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Déli-Bakony – Zalai medence vízföldtani kutatás
(Hantken-MÁFI)

Cél:

1. - a legutolsó lényeges adatot is figyelembe véve a lehető 
legjobban megérteni és leírni a hidrogeológiai rendszert, azért, 
hogy 
2. - a különböző értékek védelmét és a különböző 
vízhasznosítási érdekeket demokratikusan, a hatályos 
jogszabályoknak is megfelelve biztosítani lehessen 
3. - az alakuló áramlási rendszer lehetőségeinek 
figyelembevételével

Körülmények:

Forráshiányos állam — erős vállalkozói igények — európai 
törvényi kötelezettségek — hiányos hazai jogszabályok

Végtermék:

Új, átlátható  vízgazdálkodási rendszer kialakítása, hatósági 
engedélyezések támogatása, meglévő értékek és hasznosítások 
védelmi rendszerének kidolgozása
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A modellezés és az engedélyező hatósági munka 
támogatására elvégzett feladatok:

1.) Karsztvízszint észlelések megerősítése, 
adatbázis fejlesztés, vízszintváltozások értelmezése, 
geostatisztikai módszerekkel is.

2.) Szennyeződés-felmérés a Hévízi-tó sérülékeny 
környezetében 

3.) Vízhozam-elemzések, termeléstörténet 
rekonstrukciója

4.) Hőmérsékleti idősorok bővítése

5.) Hőmérsékleti adatok térbeli feldolgozása és 
értelmezése

6.) Meglévő vízminőségi adatok térbeli és időbeli 
változásainak értelmezése, kiegészítő 
nagyrészletességű vízminőség és 
izotópvizsgálatokkal 

7.) Javaslat kidolgozása a meglévő védőidom-
rendszer továbbfejlesztésére
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A modellezés lépései

1.) Korábbi modellek értékelése (Vituki, BKMI, ALUTERV, MOL-
OGIL, MÁFI).

2.) Koncepcionális modell kialakítása

3.) Modell kódok kiválasztása

4.) Permanens, termelés nélküli változatok futtatása

5.) Az áramlási, oldott-anyag és hőtranszportrendszer megértése és 
kalibrálása:

 - rekonstruált, „eredeti” forráshozamokra és vízszintekre,

   - vízminőségi indikátorokra és korjelző izotópokra, (14C, 18O, 
D, Trícium),

 - hőmérsékleti térbeli alakulására, források hőhozamára 
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Hévízi-tó 
védőterületei a 
123/1997 
Kormány 
rendelet szerint

*********************

Csak a minőségi 
védelemre 
alkalmas

*********************
Mennyiségi 
védelemre más 
eljárás(ok) 
szükségesek

*********************

Az elérési időket 
advektív 
transzport-
modellezés 
alapján kell 
számítani
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2000 2007

2000

A Hévízi-tó szennyeződésre 
legsérülékenyebb északkeleti 
vízgyűjtőjére szennyeződés-
felmérés készült. 

(Ny-magyarországi Egyetem 
Környzettudoményi és Környeztmérnöki Szak 
hallgatói) (Cserny Tibor, Jocháné Edelényi 
Emőke, Síkhegyi Ferenc – MÁFI)

A helyzet 2000-hez képest nem 
javult.
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VITUKI‐MÁFI, 2001. (Csepregi A.) 

A mennyiségi védőidom megalapozása, fik7v termelések hatás‐aránya alapján
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Sárváry I. 1995. korrekciója szerint
1955

19551955

2000 Hévízi-tó Alapítvány, (Csiszár V. 2008.) 
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Fontosabb áramlási pályák és keveredési helyszínek a Hévízi‐tó utánpótlódási területén
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Keveredések, komponensek származási 
helyeinek megadásával

• M: Magas hőmérsékletű, (~80°C) vizek Zalai medence-felől)  10,9%

• K: Sok-részkomponensből keveredett (~30°C) vizek, észak felől  75,6%
• H: Hidegvizek (~15°C) közvetlenül a Keszthelyi hegység felől  13,5%

