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1. ELŐZMÉNYEK 

 

 Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) az Érd 04/9, 04/10 és 

07/6 hrsz. ingatlanokra záportározás és szabadidős tevékenységek céljából tavak létrehozását tervezi. 

Ennek lehetőségének vizsgálatával az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-t (8000 Székesfehérvár, 

Zára u. 6.) bízta meg. 

 Az AQUATERV 2000 Kft. tanulmánya (Érd, Papi-földek hasznosítása – vízvisszatartás 

lehetőségének vizsgálata; 2015. március) a projekt megvalósíthatóságát a továbbiakban egy egyedi 

vizsgálat eredményeitől teszi függővé. A vizsgálat során a telepítendő tározó hatását kell vizsgálni a 

közvetlen közelében elhelyezkedő két vízműkútra (Érd K-78, K-79). 

 Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megbízására társaságunk, az AQUAPLUS Kft. 

végzi a Papi-földekre tervezendő záportározó egyedi hidrogeológiai vizsgálatának készítését. Ennek 

megfelelően egy hidrodinamikai modell segítségével vizsgáljuk a záportározó hatását a vízműkutakra. 

 

1. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése 
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2. A TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

 A terület jellemzéséhez felhasználtuk az AQUATERV 2000 Kft. tanulmányát, valamint a 

társaságunk által készített vízbázisvédelmi tanulmányt. 

 

2.1 Vizsgálati terület lehatárolása 

 A tározó vízműkutakra gyakorolt hatásának vizsgálatához szükséges a terület mélyebb 

vízadóinak és a terület magasabbrendű áramlási viszonyainak figyelembe vétele. Ezért vizsgálati 

területünket úgy határoztuk meg, hogy a közeli Duna-szakasz (1625-1633 fkm-ek közötti szakasz) 

teljes morfológiai vízgyűjtő területével egyezzen meg. A lehatárolt területet a következő ábrán 

mutatjuk be. 

 

2. ábra: A vizsgálati terület 

 

2.2 Éghajlat 

 A terület éghajlata mérsékelten meleg-száraz, évi középhőmérséklete 10,0-10,5°C, a 

napsütéses órák évi száma kevéssel meghaladja az 1950 órát. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az 

átlagos szélsebesség 3,0-4,0 m/s. 
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 Az évi csapadékmennyiség kb. 550-600 mm. 

 

2.3 Földrajzi jellemzés 

 A vizsgált terület a Közép-Magyarországi régióban, Pest megye Ny-i részén, a Tétényi-fennsík 

kistájon helyezkedik el. A kistáj földrajzi és éghajlati ismertetését Magyarország kistájainak katasztere 

alapján (Marosi et.al., 1990) az alábbiakban mutatjuk be. 

 A vizsgált területrész a Tétényi-fennsíkot D-felől határoló, DK felé nyitott medencében 

helyezkedik el. A medencét idősebb (miocén), keményebb karbonátos kőzetek veszik körül. 

 A lehatárolt morfológiai vízgyűjtő tengerszint feletti magassága 97-265 mBf közötti, 

meglehetősen tagolt domborzati formákkal.  

 A Tétényi-fennsík a Budai-hegység D-i szegélyén elhelyezkedő, szerkezeti vonalakkal határolt 

fennsík. Alakrajzilag aszimmetrikus, D-i irányban kibillent felszín, amely meredek lejtővel szakad le a 

Budaörsi-medencére. Genetikailag lenyesett, letarolt felszíntípus. Korábban a Budai-hegység 

hegylábfelszínéhez tartozott. A negyedidőszakban a Budaörsi-medence fokozatos kimélyülésével 

elkülönült szomszédságától, miközben a kőzethatárok mentén a fennsík domborzata is jelentős 

változásokon ment keresztül, réteglépcsőszerű formák képződtek. Ezt elősegítette kőzettani 

felépítése is. A felszínt miocén homokos kavics, túlsúllyal szarmata mészkő, felső-miocén – pannóniai 

üledéksorok építik fel. Az enyhe völgyeléseket, vápákat 1-1,5 m vastag lejtőüledékek borítják. 

 Tagolatlan fennsíkok kategóriájába sorolható kistáj; aprólékos tagolás csak az É-i 

fennsíkperemeken mutatkozik és az átlagos relatív relief is a mérsékelt függőleges tagozódást 

hangsúlyozza (54 m/km2). Az egységes fennsík képét csupán néhány lepusztulásból visszamaradt 

köbörc, szuffóziós mélyedés, lapos völgy élénkíti. 

 Kopár, száraz, egész évben vízhiányos felszíne terméketlen, erdőgazdasági hasznosításra 

alkalmatlan, igen mostoha ökológiai adottságú terület.  

 Felszínépítő kőzeteit korábban fejtették, ill. bányászták; ma már visszafordulóban van. 

Hasznosítható nyersanyagai: Diósdon öntödei homok, Érden téglaanyag, Törökbálinton vázkerámiai 

anyag, Sóskút határában mészkő. 

 

2.4 Földtani jellemzés 

 A továbbiakban Érd földtani felépítését foglaljuk össze a paleozoikumtól kezdődően. 

 

2.4.1 Prekainozoós medencealjzat 

 Érd-Diósd környékének medencealjzatát a megaszinklinális szerkezetű Pelsói nagyszerkezeti 

egység képződményei alkotják. A lehatárolt vízgyűjtőn belül az aljzat D-DNy-i irányba lejt, a vízgyűjtő 

É-i peremén az aljzat kb. 500 m-es mélységben található, míg a Duna vonalában már 1500 m körüli 

mélységben van. 
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3. ábra: A terület prekainozóos aljzata Haas et al. (2010) alapján 

 A környéken feltárt legidősebb képződmény a felső-perm (255-245 millió éves) sekélytengeri 

lagúna fáciesű Dinnyési Dolomit és a vele laterálisan összefogazódó gipsz, anhidrit, márga és aleurolit 

rétegek váltakozásából álló Tabajdi Anhidrit Formáció. A permre alsó-triász (241-245 millió éves) 

vékony mészkő és dolomitbetelepüléseket is tartalmazó sekélytengeri Arácsi Márga Formáció, majd 

a mélyebb vízi Csopaki Márga Formáció települ. Utóbbit a Diósd-1 jelű szerkezetkutató fúrás 981-

1136,5 m mélységben harántolta, az Arácsi Márga feküjét viszont nem érte el (a fúrás 1200 m-ben 

állt meg). Az aljzat fiatalabb, középső- és felső-triász korú képződményei (Budaörsi Dolomit, 

Fődolomit, Veszprémi Márga) csak a vizsgált területtől ÉNy-ra jelennek meg. 

