
Mfdln6 Sz6nyi Judit
,,Felszfn alatti vizhraml{tsok mintizata fedetlen 6s kapcsokid6 fedett karbonritosviztartS
rendszerekben a Budai-termilkarszt tigabb kdrnyezet6nek pdlddjdnt! c. MTA doktori

(D. Sc.) 6rtekez6s birfilata

Az MTA Doktori Tan6cs6t6l felk6r6st kaptam M6dlnd Szonyi Judit MTA doktori 6rlekez6se
bir|latdnak elk6szit6s6re. Bir6latomat pontokban csoporto sitva az al6bbiakban adom meg.

1. A dolgozat t6mhjinak id6szeriis6ge
A fdld szSzazfoldi tertileteinek kb.7-I2 szdzalekifi karsztosodott k6zetek fedik, amelyekben
strat6giai fontoss6gri, az iv6vizell6t6st is szolg6l6 karsztviz kdszletek ta161hat6k. Felmdr6sek
szerint a fcild lakosai egynegyed6nek a vizellltisa teljes m6rl6kben vagy r6szlegesen
karsztosodott felszin alatti vizad6kb6l tort6nik. A z6m6ben m6szko 6s dolomit kozetekben
lej6tsz6dS karsztosod6si folyamatok eredmdnyekdnt eg6szen kiildnleges vizraktfnoz6si 6s
vizdramlfni rendszerekre, valamint hidrogeol6giai jelens6gekre szftmithatunk. Ezekben a
specirilis karbon6tos viztarto rendszerekben egyidoben tortdnhet p6ld6ul mikrosziv6rgris a
mdtrixporozit6sban vagy a mikrorepeddsekben, mig a nagyfitmeroji tcir6sekben vagy
viznyel6kben a turbulenssel iiraml6s torv6nyszerrisdgei szerint folyik nagysebess eggel a
karsztviz. Fzek a speci6lis saj6ts6gok eg6szen m6s megkcizelitest ig6nyelnek, mint amelyeket
a foldcin a legnagyobb m6rtdkben elterjedt iileddkes felszin alatti vizad6k hidrogeol6gia
vizsgillatain6l6shasznosit6sfntialkalmazwtk.

Az 6ftekez6s t6m6ja nemzetkozi szinten is kiemelt fontoss6gri 6s igen idoszeni. Mrldln6
Sz6nyi Judit 6s tanitvinyai nemzetkozi szinten is figyelemre m61t6 eredm6nyeket 6rtek el a
felszin alatti inaml6si rendszerek komplex vizsgrilata sor6n. A jelen 6rtekez6s c6lja, hogy a
medencehidraulikai megkrizelitds m6dszereit 6s jelent6s6gdt egy sajritos hidrogeol6giai
kdmyezetre, a fedetlen 6s kapcsol6d6 fedett karbon6tos rendszerekre alkalmazza,6s a javasolt
6rt6kel6 s i e lj rirrist b emutas s a a B ud ai -term iikar sa tagabb ko rnye zet6n.

A bemutatott kutatris sziimos teriileten (pl. ivovizellifits, vizkdszletek meghatfnozdsa,
fenntarthato vizgazdillkod6s, heviz- 6s geotermikus energiahasznositits, szelsosdges iddjrir6si
viszonyok kiiros hat6sainak cs<jkkent6se) ad a gyakorl6 szakemberek sz6m6ra is hasznosfthat6
ds fontos eredm6nyeket. Hidrogeol6guskdnt fontosnak tartom tovribbd kiemelni az 6fiekez6s
azonui eredmdnyeit is, amelyek avizdraml6si, ho-6s oldottanyag transzport folyamatokhoz
kcit6doen segitenek a kiv6kisi 6s a hipogdn karsztosod6si folyamatok pontosabb leir6sdban ds
meg6rtds6ben, vagy a geotermikus potenci6l6rtdkeldsben.

