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Mi is az a hidrogeológia vagy vízföldtan?
hydro + geo + logosz = víz + föld + tan

 a felszín alatti térrészben található víz mozgásával,
fizikai, kémiai folyamataival és kinyerésével
foglalkozó tudományág.

Melyikük a 
hidrogeológus?
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A vízkörforgalom



Miért fontosak a felszínalatti vizek?

A Föld felszínének 71%-át víz borítja

Mobilizálható édesvíz 
98%-a felszín alatti víz!
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Mobilizálható édesvíz 
98%-a a felszín alatt!



Mit tudtok a felszínalatti 
vizekről?
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Mit tudtok a felszínalatti vizekről?

Talajvíz, rétegvíz fogalmak elkülönültséget tükröznek.
Holott közöttük van kapcsolat!
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agyagok 
(finomszemcsés)

homokkő 
(durvaszemcsés) 

mészkő 
(repedések)



Ezek a fogalmak mára túlhaladottá váltak 

1960-as években megszületett a modern hidrogeológia

Tóth József professzor úr

• A felszínalatti vizek világhírű 
kutatójának üzenete:

Rendszerekben kell 
gondolkodni!
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Mi van a talpunk alatt?
Hol kezdődik a felszínalatti víz?

háromfázisú zóna

kétfázisú zóna

talajvízszint

8



egyszerű medence
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A felszínalatti vízáramlások I.
- elméleti ábrán -

(Tóth 1962)



A felszínalatti vízáramlások II.
- elméleti ábrán -

összetett medence

10(Tóth 1963)



Víztartó és vízfogó rétegek és
az ezeket összekapcsoló vízáramlások.

Ne feledd, a  valóság ennél sokkal bonyolultabb!
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A felszínalatti vízáramlások III.
- valóságos helyzetben -

(USGS)



Hogyan érthetjük meg, hogy milyen 
mozgás zajlik a talpunk alatt?

Hidrogeológiai 
környezet Felszínalatti 

vízjellemzők

domborzat

klíma

vízhőmérséklet

vízkémia

áramlás iránya

vízmennyiség

áramlás sebessége

geológia
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Milyen jelenségek köthetők a felszínalatti 
vízrendszerekben zajló mozgásához?
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Artézi kút és tóba jutó 
felszínalatti víz

Artézi kút – a víz a felszín 
fölé szökik 14

Mono Lake, USA – a fölfelé  
szökő víz tufatornyokat épít 

a tómederben



Ásványkiválások

Szikesedés az 
Alföldön – a fölfelé 

mozgó víz sókat 
szállít és lerak

Szikes talaj közelről
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Kilúgozott, 
tápanyagszegény talaj – ha 
a víz mozgása lefelé irányul 

a sókat is lefelé viszi



Növényekre gyakorolt 
hatások

Salicornia rubra, 
sótűrő növény – ott 
él, ahol  ahol a sók 
a felszínen kiválnak

Fenyőerdő Svájcban  - kedveli, 
ha a víz mozgása lefelé irányul
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Kelemen-szék, szikes tó,
Kiskunsági Nemzeti Park



Csuszamlások és 
talajtömörödés

A feláramló víz hegy- és dombvidéken -
elősegíti a csuszamlások létrejöttét

San Joaquin-völgy (USA)
hosszan tartó vízkitermelés –

talaj tömörödés, felszín 
süllyedés
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Karsztjelenségek

Karsztjelenségek – a lefelé 
mozgó víz alakítja
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Karsztjelenségek

Szalajka-völgy, Fátyol-vízesés – amikor 
a karsztvíz ismét felszínre lép

A Tettyei (Pécs) mésztufa-barlang
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Karsztjelenségek

Mészkiválás (Pamukkale, Törökország) – felszínre 
jutó termálvízből 
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Karsztjelenségek
a mélyből származó víz 

hatására

Felfelé mozgó víz alakította Magyarország leghosszabb barlangját a Pál-völgyi-
barlangrendszert (28,6 km)
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Budapest szívében  - a Molnár János-barlang

A Molnár János-barlang Magyarország legnagyobb víz alatti barlangrendszere 
– a felfelé mozgó vizek alakították és jelenleg is oldják üregeit

Karsztjelenségek
a mélyből származó víz 

hatására



Feltörő forróvizek

Gejzír – időszakos vízfeltörés
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Tihany, inaktív 
gejzírkúp (Aranyház) 
– amikor már a gejzír 

nem aktív



Vízáramlások - szállítószalagok
• Hőszállítás 

• Szénhidrogének (pl. kőolaj szállítása és felhalmozódása a felszín alatt) 