• Összesen:                   
100,0%

Tovább-bontva a K komponenst:

• M: Magas hőmérsékletű, (~80°C) vizek Zalai medence-felől)  10,9%

• B1 Déli-Bakonyból, (Ukk-Zalaszentgrót útvonalon)    38,0%

• B2 Déli-Bakonyból, (Várvölgyi medence alatt)      11,5%

• F A Zalaszántói tározónál elnyelődő felszíni vizek    11,1%

• P1 Hideg, porózus szarmata-pannón rétegvizek       3,0%

• P2 Meleg, porózus szarmata-pannón rétegvizek       2,0%

• H2 Keszthelyi hegységi hideg-karsztvizek É-felé     10,0%

• H1 Keszthelyi hegységi hideg-karsztvizek Ny-felé     13,5%

• Összesen:                    
100,0%
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Keveredések és a főbb utánpótlódási helyek 
és arányok

• A Hévízi-tó barlangjában találkozó komponensek szerint:
• MKK  (~40-42°C kevert víz nyugatról 26 400 m3/d (a Tó-

hozam 76 %-a)
• H1K  (~25°C kevert víz keletről)    8 160 m3/d (a Tó-

hozam 24 %-a)
• A Hévízi-tó ~400 l/s hozama és a Tó környéki kutakban 

termelt ~40 l/s melegvízhozam együttesen ~440 l/s, azaz 
38 016 m3/d hozamot jelent. 

• Ehhez a hozamhoz a következő utánpótlódási helyek és 
arányok tartoznak:

• Dél-Bakonyi beszivárgás:       60,4%
• Keszthelyi hegységi felületi beszivárgás:   23,5%
• Felszíni víznyelődés a Zalaszántói tározónál  11,1%
• Porózus víztestekből való átadódás       5,0%
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A Hévízi‐tó és a kapcsolódó hideg és termál 
karsztvíz‐testek helyzete
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A k.4.1. jelű (Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, 
Tapolcafő-források vízgyűjtője) hideg-karsztvíztest állapota  a 

„vízmérleg-teszt” alapján:

• A víztest elmúlt évtizedre vonatkozó utánpótlódása:  176 254 m3/nap 

• Az itt korábban működött karsztforrásokra (Tapolcai, Egervíz patak melletti, 
Keszthelyi hegység déli , Tapolcafői és Attyamajori forrásokra) előirányzott 
hozam, (mely egyúttal a legfontosabb környezeti célkitűzés)  90 075 m3/nap

• A kt.4.1. termálkarszt-víztest részére átáramló készlet         46 000 m3/nap

• Az országos törzslista alapján megadott jelenlegi vízkivételek
  értéke:                  54 715 m3/nap
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• A „vízmérleg-teszt” végeredményeként kapott -14 536 m3/
nap azt jelentheti, hogy 

• vagy felül kell vizsgálni a kiadott engedélyeket, 
• vagy derogációt kell kérni, 
• vagy az elkövetkezendő hónapok közmeghallgatása során 

csökkenteni kell a források ökológiai igényére előirányzott 
mennyiséget.

 
• Valószínűsíthető, hogy a még meglévő bányászati 

vízkivételek (~11 000 m3/nap) csökkentése és a még 
helyreállás előtt álló források nevesített ökológiai 
vízigényének, azaz a környezeti célkitűzések szolídabb 
megfogalmazása segítségével lehet a víztest jó állapotát 
biztosítani az elkövetkező tíz évben.