2. A dolgozat szerkezete, arfinyai 6s fel6pit6se
A 131 oldal terjedelmti doktori dolgozat meg6rt6s6t sziimos normiil 6s dupla m6retri oldalon
elhelyezkedo abra es tfhliaat segiti. Az cisszesen 14 fejezetbol 6116 dolgozat szerkezete 6s
ardnyai megfelelnek a doktori 6rtekez6sekkel kapcsolatos 6ltal6nos formai elv6r6soknak.

Az ELTE TTK Altal6nos 6s Alkalmazott Foldtani Tanszdk6n M6dlnd Szonyi Judit
vezetdsdvel 6vtizedek 6ta folyik igen magas szinvonahi kutat6 munka a felszin alatti fuamlSsi
rendszerek medencehidraulikai alapokon nyugv6 komplex hidrogeol6 giai vizsgttlata teriilet6n.
M6dlnd Sz6nyi Judit MTA doktori drtekez6sdnek egyik fo c6lkituzdse az, hogy r6mutasson a
medencehidraulikai megkozelitds lehet6sdgeire, folyamatina 6s m6dszereire a fedetlen 6s a
csatlakoz6 fedett vastag karboniitos viztart6 rendszerek eset6n.
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A dolgozat elej6n az elmeletihdtter, valamint a medence lept6ku hidrogeol6giai vizsg6latok
m6dszereinek a bemutatfsdra keri.il sor. A 4. fejezetben archiv adatok feldolgozrisa alapjin
kertil sor a Budai-termdlkarsil"tilgabb kdrnyezet6nek medencehidraulikai 6rt6kel6s6re. Ezek
ut6n kertil sor a medencehidraulikai 6rtelmez6sen alapul6 vizhramlSsi rendszermodell
bemutat6siira, majd a numerikus szimul6ci6 eredm6nyeivel val6 cisszevetdsre. A 7 . fejezetben
archiv 6s sajrit adatok felhasznftlftsilval a budapesti megcsapol6d6 vizek 6tfog6 vizsgfiatfxal
foglalkozik a szerzo. A 9. fejezetben M6dln6 Szonyi Judit t6bb tertileten fogalmazza meg
t6zisszenien on6l16 munk6j6nak rij tudom6nyos eredm6nyeit. Az ertekezes zt$o legutols6
r 6sze az iro dalomj e gy zek.

3. A vizsgilt t6makiir szakirodalmrinak feldolgozdsa
Az ertekezes zitro 14. fejezete az irodalomjegyz6k hrisz oldalon keresztiil adja meg az
dolgozatban korrekt m6don hivatkozott nemzetkozi 6s hazai publik6ci6kat. A doktori
6rtekezdst 6s a hivatkozott publik6cios listrit rittekintve meg6llapithat6, hogy a szerzo igen
sz6leskoruen 6s alaposan feldolgozta a bemutatott kutat6si t6makor6nek m6rtdkad6
szakirodalmifi. Btn a dolgozat alapvetoen hidrogeol6 giai tem6jtt, a szerzo jelentos m6rt6kben
feldolgozta 6s integrillta a kapcsol6d6 fcildtani, geokdmiai, biok6miai, hidrol6giai 6s
kornyezetvddelmi ismereteket is. Ez az interdiszciplinaris megkozelitds a kapott eredmdnyek
feldolgoz6sa vonatkozhsitban alapvet6 fontoss6gri volt a helyes konkhizi6k levoniisa
szempontj6b6l.

4. Az alkalmazo tt v izsgiiati m 6dszerek
Mridln6 Szonyi Judit a felszin alatti vizitraml6sok vrzsgfiati m6dszerei tekintet6ben igen
szdles kutat6si eszkoztitrt alkalmaz meggyozo magabiztoss6ggal 6s eredmdnyess6ggel az
6rtekezds6ben.