• Szennyezők szállítása
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Mire jó ezt a sok mindent 
együtt látni?
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1. Ivóvizet találhatunk

„MEGOLDÓDOTT A VÁROS VÍZELLÁTÁSA! A vízáramlási
megközelítést alkalmazva új kutakat létesítettek a
város közelében a patak mellett Kiderült ugyanis,
hogy a város kiemelt területen fekszik, ahonnan
el/lefelé áramlik a víz..., a sikertelen kutak lefúrása
után megtalálták a megfelelő helyet ” Nem elég
csak jó víztárolót keresni…
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Csapvíz

Ásványvíz



2. A földhő mint energiaforrás

A Föld egészének energiafelhasználása (1910-3000)
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Izland - a földhő 
áramtermelési célú energia-

felhasználás

Magyarország, Mályi  - Miskolc 
város egy részének fűtése 28

2. A földhő mint energiaforrás



3. Bányászat és felszínalatti víz

„ELÚSZOTT” A LIGNITBÁNYA!
„BEFÜRÖDTEK” A KIVITELEZŐK. A tervezett
bánya kiáramlási területen feküdt, a vízszint
a felszín közelében volt. Megkezdték a
víztelenítési munkálatokat, de a folyamatos
vízbetöréseket (feláramló vizek miatt) nem
tudták megállítani, a bányában nem tudták
elkezdeni a kitermelést.
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Vízbetörések gyakoriak voltak a Dunántúli-
középhegység bauxit- és szénbányáiban is.
A képen a halimbai bauxitbánya látható.

Lignit



4. Környezetvédelem, szennyezések

„FELSZÁMOLTÁK EGY VÁROS

SZENNYVÍZTÁROZÓJÁT! Szivárgott a

szennyvíz, fennállt a veszélye, hogy a

közeli öntözőcsatorna is

elszennyeződik. A tározó egy magaslat

tetején állt, ahonnan a lefelé áramló

vízzel könnyen továbbterjedtek a

szennyezők.”
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Ivóvíz elszennyeződése
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4. Szennyezés és környezetvédelem

„Pottyantós” WC – mit árthat?

Sekély kutak megmutatják a 
vízszintet - ha beledobják a 
halott állatok tetemeit, az 
veszélyes…



Séd-Nádor patak – súlyos 
szennyezés és környezetének 

felmérése 32

4. Szennyezés és környezetvédelem



5. Mezőgazdaság  
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Belvíz miért alakul ki?

….kiáramlási területeken ilyen közel lehet a felszínhez a talajvízszint, ami
az esők és hóolvadás miatt kiléphet a felszínre. Máris kialakulhat a belvíz!



6. Turizmus és gyógyászat

Gellért gyógyfürdő, Budapest 
– a feláramló termálvíz 

gyógyító ereje
Hévízi-tó forrás, de körülötte 

kutakat is létesítettek
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Salvus gyógyvíz –
csak óvatosan!



A FELSZÍN ALATTI VIZEKKEL FOGLALKOZNI  
JÓ ÉS IZGALMAS, SŐT, KALANDOS! 

ezek az ismeretek sok helyen 
felhasználhatók

a felszín alatti víz 
mozgásának megértése , 

számos jelenség 
magyarázatát adhatja

mindenhol számolnunk kell a 
mozgó felszín alatti víz jelenlétével

építkezések, ivóvízellátás,  földhő energia, 
nyersanyagkutatás, környezetvédelem, turisztika, 

mezőgazdaság, ill. földtudományok..
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Jelzőanyag használata

Talajmintavétel

Vízhozam mérés
36



Kutak vizsgálata
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Patak áramlási 
sebességének mérése

Pataküledék mintázása



• Hidrogeológia jegyzet – csak óvatosan, 
legyen mit tanulni az egyetemen is: 
elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ Hidrogeologia

/book.pdf

• Mindentudás egyeteme – A talpunk alatt is folyik című előadás
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Buzgó érdeklődőknek:
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Hírek a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra honlapján: 

http://tothprofesszura.elte.hu/



Az ismeretterjesztő  előadás a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra
támogatásával készült!

Kérjük töltsétek ki az elégedettségi kérdőívünket:

http://bit.do/viddel

https://www.google.com/url?q=http://bit.do/viddel&sa=D&ust=1520118891261000&usg=AFQjCNElJpNerFuCIIAKPwo01Ue3keeYDQ