• Bár a k.4.1 víztest a „süllyedési-teszt” és az „intrúziós” teszt 
alapján jó állapotú besorolást kapott, a „vízmérleg-teszt” 
negatív eredménye miatt a kedvezőtlen besorolás az 
érvényes és újabb kontingens nem adható ki 
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Intézkedési lista a k.4.1 víztestre:

• FA1: Vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi korlátokkal

• FE3: Új vízkivételi helyek igénybevétele (korlátozás esetén)

• IV2: Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása

• TA1ésTA2: Művelési mód és/vagy művelési ág váltás dombvidéken erózió- és nitrát érzékeny 
területeken

• IP7: Belterületi intézkedési csomag (hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz elvezetés, 
belterületi mg., közterület)

• CS3 Csatornahálózatra történ rákötések megvalósítása

• CS6: Szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és elhelyezés 

• CS7: Település szintű természetközeli szennyvíztisztítás és elhelyezés

• CS5: Zárt tárolók + elszállítás és elhelyezés (fogadó telepek kiépítése)

• TA7: Állattartótelepek korszerűsítése
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A kt.4.1 jelű termál karsztvíz-test állapota 
• A kt.4.1. jelű Nyugat-dunántúli termálkarszt nevű víztest állapota 

kedvező minősítésű az eddig elvégzett tesztek alapján. 
• A „süllyedési-teszt” és az „intrúziós” teszt alapján jelentős, víztest-

szinten jelentkező kedvezőtlen hatás nem jelentkezett. A Hévízi-tó 
elmúlt tíz évi hozam-változásaiban természetes hatások tükröződnek.

• A vízmérleg-teszt esetében 
• hosszúidejű tartós utánpótlódás a k.4.1 víztest felől:       46 000 m3/nap
• a víztest által fenntartott ökoszisztémára, a Hévízi tóra biztosított 

vízigény:                   35 000 m3/nap

• A kitermelhető készlet ennek alapján  11 000 m3/nap, melyhez képest 
a víztestre megadott jelenlegi vízkivételek mértéke:    5 646 m3/nap

• A kt.4.1 víztest egészére vonatkoztatva a vízmérleg-teszt 
eredménye tehát pozitív, 5 354 m3/nap (1 954 210 m3/év)
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A kt.4.1 jelű, „Nyugatdunántúli termálkarszt” víztest 
javasolt vízgazdálkodási rész‐egységei
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A kt.4.1 jelű, „Nyugatdunántúli termálkarszt” víztest 
javasolt vízgazdálkodási rész‐egységei, vízgazdálkodási 

javaslatokkal (1)

A Hévízi‐tó tágabb és közvetlen körzete

•A  tágabb  körzetben,  a  termális  keveredési  övben  javasolt  (Mi) 
igénybevételi  küszöbérték  3  600 m3/nap, 1  314  000 m3/év,  (a  Tó hozam 
~10%‐a)
•A  közvetlen  ~  2km‐es  körzetben  a  jelenlegi  termelési  helyek, 
hozamarányok fenntartását meg kell őrizni.
•„Kvóta‐kereskedelem”,  (azaz  igénybevételi küszöbön belüli hozam‐átadás) 
a tágabb  körzetben  csak részletes  áramlási,  oldoX‐anyag‐ és hő‐transzport 
vizsgálatok,  (modellezések)  alapján  készíteX  hatásvizsgálatok 
figyelembevételével lehet.
•Amennyiben a Tó hozama tartósan, (egy éves átlagban) 390 l/s alá süllyed, 
arányos  vízkivétel‐csökkentést  kell  foganatosítani  a  használóknál.  (Hozam‐
mérési  hibák esetén  a Hévíz‐1  112,5  és  a Hévíz‐6  113,8 mBf éves  átlagos 
szintje jelzi a 390 l/s értéket)
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A kt.4.1 jelű, „Nyugatdunántúli termálkarszt” víztest 
javasolt vízgazdálkodási rész‐egységei, vízgazdálkodási 

javaslatokkal (2)

Zalaegerszeg, Nagylengyel körzete

•A  térség  sajátos  geotermikus  viszonyai  (zárt  és  nyitoX  konvekciós 
rendszerek)  jelentős hatással  vannak  a  teljes  víztest  áramlási  rendszerére. 
Ezért  az  iXeni  termálvíz  és  geotermikus  energia‐hasznosítások  feltétele  a 
részletes, lokális és regionális áramlási és hő‐transzport modelleken alapuló 
hatásvizsgálat.

