35 
 

 
3.5. ábra Vastag fedetlen ill. részben fedett és csatlakozó sziliciklasztos képződményekkel fedett karbonátos 
vízadó rendszer vízáramlási hipotézismodellje a kapcsolódó jelenségekkel együtt (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 

2015 után módosítva). A sekély karsztok lokális vízáramlási rendszerekként illeszthetők be a medenceléptékű 
modellbe (Goldscheider és Drew 2014 nyomán)  
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4 MEDENCEHIDRAULIKAI ÉRTÉKELÉS A BUDAI-TERMÁLKARSZT 
TÁGABB KÖRNYEZETÉBEN KUTAK ARCHÍV ADATAINAK 
FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN  

4.1 A feldolgozás célja, korlátai és lehetőségei, szoftver és munkaterület 

Fedolgozásomban a Budai-termálkarszt tágabb környezete karbonátos és csatlakozó sziliciklasztos 
víztartó rendszerének vízáramlási elemzését végeztem el kutak archív adatai alapján. Ez lehetőséget 
ad a valós rendszer működésének adatfeldolgozáson nyugvó szisztematikus értékelése, azaz a 
„valós vízáramlási rendszermodell” megalkotására (3.1. ábra). A munka egyúttal hozzájárul a 
numerikus szimuláció határfeltételeinek, paramétereinek megadásához, továbbá eredményeinek 
utólagos ellenőrzéséhez, validációjához. A természeti rendszerek (esetünkben a vízáramlási 
rendszerek) modellezése esetén a numerikus modellek validálása egyéb (a gyakorlatban megszokott) 
módon nem lehetséges (Oreskes és mtsi. 1994). 
A medencehidraulikai célú adatfeldolgozás során a stacioner áramlási állapot „feltérképezését” 
végezhetjük el. Az eredmények értékelésénél és értelmezésénél viszont figyelembe vehetjük azokat 
a hatásokat, melyek „megzavarják” a permanens állapotot és tranziens hatásokat idézhetnek elő 
emberi vagy földtani okok miatt. Dolgozatom középpontjában a feldolgozás alapján levonható 
következtetések bemutatása és szintézise áll, ezért a háttéradatbázisokkal59, adatelőkészítéssel és a 
térképek levezetésével60 itt nem foglalkozom részleteiben. A felhasznált adatok digitális függelék 
formájában kérésre rendelkezésre állnak61. 
A tanulmányozott terület határainak megválasztását a kutatás medencehidraulikai léptéke indokolta 
(4.1.a ábra)62. A területet kellően nagynak (80x110km) választottuk annak érdekében, hogy a Budai-
termálkarszt folyamatait, annak hidraulikai kapcsolatait és határait tágabb összefüggésben tudjuk 
vizsgálni63. A korábbi MOL és OTKA K+F kutatások adatbázisából kiindulva és azt tovább 
elemezve jelen munkámban további feldolgozásokat végeztem. A bemutatásra kerülő 
eredményeket (hidrosztratigráfia, tomografikus potenciáltérképek) korábban részben már 
publikáltuk (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a). Dolgozatom keretében a tomografikus 
potenciáltérképeket újra feldolgoztam. A TDS, klorid és hőmérsékleti térképek, valamint a nyomás- 
és hőmérsékletprofilok jelen dolgozat céljára készültek (4.1. táblázat).  
A tárgyalás során a megszokottól eltérően elsőként a térképi feldolgozás eredményeit mutatom be, 
majd ezt követik a profilok. A feldolgozott terület nagysága ellenére az elemzésben a Budai-
termálkarsztot érintő kérdésekre összpontosítok, a terület egyéb részeivel csak a szükséges 
mértékben foglalkozom. 
                                                 
59 Ezek az információk tanulmányom előzményéül szolgáló hivatkozott munkáinkban megtalálhatók. A hőmérséklet 
adatok Magyarország Geotermikus Adatbázisából származnak, melyeket Lenkey László bocsátott rendelkezésemre. 
60 A geoinformatikai adatfeldolgozás és interpretáció az ArcMap 10.2 és a Surfer 9 szoftverek segítségével történt. A 
geoadatbázist az alaptérképekből és a céloknak megfelelően rendezett mért adatpontokból építettük fel. A 
tomografikus térképek a Természetes szomszédok (Natural Neighbour) interpolációs eljárás alkalmazásával készültek, 
mely jól alkalmazható egyenetlen adateloszlás esetén. A szintközönként leválogatott mért potenciometrikus, 
hőmérséklet és TDS adatokból a Spline eljárás segítségével történt interpoláció. A Spline eljárás egy determinisztikus 
interpolációs technika, mely a mért adatpontokon pontosan áthaladó, minimális görbültségű felületet eredményez. Mint 
ilyen, az adatok jellegét és a területet jellemző adateloszlást figyelembe véve ez az eljárás bizonyult a legmegfelelőbbnek. 
61  Digitális függelékek a szövegközi hivatkozásokban és a 13. Elektronikus függelékek jegyzékében szerepelnek. 
Közlésüktől terjedelmi okok miatt eltekintek, kérésre az adatokat rendelkezésre bocsátom. 
62 A terület lehatárolást a MOL Nyrt. és az OTKA kutatásaink összekapcsolása indokolta (Mádlné Szőnyi és mtsi. 
2013a; Mádlné Szőnyi 2017). 
63 A terület EOV koordinátási: EOVX: 200 000-280 000 m, EOVY: 610 000-720 000 m. 
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Térkép szintköz  

(z) mBf 
Szelet- 

középsík 
(z) mBf 

Hidrosztratigráfia Tomografikus 
potenciál 

TDS Cl- T 

felszín-100 - - 4.6. -   
100-0 50 4.2. 4.7. -   

0-(–250) –125 4.3. 4.8. -  4.18. 
(–250)-(–500) –375 4.4. 4.9. 4.12. 4.15. 4.19. 
(–500)-(–1000) –750 4.5. 4.10. 4.13. 4.16. 4.20. 

<(–1000) - - 4.11. 4.14. 4.17. 4.21. 
4.1. táblázat A tematikus térképek szintközei (mBf), a szelet középsíkok (mBf) és a vonatkozó ábrák 

számozása 

4.2 A vizsgált terület hidrogeológiai környezeti viszonyai 

Domborzat és klíma 
A tanulmányozott terület domborzata változatos képet mutat: a Budai-hegység (559 mBf) és a Pilis 
(756 mBf) csúcsai, a folyótól keletre a Duna-balparti rögök (Naszály 652 mBf) és azoktól délre a 
Pesti-síkság magassága Budapestnél 95-210 mBf között változik, az Északi-középhegység K-i 
részének hegylábi területei, valamint a Gödöllői-dombság (344 mBf) is beletartoznak (4.1.b ábra). 
Az éghajlat átmenetet képez a középhegységi és a síkvidéki területek közöt. Az évi 
középhőmérséklet 9,5-10 °C, az évi átlagcsapadék 500-600 mm (Marosi és Somogyi 1990; Mersich 
2000). A Budapest területén belül fakadó és történelmi idők óta ismert termál- és langyos forrásokat 
(Alföldi és mtsi. 1968 stb.) összefoglaló módon jelenítettem meg északi, központi és déli 
forráscsoport formájában (4.1.b ábra). 

Földtani környezet  
A Pannon-medence központi részén fekvő terület a Magyar Paleogén-medence része. A vizsgálat 
szempontjából fontos karbonátos, Pre-Tercier képződmények többnyire paleogén 
képződményekkel fedettek (4.1.a ábra) (Báldi és Báldi-Beke 1985). Az aljzat jórészt az ALCAPA-
főegységhez tartozik (Dunántúli-középhegységi egység) (Csontos és Vörös 2004), melyet a DNy-
ÉK-i csapású (Balaton)-Tóalmás oldaleltolódás (továbbiakban: Tóalmás-vonal) választ el a Közép-
magyaroszági-főegységtől (KMFE) (Balla 1984, 1986; Fodor és mtsi. 2005a; Fodor és mtsi. 2005b; 
Haas és mtsi. 2010; Palotai 2013) (4.1.c ábra). A terület DK-i szegmense a Közép-magyarországi-
főegység (KMFE) része (DK-ről a Közép-magyarországi nyírási zónával lehatárolva) (Fodor és 
mtsi. 1999; Schmid és mtsi. 2008). A tanulmányi terület DK-i irányban történő kiterjesztését az 
indokolta, hogy látható legyen a hidraulikai kapcsolatok alakulása a KMFE karbonátos egységei 
felé. A terület földtanát és fejlődéstörténetét, a tektonikai fázisokat, az üledékes környezeteket, a 
pórusfluidum és a szénhidrogén-rendszer elemeit (Haas és mtsi. 2010; Horváth 2007; Dolton 2006; 
Boncz 2004) publikált munkánkban a szükséges részletessséggel ismertettük (Mádl-Szőnyi és mtsi. 
2017a).  

Hidrosztratigráfiai tagolás 
A Budai-termálkarszt tágabb környezetére részletes hidrosztratigráfiai feldolgozást és tagolást 
végeztünk. Ennek érdekében az egyedi földtani képződmények jellemzőit hidraulikai viselkedésük 
szempontjából értékeltük (Martinecz 2014; Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). Elvégeztük a területen 
mélyült hévízkutak vízföldtani naplóiból rendelkezésre álló és megbízható visszatöltődési próbák 
numerikus értelmezését a VTZ és WT szoftverek segítségével (Rathod és Rushton 1991; Székely 
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2006, 2015; Garamhegyi és mtsi. 2019 in press). Valamennyi, a területen előforduló földtani 
képződmény hidrosztratigráfiai viselkedése a föntebb idézett tanulmányokban részletesen 
feldolgozásra került. Annak érdekében, hogy medenceléptékben figyelembe vehessük a 
hidrosztratigráfia hatását, az egyedileg, képződményekre levezetett hidrosztratigráfiai besorolás 
alapján öt nagyobb csoportot (Hidrosztratigráfiai Csoport - HCS) vezettünk le. Ehhez az egyedi 
hidrosztratigráfiai egységeket összevontuk és a csoportokat jellemző porozitás és hidraulikus 
vezetőképesség értékekkel láttuk el (4.2. táblázat). 

4.3 Hidrosztratigráfiai csoportok elterjedése medenceléptékben 

A hidrogeológiai környezet meghatározó eleme a földtani felépítés, melyet a hidrosztratigráfiai 
tagolás révén veszünk figyelembe a terület medencehidraulikai értékelésénél (4.2. táblázat). A 
tanulmányozott terület rendkívül változatos földtani felépítésű részeit (karbonátos és 
sziliciklasztos) a hidraulikus folytonosság elvét szem előtt tartva egységként elemeztük. A 
hidrosztratigráfiai egységek területi elterjedését a potenciometrikus térképekkel azonos szeletekben 
jelenítettük meg a MOL Nyrt. szeizmikus szerkezeti interpretációja64 és a terület képződményeire 
készített fekü, fedő eleváció és vastagság térképek és szelvények felhasználásával (Mádlné Szőnyi 
és mtsi. 2013). A hidrosztratigráfiai csoportokat a szeletek középsíkjára értelmeztük és ábrázoltuk65.  
A hidrosztratigráfiai csoportok kiterjedése, horizontális kapcsolataik és térbeli változékonyságuk az 
egymás alatti (tomografikus) szelettérképeken követhető (4.2.-4.5. ábra; 4.1. függelék). A 
térképeken az adott szintre vonatkozó ekvipotenciálok is szerepelnek.  
A Pre-Tercier karbonátok alkotta HCS1-2 VV66 a Dunától Ny-ra a legfelső szelettérképen döntően 
fedett helyzetben található (4.2. ábra). Ugyanakkor az oligocén sziliciklasztos HCS3 VF a Duna 
mentén helyezkedik el (ÉK-DNy-i csapásban) és K felől érintkezik a HCS1-2 VV dominánsan 
karbonátos vízvezetőivel. A mélyebb szeletek irányában a HCS1-2 vízvezető térbeli kiterjedésének 
fokozatos növekedése figyelhető meg Gárdonytól Szentendréig összefüggően (4.3.-4.4.-4.5. ábra), 
valamint a Duna-balparti rögöknél Gödtől K-re (4.5. ábra) és a Tóalmás-vonaltól D-re is (4.4.-4.5. 
ábra). A HCS4 sziliciklasztos VV-VF területi kiterjedése a térképeken a HCS3-VF-től D-i és K-i 
irányban és a mélyebb szeletek irányában nő.   

4.4 Tomografikus potenciáltérképek, h(x,y)  

A tomografikus potenciáltérképek szintközei megegyeznek a hidrosztratigráfiai szelettérképekével 
(4.6.-4.7.-4.8.-4.9.-4.10. ábra, 4.2. függelék). A térképeken a fedő- és a karbonátos 
képződményekből származó adatok nincsenek elválasztva egymástól. A z < (–1000) mBf 
potenciometrikus térkép a többitől eltérő módon készült, itt ugyanis már nem volt elegendő adat a 
hidrosztratigráfiai egységek térképi megjelenítéséhez. Ezért azt pontszerűen, kutakra vonatkozóan 
ábrázoltuk. Ebből adódóan ez a térkép kizárólag az alaphegységi, uralkodóan karbonátos 
képződményekre, azaz a HCS1-2 VV-re67 szűrőzött kutak hidraulikai adataiból készült (4.11. ábra).  

                                                 
64 A szerkezetek (MOL Nyrt. által értelmezett) csak a vállalat által feldolgozott területeken kerültek ábrázolásra, ahol 
ezek rendelkezésre álltak. 
65 A kút- és fúrásadatbázis korlátossága miatt a terület ÉÉNy-i részén a hidrosztratigráfiai csoportok határait nem 
tudtuk értelmezni.  
66 HCS1-2 VV-(VF) helyett a továbbiakban HCS1-2 VV-t használok. 
67 Ez lényegében a karbonátos képződmények (fedett-fedetlen) potenciál (h) eloszlását mutatja a megadott elevációnál 
mélyebben szűrőzött kutak alapján.  
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A legfelső potenciometrikus 68  térkép megjelenésében szoros kapcsolatot mutat a felszíni 
domborzattal (4.1.b és 4.6. ábra). A legkisebb ekvipotenciál a 120 m-es, a Szentendrei-sziget É-i 
részétől indulva a Duna környezetében annak két oldalán fut, majd a Ny-i ága Százhalombattától 
D-re keresztezi a Dunát. Mindkét ág a Duna bal partján, a folyótól K-re keresztezi a tanulmányi 
terület D-i határát. Ez a potenciáltérkép azt jelzi, hogy a topográfiai gradiensek a Pilis és Budai-
hegység, a Duna-balparti rögök és a Gödöllői-dombság felől egyaránt a Duna és a Dunát körülvevő 
h = 120 mBf-es potenciálminimum felé irányulnak. A Budai-hegység és a Pilis között (Solymár), 
Budaörs és Diósd, valamint Érd és Százhalombatta között kirajzolódik egy-egy potenciometrikus 
öböl, mely a völgyek hatásával magyarázható (3.4. ábra). A pesti oldalon, a Gödöllői-dombság felé 
haladva, az értékek növekedése figyelhető meg (h = 120 mBf-től h = 160 mBf-ig). 
A következő térképen szintén fennmarad a kapcsolat a domborzattal, de számottevő hidraulikus 
emelkedési magasságcsökkenés figyelhető meg (4.8 ábra). A Pilisben: –240 m; az Északi-
középhegységben: –200 m; a Budai-hegységben: –120 m; a Gödöllői dombságban: –(20-40) m. Az 
egyetlen kivétel Diósd és Budaörs között található, ahol a hidraulikus emelkedési magasságok enyhe 
növekedést mutatnak (+20m) és egy ÉNy-DDK-i irányú potenciáldómot formálnak. A mélyebb 
fekvésű területeken az ekvipotenciálok helyzete kevesebbet változott. Itt a Szentendrei-sziget É-i 
részétől induló, a Duna két oldalán haladó ekvipotenciál h = 100 mBf értékkel jellemezhető. Ebben 
a szeletben egyértelműen megfigyelhető a Duna megcsapoló szerepe. Szembetűnő, hogy a Tétényi-
plató potenciáldómjától eltekintve a budai oldalon kisebbek a potenciálmaximumok (max. 140m). 
Kiterjedt potenciálmagaslatok Budapesttől távolabb Ny-ra, Dorog közelében (dóm), Bicske 
központtal (potenciálgerinc), ill. attól D-re találhatók (dóm) (3.4. ábra). A potenciometrikus 
térképet a hidrosztratigráfiai térképpel összevetve a Tétényi-platón azonosítható magaslat a HCS4 
VV-VF-hoz köthető (4.7. és 4.2. ábra). A Gödöllői-dombságon és az Északi-középhegységben 
látható potenciáldómok és gerinc a HCS3 VF és a HCS5 VV-VF-hoz kapcsolhatók. A HCS3 VF 
K-i horizontális érintkezése a HCS4 VV-VF-val egybeesik a legnagyobb potenciálértékek 
(160 mBf) helyével.  
A következő, z = (–125) mBf (szeletközépsík) potenciometrikus térkép a legmélyebb, melyben a 
domborzat hatása az értékekben még nyomozható (4.8. ábra). A Gödöllői-dombságon a 160m-es 
potenciáldóm kiterjedése csökkent. Budapesttől Ny-ra egy összefüggő K-Ny-i potenciál hát 
mutatkozik, h > 120 mBf-es értékkel. E térképszeleten jelennek meg elsőként olyan 
potenciálértékek, melyek a domborzat alapján várt minimális értékhez képest alacsonyabbak69. 
Ennek alapja az, hogy a z0 = h, azaz a víztükör szintjében a hidraulikus emelkedési magasság 
megegyezik a vízszint tengerszint feletti magasságával. Azaz, a medencében e vízszintkülönbségből 
adódó potenciálértékek a területen belüli maximális és minimális vízszint eleváció között kell 
mozogjanak. 
A térképen a h <100 mBf-es potenciálminimum helyzete számottevően megváltozott. 
Középpontja Pest alá tolódott, és h < 80 mBf értékek is megjelennek egy zárt depresszió 
formájában. A Csepel-sziget É-i részén szintén egy minimumot találunk (h ≤ 80 mBf) 70 . A 
Gödöllői-dombság É-i részén ugyanakkor potenciometrikus hát rajzolódik ki, melyből az 
áramvonalak az említett potenciál minimumokba futnak bele. E térképet összevetve a 
hidrosztratigráfiai szelettérképpel, megfigyelhető a HCS3 vízfogó korábbi szelethez képest 

                                                 
68 A potenciometrikus/potenciál térkép kifejezést a tomografikus potenciáltérkép szinonímájaként használom.  
69 A tanulmányi terület alföldi részén 88 mBf a legalacsonyabb előforduló térfelszín magasság. A vízszint domborzat 
különbségek által vezérelt áramlások fontos sajátossága, hogy a medencén belüli potenciálértékek (ha más hajtóerő 
hatása kizárható) a vízszintben megmutatkozó maximum és minimum értékek között kell, hogy mozogjanak.  
70 Ezeknél a potenciálértékeknél a termelés hatását ki tudtuk zárni. 
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4.2. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = 50 mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = 100-0 mBf között szűrőzött kutak adataiból szerkesztett ekvipotenciálok 
megjelenítésével  

 
 
4.3. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–125) mBf szeletközépsíkra, a z = 0-(–250) mBf között szűrőzött kutak adataiból szerkesztett ekvipotenciálok megjelenítésével  
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4.4. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–375) mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = (–250)-(–500) mBf között szűrőzött kutak hidraulikai adataiból szerkesztett 

ekvipotenciálok megjelenítésével 

 
 

4.5. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–750) mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = (–500)-(–1000) mBf között szűrőzött kutak hidraulikai adataiból szerkesztett 
ekvipotenciálok megjelenítésével
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4.6. ábra Potenciometrikus térkép a z > 100 mBf-re szűrőzött kutakból szerkesztve (ekvipotenciál köz: 40 m). A hidraulikus emelkedési magasság értékeket a kontúrok 

és színárnyalatok jelzik 

 

 
4.7. ábra Potenciometrikus térkép a z = 100-0 mBf eleváció között szűrőzött kutak adataiból szerkesztve (szeletközépsík: z = 50mBf; ekvipotenciál köz: 20 m).  

A hidraulikus emelkedési magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
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4.8. ábra Potenciometrikus térkép a z = 0-(–250) mBf eleváció között szűrőzött kutakból szerkesztve (szeletközépsík: z = (–125) mBf; ekvipotenciál köz: 20 m). 

A hidraulikus emelkedési magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
 

 
4.9. ábra Potenciometrikus térkép a z = (–250)-(–500) mBf eleváció között szűrőzött kutakból szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf; ekvipotenciál köz: 10 m).  

A hidraulikus emelkedési magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok  jelzik 
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4.10. ábra Potenciometrikus térkép a z = (–500)-(–1000) mBf  között szűrőzött kutak adataiból szerkesztve (szeletközéppont: z = (–750) mBf; ekvipotenciál köz: 20 m). 

A hidraulikus emelkedési magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik  

 

4.11. ábra Potenciometrikus térkép a z < (–1000) mBf szintben a HCS1-2 VV-re szűrőzött kutakból szerkesztve (ekvipotenciál köz: 40 m). A hidraulikus emelkedési 
magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
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jelentősebb területi kiterjedése (4.8. és 4.3. ábra). Az előbb említett két potenciál minimum is a 
HCS3 D-DK-i elvégződéséhez köthető.  
A z = (375) mBf (szeletközépsík) potenciometrikus térkép kevesebb adatból készült, de mintázata 
hasonló az előzőhöz (4.9. ábra). A Gödöllői-dombság maximum h = 150-160 mBf értékekkel 
jellemezhető. A budai oldalon található h = 120mBf-es potenciál maximum kiterjedése kisebb az 
előző térképhez képest. Innen az áramlás ÉNy, DK és K-i irányban a Duna felé zajlik. A Töknél 
tapasztalható h = 90 mBf-es potenciál minimum a domborzat alapján várt értéknél alacsonyabb. A 
hidrosztratigráfiai mintázat itt is hasonló az előző térképpel azzal a különbséggel, hogy ÉK-DNy-i 
csapásban egyre inkább a HCS1-2 vízvezető válik meghatározóvá, miközben a HCS3 VF 
kiterjedése némileg tovább nő (4.9 és 4.4. ábra).  A potenciometrikus vízválasztó és a 
potenciometrikus minimum zóna itt is megjelenik az előző térképszelethez hasonló mintázattal. 
A z = (–750) mBf (szeletközépsík) potenciometrikus térkép kevesebb adatpont alapján készült és 
a kép változik az előző szeletekhez képest (4.10. ábra). A h = 120 mBf-es ekvipotenciál egy 
potenciometrikus öblöt formálva D-re majd K felé halad. A Dunától Ny-ra, Telki középponttal 
h = 140 mBf potenciálérték is előfordul. A potenciál minimum ezen a térképen is megjelenik a 
Csepel-sziget É-i részén (h ≤ 80 mBf). A terület K-i részén kettős potenciálanomália (pozitív max. 
h = 180mBf és negatív min. h = 80 mBf) is kirajzolódik Tura környezetében. A hidrosztratigráfiai 
térképpel összehasonlítva tovább nő a Ny-i oldalon a HCS1-2 kiterjedése, de foltokban a 
karbonátos kőzetek a Dunától K-re is megjelennek a HCS3 vízfogóval körülvéve (4.10 és 4.5. ábra).  
A z < (–1000) mBf potenciáltérképen a helyzet jelentősen megváltozik az előző szinthez képest 
(4.11. ábra). A h = 120 mBf ekvipotenciál NY-K-i irányúvá válik egy É-i és egy D-i részre osztva 
az áramlási teret. Gödöllőtől és a h = 120 mBf ekvipotenciáltól D-re – a Tóalmás-vonal 
irányában – a potenciál értékek csökkenést mutatnak. Baracska-Százhalombatta-Isaszeg között 
húzódik a h = 80 mBf potenciálvonal. Gyömrőtől ÉK-re ezen belül egy h = 0 mBf 
potenciálminimum zóna fejlődik ki. A Tóalmás vonaltól D-re, Ócsa felé a potenciálok szintén 
csökkennek (h = 40mBf ekvipotenciál). A Tóalmás vonal mentén a terület ÉK-i részén ugyanakkor 
egy, a környezetéhez képest magasabb potenciálértékekkel jellemzett (túlnyomásos) zóna jelenik 
meg h = 280 mBf potenciálmaximummal. Közvetlenül mellette, Tóalmásnál egy újabb 
pozitív/negatív potenciálanomália-pár jelentkezik71.  

4.5 Összes oldottanyag, TDS (x,y) térképek 

A medencehidraulikai feldolgozás során elsődlegesen a TDS adatokat és azok területen belüli 
eloszlását vettem figyelembe72. Az adateloszlást is számba véve, a három alsó potenciometrikus 
térképpel megegyező elevációs szintközre készültek el a TDS térképek (4.12.-4.13.-4.14. ábra, 4.3. 
függelék). Az értékeléshez a következő kategóriákat használtuk: édesvíz TDS < 1000 mg/l (kék); 
brakkvíz TDS = 1000-10 000 mg/l (sárga); sósvíz TDS > 10 000 mg/l (piros) (Deming 2002). A 
kategóriákon belül további elkülönítéseket is alkalmaztunk. Az egyes hidrosztratigráfiai 
csoportokba összevont képződmények jellemző pórusfluidum típusait keletkezési körülményeik 
alapján a 4.2. táblázat mutatja.  

                                                 
71 Bár a szénhidrogén termelés potenciálcsökkentő hatását nem lehet kizárni, a Tóalmás-vonal mentén és tőle D-re 
tapasztalható markáns anomáliák nem lokális jellegűek, sokkal inkább a Tóalmás-vonal és az azt keresztező szerkezetek 
hatására alakulhattak ki.  
72 A kutak létesítéskori kémiai adataiban nagy a bizonytalanság, amit az alapadattáblákon elvégzett ionegyensúly 
számítások igazoltak.  Ugyanakkor a TDS és a Cl- adatok trendjei használhatók a medencehidraulikai feldolgozás 
céljaira. 
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A z = (–375) mBf szeletközéppontra szerkesztett sótartalom kontúr térképen a mintázat jól 
korrelál a potenciometrikus térképpel és a hidrosztratigráfiával (4.12. és 4.4.-4.9. ábra). Budapest 
É-ÉK-i részén magas sótartalmú víz (10 000-20 000mg/l) található a potenciál minimum zónában. 
Veresegyháztól É-ra szintén hasonlóak a TDS értékek. A budapesti magas sótartalmú zónát brakk 
vizű zóna veszi körül 2000-10.000mg/l összes oldottanyag tartalommal. A Budaörs Széchenyi-hegy 
és a Duna közötti édesvizű zóna jól korrelál a potenciometrikus térkép h = 120 mBf-es potenciál 
dombja felőli várható vízáramlással (4.9. ábra). A tanulmányi terület K-i részén található édesvíz 
előfordulás a HCS5 VV-VF-hoz köthető. A következő z = (–750) mBf (szeletközépsík) térkép 
számottevő változást mutat az előző térképpel összevetve (4.13. ábra). A Duna menti sávban ebben 
a szeletben 2000-10 000 mg/l oldottanyag tartalom jelentkezik (4.13. ábra). A potenciál 
minimumtól K-re ugyanakkor összefüggő sósvizű zóna jelenik meg. Az előző térképszelethez 
képest a sósvizű zóna a Gödöllői-dombság irányába tolódott el és magasabb koncentrációkat ér el 
(TDS > 10 000 mg/l). A legmagasabb sótartalom a Tóalmás-vonal mentén található TDS > 40 000 
mg/l értékkel.  
A z < (–1000) mBf szintben a HCS1-2 kutak adataiból szerkesztett sótartalom térkép további 
eltérést mutat az előző szelettérképhez képest (4.14. ábra). A Dunától Ny-ra megjelenő édesvíz 
lencse Budapest É-i régióiban a Duna alatt is átnyúlik és Veresegyházáig terjed. D-i része 
ugyanakkor csak a Csepel-sziget É-i részéig ér el. Körülötte egy széles, TDS = 1000-10 000 mg/l-
es sáv található. E szelettérképen egyértelműen látszik, hogy a sótartalom a Tóalmás-vonal mentén 
ugrásszerűen megnő. A potenciometrikus térképpel viszonylag jó az egyezés (4.11. ábra). A 
„normál” potenciálértékekkel (h~120 mBf) jellemzett területen édesvíz található, körülötte a 
némileg magasabb sótartalmú víz elterjedése követi a normál potenciáltartományú zóna határait. A 
sótartalom emelkedés a Tóalmás-vonal mentén a negatív anomáliák területén magasabb 
(TDS = 10 000-20 000 mg/l). 

4.6 Klorid tartalom, Cl-(x,y) térképi eloszlása  

Az összes oldott sótartalom mellett a klorid eloszlását vizsgáltam a NaCl-os fluidum áramlási 
rendszerben történő terjedésének megértése érdekében (vö: 3.3. fejezet). A klorid konzervatív elem, 
továbbá a klorid adatok megbízhatósága is elfogadható 73 . Mivel nem állt elegendő adat 
rendelkezésre a kontúrozáshoz, ezért az adatokat a szűrőzött szakasz hidrosztratigráfiai 
besorolásával együtt pontszerűen ábrázoltuk a térképeken (4.15. 4.16. 4.17. ábra; 4.4. függelék). 
Első közelítésben megállapítható, hogy a Cl- tartalom követi az összes oldottanyag tartalom 
eloszlását mindhárom szelettérképen.  
Az első térképen (4.15. ábra) a budai oldalon többnyire a HCS1-2 VV-ből állnak rendelkezésre Cl- 

adatok.  Ezek, egy kivételtől eltekintve, mely a karsztvízre jellemző klorid tartalom (Diósd 
Cl- = 16 mg/l), 100-210 mg/l közötti értéktartományba esnek. Utóbbiak az alacsony értékhez 
képest „extra” klorid forrás jelenlétét jelzik. A budai oldalon Érdről, a HCS4 VV-VF-ból származik 
a legnagyobb (Cl- =905 mg/l) érték. Ez arra utal, hogy a fedőképződmények is klorid forrásául 
szolgálhatnak. 
A második Cl- szelettérképen a legalacsonyabb Cl- értékek Bicske K, Diósd közelében, Tök É, 
Szentendre É, Pest É környezetében a HCS1 VV és HCS2 VV-ből származnak (Cl- < 50 mg/l) 
(4.16. ábra). A budapesti dunai zónában a mélyebb szeletekben már 125-260 mg/l közötti a klorid 
tartalom a karbonátos víztartóban. Gárdony közelében 400-500 mg/l, míg Alcsútdoboznál 

                                                 
73 A hazai gyakorlatban korábban mindenhol argentometriás titrálást alkalmaztak a klorid elemzésére, ez az analitikai 
módszer egyszerű és pontos (Varsányi Zoltánné szóbeli közlése). 
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4.12. ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z = (–250)-(–500) mBf eleváció között szűrőzött kutak adatai alapján (szeletközépsík: z = (–375) mBf)  

 
4.13 ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z = (–500)-(–1000) mBf eleváció között szűrőzött kutak adatai alapján (szeletközépsík: z = (–750) mBf) 
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4.14. ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z < (-1000) mBf alatt a HCS1-2-re szűrőzött kutak adatai alapján 

 
4.15. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z = (–250)-(–500) mBf között szűrőzött kutak adatai alapján szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf)  
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4.16. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z = (–500)-(–1000) mBf között szűrőzött kutak adatai alapján szerkesztve (szeletközépsík: z = (–750) mBf)  

 
4.17. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z < (–1000) mBf-re, a HCS1-2 VV-re szűrőzött kutak adatai alapján szerkesztve 
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1300 mg/l a klorid tartalom. Az összes oldott sótartalom térképpel összhangban a Tóalmás-vonal 
közelében találjuk a legnagyobb klorid tartalmat (17 000-25 000 mg/l) a HCS4 VV-VF és a HCS5 
VV-VF-ból. 
A z < (–1000) mBf-re szűrőzött és a HCS1-2 VV-re vonatkozó kútadatok az összes oldott anyag 
tartalomra vonatkozó térképet árnyalják (4.14. és 4.17. ábra). A bicskei, váci, nagymarosi kutak 50-
100 mg/l közötti klorid tartalmúak.  A pesti kutak Cl- tartalma hasonló az előző szelet Dunához 
közel eső kútjaiéhoz. A Veresegyháza környéki adatok 130-270 mg/l közötti klorid tartalommal a 
pesti kutakhoz hasonló értéket mutatnak. Diósd és a Csepel-sziget budai oldalán ennél magasabb, 
Cl- = 300-600 mg/l értékek jelentkeznek a karbonátos víztartóban. Ugyanakkor Baracska 
(Cl- = 3818 mg/l) és Ráckeve (Cl- = 1850-2534 mg/l) HCS1-2 VV víztartóra szűrőzött kútjainak 
vize már Cl--ban gazdag. Hasonló nagyságrendű a Gyömrőtől ÉK-re található kút klorid tartalma 
(3717-5012 mg/l) a HCS2 VV(-VF)-bőll. 

4.7 Hőmérséklet, T (x,y) térképek   

A potenciáltérképeknek megfelelő szintközökre hőmérséklet eloszlás térképeket készítettünk 
annak érdekében, hogy a potenciáltér, a hidrosztratigráfia és a hőmérsékleteloszlás összefüggéseit 
vizsgáljuk (4.18-4.21 ábrák; 4.5. függelék).  
A z = (–125) mBf (szeletközépsík) térképen, a budai oldalon 20 °C vagy ennél alacsonyabb 
hőmérsékletek tapasztalhatók. Itt a hőmérsékleteloszlás az alaphegység felszíni domborzatával és a 
fedetlen karbonátok elterjedésével korrelál (4.1. c,d. ábra). Ugyanakkor Esztergomnál és 
Nyergesújfalunál a hőmérséklet eléri a 30 °C-ot. Ez a h = 120mBf-es potenciálértéktől a Duna 
irányába történő vízáramlással hozható összefüggésbe (4.8. ábra). Budapesttől Ny-ra, Telki 
környezetében már 30-43 °C hőmérsékletek jelentkeznek, melyek környezetükhöz képest pozitív 
hőanomáliát jelentenek. Délebbre a Ny-i oldalon egészen a térképlap határáig, 20-30 °C-on belül 
maradnak a hőmérsékletek. Ugyanakkor Budapesten a Duna mellett 37-49 °C fordul elő.  
A következő szintközben a legszembetűnőbb változás, hogy a Budai-termálkarszt területén a 
hőmérsékletek egy ÉK-DNY tengely mentén pozitív anomáliát mutatnak, melyet a 40 °C-os 
izoterma jelöl (4.19. ábra). Első közelítésben ennek a jelenségnek az elterjedése regionálisan jó 
egyezést mutat a hidrosztratigráfiai térképen a HCS3 VF területi elterjedésével (4.4. ábra). A terület 
ÉNy-i részén az alaphegységi HCS1-2 VV fölött a szigetelő HCS3 VF már hiányzik (vö: 4.1. a,c,d 
ábra). Ezen a területen a hőmérsékletek 20 °C alá is mehetnek, de többnyire 20-30 °C között 
maradnak. Pest DK-i részén egy 30 °C-os záródó izoterma található, melyen belül a 
hidrosztratigráfiai térkép a HCS5 VV-VF megjelenését mutatja. A szelettérképen a Duna 
környezetében tapasztaljuk a legmagasabb hőmérsékleteket (46-53 °C), ami összefüggésben állhat 
a Budapest Ny-i határán elhelyezkedő h = 120 mBf-es záródó potenciál felől a Duna felé zajló 
vízáramlással (4.8. ábra).  
A z = (–750) mBf középpontú szeletben az átlagos 45 °C/km geotermikus gradiens (Lenkey és 
mtsi. 2002) alapján 35 °C-nál magasabb hőmérsékleteket várunk és kapunk a területen (4.20. ábra). 
Kivétel az ÉNy-i rész, a 30 °C-os izotermával körülhatárolva Dorogtól D-re, ahol 20-30 °C közötti 
hőmérsékletek is megjelennek. Bár közvetlen összefüggés a vonatkozó potenciometrikus 
szelettérképpel nem állapítható meg (ez a rész a h = 100-120 mBf potenciálok közé esik), de 
valószínűsíthető, hogy az itt beszivárgó hideg víz hűtő hatásának lehet szerepe az alacsony 
hőmérsékletekben (4.1. c,d.; 4.10. ábra).  
Ettől D-re a 40 °C-os izoterma halad át a területen, majd tovább D-re az 50 °C-os izotermával 
határolt hőanomáliák figyelhetők meg. Telkinél van egy kisebb pozitív anomália (58 °C). 
Érdekessége, hogy egybeesik a potenciometrikus térképen itt jelzett h = 140 mBf-es (bizonytalan) 
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potenciál anomáliával (4.10. ábra). A többi anomália Ny-ról K felé haladva: Budaörs-Alcsútdoboz 
között 62-83 °C, Budapest 50 °C, Göd 45-59 °C. A budapesti anomália a legkiterjedtebb egy ÉK-
DNy-i tengely mentén. Ezen belül a legmagasabb hőmérséklet értékek (56-81 °C) Pest központi 
területein találhatóak. Ezek az anomáliák nem mutatnak közvetlen kapcsolatot a vonatkozó 
potenciometrikus szelettérképpel, legvalószínűbb a HCS3 VF hőszigetelő hatása (4.5. és 4.10. ábra). 
Az 50 °C-os izoterma a terület DNy-i részén Gárdonynál és az ÉK-i részén is megjelenik.  
A legalsó z < (–1000) mBf szintköz az eddigiekkel összevetve a mélység felé szélesebb tartományt 
ölel fel (4.21. ábra). Födtani adatok hiányában74 ezen a térképen valamennyi hidrosztratigráfiai 
egységből származó hőmérséklet adat együtt jelenik meg. A térképen két markáns anomália 
figyelhető meg, de egyik sem érinti a Budai-termálkarsztot. A Százhalombatta környezetében 
található anomália csak egy adatból fakad. A térkép K-i szegélyén az ALCAPA takaróhatárhoz 
köthetően számottevő hőanomália (130-140 °C) jelentkezik, melybe beletartozik Tura is (4.1. c,d. 
ábra). Ez az anomália, a Tóalmás-vonaltól D-re is folytatódik Nagykáta központtal (139 °C) és 
tovább Jászberény és Cegléd között, ahol 149-154 °C maximális hőmérsékletek jelentkeznek. A 
Tóalmás-vonaltól É-ÉNy-ra a szerkezeti meghatározottság egyértelmű (4.1.c. ábra).   
Budapest területén >70 °C-os hőmérsékleteket találunk a rendelkezésre álló adatok alapján. 
Negatív anomáliák is megjelennek a szeletben: Csepel-sziget É-i rész 50-56 °C, Baracskától NY-ra 
47 °C, Bicske 28 °C. Ehhez képest az Alcsútdoboztól ÉK-re mért 62-76 °C markáns különbséget 
jelez 10 km-en belül. Kisebb, de hasonló jellegű negatív anomáliák találhatók Vácnál, mely 
Isaszegtől indul ki, a 70 °C-os izotermával határoltan. Középpontjában 50 °C alatti hőmérsékletek 
figyelhetők meg. Összességében elmondható, hogy a HCS1-2 víztartó helyzete, a HCS3 vízfogó 
elterjedése, vastagsága és a vízáramlási folyamatok együttesen befolyásolják a hőmérséklet eloszlást.  

4.8 Vertikális összefüggések: nyomás- p(z) és hőmérséklet-eleváció T(z) 
profilok  

A tanulmányozott területen belül 28 profilt jelöltem ki és ezekben vizsgáltam a vertikális 
nyomásváltozást és hőmérséklet-változást. A nyomásprofilokból általában két verzió készült, egy 
sekélyebb (1-28A) és egy mélyebb (1-28B). Az utóbbi csoport mindössze 17 elkészült profilt takar 
az adathiányok miatt. De az egyértelműség kedvéért megtartottam a profilok számozását. A 
hőmérséklet profiloknál nem alkalmaztam eleváció szerinti elkülönítést (1-28C), viszont jeleztem a 
hőmérsékleti adatpontok megbízhatóságát a Lenkey és mtsi. (2002) adatbázis kategóriái szerint75. 
A profilok jellemző adatai szövegközi táblázatként (4.4. és 4.5. táblázat), maguk a profilok pedig a 
4.22. és a 4.23. ábrán láthatók.  

4.8.1 Nyomásprofilok p(z) 

Értékelési szempontok 
Felszínalatti nyomásrezsimek megállapítása 

A nyomásprofilokra egyrészt a nyomásrezsimeket értékeltem a módszertani fejezetben (ld. 3.4.2.) 
leírt módon (3.3.b ábra). Ennek megfelelően itt annak meghatározásából indultam ki, hogy 
medenceléptékben a vizsgált terület egészére a vízszint domborzat magasságkülönbségei milyen 

                                                 
74  A felhasznált Magyarország Geotermikus Adatbázisában nincs hőmérsékleti adatokhoz köthető földtani adat 
(Lenkey és mtsi. 2002). 
75 Az adatbázis 0 (leggyengébb, gyakorlatilag használhatatlan adat), 1-től (legjobb) 9-ig (legrosszabb) romló minősítésű 
kategóriákba sorolja be az adatokat megbízhatóságuk alapján. 

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
4.18. ábra Hőmérséklet térkép a z=(0)-(–250) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján szerkesztve (szeletközépsík: z = (–125)mBf).  

(Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)  
 

 
 

4.19. ábra Hőmérséklet térkép a z = (–250)-(–500) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf). 
(Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)  
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4.20. ábra Hőmérséklet térkép a z = (–500)-(–1000) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján szerkesztve. (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 

 
4.21. ábra Hőmérséklet térkép a z < (–1000) mBf talpmélységű kutak adatai alapján szerkesztve. (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
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p(z) profil 
  A verzió B verzió 

Név 
Profil 

száma és 
jele 

z 
mBf 

Mérési 
pontok1  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradp1 
MPa/km 

gradp1 
kateg/irány 

dp1 
MPa 

Nyo-
más 

rezsim
1 

Mérési 
pontok2  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradp2 
MPa/km 

gradp2 
kateg/ 
irány 

dp2 
MPa 

Nyomás 
rezsim2 

Mérési 
pontok3  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradp3 
MPa/km 

gradp3 
kateg/ 
irány 

dp3 
MPa 

Nyomás 
rezsim3 

Profil 
száma és 

jele 

z 
mBf 

Mérési 
pontok1  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradp1 
MPa/km 

gradp1 
kateg/ 
irány 

dp1 
MPa 

Nyomás 
rezsim1 

Mérési 
pontok2  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradp2 
MPa/km 

gradp2 
kateg/ 
irány 

dp2  
MPa 

Nyomás 
rezsim2 

Alcsútdoboz 1 1A 129 
129-(–
700) 9,69 h/ le   hk                                             

Baracska 2 2A 114 
114-(–
100) 9,81 h/ át  hk                     2B 116 

116-(–
1500) 9,79 h/át –0,4  any-hk           

Telki 3 3A 235 235- 60 4,48 szub/le  hk 60- (–540) 13,17 szup/fel  hk                                   

Solymár 4 4A 224 
125-(–
220) 8,99 szub/le –0,29 any-hk                                             

Diósd 5 5A 172 172-50 9,81 h/át   hk 
140-(–
500) 9,63 h/le  hk           5B 168 168-(0) 9,81 h/át –0,37 any-hk 155-(–1120) 9,81 h/át  hk 

Galgamácsa 6 6A 151 151-20 9,89 h/át   hk                     6B 166 
168-(–
1350) 9,73 h/át   hk           

Vác 7 7A 106 106-70 4,24 szub/le –0,33  any-hk                     7B 106 
106-(–
1100) 9,81 h/át –0,34  any-hk           

Göd 8 8A 109 
109-(–
560) 10 h/fel  –0,31 any-hk                                             

Budapest Pest É 9 9A 116 
116-(–
770) 9,81 h/át –0,3  any-hk                                             

Budapest Duna központi 
É 10 10A 105 

105-(–
360) 9,89 h/át  –0,32 any-hk                     10B 106 

106-(–
1150) 9,85 h/át –0,35  any-hk           

Budapest Duna központi 
D 11 11A 108 

108-(–
620) 9,81 h/át  –0,34 any-hk                                             

Budapest Pest közép 12 12A 119 119-0 9,81 h/át –0,38  any-hk 
(–20)-(–

420) 10,16 h/fel –0,48 any-hk           12B 119 
119-(–
1300) 9,81 h/át –0,47  any-hk           

Budapest Csepel ÉK 13 13A 114 114-40 9,69 h/le   hk 30-(–200) 7,31 szub/le –0,77 any 
(-200)-(–

570) 11,21 szup/fel - - 13B 113 
113-(–
125) 9,81 h/át –0,77 any-hk 

(–200)-(–
1000) 10,41 szup/fel  hk 

Veresegyház 14 14A 180 180-0 9,81 h/át   hk                     14B 180 180-0 9,81 h/át   hk 
(–1250)-(–

1650) 9,81 h/át  hk 

Isaszeg 15 15A 187 187-(–50) 7,41 szub/le  hk 
(–50)-(–

300) 9,81 h/át  hk           15B 187 
187-(–
300) 9,67 h/ le   hk 

(–300)-(–
1350) 9,81 h/át  hk 

Budapest Pest ÉK 16  16A 195 195-80 9,81 h/át   hk 
185-(–
100) 7,35 szub/le 0,37 tny-hk 

(–100)-(–
350) 9,81 h/át 0,36 tny- hk                         

Gyömrő 17 17A 156 156-0 9,81 h/át   hk 
125-(–
280) 9,81 h/át –0,29 any-hk                                   

Gomba 18 18A 157 157-(–75) 7,76 szub/le  hk                    18B 164 
164-(–
100) 7,76 szub/le  hk 

(–2250)-(–
2500) 9,81 h/át 0,70 any 

Monor 19 19A 131 131-(75) 9,81 h/át   hk 50-(–480) 9,81 h/át  hk                                   

Hatvan 20 20A 117 117-(–60) 9,81 h/át   hk 
(–210)-(–

660) 10,01 h/fel  hk                                   

Tura21 21A 146 146-60 9,81 h/át   hk (120)-(50) 9,81 h/át  hk (–50)-(–
650) 11,78 szup/fel 1,0 tny 21B 149 (-600)-(–

900) 8,58 szub/le 1,01/0,7 tny/any 
 (–890)-(–

1850  10,57 szup   0.7  tny 

Valkó 22 22A 151 151-(–10) 9,75 h/át   hk                   22B 164 
164-(-
1740) 9,61 h/le –0,49 any-hk           

Tóalmás 23 23A 128 
128-(–
100) 9,68 h/ le   hk                   23B 128 

128-(–
200) 9,68 h/ le   hk 

(–2200)-(–
2600) -   -  4,7/-4,6 tny-any 

Nagykáta 24 24A 116 
116-(–
140) 9,81 h/át   hk                   24B 119 

119-(–
2100) 9,53 h/le  hk 

(–2100)—
2650)  -   - –1,68   any 

Ócsa 25 25A 116 116-(–40) 9,76 h/át   hk                   25B 116 
116-(–
1650) 9,41 h/le –0,93 any-hk           

Cegléd 26 26A 99 99-(–200) 9,81 h/át  –0,40 any-hk 
(–200)-(–

560) 9,85 h/át  hk           26B 98 
98-(–
1100) 9,93 h/fel –0.40  any-hk           

Budapest Duna D 27 27A 104 104-(–40) 7,86 szub/le –0,55 any-hk 
(–40)-(–

100) 12,81 szup/fel –0,36 any-hk           27B 104 
(104)-(–
1500) 9,81 h/át –0,39  any-hk           

Ráckeve 28 28A 98 98-(–200) 9,81 h/át –0,38  any-hk                     28B 98 
98-(–
2300) 9,61 h/le –0,76  any-hk           

4.4. táblázat A p(z) profilok összefoglaló táblázata. Profilok adathiány miatt nem mindenhová készültek. A p(z) profilok helye: 4.2.-4.17. ábra, profilok megjelenítve: 4.22. ábra. Rövidítések magyarázata: nyomásgradiens értékelés: h: hidrosztatikus, szup: 
szuperhidrosztatikus, szub: szubhidrosztatikus, vízáramlás vertikális komponensének iránya: fel-, át-, leáramlás; felszínalatti nyomásrezsim értékelés: hk: hidrosztatikusközeli, tny: túlnyomás, any: alulnyomás
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4.22. ábra A p(z) profilok A-B verzió, 1-5 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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4.22. ábra A p(z) profilok A-B verzió, 6-10 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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4.22. ábra A p(z) profilok A-B verzió, 11-14 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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4.22. ábra p(z) profilok A-B verzió, 15-20 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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4.22. ábra p(z) profilok A-B verzió, 21-24 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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4.22. ábra p(z) profilok A-B verzió, 25-28 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) 
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vízoszlopban megnyilvánuló potenciál-, illetve hidraulikus emelkedési magasság különbségeket 
tehetnek lehetővé. Ennek becsléséhez az összefüggő vízszintből tudunk kiindulni, melyet a 
második potenciometrikus szelettérkép reprezentál76 (4.7. ábra). A legnagyobb és legkisebb h-z 
értékek zwt,max= 160 mBf; zwt,min= 100 mBf között változnak, amiből az átlag zwt,max= 130 mBf. A 
hidrosztatikus gradiens tehát ebből az elevációból indítható valamennyi profilra és a (8) 
összefüggésből számolható. A max. és min. vízszintek alapján +/– 30 m vízoszlop magasság 
különbség adódik, ami Δphidroközeli = +/– 0,29 MPa értéket ad (9). Ez alapján azt feltételezzük, hogy 
ha a h értékek nagyobbak vagy kisebbek a 160 ill. a 100 mBf értékeknél, illetve a pdin,val kívül esik a  

értéktartományon (10), akkor az túlnyomásos illetve alulnyomásos77 rezsimre utal. Ezt 
a kérdést elemeztem a mért nyomásértékekre, majd besoroltam azokat a hidrosztatikusközeli, majd 
valós abnormális nyomás (alul- vagy túlnyomás) kategóriákba. Utóbbiaknál egy adott eleváció közre 
vonatkozóan – ahol tudtam – megadtam a hidrosztatikus nyomástól való eltérés maximum értékét 
is +/– Δp MPa-ban.  

Vertikális nyomásgradiensek elemzése 

A nyomásgradiensek elemzésénél a szakirodalomban a Pannon-medencére használt +/– 5 %-os 
értékből indultam ki a hidrosztatikus, szuper- és szubhidrosztatikus gradiensek minősítése során. 
Ez +/– 0,49 MPa/km megengedett eltérést enged meg a hidrosztatikus gradiens tartományra 
vonatkozóan (Czauner 2012; Czauner és Mádl-Szőnyi 2013) (3.3.a ábra). A 9,81MPa/km (s.s.) 
hidrosztatikus gradienst +/– 1 %-on belül (9,71-9,91 MPa/km) fogadtam el. Ez az elméleti 
fejezetben (ld. 3.4.2.) leírtaknak megfelelően dinamikus rendszerben átáramlásként értelmezhető, 
vertikális áramlási komponens nélkül. Ennek megfelelően a hidrosztatikus gradiens (s.l.) fel- és 
leáramlás tartományait, valamint a szubhidrosztatikus és szuperhidrosztatikus gradiensek 
értelmezési tartományait a 4.3. táblázat mutatja.  Ez utóbbiak, mint látjuk, mértékükben térnek el a 
hidrosztatikus fel- és leáramlás gradienseitől. Ezeket is értékeltem a p(z) profilok elevációs 
szintközeire. 
 

Nyomásgradiens MPa/km 
Szubhidrosztatikus <9,32 
Hidrosztatikus 10,30-9,91 fel 9,71-9,91 át 9,71-9,32 le 
Szuperhidrosztatikus >10,30 

4.3. táblázat A vertikális nyomásgradiens értékek besorolása a tanulmányi területre   

A hidrosztratigráfiaia és a szuperponálódó vízrezsimek hatása  

Értékelésem során – ahol az adatok megengedték – vizsgáltam, hogy a területre jellemző 
hidrosztratigráfiai helyzet, azaz víztartó-vízfogó1 (sziliciklasztos, HCS5-HCS4) – vízfogó 
(sziliciklasztos, HCS3) – víztartó-(vízfogó)2 (karbonátos, HCS1-2) (4.2. táblázat) vertikális 
egymásra épülése hogyan jelenhet meg a p(z) profilok vertikális nyomásgradienseiben és 
nyomáseltéréseiben. Azaz, elemeztem a nyomásrezsimek és a vertikális gradiensek 
szuperponálódását. A bemutatott profilok jelentősége, hogy hozzásegítenek a karbonátos víztartó 
és fedőképződményei korábban nem ismert vertikális kapcsolatának elemzéséhez. 
                                                 
76 A legfelső (4.6. ábra) és a második (4.7. ábra) potenciometrikus térképek között számottevő potenciálesés van. 
Előzetesen feltételezhető, hogy a területre a második potenciometrikus térkép reprezentálja a hidraulikailag összefüggő 
rendszert, ezért ezt vettem alapul. 
77 A tomografikus potenciáltérképeken 80 mBf-től tekintettük a potenciálértékeket anomálisnak, az ebből számított 
nyomást alulnyomásosnak. Az ellentmondás feloldására a 80-100 mBf közötti potenciálértékekből meghatározható 
nyomást átmeneti alulnyomásnak tekintettem. 
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Elemzés  

A p(z) profilok a 4.22. ábrán találhatók. Elemzésüket a 4.4. táblázatban foglaltam össze. Ez 
tartalmazza az A-sekélyebb és B-mélyebb p(z) profilok területén található kutak átlagos tengerszint 
feletti magasságát; továbbá – a profilt eleváció szerint szakaszokra bontva – mutatja a gradiensek 
értékét (gradp [MPa/km]); az adott eleváció intervallumra vonatkozóan a gradiens besorolását 
(hidrosztatikus fel-, le-, át-; szubhidrosztatikus, szuperhidrosztatikus); illetve a nyomásrezsim 
jellemzését: hidrosztatikusközeli , túl- és alulnyomás; valamint a hirosztatikus nyomástól való eltérés 
abszolút max. értékét (+/– Δp, MPa). A B verzióban készült profilok nagyobb bizonytalansággal 
készültek a limitált adatmennyiség miatt.   
A profilokon a hidrosztatikus nyomásgradiens a 0 MPa nyomástól és a területre levezetett 
zwt,átl= 130 mBf tengerszint feletti magasságától indul.  Mivel ez a vizsgált medenceterület átlagos 
vízszintje, így a viszonyításként használt zwt,max= 160 mBf; zwt,min= 100 mBf  (0 MPa nyomás) 
értékekből kiindulva, a profilokon megjelenítettem a Δphidroközeli  = +/– 0,29 MPa nyomáseltéréseket 
leíró hidrosztatikus gradiens görbéket (piros és zöld segédvonalakkal)78. Ezek megmutatják azt a 
tartományt, amelyen belül egy adott elevációra vonatkozó hidrosztatikus nyomástól való eltérések 
a hidrosztatikus–közeli tartományba esnek. Ezen a sávon kívül eső nyomások tekinthetők 
abnormálisnak a medencehidraulikai értemezés szerint. Ezek értelmezésénél abból indultam ki, 
hogy a zwt,max= 130 mBf reprezentálja a 0 MPa hidrosztatikus nyomást, tehát azokra a pontokra, 
melyek ennél magasabb eleváción szűrőzött kutakból származnak, nem lehetséges az abnormális 
nyomások értelmezése. A valós gradienseket egy profilon belül különböző színek jelzik lefelé 
haladva (piros, sötétkék, világoskék) a rendelkezésre álló adatok függvényében. 
A sekély szűrőzésű adatok egy része a p(z) profil átlagos szintje fölött és a Z tengelyen helyezkedik 
el79. Ezeket nem értékeltem a 4.4. táblázatban. Továbbá, több profilon is előfordul, a ≥130 mBf 
mérési pontokból származó adatokra, hogy azok kívül esnek a hidrosztatikus nyomássávon, 
„látszólagos túnyomást” tükrözve. Itt nem valódi túlnyomásról van szó, hanem olyan felszínközeli 
képződményekből származó adatokról, melyek mérési pontjuk elevációját tekintve kívül esnek a 
zwt,max= 160 mBf vízszinten. Ezen értékek és a vizsgálati tartományba eső felszínközeli pontok 
vízföldtani jelentésének vizsgálatára ezeken a profilokon – ahol lehetett – több gradienst is 
illesztettem, részben átfedő elevációs tartománnyal. 

Értékelés  

A vizsgálati területen a legtöbb mérési pont nyomása beleesik a hidrosztatikusközeli tartományba, 
s a gradiensek is jellemzően hidrosztatikusak. Az első becslés mellett az elemzést elvégezve eltérések 
is láthatók. 
 
Vertikális hidraulikus gradiensek és függőleges irányú változásuk  

A p(z) profilokra megállapított vertikális nyomásgradiensek közül (A verzió, gradp1) a 
felszínközeliek 79 %-ban hidrosztatikusak, a fennmaradók pedig szubhidrosztatikusak, melyek 
leáramlást jeleznek (4.22. ábra, 4.4. táblázat). A hidrosztatikus gradiensek 81%-ban átáramlásosak, 
a maradék 19%-nál a leáramlás jellemző, feláramlás csak egy profilnál fordul elő. A B, mély 
verzióban készült profilok (gradp1) 95%-a hidrosztatikus (52% átáramlás, 41% leáramlás, 7% 
feláramlás), a fennmaradó egy szubhidrosztatikus profil leáramlást jelez. Megállapítható tehát, hogy 
a profilokon a felszínközeli, dominánsan hidrosztatikus gradienseken az átáramlás mellett a 

                                                 
78 A szoftver a három hidrosztatikus gradiensű görbét (zöld, fekete, piros) csak egy elevációs szintből tudta indítani. 
79 Ezek egyedi vízszintek (0 MPa hidrosztatikai nyomással). 

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



46 
 

leáramlás jellemző. A mélyebb gradiensek (gradp2) estében nagyobb a változékonyság (A és B 
verzió), de továbbra is a hidrosztatikus gradiens jellemző (dominánsan átáramlás, le- és feláramlás 
alárendelt megjelenése mellett). Ugyanakkor szub- és szuperhidrosztatikus gradiensek is 
megjelennek, a B, mélyebb régiókat tükröző változat esetében inkább a feláramlásra utaló 
szuperhidrosztatikus gradiensek (gradp2) fordulnak elő.   

Az értékelés során e helyütt a felszínközelben, az átfedő ponthalmazokra illeszthető gradiensek 
kérdésével nem foglalkozom. Ugyanakkor vízföldtani szempontból érdekesek azok a profilok, ahol 
a vertikálisan egymás alatt következő nyomásértékekre más és más gradiens illeszthető úgy, mint a 
13A,B Budapest Csepel ÉK, 16A Budapest Pest ÉK, 27A Budapest Duna D, 15A Isaszeg, 21B 
Tura. Ezek reprezentálják a különböző vertikális nyomásgradiensek szuperponálódását és tükrözik 
az áramlás vertikális komponensének változását.  

Nyomásrezsim jellemzés 

A p(z) profilok alapján a terület nyomásrezsimjei is kirajzolódnak. Az a hipotézis, mely szerint a 
felszínközelben hidrosztatikusközeli nyomásértékeket várhatunk ott, ahol a vízszintkülönbségek 
által vezérelt áramlási rendszerek működnek, itt is beigazolódik. Jellemzően hidrosztatikusközeli 
értékeket találunk az A verzióban készült profilokon (nyomásrezsim1), de a pofilok 36%-nál a 
hidrosztatikusközeli értékek mellett alulnyomás is megjelenik, ami  nem feltétlenül azonosítható a 
mélyebb mérési pontokban kimutatható alulnyomással.  A mélyebb adatokat magában foglaló B 
verziójú profilokon viszont a hidrosztatikusközeli nyomásrezsim (33%) mellett már 61%-ban 
megjelennek az abnormális nyomások körébe tartozó pontokat is magukban foglaló 
alulnyomásos - hidrosztatikusközeli rezsimek. Itt jegyzem meg, hogy a vizsgálati terület 
nyomásprofiljain az abnormális túlnyomás a Budapest Pest ÉK16 profilon és a Tura21 Tóalmás23 
profilon jelenik meg. Utóbbinál érdekesség, hogy a túlnyomás mellett abnormális alulnyomás is 
megjelenik. 

4.8.2 Hőmérséklet profilok T(z) 

Értékelési szempontok  

A feldolgozás valamennyi, a Magyarország Geotermikus Adatbázisából (Lenkey és mtsi. 2002) a 
profilok terülére eső adat felhasználásával készült. A profilokon, ahogyan már utaltam rá, az egyedi 
adatok minőségi besorolását is megjelenítettem a megbízhatóság értelmezéséhez. Összesen 11 db 
T(z) profil területéről állt elegendő adat rendelkezésre ahhoz, hogy bizonyos szakaszokra a 
gradienst megjeleníthessem. A megbízhatósági szempontokat is figyelembe véve azt mondhatjuk, 
hogy a hőmérséklet adatok önmagukban sok bizonytalanságot hordoznak, de azt is 
megállapíthatjuk, hogy a hőmérséklet adatok megbízhatóbban értelmezhetők, mint a gradiensek. 

Elemzés és értékelés 

A 4.5. táblázatban bemutatom a hőmérsékleti profilok (C verzió) területén található kutak, fúrások 
átlagos tengerszint feletti magasságát; a profilt eleváció szerint szakaszokra bontva a geotermikus 
gradiensek értékét (gradT [oC/km]). Ezen felül a táblázat tartalmazza az adott eleváció 
intervallumra vonatkozó T rezsim besorolását a geotermikus gradiens alapján várt értékhez képest. 
Három kategóriát különböztettem meg: átlagos érték, pozitív vagy negatív anomália. A 
hőmérsékleti adatok nem tettek lehetővé a p(z) profiloknál alkalmazotthoz hasonló és a 
medencehidraulikai megfontolásokat kvantitatív módon tartalmazó értékelést. Ugyanakkor a p(z) 
profilokkal egységesen és az ott leírtakkal összhangban itt is a területre levezetett zwt,átl = 130 mBf 
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tengerszint feletti magasságtól indítottam a referenciaként használt gradienst, gradT = 45 °C/km. 
Egy-egy vizsgált szakaszra vonatkozóan a táblázat megmutatja az anomália mértékét is (ΔT [oC]) 
(4.5. táblázat 1-28C; 4.23. ábra). 
A profilok egy része az átlagos geotermikus gradienshez közeli lefutást és értékeket mutat, gradT= 
45-48 oC/km, ezek az Alcsútdoboz1, Isaszeg15, Nagykáta24 és Cegléd26 profilok. Ezek a 
konduktív hőmérséklet profil alapján várt értékhez képest minimális eltéréseket jeleznek. 
Ugyanakkor a profilok többségében az átlagos geotermikus gradienshez képest jelentősen eltérő 
gradiensek láthatók, továbbá egy profilon belül is számottevően különböző gradiensek jelentkeznek 
az egymás alatti szintekben. Sok esetben csak rövid szakaszokról állnak rendelkezésre adatok, 
melyek nem reprezentálják a profilt vertikális értelemben. A gradiensek különbözősége mellett az 
adatok az adott szintben várható átlaghőmérséklethez képest is jelentős eltéréseket, anomáliát 
mutatnak.  
A gradiensekben pozitív eltérések (> 100 oC/km) láthatók Telki3 z < (–750) mBf, Diósd5 z < (–
376)mBf,  Vác7 z < (–870) mBf szintjeiben, utóbbi kettőnél a gradiens bizonytalan és egyértelmű 
negatív hőmérséklet anomáliákkal társul. A Telki3 profilnál a z > (–750) mBf szintben a gradiens 
16 oC/km, míg alatta ugyanitt egy nagyságrenddel nagyobb. A Göd8 profil gradiense az adatokból 
fakadó bizonytalanságot is bekalkulálva, nem értelmezhető. 
Pozitív hőmérséklet anomáliák figyelhetők meg a Göd8 (max +25 oC), Budapest Duna központi 
É10 (max +20 oC), Budapest Duna központi D11 (max +40 oC), Budapest Pest ÉK16  (max +8 oC) 
és Gyömrő17 (max +10 oC) esetében a gradiensek nagyon eltérő értéke mellett. 
Az elemzés során – és témánk szempontjából is – legérdekesebbnek a budapesti profilokon 
kirajzolódó és a geotermikus gradiensekben megfigyelhető trendszerű vertikális változások 
bizonyultak (profilok helye ld: 4.18. ábra). Ezek legjobban a Budapest Duna központi É10, 
Budapest Csepel ÉK13 és a Budapest Pest É16 T(z)-k estében figyelhetők meg. A profilokon a 
z > (–500) mBf esetében 56, 87 és 72, alatta -3380, 11,5 és 4 oC/km a gradiens. Amennyiben ezeket 
a trendeket összevetjük a hidrosztratigráfiai térképekkel, akkor első közelítésben azt figyelhetjük 
meg, hogy a nagyobb gradiensek a fedőképződményekben, a kisebbek pedig a karbonátos 
víztartóban jelentkeznek (4.2.-4.5. ábra).  
Érdekes tapasztalat vonható le a gradiensek mellett az anomáliák  (anomália1-2) összevetésével a 
Duna közelében és tőle keletre haladva (Budapest Duna központi É10, a Budapest Csepel ÉK13 
és a Budapest Pest É16 profilok). Az első profilnál legnagyobb a pozitív hőmérséklet anomália, 20-
30 oC. Megjegyezhető, hogy ennél is nagyobb, 40 oC  anomália a Budapest Duna központi D11 
profilnál tapasztalható, de itt a gradiens a felszínközelben jóval alacsonyabb (25 oC /km). A tőle D-
re és K-re található profiloknál viszont a Budapest Duna központi É10 profilhoz hasonló trend a 
gradiensekben megmarad, de a pozitív anomália mértéke csökken (8-10  oC ).  
Megfigyelhető, hogy negatív hőmérséklet anomáliák ott jelentkeznek a profilokon (Diósd5, Vác7), 
ahol a tomografikus potenciáltérképek alapján utánpótlódás várható (4.6.-4.11. ábra). E jelenségek 
– az adatok bizonytalansága ismeretében is – felhívják a figyelmet a hőtranszport folyamatok és 
azok eredményeképpen előálló hőmérséklet eloszlás összetettségére a vizsgált területen. 

                                                 
80 A gradiens bizonytalansága erre az eredményre is fennáll. 
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  T(z) profil C verzió 

Név Profil száma 
és jele z mBf 

Mérési pontok1  
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradT1 
°C/km 

T rezsim1  
és/vagy  
anomália 

anomália1 
mértéke 
ΔT °C 

T rezsim1 adatainak 
megbízhatósága 

Mérési pontok2 
(z) tól-ig 
(mBf) 

gradT2 
°C/km 

T rezsim2  
és/ vagy 
anomália 

anomália2 
mértéke 
ΔT °C 

T rezsim2 adatainak 
megbízhatósága 

Alcsútdoboz 1 1C 129 129-(–770) 45,3 átlagos  gyenge      

Baracska 2 2C 114           

Telki 3 3C 235 500-(–800) 16 pozitív és negatív (–20)-(–10) gyenge (–800)-(–875) 160  (–10)-(2) gyenge 

Solymár 4 4C 224           

Diósd 5 5C 172 (–380)-(–500) 104 negatív max. (–8) 
kevés adat, gradiens 

bizonytalan      

Galgamácsa 6 6C 151           

Vác 7 7C 106 (–900)-(–1100) 128 negatív (–15)-(–20) 
kevés adatm, gradiens 

bizonytalan      

Göd 8 8C 109 (–520)-(–580) 360 pozitív (+5)-(+25) 
kevés adat, gradiens 

bizonytalan      

Budapest Pest É 9 9C 116           

Budapest Duna közép É 10 10C 105 0-(–250) 56 pozitív (+20) 
kevés adat, gradiens 

bizonytalan  -33 pozitív (+10)-(+30) két adat 

Budapest Duna központi D 11 11C 108 108-(–620) 25 pozitív (+10)-(+40) gyenge, közepes      

Budapest Pest közép 12 12C            

Budapest Csepel ÉK 13 13C 114 (–250)-(–380) 87 átlagos és pozitív 0-(+10) 
kevés adat, gradiens 

bizonytalan (–380)-(–1000) 11,5 
negatív és 

pozitív (+10)-(–10) közepes, kevés adat 

Veresegyház 14 14C 180           

Isaszeg 15 15C 187 (–50)-(–650) 46 átlagos és pozitív       (+8) 
kevés adat, gradiens 

bizonytalan      

Budapest Pest ÉK 16 16C 195 (–100)-(–360) 72 pozitív (+8) közepes (–500)-(–1000) 4 
negatív és 

pozitív (+5)-(–10) gyenge, közepes 

Gyömrő 17 17C 156 (–50)-(–250) 96 pozitív (+10) 
gradiens bizonytalan, 
adatszám megfelelő      

Gomba 18 18C 157           

Monor 19 19C 131           

Hatvan 20 20C 117           

Tura21 21C 146           

Valkó 22 22C 151           

Tóalmás 23 23C 128           

Nagykáta 24 24C 116 (–250)-(–2500) 48 enyhe pozitív (+8) kevés adat      

Ócsa 25 25C 116           

Cegléd 26 26C 99 (–50)-(–2150) 46 enyhe pozitív (+5)-(+8) megfelelő      

Budapest Duna D 27 27C 104           

Ráckeve 28 28C 98 (+125)-(–300) 64 átlagos, enyhe pozitív (+2)-(+6) 
gradiens bizonytalan, 
adatszám megfelelő      

 
4.5. táblázat A T(z) profilok összefoglaló táblázata. Profilok adathiány miatt nem mindenhová készültek. A T(z) profilok helye: 4.18.-4.21. ábra, profilok megjelenítve: 4.23. ábra) (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)  
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4.23. ábra T(z) profilok C verzió, 1-13 (az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével) (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
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4.23. ábra T(z) profilok C verzió, 15-28 (az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével)  (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



48 
 

5 MEDENCEHIDRAULIKAI ÉRTELMEZÉSEN ALAPULÓ VÍZÁRAMLÁSI 
RENDSZERMODELL  

A medenceléptékű hidrosztratigráfiai, hidraulikai, sótartalom és hőmérséklet elemzés átfogó, térben 
is értelmezhető képet nyújt úgy, hogy a vízfogókat és vízvezetőket a vizsgált térrészen hidraulikai 
egységként kezeli (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a). Ez az értékelés ún. „stacioner pillanatfelvételt” 
nyújt az áramlási rendszerekről. Jelentősége, hogy a mért adatok feldolgozására alapozva egy „valós 
vízáramlási rendszermodell” felállítását teszi lehetővé. A vízáramlási rendszerek felvázolása során 
az emberi és geológiai léptékű tranziens folyamatok hatásait, a hidrosztratigráfia és szerkezetek 
hatását, továbbá a rendszerben mozgó alapvető víztípusokat, a hőmérsékleteloszlást is figyelembe 
veszem. Az alábbiakban a medenceléptékű adatfeldolgozás értelmezését, a „vízáramlási 
rendszermodell”81 felállítását úgy végzem el, hogy közben felhasználom a kérdéshez kapcsolódó 
egyéb retrospektív, adatfeldolgozási és a jelenségek vizgálatára vonatkozó eredményeinket is (3.1. 
ábra). Természetesen mindezeket a szakirodalom tükrében diszkutálom. 

5.1 Vízáramlási mintázat  

5.1.1 Utánpótlódási területek és feltételezett áramlási rendszerek 

A Budai-termálkarszt utánpótlódási kérdéseivel sokan és hosszú ideje foglalkoztak. Elsődlegesen a 
karsztos kibúvások felületére hulló csapadék és beszivárgás elemzése állt a figyelem 
középpontjában, többnyire mennyiségtani értelemben (Say 1889; Kessler 1954; Sárváry 1995 stb.). 
A karsztos feldolgozásokban a nyílt karsztokat tekintik utánpótlódási területnek, a részben fedett 
területeken a beszivárgást szintén feltételezik, de korlátozott mértékben (Csepregi in Alföldi és 
Kapolyi szerk. 2007).  
Ezekhez képest eltérő, hidraulikai megközelítéssel 82 , a potenciometrikus szelettérképek zárt 
potenciáldómjait értelmeztem utánpótlódási területként (3.4. és 5.1. ábra). A Naszály, Pilis és a 
Budai-hegység területén kimutatott h > 200 mBf-es potenciáldómok környezetében az alaphegység 
(HCS1-2 VV) fedetlen vagy kismértékben fedett és kiemelt helyzetű (4.1. c, d. ábra; 4.6. ábra). A 
HCS1-2 VV fölötti fedőrétegek az utánpótlódást hidraulikailag korlátozzák, de nem feltétlen 
akadályozzák meg. Erre utal pl. a Telki3 nyomásprofil, melyen a szubhidrosztatikus gradiens (piros) 
leáramlást jelez (4.4. táblázat, 4.22. ábra). A gradiens a vertikális kapcsolatok korlátozottságára utal, 
de indirekt módon az is, hogy a fedőképződményekben fennmaradnak a h > 200 mBf 
potenciálértékek, melyek a budai karsztvízszint-észlelő kutak vízszintjénél jóval magasabbak83. 
Azaz, a kimutatott potenciáldómok nem a hidraulikailag összefüggő rendszert reprezentálják. 
Emiatt ezekről az utánpótlódási területekről induló, domininánsan a fedőképződményekben zajló 
áramlásokat lokális rendűnek 84  tekintettem. A vertikális kapcsolat a hidraulikailag összefüggő 
rendszerrel a p(z) profilok alapján ítélhető meg.  

                                                 
81 A „valós vízáramlási rendszermodell” alatt nem egy elvi koncepciós ábrát értek (vö: hipotézisalkotás, koncepciós 
modell), hanem a medenceléptékű elemzés (ld. 4. fejezet) értelmezését (3.1. ábra). 
82 A vízszintkülönbségek által vezérelt áramlások esetében első közelítésben a különböző rendű áramlási rendszerek 
utánpótlódási területei azonosíthatók a lokális, köztes és regionális potenciál (vízszint)maximumokkal.  
83  A Budakeszi karsztvízmegfigyelő kút h = 128,3-130,7 mBf, az Adyliget karsztvízmegfigyelő kút h = 121,03-
124,7 mBf közötti vízszint értékekkel jellemezhető (1988-2013) (Bodor és mtsi., 2014b) 
84 A BTK utánpótlódás vezérelt (Havril 2018), ahol regionális és intermedier áramlások jelenléte prognosztizálható. 
Vö: lokális áramlási rendszer definíciója: olyan felszínalatti vízáramlási rendszer, amelynek topográfiai magaslathoz 
kötődő be- és topográfiai mélyedéshez kötődő kiáramlási területe szomszédos (Tóth 1963). 
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A z=50mBf (szeletközépsík) térképen három új, max. h = 140 mBf-es potenciáldóm jelenik meg 
h=120mBf-es értékkel körülhatárolva Bicske, Dorog, Alcsútdoboz és Gárdony közötti 
középponttal (4.7. ábra). Mindhárom potenciáldóm területén az alaphegység z > 0 mBf-ig 
megközelíti a felszínt (4.1.d ábra), azaz ezek a potenciáldómok a HCS1-2 vízvezető felszínközeli 
megjelenéséhez kapcsolódnak. A potenciáldómok környezetében a potenciáladatok ~20 m-rel 
magasabbak az alattuk levő szelettérkép vonatkozó értékéhez képest, jelezve a vertikális leáramlást 
(4.7. és 4.8. ábra). A negyedik Budapesthez legközelebbi utánpótlódási terület Budakeszi és Páty 
között rajzolódik ki h ≥ 140m Bf potenciál értékkel a HCS4 VV-VF-hoz kapcsolódva (4.2. ábra; 
5.1. ábra). A korábban használt okfejtést követve, a hidraulikailag összefüggő rendszer 
potenciáldómjai (h = 140 mBf) az áramlási rendszerek regionális utánpótlódási területeit jelzik85. 
Meg kell jegyezni, hogy a fedőképződmények és a karbonátos víztartó közötti vízforgalom 
tisztázása lokális vizsgálatokat igényel.  Ebből az is következik, hogy a lokális beáramlási területek 
esetleges hozzájárulása a regionális áramlás vízforgalomához a jelenlegi vizsgálat alapján nem 
értékelhető. A h = 120 mBf potenciáldómok és hátak ezen a szelettérképen jóval nagyobb területet 
fednek le és körülveszik az előbbi potenciáldómokat. Az áramlási rendszerek defnícióját használva, 
ezek kijelölik az intermedier áramlások tápterületeit86 (4.7. ábra).  
A Gödöllői-dombságnál a legfelső szeletben észlelhető és a HCS5 VV-VF-ban található 
h = 160 mBf-es zárt potenciáldóm jelzi az utánpótlódási területet. Ez a potenciálérték a z = (–
375) mBf középpontú potenciálszeletig észlelhető, egyre csökkenő területi kiterjedéssel (4.6.-4.9. 
ábra). E potenciáldóm jelenléte a hidrosztratigráfiai helyzettel magyarázható. Fennmaradásában az 
ÉÉK-DDNy-i csapásban húzódó HCS3 vízfogónak van szerepe, mely a Ny-i karbonátos (HCS1-
2) és K-i sziliciklasztos képződményeket (HCS4 VV-VF, HCS5 VV-VF) elválasztja egymástól (4.2-
4.4. ábra). A HCS3 VF kis vízvezetőképessége révén nem engedi a gödöllői potenciáldóm és a 
karbonátos összlet víztartói között a vízszintek kiegyenlítődését és fenntartja a 
potenciálkülönbséget (4.2-4.3-4.4. ábra).  

5.1.2 Megcsapolódási területek, források és az áramlások hierarchizáltsága 

A Budai-termálkarszt hidraulikai alapon kijelölhető fő megcsapolódási területe Visegrádtól a Duna-
völgyében húzódik a h = 120 mBf-es ekvipotenciálon belül a felszíni potenciáltérkép alapján. Ez a 
megcsapolódási terület a z = 50 mBf (szeletközépsík) térképen is követhető a h = 100 mBf 
potenciállal körülhatárolva (4.6. és 4.7. ábra). A Duna közvetlen környezetéhez köthető 
potenciálminimum a Csepel-szigetnél D-i irányban kiszélesedik (4.7. ábra).  
A potenciálminimumhoz köthetően Gödnél z = (–560) mBf-től nyomozható feláramlás a p(z) 
profil alapján (4.4. táblázat). A mélyebb potenciometrikus térképszeletekben és a p(z) profilokon 
sem jellemzőek a Duna alatti feláramlásra utaló jegyek. A profilok közül csak a Budapest Pest közép 
12 esetében van a Dunától K-re hidrosztatikus feláramlás, de a nyomás alulnyomás-hidrosztatikus 
kategóriába esik. A Budapest Csepel ÉK13 profilon találunk (–200) mBf alatt szuperhidrosztatikus 
gradienst (4.4. táblázat). Ezzel összhangban a Budapest területére elvégzett hidraulikai feldolgozás 
a Duna alatt (z=50-0mBf) átáramlást mutatott ki (Erhardt és mtsi. 2017; Mádlné Szőnyi és mtsi. 
2018).  

 

                                                 
85 Indirekt módon magas potenciálértékkel a HCS1-2 VV -ben. Vö: regionális áramlási rendszer definíciója:  egy adott 
felszín alatti vízgyűjtő medencére a fő vízválasztót és a fővölgyet összekötő áramvonalak készlete (Tóth 1963). 
86  Vö: intermedier áramlási rendszer definíciója: olyan felszínalatti áramlási rendszer, amelynek be- és kiáramlási 
területei nem a legmagasabb és legalacsonyabb fekvésű területet foglalják el (Tóth 1963). 
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5.1. ábra A Budai-termálkarszt utánpótlódási (1: Dorog; 2: Bicske; 3: Alcsútdoboz-Gárdony; 4: Budakeszi-
Páty; 5: Tétényi-plató és tőle Ny-ra eső területek; 6: Gödöllői-dombság; 7: Pilis; 8: Solymár-Telki; 9: 

Széchenyi-hegy Budaörs) és megcsapolódási területei (10: Duna-völgy) kiegészítve a forráskataszterben 
szereplő adatok hierarchikus klaszterezéséből (Bodor és mtsi. 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015; 5.1. 
digitális függelék) levezetett lokális, intermedier, regionális áramlásokhoz köthető forrásokkal és a fakadási 

szintjükkel, valamint a Budai-termálkarszt (BTK) medencehidraulikai elemzésből levezetett hidraulikai 
határával. A térképen ábrázoltuk a hidraulikai és a modellezett szelvények nyomvonalait 
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A Budai-termálkarszt tágabb környezetéből negyven kataszterezett forrást87 értékeltünk és ezeket, 
mint megcsapolódási helyeket, a fakadási szintjükkel és a vízáramlási rendszerbe történő 
besorolásukkal együtt (helyi, intermedier és regionális) térképen ábrázoltuk (4.1.b ábra; 5.1. ábra). 
Az elvégzett statisztikai forrásértékelés áramlási rendszer szintű besorolása megfeleltethető a hideg 
(T < 20 °C; Cl-: = 10-40 mg/l; Q < 0,01m3/s), langyos (T = 20–28 °C; Cl-: = 10-40 mg/l 88 ; 
Q < 0,03 m3/s) és termál (T = 38–58 °C, Cl- > 80 mg/l; Q < 0,02 m3/s) forrásoknak89. A lokális 
áramlásokhoz kapcsolható források a feldolgozás alapján z ≥ 120 mBf-en fakadnak és ezeket a 
h > 200 mBf evipotenciállal lehatárolt utánpótlódási területekkel hozhatjuk összefüggésbe. Az 
intermedier és regionális áramlásokhoz és utánpótlódási területekhez kapcsolható források az 
erózióbázis, a Duna közelében lépnek felszínre z = 100-120mBf szint között (5.1. ábra). A 
statisztikai forrásértékelés eredményei területileg jó egyezést mutatnak a korábbi szerzők 
meglátásaival (Alföldi és mtsi. 1968; Alföldi L. 1981; Erőss 2010). Az északi forráscsoport vizei az 
intermedier kategóriába kerültek (narancssárga). A központi megcsapolódási területen, a 
Rózsadomb előterében intermedier és regionális áramlásokhoz köthető források fakadnak (piros 
és narancssárga), míg a déli megcsapolódást elsődlegesen a regionális áramlásokhoz soroltuk be 
(piros) az elvégzett feldolgozás alapján (5.1. ábra). Az áramlási rendszerek (regionális, intermedier, 
lokális) és a fakadási szint között statisztikai értékelés alapján kimutatott kapcsolat lokálisan is 
bizonyítást nyert a rózsadombi forrásterületeken végzett előzetes retrospektív értékelés során (Lieb 
2004) (5.2. ábra).  

 
5.2. ábra A központi, rózsadombi megcsapolódási terület  egykori forrásainak helye a domborzat 

függvényében (Lieb 2004; Erőss 2010 után módosítva in Bodor és mtsi. 2015) a retrospektív feldolgozás 
alapján. A források besorolása a statisztikai feldolgozás és a numerikus szimuláció eredményeinek 

figyelembevételével történt (Bodor 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) 

                                                 
87  A Dunántúli-középhegység egészére a régió forrásainak 1960 előtti archív adataira (Izápy 2002) támaszkodva 
elvégzett hierarchikus klaszteranalízis (Bodor és mtsi. 2014a) hat elkülönülő csoportot eredményezett a fakadási szint, 
hőmérsékleti, kémiai és hozam jellemzők alapján. Az így csoportosított források áramlási rendszer léptékű (lokális, 
köztes és regionális) besorolása (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) került ábrázolásra az 5.1. ábrán, adatok: 5.1. digitális 
függelék. 
88 Megjegyzendő, hogy a klorid tartalomban a hideg és a langyos források csoportjai nem mutatnak különbséget.  
89 Ennél az értékelésnél sem különítettük el a forrásokat abból a szempontból, hogy a fedő képződményekből vagy a 
karbonátos víztárolóból fakadnak, a hidraulikus folytonosságot, mint alapelvet szem előtt tartva. 
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A feldolgozott dokumentumok alapján a regionális áramlásokhoz köthető források a Duna 
közelében (z = 105-110 mBf) 90 , az intermedier források hozzájuk képest a Rózsadombhoz 
közelebb, annak előterében (z = 108-120 mBf) léptek felszínre, míg a lokális, hideg vizű Keserű-
forrás z = 155-150 mBf magasságon fakadt.  A források és az azokat tápláló vízáramlások 
(regionális, intermedier és lokális) elkülönülése a hidraulikai adatok feldolgozása alapján 
keresztszelvények mentén is kimutatható volt (5.3. a,b ábra) (Erhardt és mtsi. 2017).  