A medencel6pt6kben haszn6lhat6 klasszikus m6dszertani megkozelitdseket 6raml6si
rendszerek vizsgillatina ddnt6en sziliciklasztos iiled6keskbzetvdzradolgoztitkki. A dolgozat
egyik fd kdrddse egyerlelmti megviilaszol6st kapott a szerzo rdszerol. M6dlnd Sz6nyi Judit az
6rtekezds6ben rdszletesen bemutatta, hogy a klasszikus vizsgiiati m6dszerek hogyan
adaptiihatok 6s m6dosfthat6k vastag, karsztosodott karbon6tos 6s veliik hidraulikailag
cisszefiigg6sben 6116 szliiciklasztos k6pzodm6nyek vizsgfiatdra. A szeruo a 3.I. ihrtn vfvolt
munkafolyamatot vezette be a felhaszniitktrtaftrsi m6dszerek egym6sra 6ptl6s6re 6s egyiittes
hasznfiatitra. Ebben a rendszerben a retrospektiv kutat6st6l kezdve egdszen a hidrodinamikai
6s transzport modellez6sig egy igen sz6les kutat6si eszkoztftr alkalmazhsifi mutatja be a
szetzo.

A dolgozatban kiiltinbcizo fejezeteiben egy6rlelmti bizonyit6st nyert, hogy Mridln6 Szonyi
Judit a javasolt innovativ kutatrisi munkafolyamat mellett kiemelked6 szinvonalon ismeri a
karbon6tos rendszerekben kialakul6 felszin alatti viziramlilsi rendszerek komplex
hidrogeol6giaivizsgillatftnakhazaresnemzetkozim6dszereit.

5. A dolgozat tudomrinyos 6rt6ke
Az 6rtekez6s Kcivetkeztet6sek ds Osszefoglal6s cimu 9. fejezet6ben keriilnek
megfogalmaz6sra az rij tudom6nyos eredmenyek. Erdekes megold6s, hogy sem itt, sem az
egdsz dolgozatban nem szerepel a tdzis kifejezes. A 9. fejezetben az uj tudom6nyos
eredm6nyek n6gy alfejezetben csoportositva kertilnek bemutat6sra. A 9.I fejezetben Elm6leti
megfontol6sok cimmel 7 tertileten mutatja be rij eredm6nyeit a szerzo. A 9.2 fejezetben,
amelynek a cime Megk<izelft6s, munkafolyamat 6s m6dszertan, szinten 7-es csoportosit6sri
eredm6ny bemutatiist tal6lhatunk. A Budai-termillkarszt teriilet6re levonhat6
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medencehidraulikai kcjvetkeztetdsek cimri 9.3 fejezetben 4 t6matertleten beltil tallljuk a

kcivetkeztet6sek 6s az fj eredm6nyek csoporlosit6s6t. Az Eredm6nyek jelent6s6ge 6s

kiterjeszthetos6ge c.9.4 fejezet pedig h6rmas csoportosit6st mutat be.

A tezisfizet az uj eredm6nyeket illetoen egy6rtelmribb ritmutat6st ad az olvas6 szhmdra.
M6dln6 Szonyi Judrt tiz t6zisben foglalja 6ssze kutat6munk6ja eredmdnyeit. A hdrom
m6dszertani tezis uttn a Budai-termillkarsrtra vonatkoz6 4 tezis kdpezi az '6j eredm6nyek
m6sodik csoportj6t. V6gfil az utols6 h6rom tezis a bemutatott kutat6si munka tudom6nyos 6s

gyakorlati jelent6s6re mutat 16.

A dolgozat birril6jak6nt mind a tiz tezist ij tudomilnyos eredmdnyk6nt fogadom el.
Meg6llapithat6, hogy a t6zisek a gyakorlati szakemberek szhmhra is j6l adaptdlhat6
ismereteket tartalmaznak. A kdrvonalazott tiz tdzis koztil a k<ivetkezo ndgyet tartom
ktilono sen 6rt6ke snek a tudomiinyo s tartalom szempontj 6b6l :

5.1.1 Medencehidraulikai fogalomhaszniiatvastag karbon6tos viztarto rendszerekben
5. 1 .2 Megkozelft6s 6s munkafoly amat
5.2.3 Felszin alatti vizkomponensek, a Budai-termiikarsil. hidraulikai hatfna 6s a kozponti 6s

a d6li rendszer elki.iloniilese
5.3.1 Vastag karboniitos viztarto rendszerek rij hipot6zismodellje 6s 6s kiterjeszt6se