 

2.4.2 Kainozoikum 

 A vízgyűjtő területen az aljzat képződményei nem jelennek meg a felszínen. A terület fedett 

földtani térképét az alábbi ábrán mutatjuk be. 
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4. ábra: Fedett földtani térkép (MÁFI 1:100000 sorozat alapján) 

 A vizsgálati terület kainozóos képződményeit az alábbiakban a területen társaságunk korábbi 

tanulmánya alapján foglaltuk össze (AQUAPLUS Kft., 2008). 

 

Oligocén (37-27 millió év) 

 A kréta-paleogén során lezajlott hegységképződési fázisok (90-35 millió év) után a Dunántúli-

középhegységben árkos süllyedékek keletkeztek, így ismét megindult a tengeri üledékképződés: az 

alsó-oligocénben a triász aljzatra euxin (oxigénhiányos) környezetben agyagos aleurit rakódott le 

(Tardi Agyag Formáció). Felette sekélytengeri durvahomokkő (Hárshegy Homokkő), majd ismét 

mélytengeri képződésű agyagos, agyagmárgás aleurit települ (Kiscelli Agyag Formáció). A Diósd-1 

fúrás a Tardi Agyagot 846-981 m, a Hárshegyi Homokkövet 773-846 m, a Kiscelli Agyagot pedig 504-

773 m mélységközben harántolta. A vizsgált területen a felső-oligocénben sekélytengeri 

üledékképződés jutott túlsúlyba: a part mentén normál-, majd csökkentsósvízi környezetben durva és 

finomszemű homokkő rakódott le időnként meszes aleurit betelepülésekkel (Törökbálinti Homokkő 

Formáció). Vastagsága a Diósd-1 fúrásban 199 m. 

Miocén (25-12,6 millió év) 

 Az oligocénra az alsó-miocén eggenburgi sekélytengeri Budafoki Formáció litorális-

szublitorális fáciesű kavicsos-agyagos betelepüléseket is tartalmazó sárga-szürke homok, laza 

homokkő képződményei települnek. A vastagabb (20-30 m) agyag-agyagmárga szintek a mélytengeri 

Széchenyi Slírrel való összefogazódást jelzik. A formáció jellemző vastagsága 80-100 m, de a slírrel 

együtt a 300 m-t is meghaladja.  

 A környéken több fúrásban (pl. Érd B-13; Diósd-1) is megtalálható a Tari Dácittufa Formáció, 

mely a kárpáti korszak végén zajló hegységképződési folyamatok hatására a törésvonalak mentén 
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kirobbant hamufelhőkből keletkezett 16.4±0.8 millió éve. A bádeni korszak jellemző képződménye a 

Rákosi Mészkő Formáció („lajtamészkő”) a területen csak kisebb foltokban jelenik meg. Jellemzően 

molluszkás mészhomokkő, lithothamniumos mészkőből álló sekélytengeri zátonyképződmény, 

rendkívül gazdag makrofaunával és bentosz foraminiferával. Vastagsága 20-30 m. A felső-miocén 

szarmatát a Tinnyei Formáció molluszka kőbélből és ooidokból (ikrák) álló biogén zátonymészkő, 

mészhomokkő valamint meszes-molluszkás homok üledékei képviselik brakkvízi-partszegélyi 

kifejlődésben. Maximális vastagsága 100-120 m. Képződményei sok helyen a felszínen is 

megtalálhatóak. Mélyebb vízi, de még partközeli kifejlődést képvisel a Kozárdi Formáció, mely 

előzővel összefogazódva foltokban jelenik meg. Jellemzően agyag, agyagmárga, alárendelten homok 

és mészhomokkő alkotja. A hozzá csatlakozó lagúnafáciesben bentonitos képződmények gyakoriak. A 

bentonit a szarmata vulkanizmushoz köthető horzsaköves riolittufa (Galgavölgyi Riolittufa Formáció) 

lebomlásából keletkezett. 

 

5. ábra: Ősföldrajzi környezet a felső-miocénben 

1:szárazföld; 2: tengeri üledékgyűjtő határa; 3: fontos szerkezeti elemek, 4: középső-bádeni sztratovulkánok; 5: felső-bádeni – szarmata 

sztratovulkánok; 6: pannon bazalt vulkanizmus, 7: savanyú piroklasztitok kitörési hasadékai; 8: folyóvízi sodorvonalbeli kifejlődés; 9: 

folyóvízi ártéri kifejlődés, 10: szarmata delta kifejlődés; 11: abráziós partszegélyi kifejlődés; 12: zátony kifejlődés; 13: lagúna fáciesek; 14: 

partközeli kifejlődés; 15: parttávoli sekélyvízi medence kifejlődés; 16: parttávoli mélymedence deltalejtő és előtér kifejlődés; 17: 

fácieshatár; 18: tengerelöntés iránya; 19: kontinentális üledékszállítás iránya 

Alsó-pannóniai (12,6-8,9 millió év) 

 Az alsó-pannóniaiban megszűntek a korábbi tengeri összeköttetések, a miocén során 

kialakult Pannon-medence elzáródott. Az így létrejött Pannon-tó fejlődésére a folyamatos feltöltődés 

lett jellemző, beleömlő folyók hordalékából a medence belsejében több km vastag üledéksorozat 

keletkezett.  

 Az alsó-pannóniaiban a vizsgált terület a medenceperemet alkotta, így a rétegek vastagsága a 

mindössze pár 10 m. Jellemző képződmények a beltenger parti Zámori Kavics Formáció (jól kerekített 

kvarc, kvarcit anyagú homok, kavicsos homok) és a Csákvári Agyagmárga Formáció. Utóbbi 

sekélytengeri szürke agyagmárgás aleurit, fehér márga, mészmárga, mészkő és tarkaagyag rétegekből 

áll, helyenként riolittufa csíkokkal. Az alaphegységi kibúvások közt kialakult mélyedéseket tölti ki. 
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Felső-pannóniai (8,9-2,4 millió év) 

 A felső-pannóniait Érd térségében a medenceperemi szürke molluszkás agyagmárgas aleurit 

és finom-aprószemű homokrétegek váltakozásából álló Somlói Formáció képviseli. Folyódelta-síkság 

víz alatti részén keletkezett, vastagsága a medence belseje felé (D-re) 100-200 m-re nő. 

Negyedidőszak (2,4 millió évtől) 

 A pleisztocénben a területen lösz, ill. lejtőtörmelék képződött, míg a patak- és 

folyóvölgyekben homok és iszap rakódott le. 