 
 
 

 
5.3. Hidraulikai keresztszelvény: a) a központi és b) a déli megcsapolódási területen keresztül (Fodor in 

Mindszenty szerk. 2013 földtani szelvénye alapján: Erhardt és mtsi. 2017 nyomán módosítva) 

                                                 
90 A vízszintkülönbségek által vezérelt áramlások esetében elméletileg is az várható, hogy a regionális áramlások a 
felszíni potenciálminimumnál lépnek felszínre, ami első közelítésben egybeesik a topográfiai minimummal (z=z0), azaz 
esetünkben az erózióbázis/Duna tengerszint feletti magasságával. Ezeket a kilépési helyeket fluidumpotenciál 
minimumok övezik.   
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A Rózsadomb előterében a potenciál anomália egy horizontális és egy feláramló komponenst jelez, 
mely a retrospektív és a statisztikai forrásvizsgálattal összhangban egy elkülönülő intermedier és 
egy regionális megcsapolódást jelez. A Gellért-hegy alatt egy potenciáldóm található, mely egy kréta 
korú vető és a kainozoikumi oldaleltolódásos vetőzóna kereszteződéséhez köthető (Fodor in 
Mindszenty szerk. 2013; Erhardt és mtsi. 2017), azaz, a hidraulikai feldolgozás a forrásértékeléssel 
összhangban csak egy, feltehetően regionális megcsapolódást bizonyít.  

5.1.3 Átáramlási területek, hidraulikai összefüggések a karbonátos víztartóban 

A medencehidraulikai feldolgozás tomografikus potenciáltérképei alapján az utánpótlódási 
területektől a megcsapolódási területekhez vezető áramlások horizontális hajtóerő komponensei 
kijelölhetők. A Dunától Ny-ra a z = 50 mBf szeletközéppontban a max. potenciál 140m (4.7. ábra), 
alatta z = (–125) mBf-en max. 120 m (4.8. ábra), míg z < (–1000) mBf alatti szelettérképen is max. 
120 m (4.11. ábra). Ezt támasztják alá a p(z) profilok is, melyek a Dunától Ny-ra jellemzően 
hidrosztatikus átáramlási gradienst mutatnak (4.4. táblázat), vagyis a rendszerben a 
folyadékpotenciál eloszlás jellemzően hidrosztatikushoz közeli nyomásviszonyokat eredményez. A 
tomografikus potenciáltérképek alapján az áramlások hierarchizáltsága a z = (–125) mBf szint 
fölött jelentkezik, alatta a Ny-K-i irányú átáramlás válik jellemzővé. A potenciálértékek a BTK 
egészére z = (–375) mBf-ig a vízszintkülönbségek által vezérelt hajtóerő hatását mutatják. 
Megváltozik a helyzet a z < (–1000) mBf szintben, itt ugyanis egy Ny-K-i irányú potenciálnyereg 
(h > 120 mBf) fejlődik ki Budapest É-i részeit keresztezve, melytől D-DK, ill. ÉNy-i irányba zajlik 
a vízmozgás (4.11. ábra).  
Korábbi kutatók is észlelték, hogy a karbonátos rendszerben a horizontális áramlások dominánsak. 
Ezért Lorberer (2001), Lorberer és Izápy-Wehovszky (1992) a Dunántúli-középhegységre és a 
Budai-termálkarsztra vonatkozó értékelésében nem tett különbséget a különböző szintekben mért 
nyugalmi vízszintek között, valamennyi adatot egy karsztvízszint térképbe szerkesztette össze. Sőt, 
Csepregi (in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007) kétdimenziós modelljében is egységes karsztvízszintet 
modellezett. Az elvégzett medencehidraulikai kutatás ezt a tapasztalatot erősíti azzal a 
kiegészítéssel, hogy rávilágít a fölső néhány száz méteres összletben a hierarchizáltság jelentőségére. 
A vertikális potenciálkülönbségek figyelmen kívül hagyása ugyanis megakadályozza a különböző 
rendű áramlási rendszerek (lokális, intermedier, regionális) kimutatását. Ez a megállapítás 
összhangban van Tóth Á. (2018) Dunántúli-középhegységre vonatkozó eredményeivel.  
Az átáramlás dominanciája egybevág azzal, hogy az áramlási rendszer utánpótlás vezérelt (Haitjema 
és Mitchell-Bruker 2005; Havril és mtsi. 2016; Havril 2018), s ennek elméleti magyarázatának is 
megfelel, miszerint a karbonátos víztartók a sziliciklasztos kőzetekkel összevetve nagyobb 
hidraulikus diffuzivitása a hidraulikus kapcsolatok erősödését és ebből adódóan a 
potenciálkülönbségek kiegyenlítődését okozza91 (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015)92. Ugyanakkor ez 
nem áll ellentmondásban a hierarchikus áramlási rendszerek kifejlődésével, csak az áramlási 
rendszerek tagoltsága kisebb mértékű a sziliciklasztos víztartókkal összevetve.  

                                                 
91 Ezt az elméleti megállapítást számos budapesti hidraulikai összefüggésvizsgálat eredménye is alátámasztja, beleértve 
a Malom-tó leeresztését, a hévízkutak és a források összefüggését bizonyító kísérleteket (Horváth in Alföldi és mtsi. 
1968), valamint a zuglói hévízkút kompresszorozása hatásának elemzését (Böcker in Alföldi és mtsi. 1968).   
92 A vízszintdomborzat által vezérelt áramlások hierarchikus jellege sziliciklasztos környezetben jellemző, ahol a kisebb 
hidraulikus diffuzivitás képes a potenciálkülönbségek fenntartására. Karbonátos rendszerekben a „kiegyenlítődés” 
könnyebben végbemegy. Ezek utánpótlódás által vezéreltek, így a vízszintdomborzat kevésbé követi a térfelszín lokális 
változékonyságát, sokkal inkább regionális lejtése meghatározó. Így nem meglepő, hogy áramlási rendszereik kevésbé 
hierarchizáltak és az áramtérben az átáramlás domináns. 
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5.1.4 A vízkivétel hatása a stacioner áramlási képre 

A vízáramlási mintázat medenceléptékű értelmezése szempontjából fontos tényező, hogy a Budai-
termálkarszt tágabb környezetében az egyedi víztermelés mellett intenzív bányászati célú 
víztelenítés is folyt. Ennek hatásait részletesen elemezte Csepregi a Budai-termálkarszt tágabb 
környezetére vonatkozó adatfeldolgozással és modellezéssel (in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007).  
A medencehidraulikai kutatásnál abból indulunk ki, hogy a feldolgozott adatok ugyan nem egy 
időpillanatot reprezentálnak, de feltételezzük, hogy az adott léptékben az időbeli eltérésekből adódó 
hiba elhanyagolható, azaz a stacioner áramkép értelmezhető (3.2. ábra). A bányavíztelenítés miatt 
trendszerű változásokat is kimutattak a területen (Csepregi in Alföldi és Kapolyi szerk.  2007; 
Kovács és Erőss 2017 stb.).  
Kérdésként adódik, hogy ezek hol és milyen mértékben okozhatnak hibát az értékelésben. Ennek 
érdekében két szempontot vizsgáltam meg: (1) hol látszik a potenciáleloszlás befolyásoltsága a 
potenciometrikus kontúrtérképek alapján; illetve (2) milyen mértékű hatásokat okozott a Budai-
termálkarszt területén a bányavíztelenítés a megfigyelőkutak adatai alapján. Az elvégzett feldolgozás 
alapján Dorog és környezete potenciáleloszlása „zavart” (4.7. ábra). A tatabányai és a nagyegyházi 
vízemelések nagyobb vízszintsüllyedést okoztak Dorog térségében, mint amit a dorogi bányászat 
okozott a Pilisben az 1960-as években (Csepregi in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007). A Dorog 120-
as megfigyelőkútban az 1960-as 120 mBf-es vízszintek 1991-re 95 mBf-re csökkentek. Ez a hatás 
jelenhet meg a Tök és Dorog közötti h = 90-100 mBf-es potenciálértékekben (z = (–375) mBf 
szeletközéppont), melyek depressziós anomáliát formálnak (4.9. ábra). Az elemzett 
potenciometrikus térképeken több ilyen víztelenítéssel összefüggésbe hozható anomáliát nem 
tudtam azonosítani. Feltételezhető az is, hogy a víztelenítés hatása a p(z) profilokon a 
hidrosztatikushoz képest negatív nyomáseltérésben jelentkezik (Solymár4, Telki3, Diósd5 a 
Dunától Ny-ra) (4.4. táblázat). Az értekezés szempontjából fontos, hogy a dorogi víztelenítés hatása 
a Budai-termálkarszt felé is kiterjedt, a Zsámbéki-medencében jelentős vízszintsüllyedések 
történtek, de a Dunához közeledve azok mértéke csökkent. Mi több, Buda középső és déli részén 
(déli rendszer) a hatások nem is voltak kimutathatók (Csepregi in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007). 

5.2 Komplex földtani - hidrosztratigráfiai viszonyok hatása az áramlási képre 
és hőmérséklet eloszlásra 

5.2.1 Vízfogók és szerkezetek hatása 

A rétegsorban a legmarkánsabb vízfogó a HCS3. A budai oldalon, ahol kisebb vastagságú a vízfogó 
(200-400 m) vagy hiányzik, a hidraulikai kapcsolat a fekü víztartóval megvalósul, ami a (felső 
sziliciklasztos és karbonáto) víztartók potenciálértékeinek kiegyenlítődésében jelentkezik. Ahol 
nagy vastagságban van jelen a vízfogó, ott a potenciálkülönbség fennmarad (vö: 4.6.-4.8. ábra). Ez 
figyelhető meg a Gödőllői-dombság területén (vö: 4.6-4.8. ábra). 
A helyzetet szemlélteti a Budapesttől Ny-ra szerkesztett hidraulikai keresztszelvény (5.4.a és 5.1. 
ábra), ami megmutatja, hogy a hajtóerő a fedő irányából vízmozgást idéz elő a karbonátos víztartó 
irányába (Erhardt és mtsi. 2017). A legmagasabb potenciálértékek (h > 160 mBf) ott jelentkeznek, 
ahol a felszín közelében felső miocén vízfogó képződmények találhatók (0-2,5 szelvény km) Telki 
közelében. A középső-miocén vízvezető képződmények D-i irányban történő felszínközeli 
megjelenése a szelvény mentén a potenciálértékek fokozatos csökkenését, azaz hidraulikus 
kiegyenlítődést idéz elő. Az ábrázolt szerkezeti elemek „vízvezető hidraulikai viselkedése” 
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tükröződik a levetett blokk mentén tapasztalható potenciálesés formájában, ami a víz fekü víztartó 
felé történő továbbítását jelzi (5.1. és 5.4.a ábra).  
A Pesti-síkságon át húzódó szelvény mentén a sziliciklasztos fedőben megfigyelhető a 
domborzattal összefüggő helyi áramlási rendszerek kifejlődése z = (–50) mBf-ig (5.4.b ábra). Az 
ÉK-i peremvetőtől ÉNy-ra a potenciálértékek feláramlást mutatnak a 250 m vastag oligocén 
vízfogó jelenléte ellenére is a Duna-menti megcsapolódási területtel összhangban (5.1. ábra). A 
feláramlás itt az ÉK-i peremvető felszínközeli vezető viselkedéséhez 93  köthető, melyet az is 
bizonyít, hogy levetett oldalán a potenciálértékek 15 m-es esése figyelhető meg (Erhardt és mtsi. 
2017). A Gellért-hegy tárójában hasonló helyzetet észleltünk a Citadella-vető kapcsán. A 
rétegdőlések irányváltozása jelezte a vető helyzetét, és a kapcsolódó nagyobb vízvezető-képességű 
zónában 6 méteres vízszintesés volt kimutatható (Szalontai 1968; Priegl 2016). Ugyanez a vető 
horizontálisan torlasztó viselkedésű ott, ahol vízfogó képződményekkel érintkezik (5.3. ábra). 

 
 

 
 

5.4.ábra a) a Budapesttől Ny-ra található É-D-i irányú és b) a Csepel-sziget É-i részét érintő ÉNy-DK-i 
irányú hidrosztratigráfiai és hidraulikai szelvény (Erhardt és mtsi. 2017 nyomán módosítva)  

5.2.2 A sziliciklasztos fedőrétegek és a karbonátos víztartó vertikális hidraulikai 
kapcsolata 

Azt, hogy a tomografikus térképeken megfigyelhető potenciálkülönbségek milyen vertikális 
hidraulikai kapcsolatokra utalhatnak, a p(z) profilok alapján értékelhetjük (4.4. táblázat, 4.22. ábra).  

                                                 
93 A vízmozgás iránya a vezető vetőben a vető dőlésétől és a környező potenciáleloszlástól egyaránt függ, ennek 
megfelelően fel- és leáramlás, valamint átáramlás is lehetséges rajta keresztül. Az átáramlás a budai oldalon nagyobb, 
míg a pesti oldalon kisebb folyadékpotenciál következménye. 
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Amint látható, a profilokon a hidrosztratigráfiára vonatkozó adatok korlátozottak.  Ugyanakkor 
ezek hiányában is a p(z) profilok jellegéből, a hidrosztatikus nyomástól való eltérésekből, a vertikális 
nyomásgradiens mértékéből és annak vertikális változásaiból a sziliciklasztos fedő rétegek (HCS5-
4VF-VV) és a karbonátos víztartók (HCS1-2VV-(VF)) vertikális kapcsolatára következtethetünk a 
vízfogó rétegen keresztül (HCS3VF). Összefoglalóan azt mondhatjuk, a medencehidraulikai 
megközelítés jelentősége, hogy a hidraulikai kapcsolat akkor is megbecsülhető, ha nem állnak 
rendelkezésre a képződmények elterjedésére, földtani jellemzőire, hidraulikus vezetőképességére és 
szerkezeti tagoltságára vonatkozó adatok. Ez a megközelítés lehetőséget kínál arra is, hogy a „fedő 
vagy függő víztartók” kérdését a korábbi megközelítéshez képest eltérő módon, a hidraulikus 
folytonosság kontextusába helyezzük. Ehhez kiindulásként a kőzetvázban feltételezzük a 
hidraulikai kapcsolatot, azonban, ha az adatok ennek ellentmondanak, akkor keresnünk kell azokat 
a földtani okokat, melyek hidraulikai elkülönülést okozhatnak a rendszerben.  
Az első jelenség amit vizsgálnunk kell, hogy bizonyos profilokon (Solymár4A, Vác7, Budapest Pest 
É9, Budapest Duna központi É10, Veresegyház14) a „z” tengelyen az átlagos terepszint fölött 
található adatok 0MPa nyomásértéket tükröznek (4.22. ábra). Mivel ezek különféle magasságokból 
származó felszínközeli vízszint vagy forrás adatok, ezért egymástól független, helyi vízszintekként 
értelmezhetők. Emiatt ezeket nem vontam be a hidraulikailag összefüggő rendszer értékelésébe 
(4.4. táblázat). Ugyanakkor ez a p(z) profilokon megfigyelhető jelenség párhuzamba állítható a 
Pilisben és a Budai-hegységben a h=240mBf-es zárt potenciál maximumok fölött fakadó források 
hidraulikai helyzetével. Ezek a hidraulikai alapon utánpótlódási területként kimutatott magas 
térszínen fakadó források, melyek fennmaradása arra utal, hogy teljesen függetlenek a hidraulikailag 
összefüggő rendszertől (5.1. ábra). Mivel a vizsgált helyzetben a medencehidraulikai megközelítés 
nem alkalmas a lokális rendszerek megértésére, ezért e forrásokat – melyek hidraulikailag “függő 
víztartók”-ból származnak – nem különítettem el a lokális áramlási rendszerhez köthető 
forrásoktól.  Ezeket is a lokális áramlási rendszer kiáramlási pontjaiként értelmeztem a korábbi 
értékeléssel összhangban (Bodor és mtsi. 2014a). Elkülönítésük további vizsgálatokkal lehetséges. 
Bizonyos profiloknál (Diósd5, Budapest Pest ÉK16; Gyömrő17, Tura21) a legfelső szakaszból 
származó ponthalmazra két párhuzamos hidrosztatikus gradiens is illeszthető 94 . Feltételesen 
állítható, ez a jelenség arra utalhat, hogy egyazon eleváción egymás mellett, átáramlással jellemzett, 
de eltérő vízszintekkel leírható víztartók találhatók. Azaz, itt az a gradiens ami a közel-
hidrosztatikus nyomásértékekre illeszthető hidrosztatikus gradienshez képest pozitív irányba 
eltolódott (de a gradiens értéke hidrosztatikus), az összefüggő függő víztartó fölött kialakuló 
átáramlással jellemezhető „fedő-függő víztartót” jelezhet. Ez is csak hipotézisként kezelhető az 
elvégzett vizsgálat léptékéből adódóan.  
Bizonyos profiloknál a felszínközeli adatok szubhidrosztatikus gradienseket mutatnak (gradp1), ez 
a helyzet Telki3, Solymár4, Vác7, Isaszeg15, Gomba18 és Budapest Duna D27 profilok esetében 
(4.4. melléklet). Ezek a gradiensek a lefelé irányuló vízmozgás hajtóerejét jelzik. Bizonyos profilok 
esetében a gradiens (abnormális) alulnyomással is társul a hidrosztatikusközeli adatok mellett úgy, 
mint a Solymár4, Vác7 és a Budapest Duna D27 profilok esetében. Az alulnyomások kialakulásában 
ezeknél a felszínközeli helyzeteknél a tenziometrikus hatásnak is szerepe lehet95. Ennek részletes 
                                                 
94 Ezek részben átfednek a korábban említett felszínközeli „látszólagos túlnyomást” tükröző profilokkal. 
95 Tenziometrikus hatás olyan „szendvics” földtani helyzet esetén áll elő, ahol (mint esetünkben is) jó hidraulikus 
vezetőképességű rétegek (HCS4-5VV-VF) és (HCS1-2VV) fognak közre egy vízfogó egységet (HCS3) és az alsó 
vízvezető (HCS1-2) a rendszer egyes részein a felszínre kerül. A tenziometrikus hatást az váltja ki, hogy a felső 
vízadóból a víz lefelé szivárogna, de a vízfogó gátolja/megakadályozza azt, miközben az alsó víztartó „szívja” a fölsőbb 
víztartóból a vizet. Ugyanakkor a vertikális átszivárgás csak korlátozottan képes áthaladni a vízfogón keresztül. Ez a 
vízfogóban víztelenedést a pórusnyomás hidrosztatikus alá csökkenését eredményezi, ami telítetlen viszonyokra is 
vezethet a fölső (függő víztartó) és az alsó hidraulikailag összefüggő réteg között (Tóth 1981, Tóth Á. 2018). 
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elemzése a fedő rétegek és a hidraulikailag összefüggő rendszer kapcsolata szempontjából túlmutat 
e munka keretein. 
A vizsgált területen vertikális hidraulikai kapcsolat, azaz a kőzetvázon át zajló folyadékcsere (a 
vízvezető csoportok között, vízfogón keresztül)96 azoknál a profiloknál valószínűsíthető, ahol a 
gradiensek hidrosztatikus le- vagy feláramlást jeleznek (az átáramlás mellett) és a gradiensek 
vertikális értelemben nem mutatnak számottevő töréseket, vagyis hidrosztatikusközeliek. Továbbá 
a nyomásértékek sem abnormálisak, azaz hidrosztatikusközeliek (3.3.b ábra). Ez a következő 
profilokon tapasztalhatók: Alcsútdoboz1, Galgamácsa6, Göd8, Veresegyház14, Monor19, 
Hatvan20 (4.4. táblázat). A profilok azt jelzik, hogy a hidrosztratigráfiától függetlenül a kőzetvázban 
megvalósul a vízcsere és a hidraulikai összefüggés vertikális értelemben.  

5.2.3 A hidrosztratigráfia hatása a vertikális hőmérsékleteloszlásra  

A hidrosztratigráfia hatását a vertikális hőmérsékleteloszlásra elsőként ott vizsgáltam, ahol a HCS1-
2 víztartók felszínközeli (z > (–500) mBf) elhelyezkedésűek (4.1.d ábra). A vertikális 
hőmérsékleteloszlásban a szelettérképek mentén nem találunk nagy különbséget (4.18.-4.21. ábra). 
Dorogon és környezetében a z = (–750) mBf középpontú szeletben 22-25 oC a hőmérséklet, 
Bicskétől Ny-ra 20 oC alattiak k és a z = (–375) mBf középpontú szeletig nyomozhatók adatokkal 
bizonyítottan. De Bicskétől ÉK-re, a z > (–1000) mBf alatti szelettérképen is csak 28 oC a 
hőmérséklet. Ezek a negatív hőmérsékletanomáliák összefüggésbe hozhatók a kijelölt 
utánpótlódási területekkel (5.1. ábra), ahol a beszivárgó hideg víz mélyrehatolása és az advektív 
hőtranszport hűtő hatása feltételezhető.  
A következő szempont a területen meghatározó jelentőségű HCS3VF hőmérsékleteloszlásra 
gyakorolt hatásának elemzése volt (4.2-4.5. ábra). Összefüggés ismerhető fel a HCS3 vízfogó 
elterjedése és a z = (–750) mBf szeletközépsíkra szerkesztett hőmérsékleteloszlás között, melyek 
Gödnél 55-59 oC és Budapesttől DK-re 62-83 oC hőmérsékletekkel reprezentáltak. Budapesten 
ÉK-DNy-i irányban elnyúlt pozitív anomália jelentkezik 61-81 oC-os hőmérsékletekkel ugyanebben 
a szintben, ami szintén a vízfogó „hőszigetelő” hatásához köthető.  
Kiemelten érdemes foglalkozni a Duna közelében tapasztalt jelenségekkel, melyekre a T(z) profilok 
elemzése kapcsán már felhívtam a figyelmet: Budapest Duna központi É10; Budapest Csepel 
ÉK13; Budapest Pest ÉK16 (4.5. táblázat és 4.23. ábra). A hidrosztratigráfiai szelettérképekkel 
összevetve a sekélyebb adatokra illesztett és az átlagosnál magasabb geotermikus gradiensek szintén 
a HSG3VF hőfelhalmozó hatását tükrözhetik (4.2-4.5. ábra). Megállapítható, hogy a Duna 
közelében a geotermikus gradiensek vertikális és horizontális értelemben jelentős változékonyságot 
mutatnak és jelentősen eltérnek a konduktív hőtranszportot reprezentáló átlagértékektől. Bár a 
hőmérséklet adatok mellett a hőmérsékleti adatbázisban nincsenek geológiai adatok, a 
szelvényekkel és a hidrosztratigráfiai térképekkel való összevetés arra utal, hogy a sziliciklasztos 
képződmények és a karbonátos fekü képződményekre jellemző gradiensek egy függély mentén is 
számottevően eltérnek, ami eltérő hőtranszport folyamatokra utal. 
  

                                                 
96  A p(z) profilok nyomásadatainak mérési pontjaiban található képződményeire vonatkozó hidrosztratigráfiai 
besorolás csak limitáltan állt rendelkezésre. 
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5.3 Áramlásokhoz köthető vízkomponensek a rendszerben 

5.3.1 Az összes oldottanyag tartalom összefüggése a hidrosztratigráfiával és az áramlási 
képpel 

A domborzat, a hidrosztratigráfia, a szerkezetek és ebből következően a hidraulikai kapcsolatok 
áramlási képre gyakorolt hatása tükröződik az oldottanyag tartalom eloszlásában is. Az értelmezés 
során az egyes hidrosztratigráfiai egységekhez köthető formációkra levezethető sótartalomból 
indultam ki (4.1. táblázat). A budai oldalon bizonytalan extrapoláción alapulva brakkvíz jelenléte 
valószínűsíthető a z = (–375) mBf középpontú szelettérkép alapján, ami a HCS4-5 és a HCS3 fedő 
képződmények pórusvizeit reprezentálhatja a vonatkozó p(z) profilok vertikális le- és átáramlási 
eredményeivel összhangban (4.12. ábra, 4.4. táblázat).  
Ugyanakkor Pesten 10 000-20 000mg/l TDS jelentkezik, jelezve az ebben a szintben kimutatott 
„potenciál süllyedék” vízmozgás korlátozásra utaló hatását (4.8-4.9. ábra). A Gödöllői-dombság 
alatt – a vártnak megfelelően – édesvíz és brakkvíz található a dominánsan HCS5 VV-VF 
képződményekben (4.4. és 4.12. ábra).  
Ezzel szemben a budai oldalon a mélyebb, z = (–750) mBf és z < (-1000) mBf alatti szintekben 
jelenik meg az édesvíz (4.10-4.11. és 4.13.-4.14. ábra). Ez a TDS eloszlás azt jelzi, hogy a regionális 
és intermedier utánpótlódási területeken beszivárgó és dominánsan átáramlással mozgó víz 
alacsonyabb oldottanyag tartalmat ér el Budapesttől É-ra és Ny-ra a lokális utánpótlódási 
területeken beszivárgó és dominánsan a fedőképződményekbe jutó vízhez képest (5.1. ábra). Ez az 
összes oldottanyag tartalom tükrözi a p(z) profilokkal és az 5.4.a ábrával összhangban, hogy bár a 
vertikális leáramlást indukáló hajtóerő komponens kimutatható, de a valós vertikális vízforgalom a 
fedőképződmények lokális áramlási rendszerei és a hidraulikailag összefüggő rendszert képviselő 
regionális és intermedier áramlások között mennyiségi értelemben limitált.  
Ezzel szemben a Gödöllői-dombság alatt, Monor-Gyömrő és Isaszeg között z = (–750) mBf-en 
találkozunk a TDS maximumával (> 40 000mg/l), mely a hidrosztratigráfiai szelettérkép alapján a 
HCS4 VV-VF-hoz kapcsolódik (4.5. és 4.13. ábra). Ez megerősíti a hidraulikai adatfeldolgozás 
eredményét a p(z) profilok alapján, miszerint a Gödöllői-dombság alatt a vertikális vízcsere 
lokálisan és korlátozottan (pl. Veresegyház14) tud megvalósulni a felszínközeli és a mélyebb 
helyzetű víztartók között, összhangban a korábbi, a Gödöllői-dombságra vonatkozó 
eredményeinkkel (4.4. táblázat) (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a).  
A mélyebb, z < (–1000) mBf HCS1-2 VV képződményekre szerkesztett TDS térkép megmutatja, 
hogy a karbonátos víztartókban meddig található „édesvíz” (4.14. ábra). Első közelítésben azt 
mondhatjuk, hogy a tározó „édesvízzel kitöltött” részein valósulhatott meg horizontálisan a 
vízcsere a felszínről származó vizekkel. Az édesvíz határ diverz és Vác, Szentendre – Pest D, 
Veresegyház, Pest „potenciál süllyedék” és Csepel-Észak területei mentén húzódik. Az édesvíz 
lencse körül brakkvíz feltételezhető egészen Aszód, Galgamácsa vonaláig, délen pedig a Tóalmás-
vonalig. Ez utóbbi azt jelzi, hogy ebben a brakkvizes zónában a behatoló édesvíz az eredetileg sós 
formációfluidumot csak részben hígította (Hanor 1994). Az ALCAPA-egység DK-i határán, a 
Tóalmás-vonaltól DK-re a sótartalom drasztikus növekedését is figyelembe véve, a KMFE fedett 
karbonátos víztartói ÉK-i irányból hidraulikusan és vízkémiai értelemben is szeparáltnak 
tekinthetők (4.14. ábra). A TDS térképek a sótartalom területen belüli számottevő vertikális és 
horizontális különbségeire hívják fel a figyelmet. 
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5.3.2 Klorid tartalom és áramkép 

A NaCl-os fluidumok jelenlétére a területtel foglalkozó szerzők közül többen is utaltak, de azt nem 
elemezték (Alföldi 1979; Erőss és mtsi. 2011a; Erőss és mtsi. 2011b; Poros és mtsi. 2010; Poros és 
mtsi. 2012; Mádl-Szőnyi  és  Tóth Á. 2015 stb.). A TDS és a Cl- közötti összefüggést a teljes területre 
vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján 97  értékeltem, s ennek eredményeképpen erős 
kapcsolatot (R2 = 0,99) találtam (5.5. ábra).   
Az adatfeldolgozásban a TDS maximum helyén a NaCl-os jelleg megerősítésére csak szórványos 
Cl- adatok álltak rendelkezésre (4.16. ábra). A karbonátos víztartóban (HCS2) a fedőben tapasztalt 
értékekhez képest alacsonyabb, 3700-5000mg/l közötti a klorid tartalom a Tóalmás-vonaltól É-ra. 
Attól D-DK-re az értékek jelentősen nagyobbak, elérik a 20 000 mg/l-t. A Duna közeli pesti kutak 
Cl- értékei a HCS1-2 VV-re vonatkozóan 118-204 mg/l közöttiek és kis távolságon jelentkező 
különbségek jellemzik. Budán a Cl- fedőből származó eredetéről árulkodik a HCS4 VV-VF-ból 
származó adat (z = (–375) mBf szint, Érd, Cl- = 905 mg/l) (4.15. ábra). A budapesti karbonátos 
víztartóból származó klorid értékek a Tóalmás-vonal közeli értékhez képest egy nagyságrenddel 
kisebbek.  
Az elvégzett feldolgozás azt is feltárta, hogy Cl--ban gazdag vizek koncentrált jelenléte a Budai-
termálkarszt Dunától nyugatra eső területein a (Balaton)-Tóalmás-vonaltól É-ra is kimutatható 
(Baracska és Ráckeve, 2530-3800 mg/l) (4.17. ábra). A HCS1-2 rezervoár vize itt több kloridot 
tartalmaz a budapesti megcsapolódási terület vizeihez képest, nagyságrendileg viszont hasonló 
értékeket a Dunától K-re, a Tóalmás-vonal közeli adatokhoz. A pre-kainozoós alaphegység térkép 
domborzatát is figyelembe véve, ezek a rezervoár részek hidraulikailag már részben elkülönülnek a 
Budai-termálkarszttól (4.1.d. ábra).  
 

 
5.5. ábra Cl- vs. TDS diagram a teljes vizsgálati területre rendelkezésre álló kémiai adatok alapján (a HCS5 

VV-VF adatai elhagyásával) (5.2. digitális függelék). Az ábrán a különböző szalinitású zónákat (édes, brakk, 
sós) a TDS térképek színezésével megegyező jelkulcs jelzi. A két szélsőtag a „sós” formációfluidum, vagy 

„medencekomponens” és a „karsztvíz”  

                                                 
97 A feldolgozás a HCS5 VV-VF-re vonatkozó adatok kihagyásával készült azért, hogy csak a karbonátos víztartókból 
származó édesvizet vegyük figyelembe az összefüggés keresésénél. 
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Budapesttől É-ÉNy-ra a HCS1-2 VV-ben alacsony klorid tartalommal találkozunk, ami a karsztvíz 
utánpótlódási területek felől történő aktív mélybejutásával magyarázható. Ez figyelhető meg Tök 
és Bicske közelében is, ahol a Cl- értéke minössze 9-27 mg/l, ami közvetlen karsztos 
vízutánpótlásra utal.  
A kutakban mért Cl- értékeket összevethetjük a források klaszterezési eredményeivel (vö: 5.1.2.). 
Ennek alapján megállapítható, hogy a helyi és köztes áramlásokhoz köthető források klorid tartalma 
( < 40 mg/l) alig magasabb az utánpótlódási területek karsztvizeinek előzőekben vázolt klorid 
tartalmánál. A dunai megcsapolódási területen a regionális áramláshoz köthető források klorid 
tartalma szignifikánsan nagyobb (80–170 mg/l), ami a NaCl-os formációfluidum hozzáadódásával 
magyarázható.  

5.3.3 Karsztvíz és medencefluidumok 

Egyes szerzők szerint a Budai-termálkarszt területén csak meteorikus fluidumok találhatók 
(Poyanmehr 2016), míg mások „karsztvizet” és „medencefluidumokat” is feltételeztek. Ez 
utóbbiakat a pesti oldal felől származtatták és eredetükre vonatkozóan legfeljebb hipotézisekkel 
szolgáltak (Alföldi 1979; Erőss és mtsi. 2011a; Erőss és mtsi. 2011b; Poros és mtsi. 2010; Poros és 
mtsi. 2012; Mádl-Szőnyi  és Tóth Á. 2015). Az elvégzett medencehidraulikai és a kiegészítő oldott 
sótartalom és klorid tartalom elemzés hozzájárult a kétféle komponens térbeli és a hidraulikához 
köthető elkülönítéséhez (5.5. ábra). 
A budai oldalon a TDS és Cl-ra vonatkozó eredmények azt jelzik, hogy a „karsztvíz” vagy édesvíz 
(TDS < 1000 mg/l; Cl-< 30 mg/l) valóban a Budapesttől Ny-ra fekvő és hidraulikailag kimutatott 
utánpótlódási területeken jut a felszín alá (5.1. ábra). A szelettérképeken a „karsztvíz” front K-i 
irányba történő behatolását is követhetjük a mélység irányában (4.13-4.14. ábra).  
A „medencefluidum” forrásáról az egyedi klorid adatok mellett az összes oldott sótartalom 
tekintetében a pesti z = (–375) mBf középpontú szeletben tapasztalt brakkvíz lencse és az Isaszeg-
Gyömrő-Monor vonalban a z = (–750) mBf szeletközéppontban jelentkező TDS maximum és az 
azt körülvevő koncentrikusan csökkenő értékek árulkodnak (4.14. ábra). A pesti „potenciál 
süllyedéktől” É-ÉK-re a fedőképződmények brakkvizéből gradiens irányul lefelé és a Duna 
irányában Pest területe felé. Így a magasabb oldottanyag és klorid tartalmú víz földtani 
megfontolásból a karbonátos víztartót fedő képződmények formáció fluidumjaiból oligocén, alsó 
és középső miocén tengeri képződmények pórusfolyadékából származtatható (HCS3VF, HCS4 
VV-VF) (4.2. táblázat) (vö: 4.4-4.9.-4.12. ábra). Ahogyan az 5.3.1 alfejezetben utaltam rá, a budai 
oldalon is kimutatást nyert a leáramlást és a HCS1-2 képződményekkel megvalósuló korlátozott 
vízcserét jelző hiraulikai kapcsolat a p(z) profilok alapján (4.4. táblázat).  

5.4 Anomáliák az áramlási térben  

A tomografikus potenciáltérképek z = (–375) mBf-nél mélyebb szeletein és a p(z) profilokon 
potenciál-, illetve nyomásanomáliákat sikerült az elemzéssel kimutatni, melyek abnormális, alul-
illetve túlnyomásra utalnak (4.9-4.11. ábra, 4.4. táblázat). Ezek kialakulásában emberi tényezők, 
földtani határok (hidrosztratigráfiai, szerkezeti) és tranziens geológiai folyamatok játszhatnak közre 
(Deming 2002; Ingebritsen és mtsi. 2006 stb.). A vizsgált területen a hidrosztatikus mellett 
jellemzően alulnyomásos 98  adatokat találtunk. Túlnyomás csak Budapest Pest ÉK16, Tura21, 
Tóalmás23 profiloknál fordul elő. Az alulnyomásos adatok egyedi értékelése során azokat nem 

                                                 
98 Deming (2002) alapján a természetben az alulnyomás ritkábban fordul elő, mint a túlnyomás. 
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tudtuk termeléshez kapcsolni eltekintve a bányvíztelenítéssel érintett területektől (ld. 5.1.4 fejezet) 
(Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a).  

5.4.1 Hidrosztatikusközeli és anomális nyomásrezsimek térképi elkülönítése  

A hidrosztatikusközeli és az abnormális nyomásrezsimek térképi megjelenítését a z < (–1000) mBf 
szintben a HCS1-2 VV-re szűrőzött kutak potenciáladatai alapján végeztem el. Abból a korábban 
bemutatott megfontolásból indultam ki, hogy a vizsgált területen a hidrosztatikusközeli 
potenciálértékek zwt,max= 160 mBf és zwt,min= 100 mBf  közöttiek. Az ennél kisebb hidraulikus 
emelkedési magasságokat 80-100 mBf között átmenetinek tekintettem az alulnyomásos rezsim felé. 
A 80 mBf potenciálérték alatt alulnyomásról, a 160 mBf érték felett túlnynyomásról beszélünk.  Az 
ezek alapján kijelölt hidrosztatikusközeli és abnormális nyomásrezsimeket az 5.6. ábra mutatja. 
A nyomásrezsim ismeretének jelentősége, hogy szuperhidrosztatikus nyomás mellett a víztartó a 
túlnyomás lecsengése révén fluidumot adhat le kisebb nyomású környezete felé, azaz a fölötte 
található közel hidrosztatikus nyomású régióba. A túlnyomásos rendszerekbe természetes úton a 
vízbejutás nem lehetséges. A szubhidrosztatikus nyomásrezsim ezzel szemben fluidum leadásra 
gyakorlatilag nem alkalmas.  
 

 
 

5.6. ábra Anomáliák és normál nyomásrezsimek a potenciáltérben a z < (–1000) mBf szintben a HCS1-2 VV-re 
szűrőzött kutak potenciáladatai alapján: normál (hidrosztatikus nyomás), normál-szubhidrosztatikus (alulnyomás) 

átmenet, szubhidrosztatikus (alulnyomás) és szuperhidrosztatikus (túlnyomás) nyomásrezsimek 
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5.4.2 Földtani, szerkezetföldtani és fejlődéstörténeti hatások  

A nyomásanomáliák – a felszínközeliektől eltekintve – a z = (–375) mBf-nél mélyebb 
potenciometrikus szelettérképeken jelennek meg, és nem csak az alaphegységi karbonátos 
víztartóban mutathatók ki. Kialakulásukban több tényező játszhat szerepet.  
Az első lehetőség a jelentős elterjedésű és vastagságú (200-1000m) HCS3 VF. E képződmény, mint 
regionális vízfogó, ami geológiai időskálán vertikális értelemben utánpótlódás hiányt okoz az alatta 
található HCS1-2 VV-(VF)-ban is (vö: 4.2-4.5. ábra). Ennek jeleit láttuk a potenciometrikus öböl 
formájában Pest alatt, a víztartót fedő képződményekben (Duna központi É10, Budapest Pest 
közép12, Budapest Csepel ÉK13) és a mély medencében (Gomba18, Tura21, Tóalmás23, 
Nagykáta24) a p(z) profilokon kimutatott alulnyomással is megerősítve (4.8-4.9.-4.10. ábra, 4.4. 
táblázat).  
Ezek a nyomásanomáliák – térben összefüggően – a Tóalmás-vonal tágabb környezetében 
jelentkeznek. Kézenfekvőnek tűnik, hogy kialakulásukban egy másik meghatározó tényező lehet a 
regionális szerkezetek hatása (Északkeleti-peremvető, Szada-vető, Tóalmás-vonal és egyéb 
merőleges szerkezetek) (5.6. ábra). Ezek révén az alaphegységi karbonátos víztartók „felszínközeli” 
(z> (-500) mBf) helyzetükhöz képest z = (-2000) – (-3000) mBf, ill. az KMFE-ben még ennél is 
nagyobb mélységbe kerülnek. A Szada-vető DK-i szakasza mentén az alaphegységi víztartók 
(HCS1-2 VV-(VF)) lezökkenése (z = (-2000) mBf szintre) figyelhető meg (4.1.b. ábra). A nyugati, 
fedetlen karbonátos víztartóból (HCS1-2 VV-(VF)) érkező áramlás továbbhaladását a Szada-vető 
azért korlátozhatja, mert K-i oldalán kis vízvezető képességű sziliciklasztos képződményekkel 
érintkezik (hidraulikai keresztszelvény, Mádl-Szőnyi és mtsi 2015). Ennek következtében 
korlátozza a tőle K-DK-re található karbonátos víztartók horizontális utánpótlódását is. 
A nyomásanomáliák kialakulásában további tényező lehet a Gödöllői-dombság 4 millió éve 
megkezdődött kiemelkedése (Ruszkiczay-Rüdiger és mtsi. 2005, 2007). Az ezzel együtt járó erózió 
megbontotta a pórusnyomás és a hatékony feszültség egyensúlyát 99  és eróziós dekompakciót 
idézhetett elő, ahogy erre korábbi munkáinkban is utaltunk (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a). Ez a hatás 
megnöveli a képződmény „vízbefogadó képeségét”. Ugyanakkor a Gödöllői-dombság paleogén és 
neogén vízfogó képződményeinek beszivárgást korlátozó hatása miatt a kiemelkedést és eróziót 
nem követhette hatékony beszivárgás (Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015a). Összességében tehát a 
regionálisan extenzív HCS3 100  vízfogón keresztüli vertikális utánpótlódás korlátozottsága, a 
dekompakció és a megnövekedett „vízbefogadó képesség” együttes hatása is hozzájárulhatott a 
területen a szubhidrosztatikus nyomások kialakulásához. 
Korábban felmerült a tektonikai kompresszió, mint lehetséges hajtóerő szerepe is a Budai-
termálkarszton (Erőss 2010; Poros 2010; Poros és mtsi. 2012; Poyanmehr 2016). Ez túlnyomást 
okoz és hatásának pozitív potenciál- és nyomásanomáliákban kellene jelentkeznie, ami csak 
elszigetelt foltokban és alárendelten volt kimutatható a vizsgálati terület p(z) profiljain (Budapest 
Pest ÉK16, Tura21, Tóalmás23) (4.4. táblázat). Az 5.6. ábra alapján a túlnyomás legfeljebb 
tektonikailag elszigetelt blokkokban „őrződhetett meg”. 
  