Fontosnak tartom tovibb| jelentos tudom6nyos drt6kk6nt kiemelni a Budai-termillkarszt
tdgabb kcirnyezet6nek sz6mos rij eredmdnyt ad6 elkdpeszto r6szletess6gri medencehidraulikai
6rtdkel6sdt az elerheto archiv adatok feldolsoz6satol kezdve a numerikus szimul6ci6k
eredm6nyeinek 6rtelm ez6s6n ffi .

6, Az 6rtekez6sh ez kdt(5 d,6 tudom 6nyos kiizlemdnyek 6rt6kel6se
Mridlnd Sz6nyi Judit 6rtekezesehez kdtod6, megjelent publikrici6k listrija minden tekintetben
eleget tesz az MTA doktori cimmel kapcsolatos 6ltal6nos elviir6soknak. A szerzo bemutatott
saj6t publik6ci6s teljesitmdnye nemzetkozi mdrc6vel is kiemelked6nek tekinthet6. A szerz\
megjelentette kutat6si eredm6nyeit sz6mos rangos hazai 6s nemzetkozi foly6iratban,
kdnyvr6szletben, valamint konferencia kiadvrinyban.

7. Az 6rtekez6ssel kapcsolatos k6rd6sek
A bir6l6 rlszdrol hat teriiletenfogalmaz6dott meg k6rd6s az drtek6sben leirtakhoz kcitod6en.

- A hidrosztratigr|fia helye 6s szerepe hogyan jellemezheto 6s m6dosul a karbon6tos
vinarto rendszerekben az iledekes hidrogeol6giai medenc6k vizsgfiatfrhoz k6pest? A
3.4.I. Hidrosztratigrifta c. alfejezet valamint a 9. Kovetkeztet6sek 6s osszefoglal6s c.
fejezet ad ugyan erre t6mpontot a biraI6 r6szdre, de n6mi kiegdszft6 vagy
to bb I etmag y ar iuat e gy 6rte lmrivd tehetn6 a leirtakat.

- A dolgozat 24. oldalfun olvashat6 a kovetkezo mondat a forr6sok 6rt6kel6s6hez
kdtod6en. ,,Ez az eredmdny felhivja a figyelmet a medenceldptdkri es a viztarto-
vizgyiijtl szintti karsztkutatdsi m6dszerek elktilonftes6nek sziiksdgessdgdre." Hogyan
kell drtelmezni ezt a kijelentdst egy hidrogeol6gusnak?

- Az egyre kifinomultabb, speci6lis matematikai m6dszereket alkalmaz6 forr6s
hidrogrrif vagy hidrogram elemzdsek segithetik-e a felszin alatti viziramlilsok
mintdzatdnak meghatitrozlsdt karbon6tos viztart6 rendszerekben? Tcirtdntek-e ilyen
elemz6sek a Budai termilkarszt tertiletdn?

- A 27. oldalon olvashatunk ap(z) nyom6sprofilok alkalmazilsdnak a lehetos6g6rol. A
gyakorlati megval6sitris t6nyleg csak rigy lehets6ges, ahogy itt is leirva szerepel.

,,Ezeket a profilokat n6hriny tiz km2-en beliil tal6lhat6, kiil<jnbciz6 szintre szirozott
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kutak p6rusnyomSs adataib6l szerkeszdtik." V6lem6nyem szerint ez a megkozelit6s
helyt6116 lehet iileddkes 6s repedezett vizad6 rendszerek vrzsgSlatdnill. F,zekben az
esetekben rerilis k6pet adhat M egy fliggdly mentdn t<irt6no 6rtelmezds, hiszen a
r6tegek later6lis ir6nyri v|llozhsa ilyen nagys6gri teriileteken zom6ben elhanyagolhat6.
Hogyan kell ezt erosen karsztosodott k6zetek esetdben kezelni, ahol igen komoly
viiltoz6sok lehetnek a hidrodinamikai viszonyokat illetoen a tdr6svonalak 6s a
karsztosoddsi jelensdgek miatt akitr ndhiny mdteren beliil is later6lis irlnyban?