 A területen nemcsak az aljzat, hanem a fedő képződmények térbeli elhelyezkedése is igen 

heterogén, a tercier és pleisztocén szerkezeti mozgások során feldarabolódtak, vetők mentén a 

blokkok vertikális és horizontális elmozdulásokat szenvedtek, így az egyes formációkat tektonikailag 

erősen összetört pikkelyeződött rétegek jellemzik. A terület elvi rétegsorát a következő ábrában 

foglaltuk össze. 

 

6. ábra: A vizsgált terület elvi rétegsora 

 

2.5 Vízföldtani jellemzés 

 A vízgyűjtő hidrogeológiai viszonyainak bemutatásához felhasználtuk a korábbi, Papi-földek 

vízműkútjainak vízbázisvédelmi tanulmányát (AQUAPLUS Kft., 2010). A korábbi tanulmányhoz képest 

kiegészítő adatokat szereztünk be az MFGI fúrási adattárából, valamint felhasználtunk egy a területen 

2014-ben készült diplomamunka (Pósch, 2014) keretében végzett mérési adatokat is. 
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2.5.1 Hidrosztratigráfiai viszonyok 

 A vízgyűjtő területen a prekainozóos aljzat 500-1500 m mélységben található, a Papi-földek 

vízműkútjai, illetve a tervezett tározó környezetében a képződmények -1000 mBf alatt találhatók, 

ezek a képződmények hasadékos-karsztos víztartónak tekinthetők, a képződményeknek jelen 

tanulmány szempontjából nagyobb jelentőségük nincs, a felépített hidrodinamikai modellben ezek a 

képződmények nem szerepelnek. 

 Az oligocén képződmények közül a Tardi Agyag és a Kiscelli Agyag vízrekesztő képződmények, 

a Törökbálinti Homokkő pedig egy porózus-hasadékos víztartónak tekinthető. A vizsgált probléma 

szempontjából azonban ezen képződményeknek sincs szerepe a modellezésben. 

 A miocén területen előforduló két legjelentősebb képződménye a Budafoki Formáció és a 

Tinnyei Formáció, melyek vízvezető képessége elég heterogén, de összességében jó víztartó 

képződményeknek tekinthetők. Érden és Diósdon a vízbeszerzés többnyire ezekből a 

képződményekből történik, a vízgyűjtő ÉNy-i részén a képződmények kiemelt helyzetben vannak, így 

nagy területen megtalálhatóak a felszínen, vagy vékony fiatal negyedidőszaki képződmények alatt 

vannak felszínközeli helyzetben. 

 A vízgyűjtő DK-i harmadában a miocén képződményekre pannóniai üledékek települnek, nagy 

területen és jelentősebb vastagságban található meg a Csákvári Agyagmárga Formáció, mely 

vízrekesztő képződménynek tekinthető. 

 Erre települ a szintén pannóniai korú Somlói Formáció. A Somlói Formáció víztartó és 

vízvezető képessége igen változatos, az agyagtól (vízfogó) a homokig (víztartó) terjedő rétegek 

váltakozásából áll. A rétegek vastagsága a képződményben igen változatos, gyakran jellemzőek az 

agyag-homok rétegtagok sűrű (cm nagyságrendű) váltakozásából felépülő rétegek. Az egyes eltérő 

vízvezető képességű rétegek rövid távolságokon belül kiékelődnek, illetve összefogazódnak más 

litológiájú rétegtagokkal. Természetesen a vetők menti elmozdulásoknál is megszakadnak az esetleg 

egyébként folytonos rétegtagok. Hidrosztratigráfiai szempontból az igen nagy vertikális és 

horizontális változékonyságú litológiai felépítés miatt a Somlói Formáció egy erősen inhomogén és 

anizotróp víztartónak tekinthető. 

 A területen a legfiatalabb üledékek a plesztocén-holocén üledékek, melyek litológiailag igen 

változatosak: az agyagtól a löszön keresztül a folyóvízi kavicsos homokig terjednek. Ezen üledékek 

vastagsága azonban a területen nem jelentős. 

 A fentieket összefoglalva hidrosztratigráfiailag a területen a következő táblázatban 

bemutatott főbb egységek különíthetők el. 
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1. táblázat: Főbb hidrosztratigráfiai egységek a területen 

Hidrosztratigráfiai egység Jellemzők 

Kvarter képződmények 

Vízvezető képessége nagyon heterogén a rossz vízvezető agyagos 
üledékektől a kiváló vízvezető homokos kavicsig tartalmaz 
képződményeket, ebből következően jelentősen inhomogén víztartó. 
Vastagsága nem jelentős, maximum 10-20 m. 

Pannóniai Somlói Formáció 

Jelentős inhomogenitás jellemzi (elsősorban vertikálisan). A vízadó 
homokos rétegeket homokos agyagos, kőzetlisztes és agyagos rétegek 
választják el egymástól. Homokos rétegtagjaira szűrőzöttek a Papi-földek 
vízműkútjai. 

Pannóniai Csákvári Formáció Vízrekesztő képződmény. 

Miocén Tinnyei Mészkő 
Formáció 

Jó vízvezető képességű víztartó, a Diósdi és Érdi vízműkutak többségének 
vízadó képződménye 

Miocén Budafoki Formáció Összességében jó vízvezető képességű porózus víztartó. 

 

2.5.2 Nyomási és áramlási viszonyok 

 A vízgyűjtő felszín alatti áramlási rendszereinek és nyomásviszonyainak bemutatására két 

mélységben megszerkesztettük a terület tomografikus potenciáltérképét. A potenciáltérképek 

szerkesztéséhez felhasznált kutak nyugalmi nyomásszintjeit a térképeken feltüntettük. A két 

mélységközben megszerkesztett térképeket az alábbi ábrán mutatjuk. 

 

7. ábra: Tomografikus potenciáleloszlás 



AQUAPLUS Kft. 
Érd, Papi-földek – Egyedi hidrogeológiai vizsgálat 

V/008/2015 

12 
 

 Az ábráról leolvasható, hogy a felszín alatti víz regionálisan a Tétényi-fennsík felől a Duna felé 

D-DK-i irányba áramlik. A terület magasabb rendű áramlási rendszereinek utánpótlódási területe a 

Tétényi-fennsík kiemelt területén van, a tervezett tározók környékén (természetes állapotban a 

termelőkutak termelése nélkül) feláramlás van, amit jól mutat a terület vizenyős jellege. 

 A terület áramlási rendszereit az alábbi ábrával szemléltetjük. 