                                                 
99 Eróziós egyensúlyhiány (Garven 1995). 
100 Elméleti és más területeken végzett tanulmányokkal összhangban a legnagyobb fokú alulnyomás a vízfogóban, azaz 
esetünkben a HCS3 VF-ban kell jelentkezzen (Neuzil és Pollock 1983; Corbet és Bethke 1992; Ingebritsen és mtsi. 
2006). 
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5.4.3 A felhajtóerő, sótartalom, oldott gázok és az ezekből adódó anomáliák 

Elméleti modellezések során medenceléptékben vizsgáltuk a topográfiailag vezérelt vízáramlások 
és a hőmérséklet különbségből adódó felhajtóerő szerepét. Ezek rávilágítottak arra, hogy a 
felhajtóerő alulnyomást és túlnyomást is okozhat a rendszerben (Szijártó és mtsi. 2019a). A 
felhajtóerő szerepe különösen fedett karbonátos víztartó rendszerekben várható (Mádl-Szőnyi és 
mtsi. 2017a; Havril és mtsi. 2016; Havril 2018; Szijártó és mtsi. 2019b).  
Felmerülhet az a lehetőség is, hogy az alulnyomás csak „látszólagos”, mely abból adódik, hogy a 
pórusnyomás értékéből történő hidraulikus emelkedési magasság átszámolásakor az 1000kg/m3 
értéket használtuk és nem foglalkoztunk a hőmérséklet, viszkozitás és sótartalom változásaival. Az 
oldott sótartalom kétségtelenül befolyásolja a hidrosztatikus nyomásértékeket. Megállapítható, 
hogy a sótartalom növekedése a vízsűrűség növekedéséhez vezet (50 000 mg/l sótartalom esetén, 
800 m mélység és 50 oC formációhőmérséklet mellett a sűrűség 1009,68 kg/m3), ami azt jelenti, 
hogy az 1000 kg/m3 sűrűségre felvett vertikális nyomásgradiens alulbecsült. Azaz, az ehhez képest 
kimutatott alulnyomások a valóságban a magas oldottanyag tartalmú formációkban még 
számottevőbbek. 
Különösen érdekes kérdés az oldott sótartalom hatásának szuperponálódása a vízszintkülönbség 
és a hőmérsékletkülönbség hatására. E kérdés medenceléptékű adatfeldolgozással nem, csak 
numerikus szimulációval vizsgálható. Ezért itt érdemes megjegyezni, hogy  elméleti, majd a 
Budai-termálkarsztra vonatkozóan elvégzett modellezéssel kvantitatív módon kimutattuk, hogy a  
vizsgált hidrogeológiai környezetben az oldottanyag tartalomból adódó vízsűrűség növekedést 
kompenzálja a területre jellemző hőfluxusból (és hőmérsékletből) adódó vízsűrűség csökkenés 
(Galsa és mtsi. 2019). Vagyis a medencehidraulikai közelítés során az 1000 kg/m3 sűrűség 
használata ily módon utólag is igazolódott. 
A gáztartalomnak a Paleogén-medence szénhidrogén tározóiban (koncessziós területek: Ócsa, 
Nagykáta, Mogyoród, Dány) lehet jelentősége, de azokat az adatokat, melyeket nem vízoszlopban 
mértek, kiszűrtük a feldolgozás során (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). Továbbá Adams és Bachu 
(2002) megállapítása szerint az oldott gázok hatása a pórusfolyadék sűrűségére és viszkozitására az 
üledékes medenceterületek régióiban elhanyagolható. Ezeket a lokális hatásokat a 
medencehidraulikai értékelésnél egyébként sem tudjuk figyelembe venni.  
A kiszűrt gázos adatok, az alulnyomás regionális elterjedése és szerkezetekkel való kapcsolata 
összességében tehát ellentmond a lokális hatások mindegyikének. Az alulnyomásos anomáliák és a 
túlnyomás megőrződés szerkezetekhez kapcsolódó megjelenése arra enged következtetni, hogy 
regionális, földtani okokra visszavezethető jelenségről van szó (5.6. ábra) (ld. 5.4.2 alfejezet). 

5.5 A Budai-termálkarszt hidraulikai határa és vízgazdálkodási jelentősége 

A feldolgozás alapján feltehető az a kérdés, hogy hol lehet kijelölni a Budai-termálkarszt hidraulikai 
határát. Korábbi szerzők is foglalkoztak a kérdéssel – ahogyan már utaltam rá az utánpótlódási 
területek kapcsán –, de más megközelítésben. A vízgyűjtő összes vízhozamából kiindulva adtak 
becsléseket a beszivárgási területek nagyságára vonatkozóan (Say 1889; Sárváry 1995; Kessler 1954; 
Gölz 1982). A határ jelentőségének kérdése a bányavíztelenítések következményeit látva 
„felértékelődött”. Sárváry (1995) a korábbi vízmérleg számításokat alapul véve egy vázlatot közölt 
a vízgyűjtő határáról (az 1960-as évek állapotát tükrözve). Ábráján jelezte a bányászati vízkivételek 
(Pilis, Dorog-Lencsehegy, Nagyegyháza-Csordakút-Mány) hatására 1992-re bekövetkező vízgyűjtő 
terület csökkenését.  
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Munkámban – a korábbiaktól eltérően – a felszínalatti vízgyűjtő hidraulikai lehatárolására tettem 
kísérletet. Hangsúlyozom, csak kísérletet tehettem, mert a lehatárolás így is sok bizonytalansággal 
terhelt: egyrészt (1) a vizsgálat medenceléptékéből adódóan101, másrészt (2) azért, mert a lehatárolás 
megjelenítése térképi, azaz kétdimenziós, de valójában csak térben értelmezhető (5.1. ábra).   
E kísérlet a sok bizonytalansága ellenére is fontos, mert arra mutat rá, hogy a Budai-termálkarszt 
rendszer viselkedésének jobb megértéséhez arra kell választ adnunk, mely területek állhatnak 
hidraulikai összefüggésben és melyek különülnek el a litológiai hasonlóság ellenére is.  Azaz, mely 
területekről származó vizek alakítják a Budai-termálkarszt felszínalatti vizeinek minőségét és 
határozzák meg a felszínalatti vízkészletét. A „valós vízáramlási rendszermodell” határainak 
megismerése azért is lényeges kérdés, hogy alapot adjon az összetett földtani-hidrogeológiai 
rendszer folyamatainak numerikus szimulációjához és a vízháztartási elemzések javításához.  
A hidraulikai határ megállapításakor elsőként abból a nagyszerkezeti helyzetből indultam ki, 
melynek értelmében a Budai-termálkarszt a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló része, mely 
földtanilag az ALCAPA (Csontos és Vörös 2004) egységhez tartozik. Nem meglepő, mégis sok 
szempontból fontos eredmény, hogy a Közép-magyarországi-főegység (KMFE) (Schmid és mtsi. 
2008; Haas és mtsi. 2010) karbonátos képződményeinek Tóalmás-vonal menti hidraulikai 
elkülönülése a jelenlegi feldolgozás révén is bizonyítást nyert. E megállapítással összefüggésben az 
is látszik, hogy a Tóalmás-vonal és az azt keresztező szerkezetek a vonal tágabb környezetében, így 
az ALCAPA területén is kifejtik hatásukat a potenciáltérre. Mégpedig úgy, hogy a normál 
nyomáshoz képest alulnyomást vagy túlnyomást idéznek elő, mi több, ezek az anomáliák a Budai-
termálkarszt hidraulikai lehatárolását is befolyásolják102. 
A medenceléptékű feldolgozás eredményeképpen levezethető határok felszíni vetületét az 5.1. 
ábrán jelöltem. Az előbbi és a korábbi medencehidraulikai megfontolásokat is mérlegelve, a D-DK-
i hidraulikai határát a HSG1-2VV-(VF)-ra vonatkoztatva a 4.11. ábra felhasználásával jelöltem ki. 
A lehatárolásnál itt is a hidrosztatikusközeli nyomás alsó határát jelentő h = 100 mBf ekvipotenciált 
vettem alapul feltételezve, hogy ennél alacsonyabb potenciálértékek már a hidraulikai kapcsolatok 
és a vízforgalom korlátozottságára utalnak. Első közelítésben abból indulhatunk ki, hogy ennél 
nagyobb potenciálértékek mellett - azaz a h = 100 mBf ekvipotenciáltól ÉNy-ra - a hidraulikai 
összefüggés a rendszeren belül valószínűsíthető.  
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a h = 100 mBf ekvipotenciáltól ÉNy-ra található és 
hidraulikai alapon a BTK-hoz sorolt tározórész sem feltétlenül esik egybe az édesvizet tartalmazó 
zónával. Itt is találhatók ugyanis brakkvizes HCS1-2 VV-(VF) tárolórészek, ahol a vízcsere a Ny 
felől érkező édesvízzel csekély mértékű (vö: 5.1. 4.7. és 4.14. ábra). Ennek a látszólagos 
ellentmondásnak a feloldásához vissza kell nyúlnunk a Pesten, a fedőképződményekben kimutatott 
potenciometrikus minimum kérdéshez, ami „potenciál süllyedékként” egy rendszeren belüli 
hidraulikai határt képez (4.8, 4.9., 4.10. ábra). A süllyedéktől D-DK-re található karbonátos kőzetek 
(HCS1-2 VV) - bár a h = 100 mBf határon belül találhatók - annak hatására, É-ÉNy-i irányban csak 
korlátozottan kommunikálnak (4.8.-4.10. ábra). A föntebb említett potenciálanomália és a 
h = 100 mBf „határ” ekvipotenciál helyzete azért is érdekes, mert mint később látni fogjuk, valós 
                                                 
101 Ami ugyanakkor nélkülözhetetlen volt a hidraulikai kapcsolatok és az elkülönülés értékeléséhez. 
102 Megjegyzendő, hogy a Tóalmás-vonal, mint impermeábilis hidraulikai határ környezetére gyakorolt hidraulikai 
hatása a szuperpozíció és a virtuális kutak elvének alkalmazásával értelmezhető (Kruseman és de Ridder 1994). Egy 
impermeábilis határ melletti kútban a valós kút és a virtuális kút leszívásai összeadódnak. Ami azt jelenti egy, a határ 
közelében termelt kút esetében, hogy egységnyi vízoszlop csökkenés hatására a kőzetvázból felszabaduló víztérfogat 
(S0 fajlagos tározás) csak két egységnyi vízoszlop csökkenés mellett valósulhat meg. E mechanizmus a tranziens 
geológiai folyamatok, az eróziós egyensúlyhiány miatt fellépő megnövekedett vízbefogadó képesség és az utánpótlás 
hiány helyzetére is alkalmazható.  
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fizikai magyarázattal szolgál a budapesti központi és déli rendszerek régóta ismert vízkémiai, 
hőmérsékleti elkülönülésére (Alföldi és mtsi. 1968, Erőss 2010, Poyanmehr 2016 stb.) (5.1. ábra). 
A Budai-termálkarszt Gödöllői-dombság felőli, K-i irányból történő hidraulikai lehatárolását 
folytatva a 4.11. ábra D-É-i irányú potenciometrikus magaslatát (vízválasztó) vettem alapul103.  E 
vízválasztó keresztül halad a Gödöllői-dombság területén kimutatott 160 mBf-es potenciáldómon. 
Ettől Ny-ra a rendszeren belül mind a hidraulika mind a sótartalom aktív kapcsolatokat jelez (4.7. 
– 4.14. ábra és 5.6. ábra). A potenciometrikus vízválasztó a Duna-balparti rögöktól K-re található, 
így azok is a határon belül helyezkednek el.  
Északi határként – egyszerűsítéssel élve – a Duna folyót, mint erózióbázist és potenciálminimum 
zónát tekintettem hidraulikai határként. Megjegyzendő, hogy a potenciometrikus térképsorozat 
alapján a Duna alatti potenciálértékek h = 100-120 mBf közöttiek az elevációtól függetlenül. A 
Duna megcsapoló szerepe ezen a határként jelölt szakaszon a fölső két potenciometrikus térkép 
alapján bizonyítható (4.6. és 4.7. ábra). A többi szeletben nagy a bizonytalanság, ugyanakkor a 
karbonátos víztartóra vonatkozó szelettérképen a h = 120 mBf-es ekvipotenciál révén K-i és D-i 
irányból is a Duna felé zajlik a vízáramlás. 
Ahogyan többen rámutattak arra, Ny-i irányban a rendszer hidraulikailag nem zárt, hiszen a 
Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolójának része. Ugyanakkor régóta fennálló kérdés, hogy a 
rendszeren belül milyen távolságokból és milyen pályákon érkezhet víz a Budai-termálkarszt 
megcsapolódási területére. Ezért ezzel a fenntartással mégis érdemes a Ny-i határ kérdésével 
foglalkozni. A 4.11. ábra egy Ny-K-i irányú potenciometrikus magaslatot és vízválasztót mutat 
(h > 120 mBf) a HCS1-2 VV-(VF) egységre vonatkozóan. Megjegyezhető, hogy a 
potenciometrikus háttól É-ra a hidraulikai kapcsolat a Duna felé és a Gödőllői-dombság irányába 
is megvalósul a HCS1-2 VV-ben. A gradiensek É-i és D-DK-i irányú vízmozgást indukálnak. 
Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy ebben a szintben a vizsgált Ny-i határ nem jelentkezik. A 
vízszintkülönbségek által előidézett vízmozgás szempontjából a z = 50 mBf szeletsíkközéppontú 
térképen kimutatott potenciáldómok helyzete adhat támpontot. Ezek alapján a rendszer Ny-i határa 
a h = 140 mBf potenciál maximumokon keresztül húzható meg É-ÉK-D-i irányban (Dorognál, 
Bicske középponttal és tőle D-re Gárdonytól ÉNy-ra). E potenciáldómok egyúttal kijelölik a Budai-
termálkarszt regionális utánpótlódási területeit (4.7. ábra és 5.1. ábra). Említésre érdemes, hogy ez 
a nyugati határ jó egyezést mutat a Sárváry (1995) által hidrológiai alapon kijelölt határral. A 
föntiekben hidraulikailag indokolt határszakaszok közötti „összekötést” önkényesen végeztem 
további használható adatok hiányában. 
A Budai-termálkarsztot is magában foglaló régió vízgazdálkodása az Európai Unió Víz 
Keretirányelve104 alapján kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terven (VGT) alapul (Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016). Ennek értelmében a Budai-termálkarszt a Közép-Duna alegység 
része. Nem célja és feladata dolgozatomnak a Budai-termálkarsztra vázolt hidraulikai határ, a 
bemutatott „valós vízáramlási rendszermodell”, valamint a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat 
összevetése. Ugyanakkor érdemesnek látom a VGT jövőbeni felülvizsgálata során az eredmények 
mérlegelését az alegységen belüli víztestek lehatárolásánál illetve a jelenleg elkülönített (különböző 
porózus, hegyvidéki, karsztos és termálkarsztos) víztestek összefüggéseinek figyelembe vételét. 
Ennek kimunkálása és bővebb tárgyalása messze túlmutat e munka keretein. De egy 
tanulmányunkban a medencelépték és a lokális lépték megkülönböztetésének gyakorlati 
jelentőségére már rámutattunk (Tóth Á. és Mádl-Szőnyi 2016). 

                                                 
103 A potenciometrikus térképen kimutatott vízválasztó két félmedencére osztja a területet, így a tőle Ny-ra és K-re 
található medencerészek közötti kapcsolattól eltekinthetünk.  
104 Európai Közösség (2000) 
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5.6 A medencehidraulikai feldolgozás gyakorlati alkalmazhatósága a 
geotermikus potenciál-értékelésben 

Az eredmények vízgazdálkodásba való beépítése, mint távlati lehetőség mellett a 
medencehidraulikai eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát egy geotermia területéről vett példán 
keresztül szeretném szemléltetni. Amikor kutatásba kezdünk egy-egy területen, először a 
természetes geotermikus rendszer elemeit vesszük számba: a hő, a megfelelő tározó kőzet és a 
fluidum jelenlétét (Dickson és Fanelli 2004). A potenciál-értékelés során feltételezik, hogy 
megfelelő hidraulikus vezetőképességű víztartók (így karbonátos víztartók) jelenléte esetében a 
kőzetben a fluidum is rendelkezésre áll.  

Megközelítés 

A megközelítés során a „természetes geotermikus rendszer” elemeit medence léptékben értékeljük, 
kiegészítve azt a hidraulikai, azaz a víztartó és a vízfogó rétegek között fennálló összefüggések 
megismerésével. A Bányatörvény105 jelenleg mesterséges, 2500 m-es felső mélységhatárral definiálja 
a zárt geotermikus rendszereket és elkülöníti a fölötte lévő nyitott tározókat. A regionális 
nyomásrezsimek feltárása azért is jelentős, mert a jelenlegi mesterséges határhoz képest mért 
adatokra alapozva lehetőséget kínál a geotermikus készletek zárt és nyitott jellegének, az injektálás 
előzetes hidraulikai értékelésére (Mádl-Szőnyi és Simon 2016; Mádlné Szőnyi 2019 in press) (5.7. 
ábra). 
 

 
5.7. ábra A regionális nyomásrezsim és a nyomáseltérés értékelése a geotermikus készletek termelhetősége és 
a visszasajtolás szempontjából. Zárt1: alulnyomás és utánpótlódás hiány miatt nem alkalmas termelésre, zárt 2: 

túlnyomás miatt nem utánpótlódó, ezért csak visszasajtolás mellett termelhető 

A vízszintkülönbségek által vezérelt áramlásokhoz köthető hidrosztatikusközeli nyomásrezsim arra 
utal, hogy a kőzetváz „közlekedő” és megfelelő utánpótlás fennállása esetén „megújulni képes”, 
azaz termelhető készleteket tartalmaz. Ezt a nyomásrezsimet a készletviszonyok szempontjából 
nyitottnak értékelhetjük. Amennyiben azonban a termelés a természetes utánpótlódás mértékét 
meghaladja, a hidrosztatikusközeli nyomásrezsimű rezervoárok termelése igényli a visszasajtolást. 
A visszasajtolási nyomás mértéke a nyomáseltérések ismeretében előzetesen tervezhető. Ha a 
nyomások hidrosztatikusközeliek Δphidroközeli (4.7.1 fejezet) és ezen belül a nyomáseltérések 
pozitívak, akkor kisnyomású besajtolás elégséges. Ezzel szemben negatív eltérések vagy valós 
alulnyomás fennállása esetén a víz energiabefektetés nélkül elnyelethető106. A túlnyomásos rezsimek 

                                                 
1051993. évi XLVIII. törvény a bányászatról. 
106 Az előzetes medenceléptékű nyomásrezsim értékelés nem számol a kút és a szűrőzött szakasz károsodásával, 
eldugulásával, ami az alkalmazható nyomást befolyásolja (Szanyi és mtsi. szerk. 2015). 
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vízkészletei „zártak”, pótlódásuk a természetes beszivárgásból nem lehetséges, készleteik a 
kőzetváz és a víz rugalmas tulajdonságai függvényében termelhetők107. Ugyanakkor a termelésük 
csak nagynyomású visszasajtolás mellett lehetséges. Az alulnyomásos rezsim a hidrosztatikusközeli 
rezsimekhez képest szintén „zártnak” tekinthető. Vízleadásra nem, de megfelelő permeabilitás 
esetén fluidum befogadásra, azaz fluidum elnyeletésre alkalmas. Mivel azonban az utánpótlódásuk 
korlátozott, ezért a vízkészletük nem termelhető (Lenkey és mtsi. 2008; Mádl-Szőnyi és Simon 
2016; Mádlné Szőnyi 2019 in press).  

Nyomásrezsimek és geotermikus következmények a munkaterületen 

A geotermikus szempontból rezervoárnak minősülő karbonátos HCS1-2 VV-(VF)-ra vonatkozóan 
hidrosztatikusközeli, átmeneti-alulnyomásos, alulnyomásos és túlnyomásos rezervoár részeket 
különítettünk el (5.6. ábra), melyek geotermikus célból is interpretálhatók. A p(z) profilok területére 
vonatkozóan, de csak a HCS1-2 VV-(VF)-ból származó adatokat értékelve, Baracska2 környezete 
átmeneti alulnyomással, a Budapest Duna középponti É10 hidrosztatikusközeli nyomásrezsimmel 
jellemezhető. Isaszeg15-nél megjelenik a jellemző hidrosztatikusközeli nyomás mellett az átmeneti 
alulnyomás. A Tura21 blokk a p(z) profilok eredményével összhangban a vizsgált szintben 
túlnyomásos, míg a Tóalmás23 esetében túlnyomásos és alulnyomásos részek is lehatárolhatók a 
rezervoárban. Nagykáta24-nél alulnyomásos, átmeneti alulnyomásos helyzet figyelhető meg. 
A nyomásrezsimeket bemutató térképen több, a területen a HCS1-2 VV-re mélyült „meddő” vagy 
felhagyott geotermikus fúrásos feltárás helyét is ábrázoltuk 108  (5.6. ábra). Ezek mindegyike 
„hidrosztatikusközeli” nyomásrezsimű területen található, de ahogyan a Budai-termálkarszt D-DK-
i lehatárolásánál már utaltam rá, éppen ebben a részben kritikus a hidraulikai kapcsolatok kérdése. 
A meddő kutak mindegyike a NY-K-i irányban húzódó vízválasztótól D-re, az alulnyomásos 
területtől ÉK-re található. Ebben a zónában a bekövetkező számottevő hidraulikai változások nem 
tükröződnek kellő részletességgel. Ezeken a tárolórészeken a horizontális utánpótlódás és a 
vertikális kapcsolatok korlátozottságára a kimutatott „potenciálsüllyedék” mellett a rezervoárban a 
brakkvíz jelenléte is utal (4.14. ábra).  A vízfeltárás sikertelensége Pest területe alatt véleményem 
szerint összefüggésbe hozható ezzel. A harmadik, Gödöllő közeli fúrás eredménytelenségében 
emellett közrejátszhatott a Szada-vető már említett hidraulikai korlátozó szerepe, amit megerősít a 
brakkvíz jelenléte is (4.14. ábra) Ugyanakkor a turai első geotermikus kiserőmű olyan régióban 
létesült, mely a nyomásrezsimek szempontjából is kedvező a rezervoár szintjében, ahogyan azt a 
Tura 21 p(z) profil környezete mutatja (5.6. ábra).  
A fönti regionális nyomásrezsimen alapuló értékelés tudományos hátteret nyújt a zárt és a nyitott 
tározók elkülönítéséhez. Az alulnyomásos rezsimek új kategóriát jelentenek geotermikus 
szempontból. Elemzésük különös odafigyelést igényel, ugyanis termelésre nem, viszont megfelelő 
vízvezetőképesség esetén (és kidolgozott jogszabályi környezetben) bizonyos anyagok, pl. CO2 
visszasajtolására alkalmasak. A javasolt megközelítés felhívja arra is a figyelmet, hogy a rezervoár-
mérnöki (lokális) megközelítés mellett szükség van a felszín alatti régió fluidumainak hidraulikai 
összefüggéseinek megértésére (ENeRAG H2020 2018).  
  

                                                 
107 Belőlük a pórusfluidum a rétegek rugalmas összenyomódása és a víz kitágulása révén szabadulhat fel (S0-fajlagos 
tározás). A rugalmas tulajdonságok folyamatos kimerülése időben csökkenő kitermelhető vízmennyiséget tesz lehetővé. 
108 Budapest-Mátyásföld (1959) meddő szénhidrogén kutató fúrás (1623 m, dolomit), Budapest-Népliget (1965) meddő 
hévízfeltárás (1620 m, mészkő), Gödöllő (Pannergy felhagyott geotermikus projekt 
https://hu.wikipedia.org/wiki/PannErgy_Nyrt. 2016). A népligeti fúrás vízszintjének 84,1 m tszf nyugalmi magassága 
87,7 l/perc termelés hatására 19 óra alatt (–345) m tszf-ben állt be (Alföldi 1965). Ez a kútkörnyezetből történő 
utánpótlódás korlátozottságára utal. 
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6 ÖSSZEVETÉS A NUMERIKUS SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEIVEL 

A felszínalatti vízáramlási rendszerek – mint természeti rendszerek – működésének, fizikai 
folyamatainak megértéséhez szükséges a numerikus modellezés. Az ilyen jellegű modellezésekhez 
koncepciós hátteret, peremfeltételeket és validációs lehetőséget nyújt a medenceléptékű 
adatfeldolgozás és a valós vízáramlási rendszermodell (3.1. ábra). A következő fejezetben arra 
keresek választ, hogy a valós vízáramlási rendszermodellből levezethető peremfeltételekből 
kiindulva és a modellezés léptékéhez illesztett hidrosztratigráfiai tagolás alapján két budapesti 
földtani szelvény (Fodor in Mindszenty szerk. 2013) mentén végzett kétdimenziós áramlási és 
hőtranszport szimuláció milyen vízáramlási rendszereket, összefüggéseket és milyen hőmérséklet 
eloszlást eredményez. Továbbá megvizsgálom azt is, hogy az eredmények milyen mértékben 
validálják a feldolgozás előzőekben vázolt eredményeit (3.1. ábra). Végezetül utalok a Budai-
termálkarszt területén az áramlási rendszerek tranziens geológiai fejlődéstörténetének megismerése 
érdekében végzett modellezéseinkre és a fejlődéstörténet jelenlegi állapotra gyakorolt 
következményeire. A fejezetben közölt eredmények korábbi publikációkban foglalt munkáink e 
célból történő értelmezésén alapulnak. 

6.1 Modellezési háttér 

A szimuláció a folytonossági egyenlet: 
 
                                               (12) 
 
a Darcy-törvény: 
 
 

és a hőtranszport egyenlet: 

     (14)  

megoldásán alapul. A szaturált pórusfolyadék sűrűségének hőmérsékletfüggését a következő  
ötödfokú polinommal vettük figyelembe (Szijártó és mtsi. 2019b): 

    (15) 

ahol A, B, C, D állandó együtthatók. Az egyenletekben felírt paramétereket a 6.1. táblázatban 
listáztam. A megoldás során keresett ismeretlenek: a Darcy-fluxus (q), a nyomás (pw) és a 
hőmérséklet (T) (6.1. táblázat). 

A Rózsadombot érintő C-D szelvény mentén a vízszintkülönbség mint hajtóerő, valamint az 
advektív hőtranszport hatását stacioner szimulációval, majd a termikus felhajtóerő hatását időfüggő 
modellezéssel értékeltük109 (Szijártó és mtsi. 2019b). A Gellért-hegyet érintő A-B szelvény mentén 
csak stacioner modellezés történt (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2017) (5.1. ábra). A numerikus 
modellezéshez a COMSOL Multiphysics 5.2a véges elemes szoftvercsomagot használtuk 
(Zimmermann 2006). A fejlődéstörténeti modellezés során a felhajtóerő és vízszintkülönbségek 
által vezérelt hajtóerő kölcsönhatását és a vízáramlási rendszerekre ill. hőmérsékletre gyakorolt 

                                                 
109 Ez utóbbinál a modellezés a konduktív hőmérsékleteloszlásból indult a ρw(T) figyelembevételével. 

 

g         (13) 
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hatását vizsgáltuk a miocéntől máig 2D-ben (Havril és mtsi. 2016; Havril 2018). Ennél a 
szimulációnál a Heatflow-Smoker véges elemes modellező szoftvert alkalmaztuk (Molson és Frind 
2017). A modellezés regionális léptékét figyelembe véve az EPM megközelítést alkalmaztuk. A 
szelvény nyomvonalak az 5.1. ábrán láthatók. A fejlődéstörténeti modellezés a Gellért-hegyen át 
haladó szelvény mentén történt, egyszerűsített hidrosztratigráfia mellett. 
 

Jelölés Megnevezés Mértékegység 
Porozitás - 

K Hidraulikus vezetőképesség m/s 

Vízsűrűség 4 °C hőmérsékleten kg/m3 

cpw Víz fajhője állandó nyomáson J/(kgK) 

w Víz hővezető-képessége W/(mK) 

m Mátrixsűrűség kg/m3 

cm Mátrix fajhője J/(kgK) 

m Mátrix hővezető-képessége W/(mK) 

Tref Referencia hőmérséklet (4 °C) °C 
g Nehézségi gyorsulás (9,81 m/s3) [m/s2] 

6.1. táblázat Az egyenletekben szereplő paraméterek 

6.2 Felszínalatti vízáramlás, advektív és konvektív hőtranszport a 
Rózsadombon áthaladó szelvény mentén 

A modellezéshez a szelvény mentén előforduló képződményeket a vizsgálat léptékének megfelelő 
módon110építettük be, megkülönböztetve a hidrosztratigráfiai egységeket (HE)111. Az egységeket a 
szimulációhoz szükséges hidraulikai és hőtani paraméterekkel láttuk el (6.2.a táblázat). A 
modellezés során a szelvény mentén előforduló normál vetőket és oldaleltolódásokat Fodor és mtsi. 
(1994) szerkezetföldtani adatai és az előzetes hidraulikai feldolgozás tapasztalatai alapján vezető 
vetőként vettük figyelembe, kivéve a Szada-vetőt, melynek vezető jellegét igazoló hidraulikai 
információval nem rendelkezünk (6.2.b táblázat).  
A szelvény felső határát az időben változatlannak tekintett, a potenciometrikus térképekből 
leolvasható felszínalatti vízszinttel adtuk meg (4.6 és 4.7. ábra). A szelvény keleti részén – a 
felszínközeli sziliciklasztos képződményeknek köszönhetően – a felszínalatti víz szintje jól követi a 
topográfiát (4.6. ábra). Ugyanakkor a Dunától nyugatra összetett vertikális-horizontális kapcsolat 
figyelhető meg a fedő, jellemzően a sziliciklasztos és a karbonátos víztartó képződmények között112.  
A modell nyugati határát a potenciometrikus feldolgozás alapján konstans, h = 120 mBf-es 
hidraulikus emelkedési magassággal113, míg a keleti határát az alacsony vízvezetőképességű oligocén 
HCS3 vízfogó rétegben lineárisan csökkenő (h = 160-120 mBf) hidraulikus emelkedési 
magasságprofillal jellemeztük (4.7. és 6.1.a,b ábra). A modell alsó határát impermeábilisnak 

                                                 
110 100 m-es rácsfelbontás a modell belsejében, 20 m-es a határokon. 
111 A regionális hidrosztratigráfiai feldolgozást (HCS1-5) alapul véve a földtani szelvényen elkülönített képződmények 
hidrosztratigráfiai egységekbe (HE) történő besorolásával.  
112  Az egyszerűsítés érdekében a szimuláció során a fedőképződményekkel való kapcsolattól eltekintve, csak az 
összefüggő vízszint alatt zajló folyamatokat elemeztük (4.7. és 5.1. ábra).  
113 Ez összhangban van Csepregi (in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007) értékével is. 
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tekintettük. A hőtranszport egyenlet megoldása során előírt határfeltételek a következők voltak: 
Tfelszín  = 10 °C, Taljzat  = 225 °C (45 °C/km). Az oldalsó határokon a hőmérsékletgradienst zérusnak 
írtuk elő114. A modellszámításokat utóbb Sehgal (1973) alapján verifikáltuk: R = 2,5∙(P-0,6)1/2, ahol 
P a területre meghatározott éves csapadékmennyiség (inch), R pedig a beszivárgási ráta115. 
A megoldás első részében a folytonossági egyenletet, a Darcy-törvényt és a hőtranszport egyenletet 
egyirányú, „gyenge” csatolással116 oldottuk meg (6.1.a-d. ábra). A log Kxx adatok alapján a legjobb 
hidraulikus vezetőképességű zónák kirajzolónak a szelvény mentén (sötétvörössel) (6.1.b. ábra). 
Megfigyelhető, hogy a Pest alatt húzódó kiváló vízvezető Dachsteini mészkő (HCS1-2) teremt 
hidraulikai kapcsolatot a modell Ny-i és K-i fele között. Kitűnik az is, hogy a sziliciklasztos 
fedőrétegekből szintén érkezik hozzájárulás a megcsapolódáshoz. 
 
 
 Hidrosztratigráfiai Egység 

(HE) 
Kxx [m/s] Kxx/ 

Kzz [-] 
ρm 
[kg/m3] 

 [%] m 
[W/(mK)] 

cm 
[J/(kgK)] 

 M3 nem diff. sziliciklasztos 10-6 - 2200 15 1,8 840 
 M1-2, M sziliciklasztos 5∙10-7 - 2200 10 1,8 840 
 M karbonátos, 

sziliciklasztos (Tinnyei, 
Bádeni) 

10-6 - 2600 10 2 900 

 Ol sziliciklasztos (Mányi) 10-7 - 2500 10 1,8 900 
 Ol sziliciklasztos, agyagos 

(Törökbálinti, Szécsényi 
Slír) 

5∙10-8 - 2500 10 1,8 900 

 Ol agyagos (Kiscelli, Tardi) 10-8 - 2000 5 1,5 2100 
 E-Ol kevert (sziliciklasztos, 

karbonátos) 
10-6 - 2100 15 2 840 

 T2-3 karbonátos 
(Dachsteini, Fődolimit, 
Vadaskerti) 

10-5 5 2700 15 2,5 850 

 T3 tűzköves karbonátos 
(Mátyáshegyi) 

10-5 10 2700 15 2,5 850 

 T2-3 Budaörsi Dolomit 10-5 5 2750 10 2,2 800 
 T3-Pz (Dinnyési Dolomit) 10-7 5 2750 10 2,2 800 
6.2.a táblázat A modellezés során használt hidrosztratigráfiai egységek és jellemző fiz ikai paramétereik 

(Szijártó és mtsi. 2019b) (Készült a T-JAM projekt Rman és Tóth (2011); Eppelbaum és mtsi. (2014); Götz 
és mtsi 2014; Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Havril és mtsi. (2016); Mádlné Szőnyi és mtsi. (2018);  

Tóth Á. (2018) adatai felhasználásval) 
 
 

6.2.b táblázat A vezető vetők hidraulikai és hőtani paraméterei. A vető horizontális kiterjedését df jelöli 
(Szijártó és mtsi. 2019b) 

A szelvény Ny-i részén a modellezés utánpótlódást jelez (KI), melyet az oldalsó határfeltételek 
erősen befolyásolhatnak. Feltehetően bonyolult háromdimenziós kapcsolat áll fenn a Dunántúli-

                                                 
114 A vetők hatása kissé megemeli a felszíni és alsó hőáramértékeket, azonban a vető nélküli modelleknél a kalibráció 
során a hőfluxus 110 mW/m2-nek adódott.  
115 A Budai-termálkarszt területére P = 600-650 mm/év, így R = 310 mm/év. A bemutatott modell beszivárgási rátája 
R = 180 mm/év, azaz a csapadékmennyiség alatt van. 
116 A szimuláció során figyelembe vettük az advekciós hőtranszport hatását. 

K [m/s]  [%] df [m] ρm [kg/m3] m [W/(mK)] cm [J/(kgK)] 
5∙10-6 10 5 2600 2 840 
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középhegység főkarsztvíztárolójával, s ahogyan már utaltam rá, az adatok a bányavíztelenítés 
hatásaival is érintettek (6.1. b,c. ábra). A 12-18 km-es szelvényszakaszon utánpótlódás (BE) zajlik, 
ami intermedier áramlási rendszereket táplálhat a potenciáladatok alapján (BE-I) (6.1.c ábra). A 
szelvény mentén nem találhatók 140 mBf-es potenciálértékek, melyek regionális áramlási 
rendszerre utalhatnak (5.1. ábra). Ezek az utánpótlódási területek ugyanis kívül esnek a szelvény 
Ny-i határán. A 135 mBf-es szelvény menti potenciálmaximum Telkinél fordul elő. A 
potenciáldómtól (BE-I) egy mély behatolású áramlási rendszer indul részben a Ny-i határ, részben 
K felé. Ez utóbbi a szelvény 22-28 km-es szakaszán jut a felszínre úgy, hogy a nyugat felől érkező 
áramlási ághoz a Duna közelében a kelet felől érkező áramlások is hozzájárulnak. Bár a regionális 
áramlás utánpótlódása a szelvény mentén nem jelenik meg, a megcsapolódásnál elkülöníthetünk 
egy szakaszt, ahol a Telki környezetében beszivárgó vizek csapolódnak meg (intermedier 
megcsapolódás KI-I) és tőle K-re, egy Duna menti (regionális) megcsapolódást (a kelet felől érkező 
vizek hozzákeveredésével, sárga színnel jelölve KI-R) (6.1.c ábra).  
A szelvény keleti felén (Pesti-síkság, Gödöllői-dombság) 10-6-10-8 m/s hidraulikus vezetőképességű 
sziliciklasztos képződmények találhatók a HCS1-2 VV-(VF) fölött. Ezeknek a kis hidraulikus 
vezetőképességű képződményeknek a hatását az áramvonalak és a Darcy-fluxus magnitúdóját 
reprezentáló nyilak mutatják117 (6.1.c és d. ábra). A Szada-vető mentén megfigyelhető, hogy a 
HCS1-2 VV-(VF) kelet felől a nagy vastagságú (kb. (-3500) mBf mélységig) oligocén vízfogó 
képződményekkel (HCS3 VF) érintkezik. A vető hidraulikai hatása abban nyilvánul meg, hogy z=(-
3500) mBf felett gyakorlatilag gátolja a hidraulikai kapcsolatot a tőle K-re fekvő részekkel.  Ez jó 
egyezést mutat az itt kijelölt hidraulikai vízválasztóval. A Gödöllői-dombság alatt lokális áramlási 
rendszer figyelhető meg 48-50 szelvénykm között (BE-G). A dombság K-i előterétől a Pesti-síkság 
alatt folytatódóan utánpótlódást látunk, melynek fluxusa alacsony (6.1.d ábra). A Pesti-síkságon 
zajló leáramlás (BE-P) bejut a Dachsteini-mészlő víztartóba (6.1.c ábra).  
A modellezés első lépésében csak az advekció hatását vettük figyelembe a szimuláció során (6.1.d 
ábra). Pozitív hőanomália a Duna-menti kiáramlási területhez kapcsolódva jelentkezik. A 
szimuláció markáns hőfeláramlást jelez a vízfeláramláshoz kapcsolódóan. E mellett számottevő 
hőfelhalmozódás jelenik meg a Pesti-síkság alatt a 27-48 km szelvényszakaszon. Ennek hatására a 
Dachsteini mészkőben 70-80°C hőmérsékletet kaptunk a modellezéssel.  
A felhajtóerő hatásával is számoló modellezés kvázi-stacioner eredményre jutott, melyet a 
dimenziótlan Rayleigh-szám kritikust meghaladó értéke, Ra=2000 is alátámaszt (Szijártó és mtsi. 
2019b). A 20 ezer éves modellfuttatást követő hőmérsékleteloszlás eredménye a 6.1.e. ábrán 
látható, ami a konduktív, advektív hőtranszport és a termikus felhajtóerő együttes hatását mutatja. 
A felhajtóerő kisebb kiterjedésű, „ujjszerű” hőfeláramlásokat okoz, melyek akár 40 °C 
hőmérsékletet is eredményezhetnek a jellemzően alacsony, ~20 °C-os 15-30 szelvénykm közötti 
térrészben. Ezek a mintázatok összhangot jeleznek a hőmérséklet térképeken megfigyelhető 
anomáliákkal (4.20-4.21. ábra).  
A kétféle modellezés eredményeiből T(z) profilokat vezettünk le Telki3 (8. szelvénykm); Budapest 
Duna középponti É10 (27. szelvénykm); Isaszeg15 (57. szelvénykm) környezetében, és azokat 
összehasonlítottuk a mért adatok alapján szerkesztett profilokkal (6.2.a,b,c ábra). A fedetlen 
karsztban tapasztalható intenzív leáramlás jellemzően advektív hőtranszportja lehűlést eredményez 
(Telki3 profil). Megfigyelhető, hogy a valós profilon tapasztalt hőmérséklettől elmaradnak a 
modellezett értékek (vö: 6.2.a és 6.2.c. ábra).  A modell keleti részén, a Szada-vetőtől keletre, 
Isaszeg15 profilnál tapasztalható hőmérsékleteloszlás a Gödőllői-dombság utánpótlási hatásának 

                                                 
117 A regionális vízvezetőképességek nem haladják meg a három nagyságrend különbséget a modellben. 
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6.1.a ábra Hidrosztratigráfiai szelvény és a térfelszín domborzat a Rózsadombon áthaladó szelvény mentén (szelvény nyomvonala: 5. 1. ábra, jelkulcs ld. 6.2. táblázat) (Szijártó és mtsi. 2019b)  

 

 
  

6.1.b ábra A horizontális irányú hidraulikus vezetőképesség (Kxx) a normált Darcy-sebesség vektorokkal és a felső és oldalsó határfeltételekkel (Szijártó és mtsi. 2019b)  
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6.1.c ábra Hidraulikus emelkedési magasságok és a Darcy-fluxus áramvonalai a felszínen lehatárolható BE, ÁT és KI területekkel (Szijártó és mtsi. 2019b  nyomán módosítva)  
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6.1.d ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás és a hőtranszport modellezés határfeltételei a Darcy-sebesség vektorok arányos megjelenítésével. A szelvényen a T(z) profilok (6.2. ábra) helye is megjelenik (Szijártó és mtsi. 2019b)  

 

 
 

 
6.1.e ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás a t = 20 000 év modellfuttatást követően kialakult kvázi stacioner állapotra. A szelvényen a T(z) profilok (6.2. ábra) helye is megjelenik (Szijártó és mtsi. 2019b) 
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6.2.a ábra A stacioner hőtranszport modellezés eredményeképpen a modellezésből levezetett , szelvény mentén (6.1. ábra) készült T(z) profilok (a hőmérsékleteloszlás pontokkal jelölve és az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével) 
(Szijártó és mtsi. 2019b) 

 
 

6.2.b ábra A modellezésből a t = 20 000 év modellfuttatást követően kialakult kvázi stacioner állapotra a szelvény mentén (6.1. ábra) készült T(z) profilok (a hőmérsékleteloszlás pontokkal jelölve és az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal 
feltüntetésével)) (Szijártó és mtsi. 2019b) 
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6.2.c ábra Mérési adatokon (megbízhatóság alapján minősített) nyugvó T(z) profilok a modellezett szelvény (6.1. ábra) mentén (az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével) (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)  
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köszönhetően szintén lehűlést tükröz. Ugyanakkor a fedett karbonátos rendszerre jellemzően a 
felhajtóerő „fűtő” hatásával is számolva, a szimulált értékek jobban közelítik a mért adatokat, 
azonban így sem érik el azokat (vö: 6.2.b és 6.2.c ábra). A Budapest Duna közép É10-nél a legjobb 
az egyezés kvantitativ szinten a szimulált és a mért hőmérsékletértékek és gradiensek között. A 
modellezés alapján a fedett karbonátos víztartó felső részében a hőtranszport jellemzően advektív, 
alatta a karbonátban már a konvekció is hat. Az egymásra szuperponálódó eltérő gradiensek és a 
hőanomáliák magyarázataként – a rendelkezésre álló adatok bizonytalansága mellett – ez a 
hipotézis állítható fel.  