- A karbon6tos viztarto rendszerek lehetnek erosen karsztosodottak, de az is
elk6pzelhet6 vastag rendszerek eset6ben, hogy egy olyan jellegu repedezett vizad6r6l
van sz6, ahol az ekvivalens por6zus kozeg EPM megkdzelft6s j6 megbizhat6sirygal
alkalmazhat6. E gondolatmenetet alkalmazzaadolgozatszerzoje is. Tobbek kozta96.
oldalon is olvashatunk az EPM m6dszer alkalmazhat6silgdr6l. Bir6l6k6nt egyet tudok
6fieni ezzel ajavaslattal, amennyiben egy vizsgdlt karbont6s viztarto rcndszerben az
er6sen karsztosodott zona mdlysdge csek6ly a teljes vastags6ghoz k6pest, azaz a
vizsgillt karbondtos rendszer inkAbb rcped,ezett jelleget mutat, 6s nem az eros
karsztosod6s a jellemz6. A Budai-termiikarsrt eset6ben hogyan alakul az er6sen
kar s zto s o dott 6 s a rcp e de zett zondk vastag s 69 ai nak ar 6ny a?

- Tervezi-e a dolgozat szerzoje h6romdimenzi6s numerikus 6raml6si 6s hotranszport
modellezds szimul6ci6k megval6sit6s6t karbon6tos viztaft6 rendszerek vizsgillatfra a
j<ivoben? A dolgozatban bemutatott numerikus szimukici6k k6tdimenzi6sak. A
bemutatott esetekben elfogadom ezen egyszenisitett krjzelft6s helyt6ll6srig a megadott
indokok alapjitn. Azaz a felszfn alatti viztukor besziv6rgds vezdrely 6s a vizszintek
lefut6sa nem kciveti a domborzat viltozdkonysrigdt. Mindezek ellen6re a vizsgiit
teriiletek vizhflztafiitsi viszonyainak pontositdsdban 6s sz6mos egy6b jelensdg mdg
realisztikusabb leir6s6ban tov6bbi elorel6p6st jelenthetnek a h6romdimenzi6s
szimul6ci6k.

8. A disszertdcir6 nyelvezet6vel, stilusfval, 6rthet6s6g6vel, kirillftrfsrival, eszt6tikumfval
kapcsolatos 6szrev6telek
A disszertrici6 nyelvezetdvel, stilus6val, ki6llitds6val 6s esztdtikumrival kapcsolatban a
k<ivetkezo meg6llapit6sokat teszem. A 131 oldalas drtekez6s j6l szerkesilett 6sj6l drtheto
olvasm6ny. Az igenyes megjelendst segiti, hogy sziimos fontos inform6ci6t dupla m6retti
oldalon elhelyezkedo 6bra es t\blfnat mutat be. Osszesdg6ben a dolgozat egy egy j6l 6r'theto
6s igdnyesen <issze6llitott munka, amely nagyon szdles teriileten mutatja be a szeru\
karbon6tos vi^arto rendszerek felszfn alatti vizhraml6sok mintfzatitval kapcsolatos kutat6si
eredmdnyeit.

9. A birrll6 ilklsfoglalfsa
A benyrijtott MTA doktori 6rtekez6s szakmai 6rt6ke vitathatatlan, az uj tudomSnyos
eredm6nyek egy6rtelmriek. A szetzo, M6dln6 Szonyi Judit szakmai felk6sztilts6ge nemzetkozi
m6rcdvel is kiemelkedo szinvonahinak tekintheto. Ennek alapjdnnyilatkozom, hogy a doktori
munka tudomdnyos eredmdnyeit elegend6nek tartom azMTA doktora cim megszerzlsehez, a
nyilv6nos v6d6s kittiz6sdt javaslom.

Miskolc - Egyetemvfuos, 2020. jilius 27 .
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