Zalaszentgrót, Vasvár, Borgáta, Duka vidéke

•A termálvíztest maradék részén a felhasználható szabad készleten (víztest‐
szintű  (Mi)  korláton)  belül  hatásvizsgálat  alapján  engedélyezhető.  A 
termelés hatására a Hévízi‐tó felé eső figyelő‐kutakban az 1 évre vonatkozó 
átlagos vízszint a 2008 évi szint alá nem csökkenhet.
•Tartós  vízszintcsökkenés  esetén  a meglévő  termelések  csökkentését  kell 
elrendelni.
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Javaslatok 2
• Javasoljuk a kialakított minőségi védőidomokon a szennyezőforrás 

felmérésünk során feltárt szennyeződések azonnali megszüntetésére 
vonatkozó határozatok meghozatalát és végrehajtatását.

• Javasoljuk a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Tóvédelmi 
programjában meghatározott feladatok közül azon pontok mielőbbi 
végrehajtását, melyre vonatkozóan tanulmányunk további megerősítést 
adott. 

• Javasoljuk, hogy a nem gyógyászati célú hasznosítások esetében szigorú 
víztakarékossági intézkedéseket vezessenek be, többek között vízforgató 
berendezések üzembeállításával.

• Javasoljuk továbbá a karsztrendszerben zajló vízáramlások 
nyomonkövetése, a modellezés és a dinamikus vízkészlet-gazdálkodás 
megbízhatóságának növelése érdekében a Hévízi-tó közvetlen körzetén túlra 
is kiterjeszteni a távadós, napi ellenőrzésű víztermelés-, karsztvízszint- és 
vízminőség  figyelő rendszer (adatok „real-time” továbbítása, havaria tervek) 
kialakítását és mérési adatoknak nyilvános közzétételét az interneten 

2009. október 1.



Zalacsány‐1
Gyepükaján HgN‐63
Sümeg HgN‐82
Rezi K‐4
Ugod‐55
Csabrendek HgN‐3/2
Duka, MÁFI kút
Duka‐1
Nemesbük‐3
Héviz‐6
megtekinthető a www.teszt.dataqua.hu web‐oldalon 

Távadós figyelő‐kutak a Hévízi‐tó körzetében:
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Köszönjük a figyelmet!
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Konzultációhoz segéd-diák
• Pécsely, Zádor-kút figyelőkútja, mért és modellezett vízszintekkel

• Beszivárgási trend napi léptékű vízháztartási modell alapján
• Az utóbbi évek nagyobb vízkivételei és forrás-hozamai
• A Hévízi-tó hozamának előrejelzése 2005-ben, 1970-2005 átlag 

beszivárgása alapján, Csepregi A. Hydrosys
• Hévíz-6 vízszint-idősora, a Tó hozam-idősorával

• Hévíz-1, Hévíz-6, vízszintek; Tó-hozam 1980-tól
• Hévíz-1, Hévíz-6, vízszintek; Tó-hozam 1983-tól
• Fontosabb (részben távadós) észlelő-kutak a Hévízi-tó vízgyűjtőjén

• Hőmérsékletváltozások a Tó-barlangban és néhány termelőkútban
• Vízszintváltozások a Hévízi tó körzetében

• A vízkeveredést lehetővé tevő szarmata-pannon kőzetek elterjedése
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(Csepregi András, 2007 szerint)

2009.

Szept. 

2009. október 1.



2009. október 1.



Hévíz‐1, Hévíz‐6: vízszintek vs. Hévízi‐tó hozama 1980 óta
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Hévíz‐1, Hévíz‐6: vízszintek vs. Hévízi‐tó hozama 1983 után
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Hévízi-tó

Jó vízvezető 
szarmata-pannon 
üledékek a triász 
karszt és vízzáró 
(Kösszeni márga) 
fedőjében
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