6.3 Felszínalatti vízáramlás és advektív hőtranszport a Gellért-hegyen 
áthaladó szelvény mentén 

Az előző szelvényhez hasonló elvek alapján végeztünk numerikus szimulációt a Gellért-hegyen 
áthaladó földtani szelvény (A'-B) mentén, eltekintve az időfüggő modellezéstől (Mádl-Szőnyi és 
Tóth Á. 2017). Az alábbiakban csak a szimuláció eredményeit tárgyalom. A nyugati régióban a 
modellezett szelvény mentén az áramlási kép alapvetően átáramlási jellegű a hidraulikai feldolgozás 
eredményeivel összhangban. Eltéréseket mindössze a felső 500 m vastag szelvényszakaszon 
tapasztaltunk (6.3.a ábra). A szelvény nyugati részén, a Zsámbéki-medencén belüli rétegeken 
keresztüli leáramlás (BE) figyelhető meg, összhangban a Budapesttől Ny-ra húzódó hidraulikai 
szelvényen látható jelenséggel (5.4.a ábra) és az ott kimutatott köztes potenciáldómmal118 (5.1. 
ábra). E szelvény sem érinti a Bicske környéki zárt, 140 mBf-es potenciálmaximumot, melyet 
regionális utánpótlódási területként vezettünk le (5.1. ábra). Ez a szelvény végpontjától Ny-ra 
található. Ugyanakkor ez az áramlás a modellezett szelvényszakaszon, a Ny-i határon belépő 
átáramlás formájában jelentkezik, továbbá a Duna alatti átáramlása is megfigyelhető az Északkeleti-
peremvetőig. A Duna felé intenzív vízáramlás indul a Zsámbéki-medence keleti peremétől (BE-I) 
(6.3.a és 5.4.a ábra). Ez az ág a Dunánál csapolódik meg (KI-I), feláramlása a Duna közelében119 
történik és szerkezetileg segített (6.3.b és 5.4.b ábra, 27. szelvénykm). Ezt az áramlási rendszert 
korábban regionálisnak minősítettük a forrásértékelés alapján (5.1. ábra), de a modellezett áramkép 
szerint ez inkább intermedier ágnak tekinthető120. A modellezett szelvényen a Duna és az ÉK-i 
peremvető között húzódó megcsapolódási terület (KI-R) feltehetően a regionális áramlás 
megcsapolódása (vö: 5.4.b ábra és 6.1.c ábra). A Budaörsön át a Széchenyi-hegyig kimutatható BE 
terület (6.3.b. ábra) helyét tekintve összhangban van az 5.1. ábrán jelölt 240 mBf-es zárt 
potenciálmaximummal. Viszont itt a maximális potenciálérték h = 132 mBf (BE-L)121. Ennek 
lokális megcsapolódási (KI-L) területe az Orbán-hegy és a Gellért-hegy között, a Kis-Gellérthegy 
környezetében feltételezhető. Itt találhatók az 5.1. ábrán kékkel jelölt lokális források. 
Az is kirajzolódik, hogy a 8–22 km közötti szelvényszakaszon (BE-L területek) a vezető vetők 
elősegítik az utánpótlódó vizek mélybe jutását 122 . A területen zajló vízáramlás intenzitásában 
megmutatkozó különbségeket a Darcy-fluxusokkal arányos vektorok jelzik (6.3.c. ábra). A 15–30 
km közötti szelvényszakaszon intenziv vízáramlás zajlik a föntiekben vázolt rendszerekben. A 

                                                 
118 A szelvény ennek csak a peremét érinti h = 138 mBf-el. 
119 A Gellért-Rudas-Rác fürdők forrásai formájában csapolódhat meg.   
120 A regionálisnak és a lokálisnak tekintett ág közötti helyzete miatt. 
121 Ez arra utal, hogy itt a 240 mBf lokális utánpótlódási terület alatt a hidraulikailag összefüggő rendszerben is 
megfigyelhető egy lokális potenciálmaximum. 
122 Vertikálisan kapcsolatot teremthetnek a h = 240 mBf lokális és az összefüggő karsztvízszintben alatta megfigyelhető 
potenciálmaximum között. 

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



73 
 

Duna alatti átáramlást követően az ÉK-i peremvető közelében az áramlási intenzitás markáns 
csökkenése figyelhető meg.   
A hőtranszport modellezés eredményeként kapott hőmérséklet eloszlás a rózsadombi szelvényhez 
hasonlóan itt is az advektív hőtranszport hatását tükrözi. A modell alsó néhány kilométerében 
hőakkumuláció figyelhető meg, mely a fedett karbonátos K-i területeken már jóval sekélyebben is 
megjelenik. A hő „feláramlás” a Duna-menti forrásterület irányába itt is követhető.  A legközelebbi 
Budapest Duna központi D11 és Budapest Csepel ÉK13 T(z) profilokon 40-45 °C hőmérsékletek 
jelentkeznek z= 50-(–1000) mBf között, a szimulációs eredményekkel jó összhangban (4.23. ábra, 
4.5. táblázat). 

6.4 Termikus és hidraulikus hajtóerő földtani időskálán 

A földtani időskálán végzett numerikus szimuláció során - a Gellért-hegyen áthaladó, 
hidrosztratigráfiailag „egyszerűsített szelvény” mentén - a vízszintkülönbségekből és a 
sűrűségkülönbségekből származó hajtóerők viszonyának időbeli alakulására voltunk kíváncsiak. A 
késő-miocénre jellemző, teljesen fedett karbonátos rendszerből indultunk ki, amely a szárazulattá 
válás előtti időpillanatot képviseli (6.4.a ábra) (Havril és mtsi. 2016; Havril 2018). A következő, 
késő-pliocén viszonyoknak megfelelő állapot a Budai-hegység kiemelkedése és eróziója által 
előidézett változásokat mutatja. A harmadik fázis a Gödöllői-dombság kiemelkedésének hatását 
szemlélteti (6.4 b,c ábra). A negyedik fázis a nyugati blokk kvázi fedetlenné válása 123  révén 
bekövetkező változásokat jeleníti meg (6.4 d. ábra).  
A különböző fejlődéstörténeti fázisokra elvégzett tranziens modellezés segítségével követhetővé 
vált a felszínalatti vízáramlást előidéző főbb hajtóerők és a hőmérséklet eloszlást befolyásoló 
folyamatok jellege, valamint az egyes hajtóerők relatív jelentősége. A nyugati, fedetlenné vált 
karbonáton keresztül beszivárgó hideg víz számottevő behatolási mélysége (>3000 m) miatt a 
rendszer felmelegedése gátolt. A modellezés eredményei szerint a területre jellemző magas hőfluxus 
(100 mWm-2) ellenére a víz mindössze 10-15°C hőmérsékletű. Azt a következtetést vontuk le, hogy 
a rendszer a fejlődéstörténetének utolsó fázisára jelentősen lehűlt (6.4.d ábra). Ilyen alacsony 
hőmérsékleteket azonban a valós rendszerben nem tapasztalunk. Ennek oka, hogy teljes fedetlenné 
válás még nem következett be, ami megmagyarázza, hogy a Telki3 profilon mért adatok miért 
magasabbak a szimulált értékeknél (6.2. a,b,c ábra).  
A rendszer keleti, fedett blokkjában – a nyugati blokkhoz képest – jelentős hőfelhalmozódás alakul 
ki a fedőképződmények szigetelő hatása miatt, a rózsadombi szelvény mentén végzett szimulációval 
összhangban (Havril és mtsi. 2016; Szijártó és mtsi.  2019b) (6.1. ábra). A szimuláció kimutatta, 
hogy a karbonátra jellemző maximum hőmérséklet a 2. fázisra jellemző 98 °C-ról a 4. fázisra 80 °C-
ra csökkent a beszivárgó víz hűtő hatása következtében a Gödőllői-dombság alatt. Megfigyelhető, 
hogy a Dunától K-re a sziliciklasztos fedőképződmények szigetelő hatása miatt még a 4. fázisban 
is kedvező viszonyok uralkodnak a karbonátos víztartóban a konvekciós cellák működéséhez.  
Ugyanakkor a fedő sziliciklasztos képződményekben a modellezés az advektív hőtranszport 
domináns hatását mutatja, ami jó egyezést jelez a T(z) profilokon tapasztalt töréssel a HCS1-2 VV 
határán. A folyamatokat és összefüggéseiket elemző modellezés nem képes választ adni a valós 
rendszerben felmerülő valamennyi kérdésre, de hozzásegít a mért adatok értelmezéséhez, 
különösen a jelen állapot tekintetében (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2017; Szijártó és mtsi. 2019b; Mádl-
Szőnyi és mtsi. 2018).  

                                                 
123 Megjegyzendő, hogy a Dunától Ny-ra található területek mára még nem váltak teljesen fedetlenné, azaz a 3. és a 4. 
fázis között vannak. 
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6.3.a ábra Hidraulikus emelkedési magasságok, normált Darcy-sebesség vektorok a felső és oldalsó határfeltételekkel és a felszínen lehatárolható BE, ÁT és KI területekkel a Gellért-hegyen áthaladó szelvény mentén (szelvény nyomvonala: 5.1. ábra) 

6.3.b ábra A Gellért-hegy és környezete a modellezett szelvényen, kinagyítva a 6.3.a ábrából  
6.3.c ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás és a hőtranszport modellezés határfeltételei.  A Darcy-sebesség vektorok arányosan megjelenítve  

(szelvény nyomvonala: 5.1. ábra) (Mádl-Szőnyi és Tóth 2017 nyomán módosítva) 
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6.4. ábra A tektonikus kiemelkedés és az erózió hatása a felszínalatti vízáramlá si képre és hőeloszlásra fedett 
és fedetlen karbonátos víztartó határán. A piros számok a szimuláció végére elért maximális hőmérsékletet 
jelzik; a kék számok a 10 km szelvénytávolságban 2 km mélyen érvényes hőmérsékletet, míg a narancssárga 

számok a 20 km szelvénytávolságban 1 km mélyen érvényes hőmérsékletet mutatják a 220 ezer éves 
szimulációs idő végén. BE1 és BE2 az utánpótlási, KI1, KI2 és KI3 a megcsapolódási területeket jelzi k. A 
fedett és fedetlen blokk határán megcsapolódó víz vertikális Darcy-fluxusát qz mutatja. SP a stagnáló pont 

helyzetét jelzi, S1, S2, S3 a lehatárolható áramlási rendszerek (Havril 2018)  
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7 A MEDENCELÉPTÉKŰ EREDMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE A BUDAPESTI 
MEGCSAPOLÓDÓ VIZEK ISMERT JELLEMZŐIVEL  

Az elvégzett medenceléptékű adatfeldolgozás és numerikus modellezés közös eredménye, hogy 
keretbe helyezi a Budai-termálkarszt kútjaiban és forrásaiban felszínre jutó vizek régóta ismert 
különbözőségét. Ezt a visszacsatolási lehetőséget a „recens jelenségek értelmezése” jelzi a 3.1. 
ábrán. Erre építve tágabb összefüggésben értelmezhető a Budapestnél megcsapolódó vizek 
lehetséges eredete az utánpótlódási területeket és áramlási rendszereket figyelembe véve (4.1.b 
ábra), egyúttal magyarázható azok hőmérsékleti, kémiai és izotóp összetételében megnyilvánuló 
különbözősége. Ennek érdekében jelen fejezet más szerzőktől összegyűjtött és rendszerezett 
adatokra, értelmezésekre épít. A diszkusszió során figyelembe vett izotóphidrológiai adatokat eltérő 
időben, eltérő laboratóriumokban és műszerekkel, különböző személyek mérték, ami nem 
kvantifikálható bizonytalanságot hordoz. Ennek ellenére felhasználtam ezeket az eredményeket, 
mert a terület vízáramlási rendszereinek megértése szempontjából semmiképpen sem 
megkerülhetők. Hangsúlyozom, hogy ezek többségükben archív adatok, melyeket ahol lehetett, 
saját adatokkal egészítettem ki, de ezek „hagyományos értelemben” nem lennének összevethetők 
egymással. 

7.1 A megcsapolódó vizek eredete, vízkomponensek és szerepük a források, 
kutak vizének statisztikailag is kimutatható különbözőségében  

Első kérdésként adódik, hogy a medenceléptékben talált hidraulikai, sótartalom és hőmérséklet 
eloszlás, valamint lokális léptékben a források, kutak szintjén mára statisztikailag is bizonyított 
különbségek összefüggésbe hozhatók-e egymással (Papp 1942; Alföldi és mtsi. 1968; Erőss és mtsi. 
2008; Déri-Takács és mtsi. 2015; Poyanmehr 2016; Kovács és Erőss 2017).  

7.1.1 A hidrotermális komponens eredete  

A medenceléptékű értelmezést elsőként a budapesti, központi és déli megcsapolódási területekre124 
koncentráló munkáink eredményeivel vetettem össze. E kutatások – a kutakból és a forrásokból 
vett vízmintákon elvégzett szisztematikus vízkémiai és radionuklid elemzésekre 
alapozva  – felhívták a figyelmet a Budapesten belüli központi (Rózsadomb előtere) és déli (Gellért-
hegy előtere) megcsapolódási területek vízkomponenseinek különbségeire (Erőss 2010, Erőss és 
mtsi. 2012b) (4.1.b ábra). A központi megcsapolódási területre két keveredési szélső tagot 
(meteorikus és hidrotermális) találtunk. A déli rendszerre (Gellért-hegy előtere) a keveredés hiányát 
bizonyítottuk, ott csak egy hidrotermális komponenst mutattunk ki (Erőss és mtsi. 2012b; Mádlné 
Szőnyi és mtsi. 2018) (7.1. táblázat).  
A központi és a déli rendszer hidrotermális komponensének összevetéséből látható, hogy a 
központi rendszer magasabb összes oldottanyag tartalma mellett a Na+ és a Cl- mennyisége is 
nagyobb a déli rendszer vizeihez képest. A déli rendszerben a szulfát és a magnézium szerepe 
hangsúlyosabb a központi rendszerrel összevetve, továbbá a központi rendszer hidrotermális 
összetevője magasabb szabad CO2 tartalommal és alacsonyabb pH-val jellemezhető. A H2S-hez 
kötődő szulfid tartalom közel azonos, valamivel magasabb a központi rendszer hidrotermális 

                                                 
124 A központi és déli megcsapolódási terület kifejezés mellett használom a központi és déli rendszer megnevezést is a 
a megcsapolódási területre vizet szállító rendszerekre. 
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vizeiben. A CH4 jelenléte125 csak a központi rendszer hidrotermális komponensében mutatható ki 
(Erőss 2010). A központi rendszer hidrotermális vizeiben a déli rendszer értékeit jelentősen 
meghaladó kovasav tartalom figyelhető meg (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2018). A 226Ra aktivitás 
koncentrációja a központi és a déli rendszer hidrotermális komponensét tekintve nem tér el 
szignifikánsan.  
 

Paraméter Mértékegység a) központi megcsapolódás b) déli 
megcsapolódás 

meteorikus hidrotermális hidrotermális126 
T °C 12,0 76,5 42,7 
TDS mg/l 775,0 1440,0 1617,0 
pH - 7,0 6,0 6,5 
Na+ mg/l 9,0 180,5 169,5 
K+ mg/l 2,0 20,6 20,6 
Ca2+ mg/l 115,5 163,2 187,0 
Mg2+ mg/l 44,5 33,4 57,3 
Cl- mg/l 16,0 202,0 169,3 
HCO3- mg/l 445,0 576,0 618,0 
SO42- mg/l 113,0 207,5 352,7 
226Ra mBq/l nk 503,9 594,8 
234+238U mBq/l 74,0 nk 15,5 
szabadCO2 mg/l 52 228,7 156,7 
CH4 mg/l nk 0,5 nk 
H2SiO3 mg/l 9,0 62,0 35,9 
S2- mg/l 0,2 0,7 0,6 

7.1. táblázat a) A központi megcsapolódás meteorikus és a hidrotermális szélsőtagjai (Erőss és mtsi. 2012b). 
A déli megcsapolódás hidrotermális komponensének átlagos jellemzői (Erőss 2010 adatai alapján in Mádlné 

Szőnyi és mtsi. 2018). Fizikai-kémiai paraméterek, 226Ra és 234+238U tartalom  

A kutak, források vizének összetételéből levezethető különbségek a központi és a déli 
megcsapolódás vizei között a medencehidraulikai eredmények tükrében értelmezhetők. A Budai-
termálkarszt hidraulikai határán belül a központi és a déli megcsapolódás elkülönülését egyrészt a 
„potenciometrikus süllyesztő” hatásával magyarázhatjuk. Ez a z = 0-(–1000) mBf eleváció határon 
belül több potenciometrikus térképszeleten is jelentkező potenciálminimum a vertikális hidraulikai 
kapcsolatokat korlátozza. Másrészt kijelöl egy ÉK-DNy-i, majd a Dunával párhuzamosan D felé 
követhető hidraulikai határt (4.8.-4.10. ábra vö: 5.5. és 5.6. fejezetek). Ebből az következik, hogy a 
Pest és a Gödőllői-dombság irányából érkező fluidumok Duna irányába történő továbbjutását ez a 
hidraulikai határ meggátolja. Másképp fogalmazva, hidraulikai okok miatt Gödöllő felől a Duna 
menti fluidum megcsapolódással csak a központi forráscsoportnál számolhatunk, a déli 
megcsapolódásnál nem. Továbbá a központi rendszerben a potenciáltérképek és a TDS-adatok 
alapján a HCS1-2 VV-ben megvalósul a korábbi szerzők által említett ún „alááramlás” egészen a 
Gödöllői-dombság gerincéig (ld. édesvizek 4.14. ábra). Az „alááramlás-visszafordulás” és 

                                                 
125  A két rendszer a CH4-tartalmú fluidum zárványok tekintetében is elkülönül, ezek ugyanis csak a központi 
rendszerből származó mintákban voltak kimutathatók (Poros 2011). 
126 A Gellért-hegy előterében, a kutakban és forrásokban mért paraméterek átlaga. 
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medencefluidum hozzájárulásból származó hidrotermális megcsapolódást a központi rendszer 
esetében regionális áramlási ágként azonosítottuk127 (5.1., 5.3.a, 6.1. ábrák).  
A déli rendszerben, bár a modellezett szelvény mentén létezhet kapcsolat a Gödöllői-dombság felé 
(6.1.a ábra), a fluxusok ennek jelentéktelen mértékét jelzik az ÉK-i peremvetőtől K-re128.  Azaz a 
déli rendszerben valószínűsíthetően csak a Dunától Ny-ra található területek felől érkező 
vízkomponensekkel számolhatunk a megcsapolódási területen és az „alááramlás” csak az ÉK-i 
peremvetőig bizonyítható (vö: 5.1. ábra, 5.3.b és 6.3 ábra). Ugyanakkor a D-i rendszer esetében is 
kalkulálhatunk a Dunától Ny-ra található oligocén és miocén fedőképződményekből (HCS4VV-
VF és HCS3VF) érkező leáramlással a karbonátos víztartóba (HCS1-2VV (ld. továbbá p(z) profilok 
4.4. táblázat, 4.22. ábra). A Gellért-hegy előterében megcsapolódó hidrotermális vizek nagy 
valószínűséggel egy intermedier áramláshoz kapcsolhatók. 
A megcsapolódó vizek hőmérsékletében és kovasav tartalmában megmutatkozó különbségek az 
áramlási rendszerek behatolási mélységével hozhatók összefüggésbe.  Annyi bizonyos, hogy az 5.1. 
ábrán a regionális áramlásra kijelölt utánpótlódási területek mindkét rendszerre h =140 mBf-es 
potenciálértékkel jellemezhetőek, ami nem magyarázza a különbséget. Ahogyan korábban Erőss 
(2010) is rámutatott, a másik befolyásoló tényező a földtani helyzet különbsége. A központi 
rendszernél a pre-kainozoós alaphegység felszíne a Dunától K-re mélyül, de az aljzati vízfogók a 
modellezett szelvény mentén nem jelennek meg (4.1.c,d, 6.1.a ábra). Ezzel szemben a déli 
rendszernél az alsó vízfogó képződmény (tagolatlan aljzati Pz vízfogó) a budai oldalon z=(-3000)-
(-4000) mBf-en megjelenik a modellezett szelvény mentén (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2018, 8.a ábra), 
s ez korlátozza a vizek behatolási mélységét.   
A CH4 és a H2S-hez kötődő szulfid tartalom különbözőségét megmagyarázhatja a föntebb vázolt 
hidraulikai elkülönülés, ugyanis a Tardi agyaggal, mint anyakőzettel, a Paleogén-medence 
Budapesttől K-re eső részei felől számolhatunk (Poros és mtsi. 2012). A föntiek tükrében ez is 
magyarázható, hiszen Gödöllő irányából csak a központi megcsapolódáshoz érkezhetnek 
fluidumok.  
A megcsapolódó hidrotermális komponens 226Ra tartalma hasonló mindkét területen (7.1.a,b 
táblázat). A 226Ra lehetséges eredete szempontjából fontos, hogy aktivitás koncentrációját a 
befogadó kőzet 230Th α-bomlása szabályozza. A rádium viszonylag immobil a vízben, egyensúlyi 
reakciókban való részvételét a víz TDS-e (Ca2+, Mg2+, Ba2+, Cl- és SO4

2−), az ionerősségen keresztül 
szabályozza. A rádium mobilitását a pH és a redox viszonyok is befolyásolják (Kraemer és Reid 
1984; Tomita és mtsi. 2010; Rosenberg és mtsi. 2011a,b; Szabó és mtsi. 2012 stb.). A rádium 
mobilitást elősegíti a reduktív környezet és a növekvő oldottanyag tartalom, pozitív korreláció áll 
fenn a TDS-sel és az oldott NaCl-tartalommal (Schettler és mtsi. 2015).  Így valószínűsíthető, hogy 
a rádium a NaCl-os medencekomponens révén kerül be a hidrotermális komponensbe (7.1. 
táblázat).  

7.1.2 A karszt- és a meteorikus, valamint a medence- és hidrotermális komponensek 
viszonya 

A medencehidraulikai értékelés terén fontos kérdés a korábban Erőss et al. (2012b) munkájában 
elkülönített, ún. „meteorikus” és „hidrotermális” komponens eredete. Tisztázandó, hogy ezek 
milyen viszonyban állnak a medenceléptékben talált „karszt” és „medencekomponenssel”. A 

                                                 
127 A 6.1.c ábra áramlási szelvényén mindebből csak a Gödöllői-dombság felől érkező komponens látszik (sárga, KI-
R). Ennek oka, hogy a szelvény nyugati szegmense mentén a regionális áramlás nem ábrázolódik. 
128 A kimutatott potenciálsüllyedék „hidraulikai gát” hatása sem jeleníthető meg a modellezett szelvényen. 
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meteorikus kifejezés légköri eredetre utal, melyet ugyan izotópos vizsgálatokkal nem bizonyított 
Erőss és mtsi. (2012b), de kézenfekvő. A szakirodalomból – a lokális áramlási rendszerhez sorolt 
csobánkai Szentkút-forrásból129 (Pilis, fakadási szint 233 mBf) – rendelkezésre álló trícium adat 
megerősíti a friss beszivárgás jelenlétét. A forrásból származó adatok a klorid és a hőmérséklet 
értékekben is jó egyezést mutatnak a központi rendszerre levezetett meteorikus komponenssel 
(Erőss 2010; Erőss és mtsi. 2012b) (5.1. ábra, 7.1. táblázat). A meteorikus komponenst első 
közelítésben megfeleltethetjük a medencehidraulikai kutatás során levezetett 
karsztkomponensnek130.  
A következő kérdés a „hidrotermális” komponens viszonya a „medencekomponenshez”. Elsőként 
megállapítható, hogy a központi és a déli megcsapolódás hidrotermális komponense nem azonos a 
„medencekomponenssel” (7.1. táblázat és 5.5. ábra).  
 

 
7.1. ábra A Cl- vs. TDS- diagram a Budai-termálkarszt hidraulikai határán belül (5.1. ábra) a HCS1- 2 VV-re 

rendelkezésre álló adatok alapján szerkesztve, jelölve az édesvíz és a brakkvíz előfordulását (7.1.  digitális 
függelék). A két szélsőtag a „hidrotermális” és a „meteorikus” 

A kapcsolat jobb megértése érdekében a Budai-termálkarsztra levezetett hidraulikai határon belül 
(5.1. ábra) a HCS-1-2 VV-re rendelkezésre álló adatok alapján egy újabb Cl- vs. TDS diagramot 
szerkesztettem, melyet összevetettem a teljes vizsgálati területre készített hasonló ábrával (5.5. 
ábra). A hidrotermális szélső tag egzakt módon nem határozható meg 131 . Az azonban 
megállapítható, hogy az illesztett keveredési vonal és annak lehetséges meteorikus és hidrotermális 
szélsőtagjai összevethetők a megcsapolódási területek adataiból levezetett „szélsőtagokkal” (7.1. 
ábra és 7.1. táblázat). Az is kijelenthető, hogy az újonnan illesztett egyenes meredeksége kisebb az 
5.5. ábra meredekségéhez képest, ami arra utal, hogy a hidrotermális komponens kémiai 

                                                 
129 A csobánkai Szentkút-forrást (10 °C, Cl-: 14 mg, TU: 4,3) a jelenlegi beszivárgást reprezentálónak tekintik Balderer 
és mtsi. (2014). 
130 Jellemzően karbonátos kőzetfelszínre jutó csapadékból szivárog a nyílt karsztba. 
131  A déli rendszerre csak hidrotermális komponenst találtunk, nem volt meteorikus komponens és keveredés 
kimutatható. 
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karakterének alakításában a medencekomponens mellett más eredetű fluidumok is szerepet 
játszanak. Az elvégzett medenceléptékű feldolgozás eredményeképpen tehát a „hidrotermális 
komponens”132 eredetét tekintve dominánsan meteorikus karsztkomponensből és hozzá keveredő 
medencekomponensből tevődik össze. A hidraulikai feldolgozás rámutatott arra, hogy 
hidrotermális komponenssel a regionális áramlási pálya kiáramlási területein számolhatunk, azaz a 
hidrotermális komponens részben „hosszú felszínalatti tartózkodási idejű” és a víz-kőzet 
kölcsönhatás eredményeképpen „átalakuláson” átesett meteorikus víz.  A medencekomponens a 
miocén és oligocén HCS4VV-VF és HCS3VF formációfluidumaihoz köthető. Meteorikus eredetű 
karsztvízhez történő  hozzákeveredése történhet 1) félig fedett karsztterületen beszivárgás útján; 2) 
a fedett karsztterületen átszivárgással (rétegeken, szerkezeteken keresztül), mely irányát tekintve a 
hidraulikai képből adódóan lehet le-vagy felszivárgás, illetve horizontális áramlás egyaránt.  
Ehhez kapcsolódó, bár messze vezető kérdés a hidrotermális komponensben is megtalálható 
medencefluidum eredete. A földtani adatok ismeretében nagy valószínűséggel tengeri eredetű 
diagenetikus átalakuláson átesett NaCl-os pórusfluidumból származtatható, de evaporit 
hozzájárulás sem zárható ki (4.1.c ábra). A NaCl-os fluidumok eredetének tisztázására a Na-Cl-Br 
rendszert használják (Kesler és mtsi. 1996)133. Balderer és mtsi. (2014) publikációjából csak Br- és 
Cl--ra vonatkozó adatok134 állnak rendelkezésre, így a módszer ezekre nem alkalmazható (7.2. 
táblázat). A kiindulási hipotézis megerősítéséhez azonban lehetőséget kínál a Cl-/Br- arány, ami 
tengervízben 655 +/– 4135  (Davis és mtsi. 1998; Alcalá és Custodio 2008). Az arány minden 
elemzett budapesti termálkútra > 700).  
 

Név Rövidítés Cl- (mg/l) Br- (mg/l) Cl-/Br- mol 
Széchenyi II kút (k) SzII 189 0,55 773,42 
Paskál kút (k) Pa 96 0,25 864,27 
Margitsziget II. Magdakút (k) Ma 166 0,51 732,58 
Lukács IV kút (k) LIV 129 0,29 1001,17 
Dagály Béke kút (k) DB 75 0,24 703,34 
Margitsziget IV. (k) MszIV 76 0,23 743,71 
Csepel II. kút (d) Cs II 186 0,43 973,56 
Gellért Ősforrás (d) GÖ 151 0,33 1029,86 
Rudas Juventus kút (d) RJ 148 0,38 876,59 
7.2. táblázat A Cl-/Br- mol arány számításához felhasznált adatok (Forrás: Balderer és mtsi. 2014, a mérési 
pontosság nincs közölve), kiegészítve a központi (k) és a déli (d) megcsapolódáshoz tartozó objektumok 

elkülönítésével 

  

                                                 
132 A kérdést nem geokémiai oldalról vizsgálom, hanem a víz lehetséges útja, azaz a medencehidraulika irányából 
közelítem meg. 
133 A vízben oldott klorid és bromid ideális nyomjelzők hidrofil tulajdonságuk és kis ionméretüknek köszönhetően, s 
bár abszolút koncentrációjuk változik a víz áramlása során, de arányuk állandó marad és jellemzi eredetüket (Custodio 
és Llamas 1983, Davis és mtsi. 1998).  
134 Na+ adatot nem közöltek. 
135 A kősó beoldódása megnövelheti ezt (néhány ezerre), a szilvin ugyanakkor kisebb értéket eredményez (Davis és 
mtsi. 1998; Alcalá és Custodio 2008). 
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7.1.3 Medencehidraulikai eredmények összevetése kutak és források idősoraira 
vonatkozó statisztikai elemzésekkel 

A budapesti három forrásterület vizeinek fő ionjaiban és hőmérsékletében megmutatkozó 
különbségeit elsőként kétdimenziós megközelítéssel mutatták ki. E kutatások felhívták a figyelmet 
a szerkezeti elemek jelentőségére a megcsapolódások elkülönülésében (Alföldi és mtsi. 1968) 
(4.1.b,c ábra). A legutóbbi időben adatelemző módszerek, a kutak és források kémiai adatsorain 
végzett statisztikai feldolgozások hozzásegítettek ahhoz, hogy a főváros területén megcsapolódó, 
ill. kitermelt vizek összetétel szerinti elkülönülését kvantitatív módon bizonyítsák. Déri-Takács és 
mtsi. (2015) leíró statisztikát és többváltozós adatelemzést végeztek 27 termálkútra az 1960-2009 
közötti negyedéves kémiai és hőmérsékleti adatok feldolgozásával. Négy csoportot különítettek el, 
melyeket diszkriminancia analízissel validáltak: déli kutak és források, északi langyos vizek, északi 
meleg vizek, mély karsztkutak. Wilks’ Lambda statisztika alapján – a teljes időszakra – a 
hőmérsékletet és a klorid tartalmat találták a legfontosabb csoportformáló tényezőnek. Azt is 
megállapították, hogy az elkülönülés nem egyedi paraméterekre, hanem a paraméterek együttesének 
hatására vezethető vissza (Déri-Takács és mtsi. 2015). Ez az eredmény összhangban áll a 
Budai-termálkarszt forrásainak hierachikus klaszterezésével (Bodor és mtsi. 2014a in Mádl-Szőnyi 
és Tóth Á. 2015), a medenceléptékű feldolgozással és a hidrotermális komponens összetételére és 
eredetére vonatkozó – előzőekben vázolt – megállapításokkal (7.1.2. fejezet). A déli hidrotermális 
megcsapolódás központitól való elkülönülése statisztikailag is bizonyítható volt, ami a nagyobb 
TDS-ben (magasabb Ca2+, Mg2+ és SO4

2-), de alacsonyabb hőmérsékletben nyilvánul meg (vö: 7.1. 
táblázat). Az elemzés megállapította, hogy a csoportok elkülönülését a számottevő 
bányavíztelenítés sem tudta megváltoztatni, ami összhangban van az 5.1.4 alfejezet 
megállapításaival. Poyanmehr (2016) budapesti karsztkutak és források (80 db) vizének fő ionjai és 
a hőmérséklet adataiból kialakított adathalmazon elvégzett hierarchikus klaszterezéssel nagy 
vonalakban hasonló eredményre jutott.  
Ezekhez képest előrelépést jelentett a kombinált klaszter és diszkriminancia analizis (CCDA)136, 
mely ki tudta küszöbölni az előbbi értékelések szubjektivitását, és hét csoportban (SG1-7) 
optimalizálta a kutakra és forrásokra vonatkozó osztályozást (Kovács és Erőss 2017) (7.3. táblázat, 
7.3. ábra). A feldolgozást követően három csoport tovább bontásra került, így a Csepel II. kút 
elkülönült a Gellért-hegy előterében történő megcsapolódástól (SG3 és SG4). Az északi langyos 
források (SG2) és a Lukács fürdő langyos forrásai (SG1) is különváltak. A CCDA feldolgozás 
nyomán a Lukács fürdő meleg forrásai (SG6), valamint a Dagály és a Margitsziget észak III. kút 
(SG7) is elkülönült a Széchenyi I. és II. ill. a Margitsziget II. Magda kúttól (SG5) (Kovács és Erőss 
2017). Munkámban ezért a CCDA szerint elkülönített csoportokat (Kovács és Erőss 2017) 
vetettem össze a medencehidraulikai eredményekkel, a feldolgozás alapján levezetett utánpótlódási 
területekkel és levezetett áramlási irányokkal (7.2. ábra).  
Az északi forráscsoport (SG2) és a központi langyos források (SG1) elkülönülő csoportjai a 
medencehidraulikai értelmezés alapján intermedier áramlások kiáramlási területei, melyek 
utánpótlódási területeinek határát a h = 120 mBf-es ekvipotenciál137 jelzi (5.1. és a 7.2. ábra). A 
tomografikus potenciáltérképek alapján egy intermedier utánpótlódási terület kimutatható volt 
Dorog környezetében. Innen víz érkezhet az északi langyos forrásokhoz, összhangban a korábbi 
szerzők, köztük Poyanmehr (2016) megállapításaival. Ugyanakkor Budapest Ny-i részein és tőle 
Ny-ra egy nagy kiterjedésű, ~35×45 km2-es terület található a 120 mBf-es ekvipotenciállal 
                                                 
136 A feldolgozást a Déri-Takács és mtsi. (2015) adatbázison végezték el. 
137 E potenciálhatár lefutásának pontossága nem felel meg a földtani térkép léptékének, de jelzi a Budapest Ny-i részeit 
is magában foglaló potenciálhát jelenlétét. 
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lehatárolva. Ettől az ekvipotenciáltól a vizek Duna felé történő áramlása egyértelműen 
feltételezhető. Bár az ekvipotenciál ÉNy-i szakaszát az északi forrásoktól a Solymári-árok 
elválasztja, de az sem zárható ki, hogy az északi forrácsoport nem csak Dorog felől, hanem innen 
is kaphat utánpótlódást. Ugyanakkor az északi és központi langyos források CCDA szerinti 
elkülönülése inkább eltérő utánpótlódási területre utal.  
 

Név Rövidítés 
CCDA- 
csoport 

Lukács Római-forrás LRf SG1 
Lukács Török-forrás LTf SG1 
Lukács Boltív-forrás LBf SG1 
Lukács IVkút LIV SG6 
Lukács Antal kút LA SG6 
Csillaghegy- Észak CsÉ SG2 
Pünkösdfürdő P SG2 
Római-forrás II. RfI SG2 
Római-forrás I. RfI SG2 
Római-forrás III.  RfIII SG2 
Római-forrás IV. RfIV SG2 
Római-forrás V. RfV SG2 
Római-forrás VI. RfVI SG2 
Csillaghegy József kút CsJ SG2 
Csillaghegy Árpád kút CSÁ SG2 
Széchenyi I. kút SzI SG5 
Széchenyi II. kút SzII SG5 
Margitsziget II. Magdakút Ma SG5 
Dagály Béke kút DB SG7 
Margitsziget észak III. kút MszIII SG7 
Csepel II. kút CsII SG3 
Rudas Attila II. kút RAII SG4 
Rudas Hungária II. kút RHII SG4 
Rudas Juventus kút RJ SG4 
Rác Nagy-forrás RNf SG4 
Gellért Ősforrás GÖ SG4 
Gellért GT. III. kút GtIII SG4 

7.3. táblázat A budapesti források és kutak CCDA csoportjai Kovács és Erőss (2017) adatai alapján  

A következő kérdés a központi és a déli rendszer forrásainak és kútjainak elkülönülését okozó 
lehetséges tényezők értékelése, melyet részben már tárgyaltam. Az áramlási rendszerek lehatárolása 
során első közelítésben a 140 mBf-es potenciál maximumokat tekintettem a regionális utánpótlódás 
területeinek. Ennek értelmében a központi rendszer termálkútjai és forrásai utánpótlódása 
legnagyobb valószínűséggel a Dorog környékén kimutatott regionális potenciálmaximum felől 
várható. Ezt megerősíti az a tény, hogy a dorogi bányászati víztelenítés a központi termálkutakban 
és forrásokban, valamint az észak-pesti termálkarszt kutakban okozott kimutatható hatást (Csepregi 
in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007). A pesti mély kutakat magában foglaló SG5  csoportnál 
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7.2. ábra A budapesti megcsapolódási területek tágabb környezetére vonatkozóan a medencehidraulikai feldolgozásból levezetett utánpótlódási területek, intermedier és regionális 
áramlási irányok, a kutak és források helye és CCDA csoportosítása (Kovács és Erőss 2017), kiegészítve a Kis-Gellért-hegy kútjaival és lokális utánpótlódási területével. Háttér: 

Fodor földtani térképe (Fodor in Mindszenty és mtsi. 2000 után módosítva) 
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megvalósul a regionális beszivárgási terület felől érkező víz „alááramlása” 138 , továbbá a 
Gödöllői-dombság és a Pesti-síkság miocén és oligocén rétegeiből származó medencefluidum is 
hozzájárulhat a hidrotermális komponenshez. A központi rendszer Rózsadomb előterében 
kutakkal feltárt termálvizes tagjai (SG6) az előbbi csoporttól elkülönülve keveredést tükröznek a 
központi langyos komponens és az „alááramló” regionális kompones között. Ez a keveredés a 
termelés hatására következik be139, ugyanakkor utánpótlódási területük feltehetően megegyezik a 
pesti termálkutakéval. Az SG7 csoport kútjainak SG5 és SG6 csoportoktól való elkülönítéséhez a 
medencehidraulikai feldolgozás nem szolgált újabb adalékkal.  
A déli és a központi rendszerek elkülönülésének hidraulikai okait már tárgyaltam, amikor azt a két 
rendszer között kimutatott felszínalatti vízválasztóval, valamint a „potenciál süllyedékkel” 
magyaráztam. A déli rendszer regionális utánpótlódása feltehetően a Bicske tágabb környezetében 
(h = 140 mBf potenciáldóm) beszivárgó vizekből várható. Felmerül a kérdés, hogy a Budakeszi és 
Tétényi-plató, mint regionális utánpótlódási terület (h = 140 mBf-es zárt potenciál maximum) hová 
és milyen irányban szolgáltat utánpótlódást. Az előbbi potenciáldóm szintjében HCS5VV-VF (felső 
miocén sziliciklaszt és mészkő), az utóbbinál HCS4 VV-VF (felső oligocén valamint alsó és 
középső miocén sziliciklaszt) található Fodor in Mindszenty és mtsi. (2000) térképe alapján (7.2. 
ábra). Ez arra utal, hogy ezek a potenciáldómok a bicskeitől eltérően a fedőképződményekben 
alakulnak ki és feltételezhető, hogy vertikális átszivárgással juttatnak vizet a HSG1-2-be.  Ez 
magyarázatot adhat arra is, hogy a déli rendszerben a numerikus modellezés intermedier és 
regionális ág megcsapolódását mutatta ki egymás mellett (5.3.b és 6.3.b. ábra). A Gellért-hegy 
előtere dominánsan intermedier hidrotermális megcsapolódás (SG4), míg a Csepel II. kút (SG3) 
környezete a regionális kiáramlást reprezentálhatja (5.1. és 7.2. ábra). A két CCDA-csoport 
elkülönülésének oka az lehet, hogy a Gellért előterében megcsapolódó vizek (SG4) Bicske mellett 
feltehetően Budakeszi potenciáldómok felől kapnak utánpótlódást, míg a Csepel II. a Tétényi-plató 
irányából. Itt kell megjegyezni, hogy a déli rendszer kútjai tekintetében a bányavíztelenítés hatását 
nem lehetett kimutatni, ami összhangban áll az utánpótlódási területek fentebb vázolt 
elkülönülésével (Csepregi in Alföldi és Kapolyi szerk. 2007).  

7.1.4 Lokális megcsapolódás a Kis-Gellért-hegynél  

A Gellért-hegy mögött, tőle Ny-ra egy áramlási ág végződik, amely a Kis-Gellért-hegy kútjainak 
vizeivel azonosítható (6.3.b és 7.2. ábra) (Erhardt és Ötvös 2011). A Kis-Gellért-hegyen három 
kútról tudunk, melyek felső-triász dolomitot harántoltak140, hőmérsékletük 13-14 oC közötti, összes 
oldott anyag tartalmuk 496-754 mg/l, klorid tartalmuk pedig 30-50 mg/l. Bár a CCDA értékelésben 
nem szerepelnek, de  medencehidraulikai feldolgozás alapján ezek lokális áramláshoz köthetők, 
melynek beszivárgási területe a Széchenyi-hegy potenciáldómja. Kémiai paramétereiket a források 
klaszterezési eredményével és a modellezett áramlási képpel összehasonlítva jó egyezést találunk 
(Bodor és mtsi. 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015). 
 