 

8. ábra: Az Érd, Papi-földek környéki felszín alatti vizek áramlási viszonyainak elvi vázlata 

 

2.6 Vízműkutak bemutatása 

 Az alábbiakban a tervezési terület közvetlen környezetében található kutak vízföldtani 

naplóban szereplő alapadatait közöljük. A kutak üzemeltetője az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (2030 

Érd, Fehérvári út 63.). 
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2. táblázat: A K-78 és K-79 jelű kutak adatai 

Kataszteri szám Érd K-78 Érd K-79 

Helyi jel Papi-földek, 1. sz. vízműkút Papi-földek, 2. sz. vízműkút 

Létesítés éve 2009 2009 

Helyrajzi szám Érd, 04/2 Érd, 04/3 

EOV-koordináta 
EOV X: 227158,30 
EOV Y: 642767,25 

EOV X: 227253,17 
EOV Y: 642741,43 

Talpmélység 94 m 82 m 

Csövezési adatok 
Ø 419/405 mm acélcső: 0-13 m 
Ø 324/312 mm acélcső: 0-57 m 
Ø 225/200 mm acélcső: 0-94 m 

Ø 419/405 mm acélcső: 0-12 m 
Ø 324/312 mm acélcső: 0-52 m 
Ø 225/200 mm acélcső: 0-82 m 

Szűrőzés 
78-90 m között 
réselt, 0,75 mm 

66-78 m között 
réselt, 0,75 mm 

Nyugalmi vízszint -2,60 m (96,871 mBf) -1,40 m (98,337 mBf) 

Üzemi 
vízszint/vízhozam 

-6,60 m – 250 l/p 
-12,48 m – 700 l/p 
-14,25 m – 830 l/p 

-5,70 m – 500 l/p 
-9,43 m – 600 l/p 

-14,53 m – 920 l/p 

Kitermelt víz 
hőfoka 

16,0°C 16,0°C 

 

 Társaságunk 2010-ben a két vízműkútra vízbázisvédelmi tanulmányt készített, mely során 

lehatárolásra kerültek a két kút védőidomai. Eszerint a két kút hidrogeológiai „B” védőterülettel 

rendelkezik, a kutaktól kb. 400-1500 m távolságban. 

 A vízműkutak jelenleg folyamatos üzemben vannak. 

 

2.7 A tervezett tározók kialakítása 

 A tanulmányterv a kialakítandó tárózók részletes műszaki leírását nem tartalmazza, csak 

iránymutatásokat tartalmaz a későbbi tervezéshez. A tervben javasolt főbb paramétereket az 

alábbiakban foglaljuk össze. 

 Topográfiai adottságok miatt – közel sík terület – a területen csak egy ún. terepbe mélyített 

tározó alakítható ki. A tanulmányterv alapján a leásás mélysége 2-2,3 m lenne. 

 A terepbe mélyített tározót aljzatszigeteléssel látnák el (ennek pontos kivitelezése és műszaki 

paraméterei később kerülnek meghatározásra), a tanulmányterv szerint a mederszigeteléshez 

bevizsgált, humuszmentes, jó vízzárósági tulajdonságokkal rendelkező talajt kell felhasználni, vagyis a 

szigetelést agyaggal végeznék. 

 A tározótérben a többcélú hasznosítást figyelembe véve valamint a terület időnként magas 

talajvízszintjének ellensúlyozására (hogy a talajvíz ne szakíthassa fel a szigetelést) egy közel állandó 

vízszintet tartanának oly módon hogy az így fennmaradó szabad tározó térfogat elegendő legyen az 

árhullámok befogadására. A tervben 1,5 m-es mélységű állandó vízszinttel számoltak. 

 A tanulmányterv alapján a fenti paraméterekkel elkészült tározótérnek összesen legalább 5,1 

ha kiterjedésűnek kell lennie. Az alábbi ábrán bemutatott terület összesen 10,5 ha kiterjedésű, vagyis 

a szükséges méretű tározók a területen kialakíthatók. 
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9. ábra: A víztározók tervezett helye 
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3. A NUMERIKUS MODELLEZÉS 
ÉS AZ ALKALMAZOTT SZOFTVER ELVI ISMERTETÉSE 

 

3.1 A felszín alatti vízáramlás numerikus modellezésének menete 

 A numerikus szimulációnál az általános elfogadott modellezési folyamatot követtük, melyek 

lépései az alábbiak: 

1. A valódi rendszer lehető legteljesebb mértékben történő megismerése: adatgyűjtés, 

információ-rendszerezés, feldolgozás, hibaszűrés. 

2. A valódi rendszer megismerésének összefoglalása, koncepcionális modell (hipotézis) 

felállítása: geológiai szerkezet, morfológia, kutatási terület lehatárolása, attribútumok 

(szivárgási tényező, beszivárgás, stb.) mezőinek meghatározása. 

3. A koncepcionális modell áttranszformálása numerikus modellé. Ez a fázis egyrészt a 

koncepcionális modell bizonyos fokú egyszerűsítését, másrészt a numerikus modellezés 

technikájából kifolyólag hipotetikus adatok bevitelét igényli. A modell szimulációjával 

mintegy ezen adatok realitását és következményeit teszteljük. 

4. A numerikus szimuláció eredményeinek visszacsatolása a valódi rendszerbe, eredmények 

ellenőrzése, elfogadása vagy elvetése az adott probléma tükrében. Javaslatok a 

koncepcionális modell módosítására, új hipotézisek felállítása. 

 

3.2  Az alkalmazott szoftver 

 A kitűzött feladat megoldása a Visual MODFLOW programcsomaggal történt, mely teljes 3D-s 

környezet-, talajvíz-áramlási- és transzportmodellezési feladatok megoldására alkalmas. A grafikus 

megjelenítésű program véges differencia módszert alkalmazó hidrodinamikai modellt (MODFLOW), a 

hidrodinamikai és a transzportmodell kalibrációjára szolgáló inverz megoldást használó eszközt (PEST 

és UCODE), részecskekövetési és egyben advektív transzportmodellt (PMPATH), véges differencia 

elven működő, valamint a karakterisztika módszerét használó transzportmodelleket (MT3d, MOC2D, 

MT3DMS), és számos további hasznos modellezési algoritmust tartalmaz. 