 

                                                 
138 A regionális pályán Dorog környezetében beszivárgó víz a potenciometrikus és a TDS térképek alapján a Duna alatt 
áthaladva bejuthat a Gödöllői-dombság alá. 
139 Természetes megcsapolódásuk idején ezek elkülönültek (5.2. ábra). 
140 Talpmélységük 80-90 m közötti. A víztartó fedett, leszorított tükrű, a kutak nyugalmi vízszintje h = 104 mBf 
létesítéskori adataik alapján (Vízföldtani naplók) (Erhardt és Ötvös 2011). 
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7.2 Izotóphidrológiai adatok a medencehidraulikai eredmények tükrében 

A Budapestre levezethető utánpótlódási, megcsapolódási területeket és irányokat összevetettem 
archív izotóphidrológiai elemzések eredményeivel annak érdekében, hogy kiderüljön, az eltérő 
áramlási pályák és vízösszetétel megjelenik-e ezekben (7.2. ábra). A stabilizotóp adatokat nem 
vontam be az értékelésbe, bár számos adat áll rendelkezésre különböző forrásokból (Babidorics és 
mtsi. 1998), legutóbb pedig Poyanmehr (2016) munkájából141. Szabó és mtsi. (2009) megállapítását 
emelném ki, mely szerint a termálvizek δ18O = (–12,50)-(–10,95) ‰ értékei a jégkorszak során 
történt beszivárgásra utalnak. Ezzel szemben a hideg vizek δ18O = (–10,67)-(–9,38) ‰ értékeit a 
szerzők holocén beszivárgásúnak minősítik. A köztes értékekkel jellemzett langyos vizeket (–
10,58)-(–10,30) ‰ a kettő keveredéséből vezetik le, vagy átmeneti beszivárgási korúnak tekintik.  
A szakirodalomban hozzáférhető trícium adatok és értelmezésük a meteorikus komponens 
megértését segítheti.  Balderer és mtsi. (2014)  36Cl adatokat értelmezett, melyek alkalmasak lehetnek 
a rendszer hosszú tartózkodási idejű felszínalatti medencekomponensének kimutatására142. A 14C 
koradatok Deák (1979) és az Aquifer Kft. 2001-2002 (Erhardt és Ötvös 2011) méréseiből álltak 
rendelkezésre. Az előbbiek régi, ámde megbízható adatok, utóbbiaknál a mérési hiba nem ismert, 
így ezek csak tájékoztató jelleggel vehetők figyelembe143. A Budai-termálkarszt területén a központi 
és a déli rendszer elkülönülése szempontjából fontos a szulfát eredete a vízben 144 . Ezért a 
rendelkezésre álló kénizotóp adatokat is összegyűjtöttem, melyeket a Budai-termálkarsztra 
vonatkozóan elsőként Szabó és mtsi. (2009) értelmeztek. Ezeket kiegészítettem Erőss (2010) 
méréseiből rendelkezésre álló és néhány, az ATOMKI által mért saját kutatásból származó adattal. 
A kutak, források helyét a 7.3. ábra, az összegyűjtött adatokat a 7.4. táblázat foglalja össze. 

7.2.1 Összevetés a TU, 14C és 36Cl értelmezésekkel és CCDA-csoportokkal 

Első lépésben a medencehidraulikai eredményeket a trícium adatok és a CCDA-csoportok (Kovács 
és Erőss 2017) összefüggésében vizsgáltam (7.3. és 7.4.a ábra). A központi megcsapolódás 
termálkútjai, melyek a CCDA szerint két csoportba sorolódtak (SG5 és SG7), gyakorlatilag trícium 
mentesek (TU < 0,5), ami alátámasztja azt a megállapítást, hogy regionális áramlási rendszert 
csapolnak meg (7.2. ábra). A Lukács IV. kút, mely az SG6 csoportba tartozik és elkülönül az 
előzőektől, már magasabb, 1,5 TU-val jellemzett, ami 1952 előtti és utáni vizek keveredésére utal 
(Mazor 1991). A déli rendszer két alcsoportjának CCDA szerinti elkülönülését a trícium adatok is 
megerősítik. A Csepel II. kút (SG3) trícium mentes, ami összhangban áll a hidraulikai eredménnyel, 
mely szerint a vizét szolgáltató áramlási rendszer regionális. Ezzel szemben a Gellért-hegy 
előterében (SG4) valamennyi kút és forrás trícium tartalma (TU: 1-4). friss beszivárgású vizekkel 
való kapcsolatra utal. E csoporton belül hidraulikai és vízkémiai alapon keveredési komponensek 
(meteorikus és hidrotermális) nem voltak kimutathatók. Elképzelhető, hogy a TU tartalom az 
intermedier áramlás vizeihez köthető. Az sem zárható ki azonban, hogy a trícium a környező 
talajvízzel történő keveredést jelzi. Ez leginkább a Rác Nagy-forrás1 és Kis-forrás2 esetében 
                                                 
141 Fórizs (2019) szóbeli közlése szerint a stabilizotóp adatok tőle származnak, publikálásuk folyamatban van. 
142  A 36Cl meghatározás összetettsége miatt csak arra vállalkozom, hogy Balderer és mtsi. (2014) értelmezését 
összevetem a medencehidraulikai eredményekkel, de adatai megbízhatóságát nem tudom minősíteni. 
143 Meg kell jegyezni, hogy ezekben az adatokban a többlet széndioxid a valódinál idősebb vízkort eredményezhetett, 
amit ma már korrekcióba vesznek a méréseknél (Fórizs et. al. 2007). 
144 A szulfát és a kén-hidrogén közötti redox folyamatokban bonyolult a 34S frakcionálódása, itt is felmerül a különböző 
laboratóriumokban mért adatok összehasonlíthatósága és az, hogy általában vagy csak a szulfátban vagy a kén-
hidrogénben mérnek kénizotópot. A 34S értéke viszont egy mintára vonatkozóan a szulfátban és a vele egyensúlyban 
levő kén-hidrogénben eltérő lehet. A kén-hidrogénben és a szulfátban mért δ34S értékek ezért sem hasonlíthatók össze 
közvetlenül (Varsányi Zoltánné szóbeli közlése 2019).  
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7.3. ábra Izotóphidrológiai mérési adatok helye, kutak és források (adatok: 7.4. táblázat), kiemelve a Rózsadomb (központi) és a Gellért-hegy előtere (déli) megcsapolódási területeket 
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7.4. táblázat Budapest tágabb környezetére összegyűjtött és az értelmezés során figyelembe vett izotóphidrológiai és kiegészítő hőmérséklet és kémiai adatok, továbbá a kutak és források CCDA besorolása (Kovács és Erőss 2017) . Egy-egy kútra, forrásra 

vonatkozóan a vastag vonalak közötti oszlopok adatai állnak egymással összefüggésben.  
Adatok forrása: 1: Deák (1979); 2: Aquifer Kft 2001-2002 (Erhardt és Ötvös 2011); 3: Szabó és mtsi. (2009); 4: ATOMKI mérés, saját adat (2013); 5: Balderer és mtsi. (2014); 6: Erőss (2010)   

 

Név Rövidítés
Hőmérséklet 

ₒC
Cl- 

mg/l
36Cl/Cl · 10-15 Tricium (TU) · 

(+/-σ)
Adat 

forrás

14Ckor 103 

év 
A0=85(%)m

Adat 
forrás δ34S CDT‰ 

Hőmérséklet 
ₒC 

SO4
2- 

mg/l
Adat 

forrás CCDA Megjegyzés

Csepel II. kút CsII 45,2 186,00 26,00 0,50 5. 15,61 45,2 321,00 3. SG3  termálkút
Rudas Juventus  kút RJ 42,7 148,00 30,00 1,30 5. 19,50 2. 9,00 44,6 379,00 6. SG4 termálkút
Gellért Ősforrás 1 GÖf1 39,7 1,90 2. 21,50 2. 8,50 37,3 375,00 6. SG4 termálforrás
Gellért Ősforrás 2 GÖf2 29,6 137,00 1,57 4. 7,50 29,6 368,80 4. SG4 termálforrás
Rudas Diana Hygieia-forrás1 DHf1 29,1 122,00 4. 7,20 29,1 362,00 4. termálforrás
Rudas Diana Hygieia-forrás2 DHf2 29,1 122,00 1,21 4. 7,50 31,4 332,00 6. termálforrás
Rác Kis-forrás (Mátyás)1 RKf1 35,7 6. 7,10 35,7 355,00 6. termálforrás
Rác Kis-forrás (Mátyás)2 RKf2 42 3,60 2. termálforrás
Rác Nagy-forrás1 RNf1 43 4,10 2. 7,30 37,4 331,00 6. SG4 termálforrás
Rác Nagy-forrás2 RNf2 36,6 114,00 1,34 4. 6,50 36,6 335,60 4. SG4 termálforrás
Kis Gellért-hegy kút KG 17 15,30 2. 0,10 2. hidegvizes kút
Gülbaba-forrás GBf 39 1,80 2. termálforrás
Rudas Attila II. kút RAII 41 1,30 2. SG4 termálkút
Geh-1 GEH 41 2,10 2. termálforrás
Rudas Hungária II kút RHII 43 2,80 2. SG4 termálkút
Gellért GT. I. kút GTI 42 2,40 2. 21,10 2. termálkút
Gellért GT-II kút GTII 44 2,70 2. 19,80 2. termálkút
Gellért GT-III kút GTIII 43 1,70 2. 21,80 2. 7,80 42,5 337,00 6. SG4  termálkút
Gellért GT-VI. kút GTVI 43,5 2,70 2. 20,60 2. termálkút
DM-5 DM 30 9,80 2.  talajvízkút
GRP-10 GRP1 36 3,90 2. talajvízkút
Széchenyi II. kút1 SzII1 76,8 189,00 9,00 0,50 5. 14,60 1. 17,18 76,8 195,00 3. SG5 termálkút
Széchenyi II. kút2 SzII2 73,7 170,00 0,08 4. 16,50 73,7 215,30 4. SG5 termálkút
Paskál kút Pa 69,7 96,00 19,00 0,50 5. 16,50 1. 13,35 67,7 148,00 3. termálkút
Margitsziget II. Magdakút Ma 68,6 166,00 17,00 0,50 5. 11,90 1. 16,12 69,0 202,00 3. SG5 termálkút
Lukács IV. kút LIV 52,5 129,00 31,00 1,50 5. 8,50 1. 11,63 161,00 3. SG6 termálkút
Dagály Béke kút DB 37,5 75,00 23,00 0,60 5. SG7 termálkút
Margitsziget IV. kút MszIV 36,9 76,00 25,00 0,50 5. 9,68 38,1 120,00 3. SG7 termálkút
Molnár János barlang1 MJb1 21,4 37,00 3,09 4. -5,60 21,4 121,00 4. langyosforrás
Molnár János barlang2 MJb2 19,3 39,00 3,03 4. -5,20 19,3 122,40 4. langyosforrás
Lukács Római-forrás1 LRf1 20,8 34,00 358,00 4,30 5. -5,66 140,00 3. SG1 langyosforrás
Lukács Római-forrás2 LRf2 18,9 36,00 3,09 4. -8,30 18,9 116,60 4. SG1 langyosforrás
Csil laghegy József-kút CshJ 27,8 18,00 199,00 1,00 5. SG2 langyos kút
Csobánka Szentkút-forrás CsSzkf 10 14,00 1007,00 4,30 5. 1,32 247,00 3. hidegforrás
Lukács Boltív-forrás1 LBf 22 3. 4,70 1. -4,91 140,00 3. SG1 langyosforrás
Lukács Török-forrás1 LTf1 38,7 142,00 4 4. SG1 langyosforrás
Lukács Török-forrás2 LTf2 23,9 3. -3,60 23,9 132,00 3. SG1 langyosforrás
Lukács V. kút LV 10,28 3. 10,28 120,00 3. termálkút
Kvassay kút K 46,2 3. 11,65 337,00 3. termálkút
Pesterzsébet kút Pe 41,8 3. 11,32 331,00 3. termálkút
Tétényi úti kórház Tk 15,60 1. termálkút
Rudas Török-forrás1 RTf1 38,7 142,00 4. 6,85 350,00 4. termálforrás
Rudas Török-forrás2 RTf2 7,50 35,7 333,00 6. termálforrás
Rudas Mátyás-forrás RMf 37 113,00 6. 7,10 37,0 299,00 6. termálforrás
Rudas XIV kút RXIV 43,2 138,00 6. 7,40 43,2 289,00 6. termálkút
Margitsziget III. kút MszIII 37,8 3. 10,19 37,8 126,00 3. termálkút
Dunasétány kút DS 45,3 146,00 6. 10,10 45,3 366,00 6. termálkút
Göd kút G 50,4 3. 14,01 50,4 787,00 3. termálkút
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feltételezhető, ugyanis ezek trícium tartalma és hőmérséklete a GRP1 talajvízkút értékeihez áll 
közel. A DM talajvízkút ezekhez képest is magasabb, friss víz kapcsolatot jelző trícium értékkel 
jellemezhető (TU~10) (7.3. és 7.4.a ábra). 
A központi megcsapolódás langyos vizei a vártnak megfelelően elkülönülnek a Lukács IV.-től és 
TU: 3-4,3 értékkel jellemzettek (SG1). Egyes adatok némileg eltérnek a várttól, így az északi langyos 
források közé tartozó Csillaghegy-József-kút (SG2) TU:1 értéke és a Csobánka Szentkút-forrás TU: 
4,3 értéke. Mindkettő némileg alacsonyabb a medencehidraulikai eredmények alapján vártnál. A 
legmagasabb TU értéket a Kis-Gellért-hegy kútjában mérték, ami összhangban van azzal, hogy 
lokális áramláshoz köthető. Az értékek szoros kapcsolatról árulkodnak a Széchenyi-hegy környékén 
kijelölt beszivárgási területtel. 
A 14C mérésekből megállapított vízkor adatokat a trícium adatokkal összevetve ábrázoltam (7.4.b. 
ábra). Ahogyan már utaltam rá, ezek megbízhatósága is megkérdőjelezhető, ebből adódóan 
legfeljebb trendjeik értékelhetők. A Gellért-hegy előterében megcsapolódó vizek kora 19,5-
21,8×103 év145. Ezzel szemben a pesti mély kutakra megállapított kor ennél fiatalabb, 11,9-16,5×103 
év közötti146. Az utóbbi, a központi rendszer vizeinek a déli rendszerhez képest fiatalabb kora a 
medencehidraulikai helyzetből adódó aktívabb vízforgalmával (alááramlás) magyarázható 147 . A 
Lukács IV.-nél a keveredés hatása egyértelműen bizonyítható, ugyanis ennek kora 8,5×103 év. 
Polyanmehr (2016) 14C transzport modellezésel szintén azt találta, hogy a Széchenyi II. kút felől a 
Margitsziget II. és a Lukács IV. felé fiatalodik a termálvíz.  
A Budai-termálkarszt vizeinek eltérő eredetére vonatkozó eredményekhez szolgálnak adalékkal  a 
Balderer és mtsi. (2014) által mért és feldolgozott 36Cl eredmények148 (7.4.c ábra). Megállapítható, 
hogy a 36Cl/Cl- arány csökken a Cl- tartalom növekedésével és a hőmérséklettel. A pesti mély kutak 
elkülönülése (SG5) itt is megfigyelhető, azaz az alááramló regionális termálvíz komponens 
jellemezhető a legkisebb 36Cl/Cl értékkel. Növekvő 36Cl/Cl- arány azonosítható a Lukács IV. felé 
(SG6) (Kovács és Erőss 2017), amit a karsztkomponens hozzájárulása indokol. A déli rendszerre 
vonatkozó két adat is illeszkedik e trendbe: a Csepel II. (SG3) és a Rudas Juventus kút (SG4). Az 
északi megcsapolódás langyos vizeit tekintve a Csillaghegy József-kútra jellemző 36Cl/Cl- arány 
alacsonyabb, mint a központi megcsapolódáshoz tartozó Lukács Római-forrásé, követve a trícium 
adatokból kiolvasható mintát. Ez az északi forrásoknál kevesebb friss víz hozzájárulására utal a 
központi langyos forrásokkal összevetve. Mindezek együttesen a korábban felvetett két 
utánpótlódási lehetőség közül a távolabbi, Dorog környéki beszivárgási terület lehetőségét erősítik 
(7.2. ábra). Balderer és mtsi. (2014) felvetik, hogy a pesti kutakra jellemző alacsony 36Cl/Cl- arány 
az egyensúlyi állapot elérését és nagyon hosszú (millió éves) tartózkodási időt jelezhet. Ezt a 14C 
vízkorok tükrében nem tartják reálisnak, ezért felvetik egy „idős” felszínalatti vízkomponens 
hozzákeveredésének lehetőségét. Hasonló folyamatra utalnak Fórizs és mtsi. (2007), akik a 
pleisztocén végén beszivárgott termálvíz komponens magas Na+ tartalmát azzal magyarázzák, hogy 
a meleg komponens „nagy mélységbe jutva, kis mennyiségű fosszilis sós vízzel érintkezik, 
miközben 80-100 oC-ra felmelegszik” 149  (Tóth 2007 in Fórizs és mtsi. 2007). Az előbbi 
feltételezésekkel összhangban a „medencekomponens” „hidrotermális” komponeshez való 
hozzájárulását a medencehidraulikai feldolgozás bizonyította.  
                                                 
145 Ezekben némi friss víz hozzákeveredése volt kimutatható a TU mérések alapján. 
146 TU mentes vizek. 
147  Valamennyi központi rendszerbe tartozó kút a Budapesten Ny-K-i irányban húzódó felszínalatti vízválasztó 
közelében, de attól É-ra található (7.2. ábra). 
148 Értelmezésük kiindulópontja, hogy a 36Cl döntően meteorikus beszivárgás révén kerülhet a felszínalatti vízbe 
(Phillips 1986). 
149  A δ18O és a (Na++K+)/(Na++K++Mg2++Ca2+) meq% értékek összehasonlításával két keveredési vonalat 
azonosítottak, melyből le tudták vonni ezt a következtetést (Fórizs és mtsi. 2007). 
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7.2.2 A szulfát lehetséges eredete a medenceléptékű értelmezés, a δ34S értékek és a 
CCDA-csoportok tükrében  

Annak ellenére, hogy medencehidraulikai feldolgozás a szulfát eloszlásról nem készülhetett150, 
mégis fontos kérdés a szulfát lehetséges eredete és a területi eloszlását befolyásoló okok feltárása. 
A szulfát mennyisége alapján a központi (< 250 mg/l) és a déli rendszer (> 250 mg/l) 
megcsapolódó vizeinél mért adatok egyértelműen elkülönülnek (Erőss és mtsi. 2011b; Mádlné 
Szőnyi és mtsi. 2018) (7.4.d ábra). A szulfát eredetével kapcsolatban az alábbiakban felvázolt 
lehetséges magyarázatok a rendelkezésre álló adatokkal és értelmezésükkel kapcsolatban a korábban 
kifejtett bizonytalanság mellett kezelendők (7.4.d ábra).  

Langyos források és kutak 

A központi rendszer langyos forrásainak (SG1) szulfátja a rendszer termálvizeinek alsó 
tartományában marad, δ34S értékei negatívak, ami a termálvizek pozitív értékeitől eltérő eredetére 
utal. Lehetséges forrás lehet a Budai Márga formáció piritje. A Molnár János-barlangból származó 
pirit δ34S értéke (– 6,7 +/– 0,5 ‰) (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2018) nagyon közel áll a központi 
langyos források, köztük a Molnár János-barlang Boltív-forrásának δ34S értékéhez. Ebből 
feltételezhetjük151, hogy a langyos források szulfátja a Budai Márga piritjéből származtatható, ahogy 
erre korábban már Erőss és mtsi. (2011b)  és  Poros és mtsi. (2010) is utaltak (7.4.d ábra). 

Mély termálkutak és termálforrások 

A mély termálkutakat tekintve a δ34S-érték mindkét rendszerhez tartozó vizek esetében > 10 ‰ 
(Széchenyi II. és Csepel II. kutak). Ezzel szemben a Gellért-hegy előterében található sekély 
kutakban és forrásokban értéke kevesebb, 5-10 ‰. A központi rendszer termálkútjaira lineáris 
összefüggés feltételezhető a szulfát tartalom és a δ34S között, ami az intermedier és a regionális 
áramlási ágak vizeinek keveredésével magyarázható. A Göd termálkútnak a δ34S 14 ‰ és a szulfát 
tartalma is magas, ami a Gödöllői-dombság felől származó medencefluidumokkal való szorosabb 
kapcsolatot jelezhet. 
A déli rendszer mély kútjainak kénizotóp értékei hasonlóak a pesti termálkutakéhoz, a hasonlóság 
mellett viszont a jelenlévő szulfát mennyisége az előbbiek esetében jelentősen nagyobb. A 
legpozitívabb δ34S értéket a Csepel II. kútból mérték, ami a pesterzsébeti és Kvassay, majd a 
Dunasétány kút irányába csökken a szulfáttartalom egyidejű növekedése mellett (7.3. ábra). A fönti 
trendek mellett tehát a dél- budai termálkutak (SG3) és a Gellért előtere (SG4) között a CCDA 
(Kovács és Erőss 2017) szerinti különbség a kénizotóp adatokban is megmutatkozik. Ezt a 
medencehidraulikai feldolgozás eltérő áramlási rendszerekkel (intermedier és regionális) 
magyarázza. A kénizotóp értékek a központi és déli rendszer mély kútjaira hasonló tartományba 
esnek (9,6-17,2  ‰), ami alapvetően hasonló eredetre utal. Az utóbbiak nagyobb szulfát tartalma 
viszont a déli rendszerben „többlet” szulfát jelenlétére enged következtetni Erőss (2010) 
megállapításával összhangban (6.1. táblázat). A szulfát eredetét – stabil kénizotópos vizsgálatok 
alapján – korábban elsődlegesen perm korú evaporitok beoldódásából származtatták (Szabó és 
mtsi. 2009). Felmerült triász evaporitból történő hozzájárulás lehetősége is. Üledékes szulfátokon 
mért δ34 S adatok perm korú minták átlagára 12,78 ‰-et, a triász korú minták átlagára 24,28 ‰-et 
adtak (Hámor 1991). Triász evaporitok bizonyított jelenlétével azonban nem számolhatunk a 
területen (4.1.c ábra) (Haas 2012). Felmerülhet a H2S mint kénforrás szerepe is, amely a 

                                                 
150 Megbízható adatok hiánya miatt. 
151 Nem állnak rendelkezésre egyetlen mintából a szulfátra és vele egyensúlyban lévő kén-hidrogénre vonatkozó 
izotópmérések. 
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7.4.a ábra Kutak és források TU vs. T értékei (pontokkal kiemelve: TU: 0,5 és 10 értékhatárokat) a hőmérséklet függvényében a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 

2017) feltüntetésével (kutak helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. táblázat) 

 

 
 

7.4.b ábra Kutak és források TU  vs. 14C diagramja a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. táblázat) 
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7.4.c ábra Kutak és források 36Cl/Cl- vs. Cl- tartalma Balderer és mtsi. (2014) adatai alapján a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak helye: 7.3. 

ábra, adatok: 7.4. táblázat)  

 

 
7.4.d ábra Kutakban és forrásokban mért δ34S vs. SO42- (a 250 mg/l SO42- érték kiemelésével) a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak helye: 

7.3. ábra, adatok: 7.4. táblázat) 
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medencekomponssel szállítódhat (Machel 1992; Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). Irodalmi adatok 
alapján a H2S δ34S értéke 10 ‰ (Erőss és mtsi. 2011b), ami a termálvizek δ34S értékének alsó 
tartományába esik (6.1. táblázat). 
Mindezek nem szolgálnak megfelelő magyarázattal és további lehetséges szulfátforrások bevonását 
teszik szükségessé. A szulfát kérdés tekintetében a déli és az északi rendszer szulfátja lehetséges 
közös eredetének a megtalálása hozhat előrelépést. E téren felmerülhet a medencefluidum, mint 
közös szulfátforrás gondolata. A medencefluidum diagenezis története nem ismert, nincsenek 
megbízható adataink szulfáttartalmáról sem. Irodalmi adatok alapján annyi tudható, hogy a 
kainozoós tengervíz δ34S tartalma 13-18 ‰ közötti, ami a termálvizek értékeinek tartományába esik 
(Clark és Fritz 1997) (7.4.d. ábra).  

A többlet szulfát lehetséges forrásai a déli rendszerben 

A hidrotermális komponensnél amennyiben alaphegységi felső-perm evaporitok (Tabajdi Evaporit, 
Dinnyési Dolomit) hozzájárulásával számolunk, akkor ezek – a rendelkezésre álló pre-kainozoós 
alaphegység térkép alapján – valóban csak a déli rendszer esetében jöhetnek szóba (4.1.c. ábra). 
Azaz, mint közös szulfátforrás, nem számolhatunk vele. A perm evaporitok δ34S tartománya 
beleesik a kainozoós tengervíz szulfát izotóp tartományába. Így hozzájárulásuk esetén a központi 
és a déli rendszer mély kútjaiban a hasonló izotópösszetétel mellett is magyarázható lenne a többlet 
szulfát jelenléte. A medencehidraulikai adatok azonban nem jeleznek – a jelenlegi áramlási helyzetre 
vonatkozóan – aktív kapcsolatot  a perm evaporitokkal. 
Elvben az sem zárható ki, hogy a budapesti termálvizek szulfáttartalma részben a Tardi Agyag 
formáció piritjének oxidációjából származik (Szabó és mtsi. 2009). A Tardi Agyag piritjének összes 
δ34S tartalma 2,6 ‰ (Vető és mtsi. 1999), az Alcsútdoboz-3 fúrásból származó minta alpján. E 
képződmény nagy kiterjedésben és vastagságban van jelen a területen. A medencehidraulikai 
eredmények alapján a vertikális átszivárgás vagy beszivárgás lehetősége ezen keresztül fennáll. Ez 
a folyamat azonban a felszínközelben lehet számottevő. Így nem meglepő, hogy a termálvizekre 
rendelkezésre álló értékek nem hozhatók ezzel összefüggésbe. Egyedül a Csobánka Szentkút-forrás 
mutat közelálló értéket, amely egy lokális karsztforrás (7.4.d ábra). 
A rendszerben többlet szulfát forrásként jöhetnek szóba a miocén evaporitos fedőképződmények. 
Jámbor (1974) a Zsámbéki-medencében 260 m mélységben anhidrit és gipsz réteget talált. Az 
evaporit 152  jelenléte az üledékképződési környezet hiperszalin voltára utal (Palotás 2014). 
Bizonyíthatóan csak itt fúrták meg e képződményt, de analógia alapon hasonló környezetek a 
területen belül máshol is előfordulhatnak153. A Gellért-hegyet is érintő modellezett szelvény alapján 
a Zsámbéki-medencében leáramlás jellemző (6.3.a ábra). Nem zárható ki tehát, hogy a vízbe 
beoldódó szulfát hozzáadódhat a karbonátos víztartó vizéhez.  
A Gellért-hegy előterében fakadó kutakban és forrásokban a termálkutakhoz képest negatív 
eltolódást találunk: δ34S <10‰. Ezt részben a Budai Márga piritjének hatása okozhatja, mely 
negatív eltolódást okozhat az értékekben. Mindazonáltal számolnunk kell a jelenlegi 
forrásmedencékben megfigyelhető bakteriális aktivitás δ34S értékekre gyakorolt, szintén negatív 
eltolódást okozó hatásával is (Erőss 2010, Erőss és mtsi. 2012a, Anda és mtsi. 2015). 

                                                 
152 A szarmata evaporitból sajnos nem áll rendelkezésre kénizotóp adat. A Ráckeve-1 fúrás, ~200 m vastag középső-
bádeni evaporitot (gipsz és anhidrit) harántolt (Palotai 2013). Ennek anhidritjéből rendelkezünk mérési adattal, (δ34S: 
~12-13 ‰) (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a). Ezt az adatot azonban nem lehet összefüggésbe hozni a tágabb 
környezettel, hiszen ezt a sómedencét a Pannon-medencében egyedülállónak értékelik (Palotai 2013).  
153 Szarmata képződmények jelenlétével és hasonló mechanizmussal elvi szinten a Tétényi-fennsíkon, tőle Ny-ra és a 
pesti oldalon, az egykori szarmata tengeröböl területén is számolhatunk (Sztanó Orsolya szóbeli közlése 2019). Az 
evaporit jelenléte és lehetséges hozzájárulása azonban legfeljebb csak analógia alapján megfogalmazható hipotézis. 
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8 KITEKINTÉS  

8.1 A munka elméleti és gyakorlati jelentősége, a lépték fontossága 

A nagy vastagságú karbonátos víztartók folyadékáramlási rendszereinek értékelése kihívás a 
rendelkezésre álló adatok korlátozott száma, a nagy feltárási költség és a technikai nehézségek miatt 
(Alley és mtsi. 2013; Tsang and Niemi 2013). Ezért fontos a bennük zajló medenceléptékű 
vízáramlások folyamatainak és mintázatának elméleti és gyakorlati célú megértése. A vastag 
karbonátos víztartókban zajló vízáramlások rendszerszintű megértésének tudományos és gazdasági 
jelentőségét az elsők között vetettük fel a nemzetközi szakirodalomban (Goldscheider és mtsi. 
2010; Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015; Parise in Stevanović szerk. 2015; Tóth és Mádl-Szőnyi 2016; 
Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017b).  
Számos olyan vízellátási (fenntartható ivóvíztermelés), ökológiai (a karbonátos víztartó 
rendszerekhez kapcsolódó ökoszisztémák), környezetvédelmi (források elapadása majd 
visszatérése, elszennyeződése) vagy geotechnikai (karsztos üregek beszakadása), hidrológiai-
geomorfológiai (barlangok kialakulása, ásványtársulások és ezek védelme), geotermikus és 
szénhidrogén-feltárási és visszasajtolási problémával találkozhatunk, ahol fontos a felszínalatti 
vízáramlási rendszerek folyamatainak medenceléptékű megértése és a probléma megfelelő skálán 
történő kezelése. Megvizsgáltuk, hogy milyen léptékű elemzésekre van szükség, ha egy tervezett 
ivóvízkút hatását értékeljük egy golfpálya vízellátására vonatkozóan (Tóth Á. és Mádl-Szőnyi 2016). 
A termálforrások és a kapcsolódó kutak vizét számos fürdő hasznosítja világszerte, ahogy 
fővárosunkban a Budapest Hévizei és Gyógyfürdői Zrt., és e fürdők biztonságos vízellátásának és 
fenntartható hőhasznosításának tervezése szempontjából az áramlási rendszerek megértése 
különös jelentőségű (Parise és mtsi. in Stevanović 2015; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2015b).  
Fedett karbonátos víztartókban – ahogy a Paleogén-medence esetében is tapasztaltuk – a 
medenceléptékű és a medencefejlődéshez kapcsolódó hipogén karsztosodási folyamatok a 
szénhidrogén migráció és a felhalmozódás lehetőségeit számottevően befolyásolják (Mádlné Szőnyi 
és mtsi. 2013a; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017b). A fedett karbonátokban 
kialakuló vízáramlási rendszerek a világ több pontján hozzájárulnak az MVT (Mississippi Valley 
Type) érctelepek felhalmozódásához (Garven és mtsi. 1993; Deming 2002). A CO2 földtani 
közegbe történő elhelyezése szempontjából fontosak a karbonátos képződményekben kialakuló 
sósvizes rezervoárok. A besajtolás tervezése miatt lényeges a bennük zajló vízáramlások és 
nyomásviszonyok megismerése (Poros 2011; Goldscheider és mtsi. 2010; Zhang és mtsi. 2011).  
E gyakorlati problémák megoldása szempontjából meghatározó a dolgozatban vázolt 
megkülönböztetés a vízgyűjő-víztartó és a medencelépték között, illetve ez utóbbi alkalmazása 
(Tóth 2000). A medenceléptékű közelítés  lehetőséget kínál a felmerülő kérdések korábbiakhoz 
képest új szemléletű kezelésére és arra, hogy feltárjuk a különböző fluidumok migrációs 
mechanizmusait és azok összefüggéseit. Ez teremti meg az alapját a víz- és szénhidrogén készletek 
és a geotermikus energia hasznosítás jövőbeni összehangolásának, ahogyan arra az ENeRAG 
H2020 geofluidumokkal foglalkozó projekt „dinamikus rendszerszemlélet” koncepciójában 
utaltunk (ENeRAG 2018).   

8.2 A kapcsolódó lokális jelenségek  

A kiválási és hipogén karsztosodási jelenségek terén végzett kutatásaink kifejtése mesze meghaladná 
e munka kereteit (Mádlné Szőnyi 2017). Ugyanakkor ezek az eredmények nem jöhettek volna létre 
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a dolgozatom tárgyát képező medencehidraulikai megközelítés nélkül, melynek egyik fontos 
következménye, hogy a felszínalatti vízáramlási rendszerek recens és múltbéli következményeit e 
keretbe illesztve nyomozhatjuk (3.1. ábra). Az alkalmazott módszertani megközelítés értelmében a 
hipotézismodellben és a valós vízáramlási rendszermodell megalkotásában is kiemelt jelentőséget 
kaptak a források (3.1. és 3.5. ábra). A forrásokra nem csak, mint megfigyelési objektumokra 
tekinthetünk, hanem úgy is, mint a vízáramlási rendszerek következményeként létrejött 
megcsapolódási jelenségeket összefoglaló fogalomra. A „virtuális forrás” (Tóth 2009b) 
koncepcióból kiindulva jöttünk rá, hogy a termálforrások környezetében általánosan megfigyelhető 
biofilm is kapcsolható a termálforrást létrehozó áramlási rendszerhez és annak jellemzőihez. Az 
irodalomban biofilmként emlegetett kiválást eredete, a biológiai és kémiai összetevők együttes 
jelenléte miatt biogeokémiai kiválásnak neveztünk el (Dobosy és mtsi. 2016). Rámutattunk a 
biogeokémiai kiválás elemakkumulációs és mikrobiológiai jelentőségére, továbbá a 226Ra 
felhalmozásban és ebből következően a termálforrások magas 222Rn aktivitás koncentrációjában 
betöltött szerepére (Erőss és mtsi. 2012b). Világossá vált az is, hogy ha a megcsapolódás 
egykomponensű (csak hidrotermális komponens van jelen, ld. Gellért-hegy előtere) vagy 
többkomponensű (meteorikus és hidrotermális komponens egymás közelében, ld. Rózsadomb 
előtere) (6.1. táblázat), akkor ez hatást gyakorol a hipogén karsztosodást előidéző folyamatokra. 
Előbbinél a mikrobiológiailag segített kénsavas barlangképződés, utóbbinál a keveredési korrózió 
domináns (Erőss és mtsi. 2008; Erőss 2010; Erőss és mtsi. 2012a; Poros és mtsi. 2012; Borsodi és 
mtsi. 2012; Mádl-Szőnyi és Erőss 2013 stb.). Az alábbiakban a lokális jelenségek szemléltetésére 
néhány, a medencehidraulikai kutatással kapcsolatba hozható eredményt említek. 

8.2.1 Biogeokémiai kiválások  

A dolgozat tárgyát képező kutatással párhuzamosan a Budai-termálkarszt központi és déli 
megcsapolódási területeit és termákútjait érintő szisztematikus vizsgálatokat végeztünk. A terepi 
hidrogeológiai, majd a laboratóriumban végzett kémiai elemzések mellett az együttműködő 
mikrobiológus kutatókkal feltártuk a minták baktérium és archaea összetételét a tenyésztés mellett 
molekuláris ujjlenyomat, molekuláris klónozás módszereivel és pásztázó elektronmikroszkópos 
vizsgálatokkal. Bizonyítást nyert, hogy a biofilmek közösségei jóval gazdagabbak, mint az azokat 
létrehozó termálvízé (Anda és mtsi. 2014; Anda és mtsi. 2015; Anda és mtsi. 2017; Borsodi és mtsi. 
2018). Röntgendiffrakciós valamint mikrokémiai154 és SEM vizsgálatokkal bizonyítottuk a biofilm 
minták alacsony szerves szén és magas karbonát tartalmát (Makk és mtsi. 2016; Dobosy és mtsi. 
2016).  
A kiválások korábban felismert (Erőss 2010) elemakkumulációs jelentőségét a különböző 
megcsapolódási területek biogeokémiai kiválásaira elvégzett totál reflexiós röntgenfluorencia 
spektrométeres mérések megerősítették (Dobosy és mtsi. 2016). A vizsgálatok számottevő 
koncentráció különbséget tártak fel a Ca, Fe, S, Cr, Mn értékek tekintetében a különböző 
megcsapolódási helyekről származó minták között. Megállapítottuk azt is, hogy a kiválások dúsítják 
a termálvízzel felszínre hozott elemeket155. Ennek bizonyítására – a kiválások mellett az adott helyen 
vett vízminták egyidejű induktív csatolású plazma tömegspektrométeres elemzése alapján – dúsulási 
faktorokat156 vezettünk le. Bizonyos elemek, mint a Fe, Sn jelentős dúsulást (DF: 107-108) mutattak 

                                                 
154  Az elemzett biofilmek TC (teljes szén) tartalma 4,6−14,9 %-nak adódott, míg TOC (teljes szerves szén) 
koncentrációja jóval alacsonyabbnak bizonyult 0,45−3,3 %. 
155 A kiválásban dúsuló nyomelemek a 226Ra-hoz hasonlóan a medencefluidumból származtathatók (Mádl-Szőnyi és 
Tóth Á. 2015). 
156 Dúsulási Faktor DF = koncentráció a biogeokémiai mintában /koncentráció a vízben. 
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a kiválásban a központi és a déli megcsapolódási területek mintáinál egyaránt. Mössbauer 
spektroszkópiával vasfázisként a goethit, hematit, ferryhidrit és sziderit jelenléte volt kimutatható 
(Kuzmann és mtsi. 2014, 2017). 
A biogeokémiai kiválások nyomelem dúsulása mellett szisztematikusan elemeztük azok 226Ra 
akkumulációban betöltött szerepét is 157 . A mikrokémiai és mikrobiológiai vizsgálatok mellett 
végzett gamma-spektroszkópiás mérések eltérő, de magas 226Ra aktivitás koncentráció értéket adtak 
minden vizsgált mintára a helyszíntől függetlenül: 217-498 mBq/l, míg a biogeokémiai kiválásban: 
318-2144 Bq/kg. A kutatás arra is rávilágított, hogy a vízminták terepi paramétereiben és 
ionösszetételében tapasztalt lokális eltérések nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a 
biogeokémiai kiválások összetételével és a 226Ra aktivitás koncentrációval (Kovács-Bodor és mtsi. 
2019). A termálforrásokból és a kiválásokból a radioaktív környezethez alkalmazkodó 
mikroorganizmusokat mutattunk ki (Enyedi és mtsi. 2019). Mi több, a radiorezisztens Deinococcus 
budaensis sp. nov., továbbá a Deinococcus fonticola sp. nov. is leírásra került (Makk és mtsi. 2016, 
2019). Ezek a kutatások rávilágítottak arra, hogy a termálvíz megcsapolódásokhoz kapcsolódó 
kiválások valóban visszavezethetők a létrehozó áramlási rendszerekre, de lokális különbségeket is 
mutatnak a Budai-termálkarszt különböző megcsapolódási területein, sőt egy megcsapolódási 
területen belül is. Azaz a forrásmedencék termálvizeinek és a biofilmeknek némileg eltér a 
mikrobiológiai közössége, nyomelem és 226Ra tartalma.  
A biogeokémiai kiválások kialakulásának és a termálvízzel való kapcsolatának jobb megértése 
érdekében ezért három (a Gellért-táró mesterséges vályújában két folyatásos, a Török-forrás 
medencéjében egy kvázi stagnáló) in-situ kísérletet hajtottunk végre kémikusokkal, 
mikrobiológusokkal és meteorológusokkal együttműködve (Kovács-Bodor és mtsi. 2018, 2019 
stb.). A Török-forrásban és a táróban végzett kísérlet összevetésével kimutattuk, hogy a kiválási 
folyamatok szoros összefüggésben állnak a termálvíz áramlási sebességével. A folyatásos kísérlettel 
rámutattunk arra, hogy a megcsapolódás környezetében a biológiai, majd attól távolodva egyre 
inkább a kémiai hatások válnak meghatározóvá, azaz a kezdetben biológiai kiválás a megcsapolódási 
helytől távolodva folyamatosan karbonátkiválásba vált át (Kovács-Bodor és mtsi. 2017). A kémiai, 
mikrobiológiai és XRD elemzések mellett a Mössbauer spektroszkópiai vizsgálatok a folyatás 
nyomán kialakuló biológiai eredetűnek minősített kiváláshoz köthető ferryhidritet és 
szuperparamágneses goethitet azonosítottak és igazolták a vastartalom forrástól távolódó gyors 
csökkenését (Anda és mtsi. 2017; Kuzmann és mtsi. 2017). A kísérletek eredményeinek 
hidrogeológiai szempontú értékelése jelenleg is zajlik Kovács-Bodor Petra PhD dolgozatában. 
Megállapítható, hogy a termálforrások a víz és a hőtartalom felszínre juttatása, illetve a jól ismert 
karbonát kiválások mellett a biogeokémiai kiválások létrehozásáért is felelősek. A biogeokémiai 
kiválások a medencekomponensből származtatható elemek (Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) 
felhalmozását idézik elő. Mindezek rámutatnak annak szükségességére, hogy a vízáramlások 
medenceléptékű kutatásához kapcsolva a transzportfolyamatokat és a hatásukra létrejövő 
kiválásokat egységes szemlélettel, összefüggéseikben kezeljük. Felvetik annak a lehetőségét, hogy a 
jövőben ezekre a biogeokémiai kiválásokra, mint természetes „szűrőanyagokra”, potenciális 
„elemforrásokra” és „radioaktív anyagokra” tekintsünk.  

8.2.2 Hipogén karsztosodás  

Hosszú ideje intenzív kutatást végzünk a Budai-termálkarszt hipogén karsztosodási folyamatainak 
jobb megértése érdekében, több esetben a hipotézismodellből (3.5. ábra) és a medencehidraulikai 

                                                 
157 Korábban megállapítottuk, hogy a rádium a NaCl-os medencekomponensből származtatható. 
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eredményekből kiindulva (ld. Mindszenty szerk. 2013; Erőss 2010; Poros 2011; Poros és mtsi. 2012; 
Virág 2016; Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017b; Leél-Őssy 2017; Mádlné Szőnyi és mtsi. 2018; Virág 2019 
stb.). Továbbá kapcsolatot találtunk a források körül recens formában megismert biogeokémiai és 
kémiai kiválások, valamint a barlangi kiválások között az Aragonit-barlang és a Rudas Török-forrás 
esetében (Pásztor 2016; Kovács-Bodor és mtsi. 2017).  
A barlangokban végzett vizsgálataink mellett a fedett karbonátos víztartókban az üregesedésre 
vonatkozó kutatásainkat említeném. E kérdés a termálvíz és a szénhidrogén rezervoárok porozitás 
és permeabilitás mintázatának jobb megértése miatt gyakorlati szempontból is kiemelkedő. A Pesti-
síkság alatti üregekre már a Paskál-malmi fúrás kapcsán is felfigyeltek (Alföldi és mtsi. 1968). Ezeket 
az üregeket hosszú időn át egyértelműen paleokarsztos eredetűnek tekintették (Nádor 1991; 
Korpás és mtsi. 1992). Magam közvetlen bizonyítékok hiányában nem szeretnék ezek hipogén 
karsztos eredete mellett állást foglalni, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a vízáramlási 
rendszerhez kapcsolható hipogén karsztodási folyamatok és a kimutatható üregesedés hogyan 
viszonyulnak egymáshoz. E kérdéshez kapcsolódva a Paleogén-medencére és Budapest területére 
kiterjedően fúrások és karotázs szelvények (elsődlegesen az iszapveszteség adatok) feldolgozásával 
végeztünk elemzéseket (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013a; Pável 2014). E kutatások eredményeit nem 
tárgyalom, de néhány, dolgozatomban vázolt medencehidraulikai eredményt kiemelek, melyeknek 
a hipogén karsztosodás folyamatai szempontból jelentősége van. (1) A Budai-termálkarszt 
vízáramlási rendszereinek tanulmányozása alapján a fedett víztartóban sikerült kimutatni egy, az 
áramlási rendszerek vertikális szuperponálódásából adódó határfelületet. Ez egyúttal eltérő eredetű 
fluidumok „keveredési zónáját” is jelenti. Ez a sziliciklasztos képződményekből származó és 
„medencefluidumként” értékelt vízkomponens és az alááramló „meteorikus” eredetű és regionális 
vízáramlás által szállított hidrotermális vízkomponens között található. Jelentősége, hogy ebben a 
zónában kétféle eredetű (eltérő szalinitású) fluidum keveredésével számolhatunk. Tengerparti 
analógiák alapján az eltérő szalinitású vizek keveredése korróziós szempontból hatékony. Zárt 
rendszerben végzett kísérletek azt mutatják, hogy az alultelítettség 15%-os sósvíz bekeveredésig 
fennáll (Mylroie és Mylroie 2007; Sanz és mtsi. 2011 stb.). Ez a határ már a hipotézismodellen (3.5. 
ábra) is megjelenik „hipogén karsztosodás lehetősége” néven, de az adatfeldolgozási és szimulációs 
eredmények megerősítették fennállását (4.13.-4.14. és 4.22. valamint 6.1. és 6.4. ábra). (2) Hipogén 
karsztosodás szempontjából lényeges folyamat a felfelé áramló hűlő oldatok alultelítetté válása 
(Plummer és mtsi. 1978; Dreybrodt 1990). A medenceléptékű eredmények bizonyították a 
hőkonvekció fennállását még a rendszer jelenlegi állapotában is, ami előidézi e folyamatot (6.1.d,e 
és 6.4. ábra)  (Havril és mtsi. 2016; Havril 2018; Szijártó és mtsi. 2019a,b). A konvekciós cellákban 
fel- majd leáramló víz – a kőzettel kölcsönhatásba lépve – felelőssé tehető a vertikális 
járatrendszerek kioldásáért és a kiválási folyamatokért (Plummer és mtsi. 1978; Dreybrodt 1990). 
Fontos következtetés, hogy geológiai időskálán e folyamat csökkenő jelentőségével számolhatunk 
a Budai-termálkarszt fejlődéstörténeti modellezése alapján (Havril és mtsi. 2016; Havril 2018). (3) 
Hipogén karsztosodás szempontjából fontos az evaporit oldódás karbonát oldódást elősegítő 
hatása.  A déli rendszer esetében a perm és szarmata (lokálisan bizonyított) evaporitos 
képződmények jelenléte alapján a vízáramlási rendszerbe bekerülő gipsz és anhidrit oldódása 
hozzájárul a dolomit oldódásához, miközben kalcit kiválás történik (Plummer és Back 1980; 
Bischoff és mtsi. 1994; Palmer 2007). E folyamattal már Erőss (2010) is számolt, jelen tanulmány 
a medencebeli áramlási rendszerekkel és további kénizotópos adatokkal erősíti meg az említett 
folyamat jelenléte mellett szóló érveket. (4) A mikrobiológiailag segített hipogén karsztosodási 
folyamatok fennállását a Gellért-hegy előterében található forrásbarlangokban már korábbi 
kutatásainkkal is bizonyítottuk (Erőss 2010; Erőss és mtsi. 2012a; Borsodi és mtsi. 2012). A jelenleg 

dc_1680_19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



91 
 

kiértékelés alatt álló széleskörű mikrobiológiai kutatásaink hidrogeológiai célú értelmezése 
hozzájárul majd e kérdés alaposabb megértéséhez (Anda és mtsi. 2017; Borsodi és mtsi. 2018). 

8.3 Az eredmények kiterjesztése hasonló hidrogeológiai környezetekre  

Az elvégzett munka jelentősége, hogy a kidolgozott munkafolyamat és a – vastag fedett és fedetlen 
karbonátos vízáramlási rendszerekre felállított – hipotézismodell más területeken is alkalmazható 
az áramlási rendszerek és következményeik felderítésére (3.1. és 3.5. ábra). A hidrogeológiai 
környezet meghatározó elemeit jelentő vastag karbonátos víztartók és a csatlakozó fedett 
karbonátos víztartó rendszerek a világ számos területén előfordulnak. A fedettség mértéke, a 
karbonát kora, vastagsága, heterogenitása, szerkezeti tagoltsága, s a terület geológiai 
fejlődéstörténete helyről-helyre változik. A felszín domborzata szerint eltérő modellek képzelhetők 
el. A csatlakozó fedett karbonátos terület lejtése ellentétes lehet a fedetlen-félig fedett részhez 
viszonyítva úgy, mint a Budai-termálkarszt esetében. De a fedett terület felszíni lejtése akár meg is 
egyezhet a fedetlen területével, és határukon csak a lejtés szöge változik. Elképzelhető, hogy a fedett 
terület topográfiailag magasabban vagy alacsonyabban van, mint a fedetlen rész. A hőfluxus területi 
eltéréseivel is számolni kell. Hasonlóképpen az éghajlat, a csapadék, az evapotranspiráció is jelentős 
területi eltéréseket mutat. Mindezek a hipotézismodellben vázolt áramlási kép módosulását idézik 
elő (3.5. ábra), és a valós vízáramlási rendszermodell kidolgozása során érthetők meg (3.1. ábra). A 
felszínalatti vízrezsimekben észlelt jegyek (források mintázata, vízkémiai és izotóphidrológiai 
jellemzők, a megcsapolódási területhez kapcsolható biogeokémiai és hipogén karsztosodási 
jelenségek) a 3.1. folyamatábra visszacsatolásai értelmében összhangban kell legyenek a 
medenceléptékű feldolgozás és a numerikus szimuláció eredményeivel. Azaz, a valós vízáramlási 
rendszermodellben tükröződnek a hidrogeológiai környezet különbségeiből fakadó eltérések. A 
dolgozatban a 3.5. ábrán bemutatott hipotézismodellt a világon több helyen is használták kutatások 
kiindulópontjaként, úgy mint Észak-Jinan, Kína (Wang és mtsi. 2016); Malaga, Cordoba, 
Spanyolország (Andreo és mtsi. 2016); Rio Actopan, Veracruz, Mexikó (Pérez-Quezadas és mtsi. 
2017); Chongqing, Kína (Yang és mtsi. 2019); Harnicka karszt, Csehország (Sracek és mtsi. 2019).  
Szakirodalmi tanulmányok alapján, a világon számos további olyan helyet találhatunk, ahol a 
hipotézismodell a hidrogeológiai környezet elemeinek megfelelő módosításával alkalmazható. A 
hasonló hidrogeológiai környezeti viszonyokra és a párhuzamba állítható  felszínalatti vízrezsimre 
vonatkozóan indirekt bizonyítékul szolgál ezeken a területeken a források mintázata, a hipogén 
karsztosodási jelenségek megléte, a karbonát mellett a biogeokémiai kiválások hasonlósága stb. 
Ilyenek a Black Hills szigethegység Dél-Dakotában, a Guadalupe-hegység és a Delaware-medence, 
de találunk közös jellemzőket a stuttgarti karsztrendszerrel, az Appeninekben a Frasassi-barlang 
környezetével és forrásaival is (Lovrity 2012; Török 2016). A hipotézismodellt Magyarországon a 
Bakony és Balaton-felvidék vízáramlási rendszereinek kutatása során Tóth Á. (2018) alkalmazta, a 
Bükk vonatkozásában Erőss és mtsi. (2015) használták. 
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9 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

Dolgozatomban a medencehidraulikai megközelítést, folyamatát, módszereit és alkalmazási 
lehetőségeit – a fedetlen és csatlakozó fedett karbonátos víztartó rendszerek hidrogeológiai 
környezetére – a Budai-termálkarszt tágabb környezete példáján mutattam be. A karbonátos 
víztartó rendszerekre irányuló medenceléptékű kutatások és módszertani iránymutatások 
hiányoznak a nemzetközi szakirodalomban, miközben számos tanulmány készül regionális 
gyakorlati problémák megoldása céljából.  
Munkám több eleme korábbi, társszerzőkkel írt publikációkban már napvilágot látott158. A Budai-
termálkarsztra vonatkozó medenceléptékű hidraulikai 159 , összes oldottanyag tartalom és 
hőmérsékleti feldolgozást kifejezetten e dolgozat céljából végeztem. Az értékelésre javasolt 
megközelítés, a módszerek karbonátos víztartó rendszerekre történő adaptálása és azok 
kapcsolatának felvázolása szintén e dolgozat eredménye. Mivel erre a munkafolyamatra épül 
tanulmányom gondolatmenete és szerkezete, így a munkámban foglalt eredmények – a már 
publikált részeredmények tekintetében is – egyfajta új szintézisként kezelhetők.   

9.1 Elméleti megfontolások  

A felszínalatti vízáramlások összekapcsolják a litoszféra mélyebb régióit és a felszínközeli vízszintet, 
emiatt anyagtranszport folyamatokban is szerepet játszanak. E folyamatok számos kapcsolódó 
természeti jelenség kialakulását idézhetik elő. E kapcsolatok megértése szempontjából alapvető 
jelentőségű a felszínalatti vízáramlások elemzéséhez szükséges fogalomhasználat és bizonyos – a 
vastag karbonátos víztartó rendszereket érintő – elméleti kérdések tisztázása.  

Medencehidraulikai vagy medenceléptékű megközelítés 

A „hidrogeológiai rendszerszemlélet” arra mutatott rá, hogy egy-egy víztartó határain túlmutató, 
jóval távolabbi összefüggések határozzák meg a felszínalatti vizek folyamatait, regionális és lokális 
szinten egyaránt. Ez a felismerés új megközelítést igényel, amely a folyadékpotenciál eloszlás és a 
kapcsolódó jelenségek medencebeli eloszlásának elemzésén alapul. Ezt összefoglalóan 
„medencehidraulikai” vagy „medenceléptékű megközelítésnek” nevezem. 

Vízgyűjtő/víztartó vs. medencelépték kérdés 

A vízgyűjtő/víztartó lépték és a medencelépték nem felcserélhetők. A medencelépték olyan víztartó 
rendszerekre értelmezhető, melyek vastagsága több száz métertől néhány kilométerig változik. 
Horizontális kiterjedésük 10-100 km nagyságrendű. A fedő képződmények vastagsága több száz 
méter, akár kilométer is lehet. Medenceléptékben a lokális hatások nem értékelhetők, de egy sekély, 
heterogén és limitált kiterjedésű karsztos víztartó sem vizsgálható a medencebeli vízáramlások 
szempontjából.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2017)   

 

 

                                                 
158 Az alábbiakban összefoglalt megállapítások után jelezve. 
159 A hidraulikai és összes oldottanyag tartalom térképek módszertani célból publikálásra kerültek a Mádl-Szőnyi és 
mtsi. (2017a) tanulmányban, de azokat az adatfeldolgozás szintjén újraértékeltem e munkai keretein belül. 
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Hidrosztratigráfiai és medencehidraulikai megközelítés  

A hagyományos hidrosztratigráfiai megközelítés a képződmények hidraulikus vezetőképességéből 
kiindulva tekinti azokat izoláltnak, vagy összefüggőnek. A medencehidraulika értelmében a 
hidraulikus elkülönülés vagy összefüggés nem így állapítható meg. Meghatározásához a hidraulikus 
folytonosság fogalma ad támpontot. Víztartó/vízgyűjtő léptékben a karsztot és a fedő rétegeket 
hagyományosan elkülönítik, medencehidraulikai megközelítéssel azonban egységként kezeljük 
azokat. A fedővel és a fedetlen víztartókkal való kapcsolatok posteriori bizonyítékok (hidraulikai, 
kémiai, hőmérsékleti stb. adatok) alapján értékelhetők.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a) 

Hidraulikai kapcsolatok és elkülönülés vastag fedetlen és kapcsolódó fedett víztartó 
rendszerekben  

A hidraulikai kapcsolat vagy összefüggés (azaz folytonosság) a nagyobb hidraulikus diffuzivitás 
miatt karbonátos víztartókban jóval hatékonyabb a sziliciklasztos képződményekhez képest. Ebből 
következik, hogy a természetes és a mesterségesen előidézett hidraulikus emelkedési magasság vagy 
pórusnyomás változások nagyobb sebességgel, nagyobb távolságra és mélyebbre terjednek a 
karbonátos víztartókban. A torlasztó vetők és a regionális vízfogó képződmények ugyanakkor a 
hidraulikailag folytonos karbonátos rendszerben elkülönülést, kompartmentalizációt okoznak, 
melyek az ekvipotenciálok sűrűsödésében, a vízkémiai különbségekben és a hőmérséklet 
eloszlásban tükröződnek.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a) 

Korábbi koncepciós modellek vastag karbonátos víztartó rendszerekre  

A korábbi koncepciós modellek nem tisztázzák i) a vizsgálati léptéket; ii) hiányzik az 
adatfeldolgozáson vagy numerikus szimuláción alapuló validálás; iii) a hőmérséklet eloszlást csak a 
nyílt karszt felől áramló felszínalatti víz advektív hőszállításával magyarázzák; iv) a 
barlangképződési folyamatok szempontjából a sziliciklasztos medencékre felállított egyszerűsített 
vízáramlási modelleket adaptálják; v) a modellek fedetlen víztartót jeleznek, holott megfigyelések 
alapján a hipogén barlangképződés fedett karbonátos víztartókhoz köthető.   

Publikáció: Goldscheider és mtsi. (2010); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017b) 

Domináns hajtóerők vastag karbonátos víztartó rendszerekben 

A nagy vastagságú fedetlen és kapcsolódó fedett karbonátos víztartókban elsődlegesen hidraulikus 
és termális hajtóerőkkel számolhatunk. Számottevő összes oldottanyag koncentráció különbség 
termohalin konvekciót is okozhat. A vastag karbonátos víztartó rendszerekben a hőmérséklet 
eloszlást az advektív és konvektív hőtranszport kölcsönhatása alakítja. A hőkonvekció 
kialakulásában a karbonátos víztartó jó vízvezető képessége és nagy vastagsága mellett kedvező, ha 
magas a hőfluxus. 

Publikáció: Havril és mtsi. (2016); Szijártó és mtsi. (2019a), Szijártó és mtsi. (2019b), Galsa és mtsi. 
(2019) 

A felszínalatti vízáramlások karbonátos kőzetvázra és hőmérsékleteloszlásra gyakorolt 
hatása  

A vastag karbonátos víztartó rendszerekben a medenceléptékben és geológiai időskálán működő 
hajtóerők miatt kifejlődő vízáramlási, hő- és oldottanyag transzport meghatározza a víztartókban 
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bekövetkező oldódási és kiválási folyamatokat. Az epigén és hipogén karsztosodás és az azt 
előidéző geokémiai folyamatok, az áramlási rendszerekhez kapcsolható források és kiválásaik tehát 
az áramlási, hő- és anyagtranszport révén összekapcsolódnak. Ezeket a folyamatokat és 
jelenségeket összefüggéseikben lehet és szükséges értelmeznünk. 

Publikáció: Goldscheider et al. (2010); Erőss és mtsi. (2011a,b); Erőss és mtsi. (2010); Erőss és 
mtsi. (2012a); Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015) 

9.2 Megközelítés, munkafolyamat és módszertan 

Megközelítés és munkafolyamat  

A dolgozatomban kidolgozott munkafolyamat (3.1. ábra) bemutatja a felszínalatti vízáramlási 
rendszerek és az általuk okozott jelenségek medenceléptékű kutatása során a vizsgált hidrogeológiai 
környezetben alkalmazható módszercsoportokat (retrospektív kutatás; vízáramlási jelenségek és 
folyamatok; medenceléptékű hidraulika/TDS/T elemzés; numerikus áramlás- és hőtranszport 
szimuláció) és azok egymásra épülését. Rávilágít a hipotézisalkotás, azaz a megfelelő koncepciós 
modell jelentőségére. Új elemként vezeti be a „valós vízáramlási rendszermodell” fogalmát, amely 
a hipotézismodell hidrogeológiai környezetre történő fejlesztését jelenti, és a medenceléptékű 
hidraulikai, oldottanyag tartalom és hőmérséklet elemzés eredményén alapul. Jelentősége, hogy ez 
adja meg a medenceléptékű numerikus áramlás szimulációs hátterét, egyúttal hozzájárul a modell 
„nem hagyományos” validációjához a vízáramláshoz kapcsolódó jelenségekkel és folyamatokkal 
együtt. A medenceléptékű adatfeldolgozás és szimuláció eredményei lehetővé teszik az áramlási 
rendszerekhez köthető recens és múltbeli jelenségek és folyamatok értelmezését. E megközelítés 
újdonsága, hogy a felszínalatti vízáramlási rendszerek által előidézett jelenségeket bekapcsolja a 
hidrogeológiai munkafolyamatba. Ezzel az eredmények visszacsatolhatók a vastag karbonátos 
víztartó rendszerekhez köthető föld- és környezettudományi jelenségek, folyamatok megértéséhez. 

Módszertan 

Retrospektív kutatás, vízáramlási jelenségek 

A történeti dokumentumok feldolgozásával a vízáramlási rendszerek emberi befolyástól mentes, 
„kvázi természetes” megnyilvánulásairól nyerhetünk információt. Jelentőségük, hogy tükrözik a 
vízáramlási rendszerek eredeti állapotát, hierarchizáltságát. A források az áramlási rendszerek 
természetes kiáramlási pontjai. Mérhető paramétereik betekintést nyújtanak a víz felszínalatti 
pályája során zajló víz-kőzet kölcsönhatási folyamataiba oly módon, hogy egyúttal a forrásokat 
létrehozó vízáramlási rendszerekre jellemző tulajdonságokat hordozzák (fakadási szint tengerszint 
feletti magassága, fizikai-kémiai paramétereikben tapasztalható medenceléptékű trendek, ezek 
időbeli változékonysága). A forrásokat tápláló vízáramlási rendszerek különbözősége miatt a 
források maguk is elkülöníthetők a fönti tulajdonságaik alapján. A „virtuális forrás” koncepció 
értelmében a források mellett a szivárgások, a források környezetében tapasztalható kémiai és 
biológiai kiválások, az epigén és hipogén karsztosodási jelenségek is információt hordoznak a 
kialakulásukat előidéző vízáramlási rendszerekről. E jelenségek bár lokálisak, de jellemzőik 
medenceléptékű mintázata az áramlási rendszerekkel összefüggésben értelmezhető.  

Publikáció: Goldscheider et al. (2010); Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 
(2017); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017b) 
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Hipotézismodell 

A dolgozatban a korábbi medenceléptékű koncepciós modellekhez képest új hipotézismodellt 
vezettem be, melyet 2015-ben publikáltunk (3.5. ábra). Ez elméleti megfontolásokon, a Budai-
termálkarszt forráscsoportjaira végzett retrospektív kutatáson, a megcsapolódási terület és 
adatainak elemzésén, a vízáramlási rendszerek által előidézett jelenségek értelmezésén és egy 
egyszerűsített áramlás és hőtranszport modellezésen alapul. A fedett és a nyílt karsztos, félig fedett 
karbonátos víztartó részek között a hidraulikus vezetőképességben és beszivárgás mennyiségben, 
jelentkező különbség aszimmetrikus áramlási képet okoz. Az aszimmetrikus jelleg a Budai-
termálkarsztra vonatkozó korábbi, – tisztán hipotézisen alapuló – koncepcionális 
modellek mindegyikében megjelent. Jelen kutatás eredményeképpen adatfeldolgozással és 
numerikus modellezéssel is bizonyítást nyert a központi rendszerre. A hipotézismodell tisztázza a 
léptéket, a vizsgált hidrogeológiai környezetben karsztvíz és medencefluidum (NaCl-os 
pórusfluidum) jelenlétével számol. A modell jelzi a hipogén barlangképződés áramlási és kémiai 
alapon várható lehetőségeit. Továbbá rámutat a fedett képződmények alatti hőfelhalmozódásra és 
utal a hőkonvekcióra. A sekély és lokális kiterjedésű karsztok koncepciós modellbe illesztésével azt 
is jelzi, hogy a vízgyűjtő/víztartó és a medenceléptékű közelítés eltérnek, ugyanakkor 
összekapcsolhatók. 

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015) 

A medenceléptékű elemzés keretei és korlátai, hidrosztratigráfia és hidraulika 

A medenceléptékben vizsgálandó 1 000-10 000 km2 terület víztartóit és vízfogóit a hidraulikus 
folytonosság elvéből kiindulva egységesen kezeljük és vizsgáljuk a felszíntől a medencealjzatig. A 
medenceléptékű hidraulikai elemzéshez elegendő a litosztratigráfiai tagolást hidrosztratigráfiailag 
értelmezni és a regionális szerkezeti viszonyokat figyelembe venni. A hidrosztratigráfia ugyanis nem 
része a hidraulikai elemzésnek, csak kiegészítő információval szolgál az értelmezéshez. Ugyanazon 
területre végzett numerikus modellezésnél azonban részletesebb hidrosztratigráfiai tagolásra van 
szükség, mert a hidrosztratigráfia kvantitatív módon befolyásolja az eredményt. A 
medencehidraulikai értékelés során a kutakban mért hidraulikus emelkedési magasság (h) és 
pórusnyomás (p) adatok alapján a hajtóerő teret térképezzük. Feltételezzük, hogy a permanens 
áramlási tér akkor is értelmezhető, ha  a h és p adatok nem egy időpillanatot reprezentálnak. Az 
ettől való eltéréseket az adatszűrésnél és az értelmezésnél vesszük figyelembe. A hidraulikus 
emelkedési magasság adatok és pórusnyomás adatok átszámítása során egyszerűsítéssel élünk, a 
vízre vonatkozóan átlagos sűrsűséget használunk. A Pannon-medencében az ebből adódó hiba 
medenceléptékben elfogadható.  

Publikáció: Czauner és Mádl-Szőnyi (2013); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2015a); Erhardt és mtsi. (2017); 
Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a) 

Nyomásprofilok használatának fejlesztése és alkalmazása vastag karbonátos víztartókban 

A nyomás-eleváció p(z) profilok 1-10 km2-es területről származó, különböző szintre szűrőzött  
pórusnyomás adatokból szerkeszthetők. A nyomásprofilok készítésének célja a profil mentén 
jellemző vertikális nyomásgradiensek és nyomásrezsimek megállapítása. A p(z) profil, mint 
módszer használatát a medencehidraulikai megközelítés keretein belül továbbfejlesztettem.  
Következetes nevezéktant vezettem be a vertikális nyomásgradiensek lehetséges értékeire 
(hidrosztatikus, szub- és szuperhidrosztatikus), valamint a nyomásrezsimekre (hidrosztatikusközeli, 
alulnyomás és túlnyomás). Az utóbbi fogalmak definiálása során abból indultam ki, hogy a 
felszínközelben, ahol vízszintkülönbségek által előidézett hajtóerővel számolhatunk, a medencén 
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belüli potenciál vagy vízszint értékeknek (Φ, h) a maximális és minimális vízszint eleváció (zwt,max) 
és (zwt,min) között kell lenniük, ugyanis hwt = zwt. A medencében előforduló maximum és minimum 
vízszintértékek átlagvízszinttől való eltéréseiből határozható meg az a Δphk tartomány, melyen belül 
a nyomások hidrosztatikusközeliek. Az ezen kívül eső nyomások alul- ill. túlnyomásos rezsimet 
jeleznek. Ebből az következik, hogy a határértékek medencéről-medencére változnak. A 
hidrosztatikusközeli, túl- vagy alulnyomásos rezsimen belül a gradiensek hidrosztatikus, szub- és 
szuperhidrosztatikus értéket egyaránt felvehetnek, ami át-, le- és feláramlást jelez a tartományon 
belül. Az adatok különböző elevációjú szakaszaira gyakran több, egymástól eltérő gradiens is 
illeszthető egy profil mentén. Az illesztett gradiensek lefutása és értéke tükrözi a kőzetváz 
hidraulikus vezetőképességét és a különböző hidraulikai rezsimek (be-, át- és kiáramlás) vertikális 
szuperponálódását. Ezek az értelmezés során vehetők figyelembe.  

Tomografikus potenciáltérképek és hidraulikus keresztszelvények 

A hidrosztratigráfiai megközelítés szerint a potenciometrikus térkép horizontális víztartóra 
szerkeszthető az ekvipotenciálok kontúrozásával. Ettől eltérően a medencehidraulikai megközelítés 
szerint a tomografikus folyadékpotenciál térképek egy adott elevációtartományban mért hidraulikus 
emelkedési magasságértékekből állíthatók elő. Egymás alatti eleváció intervallumokra szerkesztett 
térképekből a hajtóerő horizontális komponense levezethető (homogén, izotróp közeget 
feltételezve). A vertikális gradiens komponens a térképszeletek összehasonlításával jellemezhető. A 
hidraulikus keresztszelvényeken vertikális metszet mentén elemezhető a hidraulikus emelkedési 
magasságok eloszlása, és ebből levezethetők a vertikális és horizontális gradiens komponensek. 
Ezeknek az a jelentősége, hogy így összefüggéseikben vizsgálhatók a fedő és a karbonátos víztartó 
képződmények. A földtani heterogenitások „zavarokat” vagy „potenciometrikus anomáliákat” 
(dóm, gerinc, hát, depresszió, öböl) okoznak a folyadékpotenciál térben, melyből a 
hidrosztratigráfiai és szerkezeti információval összevetve következtethetünk a regionális léptékű 
szerkezetek és vízfogó képződmények hidraulikai hatására. A hidraulikus keresztszelvényeken és a 
tomografikus potenciáltérképeken kimutatható anomáliák összevethetők a p(z) profilokon 
tapasztalt anomáliákkal. 

Publikáció: Czauner és Mádl-Szőnyi (2013); Erhardt és mtsi. (2017); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a) 

Kiegészítő medenceléptékű adatfeldolgozás 

Az összes oldottanyag, kémiai, valamint hőmérséklet adatok feldolgozását a p(z) profilokkal 
megegyező T(z) ill. TDS(z) profilok mentén végezhetjük. Az adatokat a tomografikus 
potenciáltérképekkel és a hidrosztratigráfiai térképekkel megegyező szintközökre és a hidraulikus 
keresztszelvényekkel megegyező szelvény mentén is ábrázolhatjuk azért, hogy összevethessük a 
mintázatot. Ezen az elven gyakorlatilag bármilyen más medenceléptékben rendelkezésre álló adat 
feldolgozása elvégezhető. 

Publikáció: Czauner és Mádl-Szőnyi (2013); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2015a); Mádl-Szőnyi és mtsi. 
(2017a) 

A numerikus modellezés sajátosságai  

A vastag karbonátos víztartó rendszerekre végzett medenceléptékű numerikus modellezéseknél 
nem a permeabilitás mező pontos reprezentációja a cél, hanem az, hogy megértsük a hajtóerők 
(együttes) hatását az adott hidrosztratigráfiai helyzetben és határfeltételek mellett. Ezért – és a 
léptékhez kapcsolódó elméleti megfontolások miatt – az ekvivalens porózus közeg (EPM) 
megközelítést alkalmazhatjuk. A medenceléptékű modellezés szempontjából előzetesen 
vizsgálandó kérdések: i) a vízszint utánpótlódás vagy domborzat vezérelt, ii) a szimuláció 
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elvégezhető-e kétdimenzióban. A Dunántúli-középhegység különböző régióiban végzett 
numerikus szimuláció alapján megállapítható, hogy a vastag karbonátos víztartókban a vízszintek 
jellemzően mélyfekvésűek és utánpótlódás vezéreltek, lefutásuk nem követi a domborzat 
változékonyságát és a szimuláció kétdimenzióban végezhető. A vízáramlási modellezés mellett a 
hő- (amennyiben a Rayleigh-szám meghaladja a kritikus értéket) és az oldottanyag transzport 
modellezés szintén szükséges. 

Publikációk: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Havril és mtsi. (2016); Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2017); 
Szijártó és mtsi. (2019a); Galsa és mtsi. (2019)  

9.3 A Budai-termálkarszt területére levonható medencehidraulikai 
következtetések 

Hajtóerők, áramlási rendszerek  

A Budai-termálkarszt tágabb környezetében bizonyítottuk a vízszintkülönbségek domináns 
hajtóerő szerepét a z=(–375) mBf szintig és rámutattunk a vízáramlások korábban nem ismert 
vertikális komponenseire, melyek a felső néhány száz méterben az áramlások hierarchizáltságát 
előidézik. E zóna alatt a folyadékpotenciáleloszlás hidrosztatikusközeli viszonyokat tükröz, ami 
átáramlást jelent, összhangban korábbi szerzők megállapításaival. A domborzatilag vezérelt 
áramlások mellett a késő-miocétől máig a termikus hajtóerő csökkenő befolyásával is 
számolhatunk. A recens állapotra vonatkozó modellezéssel az áramlási tér alsó részében 
– számottevőbb mértékben  a fedett víztartó alatt – kimutattuk a hőkonvekció, mint hajtóerő 
megőrződését. 

Publikáció: Havril és mtsi. (2016); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a); Szijártó és mtsi. (2019a,b) 

Vízáramlási rendszerek utánpótlódási és megcsapolódási területei, földrajzi 
elhelyezkedésük, hőmérséklet és vízkémiai jellemzőik 

Az utánpótlódási és megcsapolódási területeket az 5.1. ábrán jelöltem. 
1) A Budai-termálkarszton belül a h = 240 mBf-es zárt potenciáldómok kijelölik a lokális 
utánpótlódási területeket, melyek megcsapolódása z > 120 mBf szinten történik (T < 20°C; Cl-
= 10-40 mg/l; Q < 0,01m3/s) lokális források formájában.  
2) A h = 140 mBf-es zárt potenciáldómok, illetve gerinc  – Dorog, Bicske, Alcsútdoboz-Gárdony 
között  – regionális vízáramlások utánpótlódási területeit jelzik, ahol a HCS1-2 VV > 0 mBf szinten 
található. A Budakeszi és Páty között kialakuló, valamint a Tétényi-plató és a tőle Ny-ra eső 
területek potenciáldómja a HCS4 és HCS5 VV-VF-hoz kapcsolódik. 
3) A intermedier áramlások tápterületei a budai oldalon a h = 120 mBf-es ekvipotenciálon belül 
helyezkednek el és Budapest Ny-i határától tovább Ny-ra húzódó nagykiterjedésű összefüggő 
területet alkotnak.  
4) A Gödöllői-dombság potenciáldómja (HCS5 VV-VF) h=160 mBf utánpótlódással járó hatása 
z=(–375) mBf szintig kimutatható. Alatta a Pesti-síkságig összefüggően és számottevő 
kiterjedésben megtalálható a 10 000-40 000 mg/l oldottanyag tartalommal jellemezhető 
„medencefluidum”. 
5) A regionális és intermedier áramlások megcsapolódási területe Visegrádtól a Duna-völgyében 
húzódik a Csepel-szigetig a h = 100 mBf-es potenciállal körülhatárolva (z = 50 mBf 
szeletközépsík). Az intermedier és regionális áramlásokhoz kapcsolható források fakadási szintje 
z = 100-120 mBf közötti. A Dunához közelebb fakadó regionális termálforrások (T = 38–58 °C, 
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Cl- > 80 mg/l; Q < 0,02m3/s) jellemzőik alapján statisztikailag is elkülönülnek az intermedier 
áramlások langyos forrásaitól (T = 20–28 °C; Cl-= 10-40 mg/l; Q < 0,03 m3/s).  
6) A Budapesttől Ny-ra található utánpótlódási területeken a felszín alá jutó és a karbonátos 
víztartókban tovább mozgó karsztvíz (édesvíz; TDS < 1000 mg/l) térbeli elterjedése jelzi a 
vízcserét a felszínről származó vizekkel. A határ diverz és Vác, Szentendre – Pest D, Veresegyház, 
Pest potenciál „süllyedék” és Csepel-Észak mentén húzódik.  
7) Az édesvíz lencse körül brakkvíz található Aszód, Galgamácsa vonaláig, délen pedig a Tóalmás-
vonalig. Budapesttől É-ra a mélységgel csökkenő Cl- tartalom a karsztvíz aktív mélybe jutását jelzi.  
8) Azokon az utánpótlódási területeken, amelyek egybeesnek a HCS1-2 VV felszínközeli 
helyzetével, az advektív hőtranszport hűtő hatása érvényesül, mely negatív hőanomáliát 
okoz z < (–1000) mBf szintben 20-30 oC hőmérséklettel (Bicske környezete, 4.21. ábra). 
Ugyanakkor a felhajtóerő „ujjszerű” hőfeláramlást eredményez 40 °C-os hőmérsékletekkel ebben 
a régióban (6.1.d,e ábra). 
9) Az áramlási és hőtranszport modellezéssel Pest alól a Duna-menti megcsapolódás felé 
elkeskenyedő, advektív  hőfeláramlás volt kimutatható (6.1.d,e ábra), ami a HCS3 VF elterjedéséhez 
és szigetelő hatásához kapcsolható és ÉK-DNy-i irányban elnyúlt 50-60 oC-os pozitív anomáliát 
okoz (4.20. ábra). A Duna közeléből származó adatokra szerkesztett T(z) profilokon ez a hatás a 
fedőképződmények szintjében az átlag (45 oC/km) fölötti, a HCS1-2 VV-ben átlag alatti 
geotermikus gradiensek formájában jelentkezik. A hőanomália mértéke profilonként eltérő (4.23. 
ábra).  
10) A vízáramlási kép aszimmetrikus jellegű, de a kis Darcy-fluxussal jellemzett fedett területeknek 
is fontos szerepe van az áramlási és hőtranszport folyamatok, valamint a vizek kémiai jellege 
szempontjából.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Havril és mtsi. (2016); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2015a); 
Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a); Szijártó és mtsi. (2019a,b) 

A fedő-függő víztartók és a karbonátos víztartó összefüggései 

A sziliciklasztos fedőképződmények és a víztartó képződmények vertikális hidraulikai kapcsolatait 
a p(z) profilok alaján értékelhetjük a hidrosztatikus nyomáseltérések, a vertikális nyomásgradiensek 
és ezek vertikális változása alpján.  
Négy típusú kapcsolatot sikerült elkülöníteni (4.22. és 5.1. ábra):  
1) Egymástól és a hidraulikusan összefüggő vízszinttől független helyi vízszintek (források)  – a 
p(z) profilokon a pontok a ’z’ tengelyen helyezkednek el (Budai-hegység és Pilis h = 240 mBf zárt 
potenciálmaximumok fölött fakadó források).  
2) Felszínközeli eleváció tartományban az adatokra a hidrosztatikus gradienshez képest 
párhuzamosan eltolt gradiensek illeszthetők – eltérő vízszintekkel és átáramlással jellemzett fedő-
függő víztartók (Diósd5). 
3) Felszínközeli eleváció tartományba eső adatok szubhidrosztatikus gradienssel – vertikális 
leáramlást jelez; bizonyos profilok esetében ez szubhidrosztatikus felszínközeli nyomásokkal társul 
– ami a felső vízszint alatt kialakuló „telítetlen” helyzetre utal (Solymár4). 
4) A profil mentén a felszíntől a profil aljáig hidrosztatikusközeli nyomásértékek és hidrosztatikus 
gradiensek (fel-, át-, leáramlás) fordulnak elő – ami a kőzetvázban hidraulikus összefüggésre utal 
(Göd8).  

Anomáliák az áramlási térben 

A tomografikus potenciáltérképeken a z = (–375) mBf eleváció alatti szintekben és a p(z) 
profilokon anomáliákat mutattam ki. A vizsgált területen belül a hidrosztatikusközeli 
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potenciálértékek zwt,max = 160 mBf és zwt,min  = 100 mBf közöttiek. Ennek megfelelően a h = 80-
100 mBf hidraulikus emelkedési magasságoknak megfelelő nyomásokat átmeneti alulnyomásként, 
míg az ennél alacsonyabb értékeket valódi alulnyomásként értékeltem. A h > 160 mBf 
potenciálértékeket túlnyomásos rezsimként minősítettem. A dorogi potenciálanomálián kívül az 
emberi hatást ki lehetett zárni. A területen a z < (–1000) mBf szintben kimutatott nagy kiterjedésű 
anomáliákat előidéző lehetséges okok (5.6. ábra):  
1) Az oligocén HCS3 VF (200-1000 m vastagságú) jelenléte geológiai időskálán vertikális 
utánpótlódási deficitet okoz. A Tóalmás-vonal környezetében kimutatott nagy kiterjedésű 
potenciometrikus öbölnél ez a hatás már a HCS1-2 VV-ben is megjelenik. A Tóalmás-vonal 
hidraulikai zárását az alulnyomás mellett, tőle DK-re, a sótartalom drasztikus növekedése jelzi a 
karbonátos víztartókban. 
2) Nyugat felől a karbonátos víztartóból (HCS1-2) érkező áramlás K-i irányú továbbhaladását a 
Szada-vető korlátozza, ami a vető K-i oldalán alulnyomást idéz elő.  
3) A Tóalmás-vonalat keresztező további szerkezetek is befolyásolják a potenciálteret, 
kompartmentalizációt okozva. Szerkezeti és hidraulikus elkülönültséget tükröz a Turai-blokkban 
megőrződött túlnyomás. 
4) Az alulnyomás előidézésében jelentősége lehet a Gödöllői-dombság 4 millió éve megkezdődött 
kiemelkedésének és az ezzel együtt járó eróziónak, ami megbontotta a pórusnyomás és a hatékony 
feszültség egyensúlyát és eróziós dekompakciót idézhetett elő.  
5) Elméleti modellezések alapján a vízszint magasságkülönbségei és a felhajtóerő együttes hatása 
alatt álló vastag karbonátos víztartó rendszerekben a felhajtóerő is okozhat alulnyomást és 
túlnyomást.  
6) Felmerülhet, hogy az alulnyomás csak „látszólagos”, a pórusnyomás értékekből történő 
hidraulikus emelkedési magasság számításából adódik. Ennek ellentmond az alulnyomás regionális 
kiterjedése és az, hogy a kimutatott alulnyomások a valóságban a magas oldottanyag tartalmú és 
hőmérsékletű formációkban még számottevőbbek.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és mtsi. (2015a); Mádl-Szőnyi és mtsi. (2017a); Szijártó és mtsi. (2019a). 

 
A Budai termálkarszt hidraulikai határa, illetve a központi és a déli rendszer vizeinek 
elkülönülése  
 
1) A lehatárolás során a rendszeren belül hidraulikai kapcsolatot és/vagy elkülönülést okozó 
hatásokat vettem figyelembe (5.1. ábra). A Budai termálkarszt D-DK-i hidraulikai határát a 
h = 100 mBf ekvipotenciállal definiáltam (z < (–1000) mBf), melynek helyzetét a Tóalmás-vonal 
és a Szada-vető együttes hatása határozza meg. Ettől az ekvipotenciáltól ÉNy-ra a hidraulikai 
összefüggés az édesvízzel kitöltött zónában valószínűsíthető. A h = 100 mBf ekvipotenciál a 
Gödöllői-dombság területén az É-D-i irányú potenciometrikus vízválasztóban folytatódik, innen a 
Naszály megkerülésével É-i irányban halad. Az É-i határ a Duna folyó, mint erózióbázis.  Nyugati 
irányban a rendszer hidraulikai határa a h = 140 mBf-es potenciálmaximumokon Dorog-Bicske- 
vonal mentén jelölhető ki.  
2) A központi és déli rendszer hidraulikai elkülönülésének egyik oka a Pest alatt a 
fedőképződményekben z > (–1000) mBf kimutatott „potenciálsüllyedék”, a másik a karbonátos 
< (–1000) mBf víztartóban kimutatott NY-K-i irányú felszínalatti vízválasztó. A központi 
rendszerben megvalósul a korábbi szerzők által is említett és modellezéssel is kimutatott ún. 
„alááramlás”, egészen a Gödöllői-dombság gerincéig. A déli rendszer vonatkozásában a Dunától 
Ny-ra található területek felől érkező vízkomponensekkel számolhatunk ugyan, de itt is lehetséges 
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a fedőképződményekből származó „medencekomponens” leszivárgása a karbonátos víztartóba.  A 
fönti medencehidraulikai különbségek alapján a két rendszer között már korábbról ismert 
különbségek a hidrotermális komponenst tekintve megmagyarázhatók.  

Felszínalatti vízkomponensek és a szulfát lehetséges eredete 

A Budai-termálkarszt rendszerben három különböző vízkomponenst sikerült elkülöníteni:  
1) Karsztkomponens, amely meteorikus eredetű (TU adatokkal alátámasztható), azaz ebben 

az értelemben a karszt vagy meteorikus komponens megfeleltethető egymásnak.  
2) A medencekomponens dominánsan tengeri eredetű, diagenetikus átalakuláson átesett 

pórusfluidum (NaCl-os jellegű), melyben némi evaporit beoldódásból adódó 
hozzájárulással is számolhatunk. Eredetét tekintve a HCS3 VF, de méginkább a HCS4 VV-
VF alsó és középső miocén tengeri erdetű átalakult pórusfluidumaihoz köthető. 

3) A hidrotermális komponens (É-i és D-i rendszer) a „hosszú felszínalatti tartózkodási idejű” 
és víz-kőzet kölcsönhatáson átesett meteorikus eredetű vízből (regionális áramlási pályán 
szállított) és a hozzáadódó medencekomponensből származtatható. 

A Budai-termálkarszt hidraulikai határán belüli Cl- vs. TDS adatokra levezetett keveredési vonal és 
annak meteorikus és hidrotermális szélsőtagjai jó egyezést mutatnak a megcsapolódási területek 
adataiból korábban meghatározott ugyanezen „szélsőtagokkal”. 