 A program olyan hatékony szimulációs eszközt képvisel, mellyel az alábbi célok 

megvalósíthatóak: 

• a felszín alatti vizek áramlási viszonyainak meghatározása egy-egy tervezett vagy megvalósult 

vízbázis, nagyobb vízföldtani egység vagy hulladéklerakó környezetében; 

• termelő kutak és szennyezőforrások hatóterületének, depressziós terének meghatározása a 

felszín alatti képződményekben; 

• a vízkivételi pontokig vagy szennyezőforrásoktól kiindulva elérési idők meghatározása, 

veszélyeztetett vízkivételek meghatározása; 
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• vízháztartás vizsgálata; 

• szennyezett területek hatásvizsgálata; 

• koncentrációk tér- és időbeli változásának számítása; 

• kármentesítési variánsok vizsgálata, a kármentesítés hatékonyságának ellenőrzése, optimális 

mentesítő létesítmény elhelyezés tervezése, a kármentesítés várható időtartamának 

meghatározása. 

 A program véges differencia módszert alkalmaz azon parciális differenciál-egyenletek 

megoldására, amelyek az alábbi, egymással kölcsönösen összefüggő folyamatokat írják le: 

• felszín alatti vízáramlás dinamikája, amely függhet a folyadék sűrűségétől is; 

• szennyezések konvektív és konduktív transzportfolyamata, amelyre hatással lehet az 

adszorpció; 

• hidrodinamikai diszperzió és elsőrendű kémiai reakció. 

 A program által alkalmazott véges differencia módszer alapja a parciális differenciál-

egyenletek differencia egyenletté történő átalakítása. A számítási eljárás jellegzetes lépései: 

1. A modellezett teret tetszőleges számú síkban tetszőleges darabszámú, de azonos eloszlású, 

egymással hézagmentesen érintkező, téglatest alakú elemekre bontjuk, egyenletes vagy 

változó osztású rácsháló segítségével. 

2. A szivárgási alapegyenletet (differenciál-egyenlet) differencia egyenletté alakítjuk. 

3. Meghatározzuk az egyes hasábelemek és azokkal közvetlenül érintkező elemek közti 

vízhozamokat a Darcy-törvény, ill. a kontinuitási tétel felhasználásával. 

4. Meghatározzuk az egyes kutak, galériák és egyéb létesítmények (pl. szivárgók) által az egyes 

elemekbe táplált vagy onnan kivett hozamokat, valamint a rendszer vízmérlegét befolyásoló 

egyéb objektumok vízmérlegre gyakorolt hatását. 

5. Összegezzük minden elemre a vízmérleg elemeit. A hiányzó elemek pótlására a modell 

szélein peremfeltételeket alkalmazunk. Felírva az összes elemre a vízmérleg elemeket, 

felállítjuk a modellezett tér vízforgalmát az adott időlépcsőben leíró lineáris 

egyenletrendszert, majd numerikus iteratív megoldásokkal megoldjuk. 

6. Az egyes elemekre felírt vízmérleg aktívum vagy passzívum, azaz az elemben tárolt vízkészlet 

növekedés vagy csökkenés alapján meghatározzuk az elemben bekövetkező vízszint- (nyílt 

tükrű rendszer) vagy nyomásszint-változásokat (zárt tükrű rendszer). 

7. Nem permanens rendszerben a következő időlépcsőre ismét felírjuk a Darcy-törvényen 

alapuló, elemek közti vízhozamokat és a számítás fázisait – a szükség szerinti időlépcsőkre – 

megismételjük. 

 A módszerrel abszolút nyomásszinteket nem tudunk számítani, csak a nyomásszintek 

változásait, éppen ezért szükséges a számításhoz egy kiindulási állapot – ez egy tetszőleges, de ismert 

kezdeti időpontra vonatkoztatott nyugalmi nyomásszint-eloszlás.  
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4. A NUMERIKUS MODELL 

 

4.1 Hidrogeológiai koncepció 

 A modellezésünk hidrogeológiai koncepciója némiképp eltért a 2010-ben végrehajtott 

vízbázisvédelmi modellezésnél alkalmazottól. Az akkor rendelkezésre álló hidrogeológiai adatokhoz 

képest több kút vízszintadatát is felhasználtuk a modell felépítéséhez, illetve kalibrálásához. A modell 

határait kis mértékben megváltoztattuk és a tervezett tározók hatásának a vizsgálatához a vertikális 

tagoláson is változtatnunk kellett. Hasonlóan a vízbázisvédelmi modellhez most is permanens 

vízáramlással számoltunk, vagyis a vízszintek időbeli változását figyelmen kívül hagytuk. 

 

4.2 Modellgeometria, szivárgási paraméterek 

 A modellterület határait a 2010. évi modellhez képest kissé megváltoztattuk, a modell 

horizontális kiterjedését kis mértékben megnöveltük, vertikálisan a modell méretét változatlanul 

hagytuk. 

 

4.2.1 Horizontális kiterjedés, számítási háló 

 A modellterület mérete 55,8 km2 (8,2 km × 6,8 km), a modellterület az É-i irányhoz képest 

42°-al elforgatásra került. A rács méretét a teljes modellterületen kezdetben 100×100 m-nek vettük, 

majd a tervezett víztározók és a termelőkutak környezetében fokozatosan 25×25 m-re sűrítettük be. 

A morfológiai vízgyűjtőn kívül eső és a Duna középvonalától távolabbi cellákat inaktívvá tettük. 

 A modellterület bal alsó pontjának sarokponti koordinátája: EOV Y: 641 900,  

EOV X: 222 100. 

 A jelenlegi modellterületet, valamint a számítási hálót és a 2010. évi modellterület 

elhelyezkedését az alábbi ábrán szemléltetjük. 



 

 

4.2.2 Vertikális kiterjedés, vertikális felosztás

 Vertikálisan a modellt felső határát az M = 1:10

szerkesztett domborzatmodell szolgáltatta. A modell alsó határát (hasonlóan a vízbázisvédelmi 

modellnél alkalmazotthoz) -250 mBf

 A modell vertikális felosztása, és a közeg tulajdonságainak (s

leképezésére a ”határillesztés” módszerrel történt, amikor minden hidrosztratigráfiai 

képződményhatár megfelel egy modellhatárnak a MODFLOW gridben. Ahol a réteg kiékelődik, ott a 

cella elvékonyodik és a cella a befoglaló köze

12. ábra: Határillesztéses rétegleképzés (Jones et al. 2002)
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11. ábra: Modellterület 

Vertikális kiterjedés, vertikális felosztás 

felső határát az M = 1:10000 topográfiai térkép szintvonalai alapján 

szerkesztett domborzatmodell szolgáltatta. A modell alsó határát (hasonlóan a vízbázisvédelmi 

250 mBf-ben határoztuk meg. 