A vízben oldott szulfát mennyiségében a Budai-termálkarszton korábban felismert területi 
különbséget (központi rendszer: (< 250 mg/l; déli rendszer: > 250mg/l), melyet a déli rendszer 
evaporit oldódásból bekerülő többlet szulfátjával magyaráztak, a kutatás megerősítette:  
1) A központi rendszer langyos forrásainak szulfátja a Budai Márga formáció piritjével hozható 
összefüggésbe.  
2) A két rendszer hidrotermális komponensében található szulfát lehetséges közös eredetére 
vonatkozó kérdés továbbra is nyitva maradt.  A kainozoós tengervíz irodalmi δ34S értékei jó 
egyezést mutatnak a hidrotermális komponens értékeivel, ami hipotézis szinten felveti az átalakult 
kainozoós tengervízből eredő medencefluidum hozzájárulását, mint közös szulfátforrás. A H2S, 
mint a medencefluidumhoz köthető kénforrás estleg szóba jöhet. További, a termálkutak és 
források kénizotóp összetételét és szulfáttartalmát módosító tényező lehet a Tardi Agyag piritje. 
3) A felső-perm evaporitok (Tabajdi Evaporit, Dinnyési Dolomit) hozzájárulásával is számolhatunk 
elvi szinten, de csak a déli rendszer esetében. Ugyanakkor a perm evaporit áramlási rendszerbe 
kerülése a jelenlegi áramlási viszonyokkal nem hozható összefüggésbe.  
4) A szarmata lagúna képződmények anhidritjének jelenléte csak lokálisan bizonyított egy fúrásból, 
de analógia alapján az evaporit jelen lehet a rendszerben és hozzájárulhat a „medencefluidumhoz”. 
A déli rendszer hidrotermális komponensének összefüggése a szarmata képződményekkel 
numerikus szimuláció és adatfeldolgozás alapján is elképzelhető.  
5) A forrásmedencékben a bakteriális aktivitás negatív izotóp eltolódást okozó hatásával 
számolhatunk. 

Publikáció: Erőss és mtsi. (2011b); Erőss és mtsi. (2012b); Mádlné Szőnyi és mtsi. (2018) 

A budapesti megcsapolódási területek áramlási rendszerei  

1) Az északi forrácsoport tagjai, – a feldolgozás alapján – intermedier áramlásokhoz köthetők, 
utánpótlódási területüket a Dorog környékén kimutatott h = 120 mBf-es potenciáldóm jelzi (7.2. 
ábra). 
2) A központi megcsapolódás, – azaz a Rózsadomb előterében  –  hidraulikailag és numerikus 
szimulációval is megerősítést nyert egy intermedier és egy regionális kiáramlás. Az előbbihez 
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utánpótlódási területként a Budapesten és tőle Ny-ra található, nagy kiterjedésű h = 120 mBf-es 
ekvipotenciállal lehatárolt terület köthető. Ettől az ekvipotenciáltól a vizek Duna felé történő 
áramlása egyértelmű. A központi regionális termálforrások és a pesti mély kutak utánpótlódása a 
Dorog környéki h = 140 mBf-es potenciálmaximumok felől várható. Ezek vízösszetétele, CCDA-
csoportjainak elkülönülése a Dorog felől érkező víz „alááramlásával” magyarázható. Mindezeket 
alátámasztják a rendelkezésre álló izotóphidrológiai adatok (TU < 0,5, 14C-kor és a legalacsonyabb 
36Cl/Cl- érték), továbbá az, hogy a dorogi bányászati víztelenítés az északi forrácsoportban, 
valamint az észak-pesti termálkarszt kutakban okozott kimutatható hatást. A hidraulikai feldolgozás 
és modellezés alapján ehhez a regionális ághoz kelet felől a karbonátos víztartóból és a fedő 
képződményekből érkező vizek hozzákeveredése is bizonyítható.  
3) A központi rendszer Rózsadomb előterében kutakkal feltárt termálvizes tagjai már keveredést 
tükröznek a központi langyos komponens és az „alááramló” regionális komponens között, melyet 
jól példáz a Lukács IV. kút CCDA szerinti elkülönülése, magasabb TU tartalma, valamint 
alacsonyabb 14C-kora és emelkedett 36Cl/Cl- értéke. Az intermedier áramlási ághoz köthető langyos 
vizek a vártnak megfelelően a Lukács IV.-től is elkülönülnek magasabb TU értékükkel. Ez közeli 
beszivárgási területre utal a 120 mBf-es ekvipotenciál felől. 
4) A Gellért-hegyet érintő szelvény mentén a Duna felé intermedier vízáramlás indul a Zsámbéki-
medence keleti peremétől, ami a Duna előterében csapolódik meg és szerkezetileg segített. 
Megfigyelhető a Duna alatti átáramlás és regionális megcsapolódás az Északkeleti-peremvető és a 
Duna között. A modellezett szelvényen jelentkező széles megcsapolódási terület, feltehetően 
tartalmazza az intermedier (Gellért-hegy előtere) és a regionális áramlás (Duna és ÉK-i peremvető 
között) megcsapolódását. Ez az utánpótlódási területekkel és a CCDA-csoportok kimutatott 
elkülönülésével is összhangba hozható. Az intermedier utánpótlódási terület itt is a h = 120 mBf-
es ekvipotenciálhoz köthető. A kutak és források trícium tartalma a Gellért-hegy előterében 
összhangban van az intermedier komponenssel. A Gellért-hegy előterében megcsapolódó vizek 
14C-kora a központi rendszer termálkútjaihoz képest is magasabb, ami hosszabb tartózkodási időre 
utal. Ez a medencehidraulikai eredményekkel összhangban a rendszer lassúbb vízforgalmával 
magyarázható a Ny-K-i vízválasztótól D-re. A regionális utánpótlódási területeket a Tétényi-plató 
és a tőle Ny-ra eső területek, Budakeszi-Páty és Bicske környékén található h = 140 mBf-es zárt 
potenciál maximumok jelzik.  A trícium-mentes és regionális áramláshoz köthető Csepel II. kút a 
Tétényi-plató irányából kaphat vízutánpótlást a fedő képződményekből, ami magyarázattal szolgál 
a magasabb oldottanyag tartalomra a Gellért-hegy forrásaihoz képest.  
5)  A Széchenyi-hegy környezetében kimutatható utánpótlódási terület a h = 240 mBf-es zárt 
potenciálmaximummal – a kémiai paramétereket és a források klaszterezési eredményét is 
számításba véve – egy lokális áramlás utánpótlódási terület, melynek megcsapolódása a Kis-Gellért-
hegy környezetében feltételezhető.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2017); Mádlné Szőnyi és mtsi. (2018) 

9.4 Az eredmények jelentősége és kiterjeszthetősége  
Tudományos jelentőség  

Biogeokémiai kiválások 
A termálforrások környezetében létrejött kiválások a termálforrást létrehozó áramlási rendszerhez 
és annak jellemzőihez köthetők. A termálforrások környezetében felismertük a biofilm jelenlétét, 
melyet eredete, biológiai és kémiai összetevői együttes jelenléte miatt biogeokémiai kiválásnak 
neveztük el. Rámutattunk a biogeokémiai kiválás elemakkumulációs és mikrobiológiai 
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jelentőségére, továbbá a 226Ra felhalmozásban és ebből következően a termálforrások magas 222Rn 
aktivitás koncentrációjában betöltött szerepére. A különböző forrásokból és kutakból vett 
vízminták 217-498 mBq/l, a biogeokémiai kiválás pedig 318-2144 Bq/kg  226Ra aktivitás 
koncentráció értéket adtak a mintázási helyszíntől függetlenül. A felhalmozott elemeket és a 
rádiumot az elvégzett medencehidraulikai feldolgozás alapján a medencekomponensből 
származtatjuk. Az elemakkumuláció tekintetében a vizsgálatok számottevő koncentráció 
különbséget tártak fel a Ca, Fe, S, Cr, Mn értékekben a különböző megcsapolódási helyekről 
származó minták között. Az adott helyen vett vízminták és biofilmek egyidejű elemzése alapján 
dúsulási faktorokat számoltunk, és a Fe, Sn 108-107 dúsulást mutattak a kiválásban. A biogeokémiai 
kiválásokban vasfázisként a goethit, hematit, ferryhidrit és a sziderit jelenléte volt kimutatható. A 
kutatás arra is rávilágított, hogy a vízminták terepi paramétereiben és ionösszetételében tapasztalt 
lokális eltérések nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a biogeokémiai kiválások elemi 
összetételével és a 226Ra aktivitás koncentrációval. Kísérleti úton felismertük, hogy a kiválási 
folyamatok szoros összefüggést mutatnak a termálvíz áramlási sebességével és a megcsapolódás 
környezetében a biológiai, majd attól távolodva egyre inkább a kémiai hatások válnak 
meghatározóvá. Egyúttal igazoltuk a vastartalom forrástól távolódó gyors csökkenését. A 
mintákból a radiorezisztens Deinococcus budaensis sp. nov., továbbá a Deinococcus fonticola sp. 
nov. is leírásra került. Megállapítottuk, hogy a biofilmek közösségei jóval gazdagabbak, mint az 
azokat létrehozó termálvíz. Mindezek felvetik annak a lehetőségét is, hogy a jövőben ezekre a 
biogeokémiai kiválásokra, mint természetes „szűrőanyagokra”, potenciális „elemforrásokra” és 
„radioaktív anyagokra” tekintsünk.  

Publikációk: Erőss és mtsi. (2012b); Borsodi és mtsi. (2012); Anda és mtsi. (2014); Kuzmann és 
mtsi. (2014); Anda és mtsi. (2015); Makk és mtsi. (2016); Dobosy és mtsi. (2016); Anda és mtsi. 
(2017); Kuzmann és mtsi. (2017); Borsodi és mtsi. (2018); Kovács-Bodor és mtsi. (2018); Kovács-
Bodor és mtsi. (2019) 

Hipogén karsztosodás 
1) A fedett víztartóban felismertünk (hipotézis, modellezés, adatfeldolgozás) egy, az áramlási 
rendszerek vertikális szuperponálódásából adódó határfelületet. Ez egyúttal eltérő eredetű 
fluidumok „keveredési zónáját” jelenti, ami a sziliciklasztos képződményekből származó 
„medencefluidum” és az alááramló regionális hidrotermális vízkomponens között található. Ebben 
a zónában tehát eltérő szalinitású fluidumok keveredésével számolhatunk. Tengerparti analógiák 
alapján zárt rendszerben, eltérő szalinitású vizek keveredése esetén 15%-os sósvíz bekeveredésig a 
rendszer alultelített marad. 
2) Hipogén karsztosodás szempontjából lényeges a felfelé áramló hűlő oldatok alultelítettsége. A 
medenceléptékű eredmények bizonyították a hőkonvekció fennállását, ami előidézi e folyamatot.  
A konvekciós cellákban fel- majd leáramló víz – a kőzettel kölcsönhatásba lépve – felelőssé tehető 
a vertikális járatrendszerek kioldásáért és a kiválási folyamatokért. Geológiai időskálán e folyamat 
csökkenő jelentőségével számolhatunk a Budai-termálkarszt fejlődéstörténeti modellezése alapján.  
3) A déli rendszer esetében a szarmata (lokálisan bizonyított) evaporit vízáramlási rendszerbe 
kerülése hozzájárul a dolomit oldódásához, miközben kalcit kiválás történik. 

Publikáció: Havril és mtsi. (2016); Mádlné Szőnyi és mtsi. (2018) 

Gyakorlati alkalmazás a geotermikus potenciálértékelésben 

A vízalapú természetes geotermikus rendszerek potenciálértékeléséhez egy további szemponttal, a 
regionális nyomásrezsimek értékelésével járultam hozzá. Értékelési sémát dolgoztam ki, amely a 
geotermikus készletek zárt és nyitott jellegével és az injektálás hidraulikai lehetőségeivel foglalkozik 
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(5.7. ábra). A jelenleg érvényes törvényi szabályozás mesterséges, 2500 m-es felső mélységhatárral 
definiálja a zárt geotermikus rendszereket. A hidrosztatikusközeli nyomásrezsim esetén a kőzetváz 
„közlekedő” azaz nyitott, termelhető. Amennyiben a termelés a természetes utánpótlódás mértékét 
meghaladja, igényli a visszasajtolást. A visszasajtolási nyomás mértéke a nyomáseltérések 
ismeretében előzetesen tervezhető. Pozitív nyomáseltérések esetén kisnyomású besajtolás 
elégséges, negatív eltérések vagy valós alulnyomás fennállása esetén a víz energiabefektetés nélkül 
elnyelethető. A túlnyomásos rezsimek „zártak”, pótlódásuk természetes beszivárgásból nem 
lehetséges. Ezért termelésük csak nagynyomású visszasajtolás mellett lehetséges. Az alulnyomásos 
rezsimek szintén „zártnak” tekinthetők. Vízleadásra nem, de fluidum befogadásra alkalmasak 
lehetnek.  

Publikáció: Mádl-Szőnyi és Simon 2016; Mádlné Szőnyi 2019 in press) 

Az eredmények kiterjesztése hasonló hidrogeológiai környezetekre 

A dolgozatban bemutatott hipotézismodellt (3.5. ábra) a világon több helyen, Kínában, Malagában, 
Mexikóban és Csehországban is használták vastag karbonátos víztartó rendszerek áramlási és 
vízkémiai folyamatai megértésére. Analógia alapján számos olyan helyet találhatunk, Black Hills, 
Guadalupe-hegység és Delaware-medence, stuttgarti karsztrendszer, Frasassi-barlang rendszer, 
ahol a hipotézismodell a hidrogeológiai környezet elemeinek megfelelő módosításával használható. 
A hipotézismodellt Magyarországon is alkalmaztuk a Bakony és Balaton-felvidék, valamint a Bükk 
területén. 

Publikációk: Erőss és mtsi. (2015); Tóth és Mádl-Szőnyi (2016) 
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10 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Hálát adok azért, hogy ezt a dolgozatot elkészíthettem. Munkám nem jöhetett volna létre szerető 
családom, néhai szüleim, férjem, gyermekeink, testvéreim és mama támogatása nélkül, akik mindig 
mellettem álltak és elviselték, hogy a lelkemben és az életemben a tudomány is fontos helyet kapott. 
Köszönöm apósomnak, hogy élete utolsó napján elindította bennem e dolgozat gondolatát. 
Hálával tartozom kivételes helyzetemért, hogy Tóth József „fogadott tanítványa”, majd később 
munkatársa lehettem. Az idő, amit elmélyülten beszélgetve, tanulva, a terepi felismeréseknek 
szentelve, majd nemzetközi konferenciákon „szellemi holdudvarában” eltölthettem, alázattal, 
megismerési vággyal és eltökéltséggel töltött el. S örömmel is, mely a természet csodáiba való 
betekintésből fakad. Kötelességemnek érzem ezt az örömöt oktatóként továbbadni, kutatóként 
pedig a megismerési vágyból fakadó lehetőségeket kiaknázni és tovább fejleszteni.  
A Tóth-féle hidrogeológia bevezetése az ELTE-n nem történhetett volna meg Mindszenty Andrea, 
egykori tanszékvezetőm támogatása nélkül, akinek mindenkori támogatásáért és őszinte 
lelkesedéséért mondok köszönetet, mellyel pályám során folyamatosan ösztönzött. Pálfy József 
korábbi és Kovács József jelenlegi tanszékvezető támogatását és folyamatos buzdítását is 
köszönöm. Bartholy Juditnak azért vagyok hálás, mert lankadatlan kitartással figyelmeztetett, hogy 
az időhiány nem indok e munka mellőzésére.  
Erdélyi Mihálynak azt köszönöm, hogy magyarázataival és megtisztelő figyelmével bevezetett a 
hidrodinamika rejtelmeibe, Alföldi Lászlónak kérlelhetetlen kritikájáért vagyok hálás. A VITUKI-s 
kollégákra mindig jó érzéssel emlékezem, különösen a dolgozat beadásakor örökre eltávozott 
Lorberer Árpádra, akivel elsőként jártam végig a budapesti forrásokat és kutakat, melyekről 
mindent tudott. Székely Ferencnek, Liebe Pálnak és nem utolsó sorban Csepregi Andrásnak, Izápy 
Gábornak és Zsókának, Révi Gézának, Ágotai Gyurinak köszönöm, hogy a VITUKI-s szakmai 
közösség elfogadott és hasznos szakmai tanácsokkal indított el.  
Munkám nem jöhetett volna létre egykori és jelenlegi tanítványaim nélkül. Velük tanultam a 
medenceszemléletű hidrogeológiát, majd együtt kezdtük művelni azt. Így az oktatásból közösen 
gondolkodva kinőhetett a kutatás és ez a dolgozat is. Diákjaimmal folytatott beszélgetéseim mindig 
új gondolatokat ébresztettek bennem, csodáltam eltérő gondolkodásukból fakadó sokszínűségüket, 
élveztem a vitáinkat, amikor arra kényszerítettek, hogy a gondolatcsírákat pontosítsam ahhoz, hogy 
azokból valódi kutatás induljon. S boldog voltam, mikor a tudományt a legmagasabb fokon kezdték 
maguk is művelni. Nélkülük, a velük való közös munka és a technikai segítség nélkül e munka sem 
jöhetett volna létre.  
Köszönettel tartozom az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék valamint a Tóth József 
és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra jelenlegi és egykori munkatársainak a közös munkáért: 
Csondor Katalin, Erőss Anita, Erhardt Ildikó, Galsa Attila (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék), 
Garamhegyi Tamás, Gellérthegyi Etelka (korábbi ELTE munkatárs), Havril Tímea, Iván Veronika, 
Kovács József, Kovácsné Bodor Petra, Lenkey László (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék), Leél-
Őssy Szabolcs, Martinecz Ádám, Mindszenty Andrea, Modrovits Kamilla, Müller Imre, Páll-
Somogyi Kinga, Pulay Eszter, Szijártó Márk, Szkolnikovics-Simon Szilvia, Tóth Ádám, Zentainé 
Czauner Brigitta és Zsemle Ferenc. Köszönöm Lenkey Lászlónak a hőmérsékleti adatok 
rendelkezésre bocsátását és Fodor Lászlónak a földtani szelvények átdolgozását.  Köszönöm az 
interdiszciplinális kutatásban együttműködő kollégáknak a közös munkát: Anda Dóra, Bardács 
Katalin, Boncz László, Borsodi Andrea, Csoma Anita, Dobosy Péter, Győri Orsolya, Homonnay 
Zoltán, Homonnay Zoltán, Horváth Ákos, Jurecska Laura, Kuzmann Ernő, Makk Judit, Márialigeti 
Károly, Óvári Mihály, Palcsu László, Poros Zsófia, Sőreg Viktor, Weidinger Tamás, Záray Gyula 
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és még sokan mások. Kutatásom nem valósulhatott volna meg a tanszéki infrastruktúra nélkül, 
ezért köszönetet mondok mindenkori tanszékvezetőimnek. Hálás vagyok továbbá azon 
szakdolgozóimnak, akikkel a tanulmányterületen dolgoztunk, és hozzájárultak e munkához. A 
kutatás terepi megvalósítását a BGYH Zrt. biztosította, ahol külön köszönöm Balogh Éva 
segítségét.  
E dolgozat inspirációja és megírása szempontjából sokat jelentett a nemzetközi szakmai életben 
való tapasztalatszerzés, a munka a COST Karsztsérülékenységi munkabizottságban, majd az IAH 
Karszt Bizottságában, később pedig a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége Regionális 
Felszínalatti Vízáramlási Bizottságában. Sokat tanultam a következő kollgáktól: Mihael Brenčič, 
Ben Engelen, Nico Goldscheider, Xiao-Wei Jiang, Király László, René Lefebvre, John Molson, Jim 
LaMoreaux, Müller Imre, José Joel Carrillo-Rivera, Zoran Stevanovic, Heinz Surbeck, Jim 
Undershultz, Hanneke Verweij, Renquan Zhang, Francois Zwahlen.  
Köszönöm továbbá a dolgozathoz kapcsolódó feldolgozásokban és ábrák készítésében nyújtott 
segítséget munkatársaimnak: Havril Tímea, Erhardt Ildikó, Iván Veronika, Kovácsné Bodor Petra, 
Tóth Ádám, Szijártó Márk és Szabó Zsóka. Hálás vagyok Mindszenty Andreának a munka alapos 
átolvasásáért és tanácsaiért. Zentainé Czauner Brigittának javításain túl köszönöm, hogy a 
nyomásprofilok témakörét egymástól tanulva fejleszthettem tovább a dolgozatban. Varsányi 
Zoltánnénak hálás vagyok a kémiai és izotóphidrológiai kérdéseket érintő nagyszerű észrevételeiért. 
Szijártó Márk tanítványomnak preciz javításait köszönöm. Havril Tímea és Erhardt Ildikó a 
dolgozat megformázásában segítettek, amiért köszönettel tartozom. Végül, de nem utolsósorban 
hálás vagyok férjemnek, aki türelemmel végigolvasta dolgozatomat és segített végső formába hozni 
azt. Köszönöm minden szerettemnek és barátunknak, hogy elviselték a munka miatti távollétemet, 
de hittek benne, hogy ennek is vége lesz egyszer. A dolgozatírás nehéz mindennapjaihoz nyújtott 
segítséget, bíztatást és a türelmet köszönöm Apának és Mikinek. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm az OTKA NK 101356 projekt és a MOL Nyrt. K+F 
projekt támogatását. A doktori dolgozat az ENeRAG projekt keretein belül készült, amelyet az 
Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatott a 810980 azonosító 
számú megállapodás alapján. 
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11 ÁBRAJEGYZÉK 

2.1. ábra A hidraulikus vezetőképesség léptékfüggése a karsztosodás mértékének függvényében. 
Az ábrán látható az eredetileg használt „medencelépték” önkényes megváltoztatása 
„vízgyűjtő/víztartó” léptékre (Király 1975, módosítva Hartmann és mtsi. 2014) 
2.2. ábra Heterogén karsztos víztartó blokkdiagramja, mely illusztrálja az utánpótlódás (allogén és 
autigén), a beszivárgás (pontszerű és diffúz) és a porozitás (karsztos járatok és mátrix) kettősségét 
(Goldscheider & Drew 2007) 
2.3. ábra A karsztos áramlási rendszerek fő típusai (Alföldi L. 1965) 
2.4. ábra Epigén és hipogén karszt a medencebeli vízáramlások tükrében. Tóth (1999) és 
Klimchouk (2007) nyomán  
2.5. ábra A felszínalatti vízáramlás és a karsztosodás folyamatainak sematikus ilusztrációja mély és 
alapvetően hipogén szárazföldi karbonátos víztartó rendszerre. A nyilak a vízáramlási irányokat, a 
kék és a piros színek a hideg és meleg vízhőmérsékletet jelzik. Az ábra egy kétkutas geotermikus 
rendszer potenciális helyzetét is mutatja, mely CO2 elhelyezésre is használható (Goldscheider és 
mtsi. 2010) 
3.1. ábra Folyamatábra a felszínalatti vízáramlási rendszerek és az általuk okozott jelenségek 
medenceléptékű kutatásához. Alkalmazott módszercsoportok, azok kapcsolatai és egymásra 
épülése (TDS: összes oldottanyag tartalom; T: hőmérséklet) 
3.2. ábra A stacioner vagy permanens állapot értelmezésének lehetséges feltételei 
medencehidraulikai kutatás során (kék vonal: h = const.; zöld görbe: h = hátl, piros görbe: 
h = f(t) <Δh, ahol Δh a probléma hibahatára) (Mádlné Szőnyi és mtsi. 2013b nyomán) 
3.3. ábra Elvi nyomás-eleváció profil, p(z), a) a vertikális nyomásgradiensek, a hidrosztatikus 
(1000 kg/m3 sűrűségű vízre vonatkoztatott) és a litosztatikus nyomásprofil feltüntetésével; b)a 
felszínalatti nyomásrezsimek és a nyomáseltérések ábrázolásával  
3.4. ábra Fluidumpotenciál anomáliák típusai és megjelenése a tomografikus potenciáltérképeken 
(Tóth 2003 nyomán módosítva) 
3.5. ábra Vastag fedetlen, ill. részben fedett és csatlakozó sziliciklasztos képződményekkel fedett 
karbonátos vízadó rendszer vízáramlási hipotézismodellje a kapcsolódó jelenségekkel együtt (Mádl-
Szőnyi és Tóth Á. 2015 után módosítva). A sekély karsztok lokális vízáramlási rendszerekként 
illeszthetők be a medenceléptékű modellbe (Goldscheider és Drew 2014 nyomán) 
4.1. ábra A tanulmányi terület helyzete a) tágabb elhelyezkedése a Magyar Paleogén-medencében 
a főbb szerkezeti vonalakkal és a pre-tercier formációk kibúvásaival (Tari és mtsi. és Haas és mtsi. 
2012 után módosítva); b) domborzat; c) a terület pre-kainozoós alaphegységi képződményei (Haas 
és mtsi. 2010); d) a pre-kainozoós alaphegység tengerszint feletti magassága a fedetlen karbonát 
kiemelésével (Haas és mtsi. 2010 alapján módosítva) 
4.2. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = 50 mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = 100-0 mBf 
között szűrőzött kutak adataiból szerkesztett ekvipotenciálok megjelenítésével 
4.3. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–125) mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = 0 (–250) 
mBf között szűrőzött kutak adataiból szerkesztett ekvipotenciálok megjelenítésével  
4.4. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–375) mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = (–250)-(–
500) mBf között szűrőzött kutak hidraulikai adataiból szerkesztett ekvipotenciálok megjelenítésével 
4.5. ábra Hidrosztratigráfiai térkép z = (–750) mBf szeletközépsíkra szerkesztve, a z = (–500)-(–
1000) mBf között szűrőzött kutak hidraulikai adataiból szerkesztett ekvipotenciálok 
megjelenítésével 
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4.6. ábra Potenciometrikus térkép a z > 100 mBf-re szűrőzött kutakból szerkesztve (ekvipotenciál 
köz: 40 m). A hidraulikus emelkedési magasság értékeket a kontúrok és színárnyalatok jelzik  
4.7. ábra Potenciometrikus térkép a z = 100-0 mBf eleváció között szűrőzött kutak adataiból 
szerkesztve (szeletközépsík: z = 50mBf; ekvipotenciál köz: 20 m). A hidraulikus emelkedési 
magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
4.8. ábra Potenciometrikus térkép a z = 0-(–250) mBf eleváció között szűrőzött kutakból 
szerkesztve (szeletközépsík: z = (–125) mBf; ekvipotenciál köz: 20 m). A hidraulikus emelkedési 
magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
4.9. ábra Potenciometrikus térkép a z = (–250)-(–500) mBf eleváció között szűrőzött kutakból 
szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf; ekvipotenciál köz: 10 m). A hidraulikus emelkedési 
magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
4.10. ábra Potenciometrikus térkép a z = (–500)-(–1000) mBf között szűrőzött kutak adataiból 
szerkesztve (szeletközéppont: z = (–750) mBf; ekvipotenciál köz: 20 m). A hidraulikus emelkedési 
magasság értékeket kontúrok és színárnyalatok jelzik 
4.11. ábra Potenciometrikus térkép a z < (–1000) mBf szintben a HCS1-2 VV-re szűrőzött 
kutakból szerkesztve (ekvipotenciál köz: 40 m). A hidraulikus emelkedési magasság értékeket 
kontúrok és színárnyalatok jelzik 
4.12. ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z = (–250)-(–500) mBf eleváció között szűrőzött 
kutak adatai alapján (szeletközépsík: z = (–375) mBf)  
4.13. ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z = (–500)-(–1000) mBf eleváció között szűrőzött 
kutak adatai alapján (szeletközépsík: z = (–750) mBf) 
4.14. ábra Összes oldottanyag tartalom térkép a z < (-1000) mBf alatt a HCS1-2-re szűrőzött kutak 
adatai alapján 
4.15. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z = (–250)-(–500) mBf között szűrőzött kutak adatai alapján 
szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf)  
4.16. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z = (–500)-(–1000) mBf között szűrőzött kutak adatai 
alapján szerkesztve (szeletközépsík: z = (–750) mBf) 
4.17. ábra Cl- tartalom (mg/l) térkép a z < (–1000) mBf-re, a HCS1-2 VV-re szűrőzött kutak adatai 
alapján szerkesztve 
4.18. ábra Hőmérséklet térkép a z = (0)-(–250) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján 
szerkesztve (szeletközépsík: z = (–125) mBf). (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012)  
4.19. ábra Hőmérséklet térkép a z = (–250)-(–500) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján 
szerkesztve (szeletközépsík: z = (–375) mBf).  
(Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
4.20. ábra Hőmérséklet térkép a z = (–500)-(–1000) mBf közötti talpmélységű kutak adatai alapján 
szerkesztve. (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
4.21. ábra Hőmérséklet térkép a z < (–1000) mBf talpmélységű kutak adatai alapján szerkesztve. 
(Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
4.22. ábra A p(z) profilok A-B verzió 1-28 (a hidrosztatikus vertikális nyomásgradiens, fekete vonal 
mellett a Δphk = +/– 0,29 MPa nyomáseltérések, piros és zöld vonal megjelenítésével) (külön 
lapokon: 1-5, 6-10, 11-14, 15-20, 21-24, 25-28) 
4.23. ábra: T(z) profilok C verzió 1-28 (az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal 
feltüntetésével) (Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) (külön lapokon: 1-13, 15-28) 
5.1. ábra A Budai-termálkarszt utánpótlódási (1: Dorog; 2: Bicske; 3: Alcsútdoboz-Gárdony; 4: 
Budakeszi-Páty; 5: Tétényi-plató és tőle Ny-ra eső területek; 6: Gödöllői-dombság; 7: Pilis; 8: 
Solymár-Telki; 9: Széchenyi-hegy Budaörs) és megcsapolódási területei (10: Duna-völgy) 
kiegészítve a forráskataszterben szereplő adatok hierarchikus klaszterezéséből (Bodor és mtsi. 
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2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015; 5.1. digitális függelék) levezetett lokális, intermedier, 
regionális áramlásokhoz köthető forrásokkal és a fakadási szintjükkel, valamint a Budai-
termálkarszt (BTK) medencehidraulikai elemzésből levezetett hidraulikai határával. A térképen 
ábrázoltuk a hidraulikai és a modellezett szelvények nyomvonalait 
5.2. ábra A központi, rózsadombi megcsapolódási terület egykori forrásainak helye a domborzat 
függvényében (Lieb 2004; Erőss 2010 után módosítva in Bodor és mtsi. 2015) a retrospektív 
feldolgozás alapján a források besorolása a statisztikai feldolgozás és a numerikus szimuláció 
eredményeinek figyelembevételével (Bodor 2014a in Mádl-Szőnyi és Tóth Á. 2015) 
5.3. ábra Hidraulikai keresztszelvény: 5.3.a. központi és 5.3.b. déli megcsapolódási területen 
keresztül (Fodor in Mindszenty szerk. 2013 földtani szelvénye alapján: Erhardt és mtsi. 2017 
nyomán módosítva) 
5.4. ábra a) Budapesttől Ny-ra található É-D-i irányú és b) a Csepel sziget É-i részét érintő ÉNy-
DK-i irányú hidrosztratigráfiai és hidraulikai szelvény (Erhardt és mtsi. 2017 nyomán módosítva)  
5.5. ábra Cl- vs. TDS diagram a teljes vizsgálati területre rendelkezésre álló kémiai adatok alapján (a 
HCS5 VV-VF adatai elhagyásával) (5.2. digitális függelék). Az ábrán a különböző szalinitású 
zónákat (édes, brakk, sós) a TDS térképek színezésével megegyező jelkulcs jelzi. A két szélsőtag a 
„sós” formációfluidum, vagy „medencekomponens” és a „karsztvíz”  
5.6. ábra Anomáliák és normál nyomásrezsimek a potenciáltérben a z < (–1000) mBf szintben a 
HCS1-2 VV-re szűrőzött kutak potenciáladatai alapján: normál (hidrosztatikus nyomás), normál-
szubhidrosztatikus (alulnyomás) átmenet, szubhidrosztatikus (alulnyomás) és szuperhidrosztatikus 
(túlnyomás) nyomásrezsimek 
5.7. ábra A regionális nyomásrezsim és a nyomáseltérés értékelése a geotermikus készletek 
termelhetősége és a visszasajtolás szempontjából. Zárt1: alulnyomás és utánpótlódás hiány 
miatt nem alkalmas termelésre, zárt2: túlnyomás miatt nem utánpótlódó, ezért csak 
visszasajtolás mellett termelhető 
6.1.a ábra Hidrosztratigráfiai szelvény és a térfelszín domborzat a Rózsadombon áthaladó szelvény 
mentén (szelvény nyomvonala: 5.1. ábra, jelkulcs ld. 6.2. táblázat) (Szijártó és mtsi. 2019b) 
6.1.b ábra A horizontális irányú hidraulikus vezetőképesség (Kxx) a normált Darcy-sebesség 
vektorokkal és a felső és oldalsó határfeltételekkel (Szijártó és mtsi. 2019b) 
6.1.c ábra Hidraulikus emelkedési magasságok és a Darcy-fluxus áramvonalai a felszínen 
lehatárolható BE, ÁT és KI területekkel (Szijártó és mtsi. 2019b nyomán módosítva) 
6.1.d ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás és a hőtranszport modellezés határfeltételei a Darcy-
sebesség vektorok arányos megjelenítésével. A szelvényen a T(z) profilok (6.2. ábra) helye is 
megjelenik (Szijártó és mtsi. 2019b)  
6.1.e ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás a t = 20 000 év modellfuttatást követően kialakult kvázi 
stacioner állapotra. A szelvényen a T(z) profilok (6.2. ábra) helye is megjelenik (Szijártó és mtsi. 
2019b) 
6.2.a ábra A stacioner hőtranszport modellezés eredményeképpen a modellezésből levezetett, 
szelvény mentén (6.1. ábra) készült T(z) profilok (a hőmérsékleteloszlás pontokkal jelölve és az 
átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével) (Szijártó és mtsi. 2019b) 
6.2.b ábra A modellezésből a t = 20 000 év modellfuttatást követően kialakult kvázi stacioner 
állapotra a szelvény mentén (6.1. ábra) készült T(z) profilok (a hőmérsékleteloszlás pontokkal 
jelölve és az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével)) (Szijártó és mtsi. 2019b) 
6.2.c ábra Mérési adatokon (megbízhatóság alapján minősített) nyugvó T(z) profilok a modellezett 
szelvény (6.1. ábra) mentén (az átlagos geotermikus gradiens, piros vonal feltüntetésével) 
(Adatforrás: Lenkey és mtsi. 2012) 
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6.3.a ábra Hidraulikus emelkedési magasságok, normált Darcy-sebesség vektorok a felső és oldalsó 
határfeltételekkel és a felszínen lehatárolható BE, ÁT és KI területekkel a Gellért-hegyen áthaladó 
szelvény mentén (szelvény nyomvonala: 5.1. ábra) (Mádl-Szőnyi és Tóth 2017 nyomán módosítva) 
6.3.b ábra A Gellért-hegy és környezete a modellezett szelvényen, kinagyítva a 6.3.a ábrából. 
(Mádl-Szőnyi és Tóth 2017 nyomán módosítva) 
 6.3.c ábra Szimulált hőmérséklet eloszlás és a hőtranszport modellezés határfeltételei. A Darcy-
sebesség vektorok arányosan megjelenítve. (szelvény nyomvonala: 5.1. ábra) (Mádl-Szőnyi és Tóth 
2017 nyomán módosítva) 
6.4. ábra A tektonikus kiemelkedés és az erózió hatása a felszínalatti vízáramlási képre és 
hőeloszlásra fedett és fedetlen karbonátos víztartó határán. A piros számok a szimuláció végére 
elért maximális hőmérsékletet jelzik; a kék számok a 10 km szelvénytávolságban 2 km mélyen 
érvényes hőmérsékletet, míg a narancssárga számok a 20 km szelvénytávolságban 1 km mélyen 
érvényes hőmérsékletet mutatják a 220 ezer éves szimulációs idő végén. BE1 és BE2 az utánpótlási, 
KI1, KI2 és KI3 a megcsapolódási területeket jelzik. A fedett és fedetlen blokk határán 
megcsapolódó víz vertikális Darcy-fluxusát qz mutatja. SP a stagnáló pont helyzetét jelzi, S1, S2, S3 
a lehatárolható áramlási rendszerek (Havril 2018) 
7.1. ábra A Cl- vs. TDS- diagram a Budai-termálkarszt hidraulikai határán belül (5.1. ábra) a HCS1- 
2 VV-re rendelkezésre álló adatok alapján szerkesztve, jelölve az édesvíz és a brakkvíz előfordulását 
(7.1. digitális függelék). A két szélsőtag a „hidrotermális” és a „meteorikus”  
7.2. ábra A budapesti megcsapolódási területek tágabb környezetére vonatkozóan a 
medencehidraulikai feldolgozásból levezetett utánpótlódási területek, intermedier és regionális 
áramlási irányok, a kutak és források helye és CCDA-csoportosítása (Kovács és Erőss 2017), 
kiegészítve a Kis-Gellért-hegy kútjaival és lokális utánpótlódási területével. Háttér: Fodor földtani 
térképe (Fodor in Mindszenty és mtsi. 2000 után módosítva) 
7.3. ábra Izotóphidrológiai mérési adatok helye, kutak és források (adatok: 7.4. táblázat), kiemelve 
a Rózsadomb (központi) és a Gellért-hegy előtere (déli) megcsapolódási területeket 
7.4.a ábra Kutak és források TU vs. T értékei (pontokkal kiemelve: TU: 0,5 és 10 értékhatárokat) 
a hőmérséklet függvényében a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak 
helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. táblázat) 
7.4.b ábra Kutak és források TU vs. 14C diagramja a CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) 
feltüntetésével (kutak helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. táblázat) 
7.4.c ábra Kutak és források 36Cl/Cl- vs. Cl- tartalma Balderer és mtsi. (2014) adatai alapján a 
CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. 
táblázat) 
7.4.d ábra Kutakban és forrásokban mért δ34S vs. SO4

2- (a 250 mg/l SO4
2- érték kiemelésével) a 

CCDA-csoportok (Kovács és Erőss 2017) feltüntetésével (kutak helye: 7.3. ábra, adatok: 7.4. 
táblázat) 
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12 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

4.1. táblázat A tematikus térképek szintközei és számozása 
4.2. táblázat Tektonikai fázisok, üledékes környezetek, pórusfluidum és hidrosztratigráfiai 
csoportok a főbb hidraulikai paraméterekkel és jellemzőkkel (Haas és mtsi. 2010; Horváth 2007; és 
Martinecz (2014) munkái felhasználásával (kiegészítve Mádl-Szőnyi és mtsi. 2017a alapján) 
4.3. táblázat A nyomásgradiens értékek besorolása a tanulmányi területre  
4.4. táblázat A p(z) profilok összefoglaló táblázata. Profilok adathiány miatt nem mindenhová 
készültek. A p(z) profilok helye: 4.2.-4.17. ábra, profilok megjelenítve: 4.22. ábra. Rövidítések 
magyarázata: nyomásgradiens értékelés: h: hidrosztatikus, szup: szuperhidrosztatikus, szub: 
szubhidrosztatikus, vízáramlás vertikális komponensének iránya: fel-, át-, leáramlás; felszínalatti 
nyomásrezsim értékelés: hk: hidrosztatikusközeli, tny: túlnyomás, any: alulnyomás 
4.5. táblázat A T(z) profilok összefoglaló táblázata. Profilok adathiány miatt nem mindenhová 
készültek. A T(z) profilok helye: 4.18.-4.21. ábra, profilok megjelenítve: 4.23. ábra) (Adatforrás: 
Lenkey és mtsi. 2012).  
6.1. táblázat Az egyenletekben szereplő paraméterek 
6.2.a táblázat A modellezés során használt hidrosztratigráfiai egységek és jellemző fizikai 
paramétereik (Szijártó és mtsi. 2019b) (Készült a T-JAM projekt Rman és Tóth (2011); Eppelbaum 
és mtsi. (2014); Götz és mtsi 2014; Mádl-Szőnyi és Tóth Á. (2015); Havril és mtsi. (2016); Mádlné 
Szőnyi és mtsi. (2018); Tóth Á. (2018) adatai felhasználásval) 
6.2.b táblázat A vezető vetők hidraulikai és hőtani paraméterei. A vető horizontális kiterjedését df 
jelöli (Szijártó és mtsi. 2019b) 
7.1. táblázat a) A központi megcsapolódás meteorikus és a hidrotermális szélsőtagjai (Erőss és 
mtsi. 2012b). b) A déli megcsapolódás hidrotermális komponensének átlagos jellemzői (Erőss  2010 
adatai alapján in Mádlné Szőnyi és mtsi. 2018). Fizikai-kémiai paraméterek és 226Ra és 234+238U 
tartalom 
7.2. táblázat A Cl-/Br- mol arány számításához felhasznált adatok (Forrás: Balderer és mtsi. 2014, 
a mérési pontosság nincs közölve), kiegészítve a központi (k) és a déli (d) megcsapolódáshoz 
tartozó objektumok elkülönítésével. 
7.3. táblázat A budapesti források és kutak CCDA csoportjai Kovács és Erőss (2017) adatai 
alapján 
7.4. táblázat Budapest tágabb környezetére összegyűjtött és az értelmezés során figyelembe vett 
izotóphidrológiai és kiegészítő hőmérséklet és kémiai adatok, továbbá a kutak és források CCDA 
besorolása (Kovács és Erőss 2017). Egy-egy kútra, forrásra vonatkozóan a vastag vonalak közötti 
oszlopok adatai állnak egymással összefüggésben.) Adatok forrása: 1: Deák (1979); 2: Aquifer Kft 
2001-2002 (Erhardt és Ötvös 2011); 3: Szabó és mtsi. (2009); 4: ATOMKI mérés, saját adat (2013); 
5: Balderer és mtsi. (2014); 6: Erőss (2010)    
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13  ELEKTRONIKUS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE 

4.1. függelék Hidrosztratigráfiai adatok  
4.2. függelék Tomografikus potenciáltérképek hidraulikai adatai 
4.3. függelék TDS (x,y) adatok 
4.4. függelék Cl- (x,y) adatok 
4.5. függelék T (x,y) adatok 
5.1. függelék Forrásadatok a BTK területén statisztikailag elemezve és besorolva az áramlási 
rendűség szerint (Bodor és mtsi. 2014a)  
5.2. függelék TDS és Cl- adatok a teljes tanulmányi terület kútjaira a HSG5-re szűrőzött kutak 
adatai elhagyásával 
7.1. függelék TDS és Cl- adatok a BTK hidraulikai határán belül a HCS 1- 2 VV-re szűrőzött kutak 
adatai alapján 
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