A modell vertikális felosztása, és a közeg tulajdonságainak (szivárgási tényező, porozitás) 

illesztés” módszerrel történt, amikor minden hidrosztratigráfiai 

képződményhatár megfelel egy modellhatárnak a MODFLOW gridben. Ahol a réteg kiékelődik, ott a 

cella elvékonyodik és a cella a befoglaló közegre jellemző paramétereket kapja. 

 

ábra: Határillesztéses rétegleképzés (Jones et al. 2002) 

 

000 topográfiai térkép szintvonalai alapján 

szerkesztett domborzatmodell szolgáltatta. A modell alsó határát (hasonlóan a vízbázisvédelmi 

zivárgási tényező, porozitás) 

illesztés” módszerrel történt, amikor minden hidrosztratigráfiai 

képződményhatár megfelel egy modellhatárnak a MODFLOW gridben. Ahol a réteg kiékelődik, ott a 
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 A vízbázisvédelmi modellben alkalmazott modellrétegektől némiképp eltértünk, a Somlói 

formációt kevésbé osztottuk fel, mint a korábbi modellben, ezen felül egy új modellréteget vezettünk 

be a tározó szigetelését reprezentálóan. A modellrétegek a következők voltak. 

3. táblázat: Modellrétegek 

Modellréteg Képződmény 

1 Tározó aljzatszigetelése 

2 Kvarter képződmények 

3 Somlói Formáció 

4 Somlói Formáció homokos rétegek (vízműkutak vízadója) 

5 Somlói Formáció 

6 Csákvári Agyagmárga Formáció 

7 Miocén Tinnyei és Budafoki Formáció összevontan 

 

 Azokon a területeken, ahol az adott képződmény nem jelenik meg a modellrétegeket 10 cm-

re vékonyítottuk el és a modellréteg az alatta vagy felette elhelyezkedő réteg hidrogeológiai 

paramétereit kapta. 

 

4.2.3 Szivárgási paraméterek 

 Hidrosztratigráfiai szempontból a területen a következő képződményeket különítettük el a 

modellben. 

4. táblázat: A modellben alkalmazott szivárgási paraméterek 

Zóna a 

modellben 
Hidrosztratigráfiai egység 

Szivárgási paraméterek 

Kx,y (m/s) Kz (m/s) 

1 Tározó aljzatszigetelése 1×10
-9

 1×10
-9

 

2 Kvarter képződmények 3×10
-5

 1×10
-6

 

3 Somlói Formáció 9×10
-6

 3,5×10
-7

 

4 Somlói Formáció homokos rétege 8,2×10
-5

 8,2×10
-6

 

5 Csákvári Agyagmárga Formáció 3×10
-8

 1×10
-9

 

6 Miocén Tinnyei és Budafoki F. összevontan 5×10
-6

 5×10
-6

 

 

 A fenti képződmények geometriáját a modellbe a földtani kép jelenlegi ismertsége alapján 

építettük be. Megjegyezzük, hogy a számunkra szükséges modellfelbontás és kiterjedés mellett a 

modell egyik legnagyobb bizonytalansága az egyes víztartótípusok elhelyezkedése a vízgyűjtőn. A 

szerkesztéshez archív fúrási rétegsorokat, a területről rendelkezésre álló földtani térképeket 

használtuk fel. 



AQUAPLUS Kft. 
Érd, Papi-földek – Egyedi hidrogeológiai vizsgálat 

V/008/2015 

20 
 

 

13. ábra: DK-ÉNy-i modellszelvény a tározókon (1. zóna) keresztül 

 

4.3 Peremfeltételek 

 A modell felépítésénél háromféle peremfeltételt alkalmaztunk. 

 

4.3.1 Beszivárgási peremek 

 Az utánpótlódást „recharge” típusú cellákkal adtuk be a modellbe. A területen az éves átlagos 

csapadékmennyiség 550 mm körülire tehető (met.hu), az evapotranszspiráció mértéke a 

modellterületen az 1×1 km felbontású országos éves átlagos evapotranszspirációs térkép (Kovács, 

2011) szerint 450- 550 mm között alakul. Ez alapján a területen a maradék beszivárgás 0- 100 mm 

közöttinek becsülhető. A modell esetében a beszivárgás területi eloszlását célszerű a km×km 

felbontásnál lényegesen nagyobb felbontásban beadni a modellbe. 

 A maradék beszivárgás eloszlását jelentősen befolyásolja a felszínközeli képződmények 

litológiája, a beépítettség és a terület hidraulikai rezsim jellege. Legmagasabb (100 mm körüli) 

beszivárgásra a jó vízvezető Tinnyei Formációval „borított” területeken beáramlási és beépítetlen 

területen fogunk találkozni. A modellben a beszivárgás eloszlását a fenti három paraméter térbeli 

eloszlását figyelembe véve a kalibrációs futtatások során állítottuk be. A modellben alkalmazott 

beszivárgásértékeket a következő ábra mutatja. 
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14. ábra: Számított beszivárgásértékek a modellterületen 

 

4.3.2 Fix nyomású (CHD) peremek 

 Fix nyomású peremeket a modellben a legalsó Tinnyei és Budafoki Formációkat reprezentáló 

modellrétegben alkalmaztunk. Itt az ÉNy-i és DK-i széleken, valamint a modell közepén egy vonalban 

alkalmaztunk fix nyomású cellákat. A nyomásértékeket a területen a miocénre szűrőzött kutak 

nyugalmi vízszintjei alapján, illetve a kalibráció során állítottuk be. 

 

4.3.3 Folyó (River) típusú peremek 

 A Duna helyén és a főbb patakok alsóbb folyása mentén a modellbe River cellákat építettünk 

be. A cellák a 2. modellrétegbe kerültek beépítésre, a nyomásértékeket a patakok mentén a 

topográfia alapján állítottuk be, a Duna modellterületre eső szakaszán a vízszintet 96 mBf-nek 

állítottuk be. 

 

4.4 Modell kalibrálása, modellezett nyugalmi vízszintek 

 A fent bemutatott módon felépített modellt elsőre a Papi-földek két termelőkútjának 

„kikapcsolásával” és a tervezett víztározó „kikapcsolásával” futtattuk le. Kalibrációra több környékbeli 

kút nyugalmi vízszint adatát használtuk fel. a felhasznált kutak adatait a következő táblázatban 

mutatjuk be. 
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5. táblázat: A kalibrációnál felhasznált kutak 

Kút neve EOV Y (m) EOV X (m) 
Szűrőközép 

(mBf) 

Mért vízszint 

(mBf) 

Számított 

vízszint (mBf) 

Különbség 

(m) 

Budapest B-100 643 943 228 066 96 98,85 98,40 -0,45 

Budapest B-102 644 222 227 597 95 97,70 98,28 0,58 

Budapest B-107 644 289 228 182 95 98,91 98,52 -0,39 

Budapest B-50 645 936 227 860 78 97,85 97,79 -0,06 

Budapest B-75 645 027 228 322 93 98,28 99,56 1,28 

Budapest B-76 643 291 227 352 30 96,47 98,37 1,90 

Budapest B-85 645 733 227 328 91 96,39 96,41 0,02 

Budapest B-92 644 818 227 864 79 97,79 98,52 0,73 

Budapest B-99 644 440 227 666 95 97,78 98,32 0,54 

Diósd B-19 641 991 228 970 113 114,16 114,09 -0,07 

Diósd K-16 642 040 228 520 109 110,22 110,27 0,05 

E-25 640 690 225 112 100 104,04 105,60 1,56 

E-26 641 157 224 205 98 100,84 101,62 0,78 

Érd K-22 642 821 227 053 93 97,82 98,46 0,64 

Érd K-50 642 463 224 687 93 96,14 97,12 0,98 

Érd K-66 642 232 222 913 91 97,02 96,20 -0,82 

Papi-földek Vízmű 642 767 227 158 20 98,50 98,43 -0,07 

 

 A mért és számított vízszintekre illesztett egyenest illetve a kalibrációs hibát a következő ábra 

mutatja. 

 

15. ábra: Mért és számított vízszintek 

 A mért és számított vízszintek átlagos eltérése 0,64 m-nek adódott, a maximális eltérés a 

Budapest B-76 kútban 1,9 m volt. A kalibrációnál a „Papi földek vízmű” elnevezésű pont a két 
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vízműkút közötti pont, ahol a két kút nyugalmi vízszintének és szűrőközép mélységének átlagát 

állítottuk be kalibrációs értéknek, itt a számított és mért vízszint közötti eltérés 7 cm volt. 

 Az alábbi ábrán bemutatjuk a K-78 vízműkúton keresztülmenő ÉNy-DK-i modellszelvény 

részletét az ekvipotenciál vonalakkal, valamint a kutak körül elhelyezett és visszafelé elindított 

részecskék pályáját és a tervezett tározókból elindított részecskék pályáját. 

 

16. ábra: ÉNy-DK-i modellszelvény a kutak és a tározó kikapcsolásával 

 A modellszelvényről leolvasható, hogy a kutak termelése nélkül a kutak utánpótlódása ÉNy-i 

irányból történik (ahogy ezt a korábbi vízbázisvédelmi modell is megállapította). Jól látható a szelvény 

mentén a területen kialakult feláramlási zóna is. Kevésbé jól látható, de a tározók tervezett helyéről a 

legfelső modellrétegben indított részecskék nem jutnak le mélyebb rétegekbe, hanem a szomszédos 

Érd-Diósdi mellékágban csapolódnak meg. 

 

4.5 A modell futtatása 

 A kalibrálás után a modellben bekapcsoltuk a két víztermelő kutat (K-78, K-79), a kutak 

hozamát a vízbázisvédelmi modellben alkalmazott átlagos éves termelésnek megfelelően állítottuk 

be. A beállított hozam a K-78 kútban 281 m3/nap, a K-79 kútban 563 m3/nap volt. 

 

4.5.1 Modellfuttatás a tározó nélkül 

 Az első futtatásnál a tározót nem építettük be a modellbe, ezt úgy értük el, hogy a tározót 

reprezentáló 1. modellréteg szivárgási paramétereit egyenlővé tettül az alatta lévő 2. modellréteg 

szivárgási paramétereivel. 

 A modellben előrefelé induló részecskéket helyeztünk el a tervezett tározók helyén az 1. 

modellrétegben valamint részecskéket indítottunk visszafelé a kutak szűrőzése körüli területről a 4. 

modellrétegből. 



AQUAPLUS Kft. 
Érd, Papi-földek – Egyedi hidrogeológiai vizsgálat 

V/008/2015 

24 
 

 A lefuttatott modellezés eredményét a következő ábrán a K-78 vízműkúton keresztülmenő 

ÉNy-DK-i modellszelvény részletével szemléltetjük. A szelvénybe bevetítésre került valamennyi 

részecske 50 éves áramlási pályája. 

 

17. ábra: ÉNy-DK-i modellszelvény a tározó kikapcsolásával 

 Az előző két ábrát összehasonlítva látható, hogy a kutak környezetének áramlási viszonyai a 

kutak bekapcsolásával nagyon megváltoztak, a terület korábbi kiáramlási jellege megszűnt, az 

áramvonalak a kutak környékén a felsőbb rétegekben nem felfelé hanem lefelé mutatnak, a Diósdi-

mellékág felszín alatti vizet megcsapoló hatása eltűnt. 

 A kutak szűrőzése körül elhelyezett részecskék 50 év alatt kifutnak a talajvízig ÉNy-i és DK-i 

irányban is, ez az eredmény hasonló a vízbázisvédelmi modell eredményeihez. A részecskék 5 év alatt 

még nem érik el a talajvízszint közeli régiót, így jelen modellel is alátámasztottuk, hogy a 

vízműkutaknak hidrogeológiai A védőterülete nincs, csak hidrogeológiai B védőterületről 

beszélhetünk. 

 Az utóbbi ábrán látható, hogy a tervezett tározók helyéről indított részecskék 50 éven belül 

bejutnak a termelőkutakba, a kutakat ezek a részecskék 40 év alatt érték el. Az alábbi ábrán látható, 

hogy a tározók teljes területéről az összes ott beszivárgó víz a vízműkutakba jut, vagyis a teljes 

tározóterület Hidrogeológiai B védőterületre esik. 
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18. ábra: A tervezett tározó területéről indított részecskék áramlási pályájának felszíni vetülete 

 A 16. ábrán látható, hogy a kutaktól visszafelé indított részecskék kifutása kissé távolabb 

található és nem a teljes tározó területet érinti, ez annak köszönhető, hogy a program mindig abba a 

cellába húzza tovább az áramvonalakat, ahonnan a legtöbb víz érkezik a részecske cellájába és az 

áramvonalakat a program nem ágaztatja el. Ezért volt szükség a tározókból előrefelé indított 

részecskék elhelyezésére is a modellben. 

 Annak megállapítására, hogy mennyi víz érkezik a kutakba a tervezett tározók helyéről a 

ZoneBudget eszközzel létrehoztunk egy zónát a tározók helyén, így ott a modell külön kiszámolta a 

beszivárgó vízmennyiséget. A számítás eredménye alapján (amennyiben a teljes 10,5 ha tervezési 

területet figyelembe vesszük) a beszivárgó vízmennyiség 8,8 m3/napnak adódik. Ez a vízmennyiség 

40-50 év alatt teljes egészében a termelőkutakba jut. A kutak összes 844 m3/nap termelését 

figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezési területről érkező utánpótlódás elenyésző mértékű, 

mindössze a termelt vízmennyiség 1%-a. 

 

4.5.2 Modellfuttatás a tervezett tározóval 

 A modell 2. futtatásakor a modellbe „bekapcsoltuk” a tervezett tározót is. A tározó beépítése 

úgy történt, hogy az 1. modellréteg (vagyis az aljzatszigetelést reprezentáló réteg) szivárgási 

paramétereit a tározók helyén egy agyagra jellemző értékben 10-9 m/s-ban határoztuk meg, ezt 

követően a tervezett tározó területén ebben a rétegben fix nyomású cellákat alkalmaztunk 98,5 mBf-

en, körülbelül ezen a szinten tartanák a tározók vízszintjét. A részecskéket ebben a modellben is 

ugyanúgy helyeztük el a tározókban és a vízműkutak körül, ahogy az 1. futtatásnál bemutattuk. A 

kapott modelleredményt az alábbi ábrán a K-78 vízműkúton keresztülmenő ÉNy-DK-i modellszelvény 

részletével szemléltetjük. A szelvénybe bevetítésre került valamennyi részecske 50 éves áramlási 

pályája. 
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19. ábra: ÉNy-DK-i modellszelvény a tározók hatásával 

 A fenti ábrát összehasonlítva a 16. ábrával látható, hogy a vízműkutak utánpótlódására 

vonatkozóan észrevehető változást nem okozott a modellbe épített tározó. A modell alapján a 

tározókból 5,7 m3/nap vízmennyiség szivárog be a felszín alatti közegbe, vagyis a tározó nélküli 8,8 

m3/nap-nál kevesebb a tározók területéről a vízműkutakba jutó vízmennyiség. A különbség 

mindössze 3,1 m3/nap, ezt a mennyiséget a modell máshonnan kell, hogy pótolja, a kutak 

utánpótlódási területének tehát minimális mértékben nőnie kell. Az eltérés mértéke a termelőkutak 

összes termeléséhez viszonyítva azonban mindössze 0,4%, ami nem okoz látható változást az 

utánpótlódási terület kiterjedésében. 

 A kutak utánpótlódási területének meghatározására felépített bármely modell nagyobb 

hibával terhelt, mint amekkora eltérést az utánpótlódási területben a tározók okozhatnak, ez még 

akkor is igaz, ha feltételezzük a tározótér teljes és tökéletes szigetelését, ebben az esetben is csak a 

termelt vízmennyiség 1%-ának (8,8 m3/nap) kellene más területről pótlódnia. 

 Az ábrán nehezen megfigyelhető, de a tározók egy minimális talajvízdombot okoznak a 

terület talajvizében, azonban ez a hatás a tározóval szomszédos cellákban már nem érzékelhető. Ez 

annak köszönhető, hogy a tározók nélkül a tervezési területen a modell által számított vízszintek 

(98,0-98,4 mBf) majdnem megegyeznek a tározóban tartani kívánt tervezett vízszinttel (98,5 mBf). 

Mivel a modellben permanens áramlással számoltunk, a talajvízre gyakorolt hatásnak ez csak egy 

éves átlagértéke, a modellezésnek nem volt célja ennél részletesebben foglalkozni a tározók talajvízre 

gyakorolt hatásával. A részletesebb talajvízre gyakorolt hatás elemzéséhez nem elegendő egy 

permanens modell felépítése, és a modellezéshez részletesebb ismeretekre lenne szükség a tározó 

aljzatszigetelésére, a sekélyföldtanra és a vízszintváltozásokra vonatkozóan. 

 Az alábbi ábrán a 2. modellrétegre (legfelső kvarter üledékrétegre) számított vízszintek 

láthatók a tározó hatásával és anélkül. Az ábra szerint a tározók minimálisan, de gyakorlatilag 

elhanyagolható módon növelik a talajvízszintet. 
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20. ábra: Talajvízszintek a 2. modellrétegben 
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5. ÖSSZEGZÉS 

 

 Jelen hatásvizsgálatra összeállított modell is igazolta a vízbázisvédelmi modellezés 

eredményét, mely szerint a tervezett tározók területe hidrogeológiai B védőterületre esik. A 

tározókban lévő víz a modell alapján 10-9 m/s hidraulikus vezetőképességű agyagszigetelés és 98,5 

mBf-en tartott vízszint mellett rátáplál a termelőkutakra, viszont a rátáplálás mértéke az 

agyagszigetelés miatt kisebb mértékű a tározókkal érintett területről, mint a tározók megépítése 

nélkül lenne ugyanerről a területről. A tározókból elszivárgó víz a modellezés eredménye alapján kb. 

40 év alatt fog megjelenni a vízműkutakban. 

6. táblázat: A tározók területéről a vízműkutakba jutó vízmennyiség 

 

A tározók területéről a vízműkutakba 
jutó vízmennyiség 

Vízműkutakból 
termelt vízmennyiség 

(m
3
/nap) m

3
/nap 

Termelt mennyiség 
%-a 

A tározó megépítése nélkül 8,8 1,04 
843,9 

A tározó megépítésével 5,7 0,68 

 

 A tározók megépítésével az agyag szigetelés vízzáróságának függvényében 3,1 m3/nap (10-9 

m/s-os vízzáró réteg) – 8,8 m3/nap (tökéletesen vízzáró szigetelés) közti vízmennyiség fog „hiányozni” 

az utánpótlódási területről, ez a kutak hidrogeológiai B védőterületének alakját minimális mértékben 

megváltoztatja, azonban ez a változás olyan kicsi, hogy csak a vízbázisvédelmi modellezés 

hibahatárán belüli eltérést okozhat. 

 Összességében tehát a tervezett tározók, még ha a teljes 10,5 ha-os tervezési terület egészén 

valósulnak is meg (a szükséges méret az AQUATERV 2000 Kft. tanulmányterve alapján ennek 

nagyjából a fele) nem lesz olyan hatással a szomszédos vízműkutak utánpótlódási területére, hogy az 

a modellezés bizonytalanságainál nagyobb mértékben módosítsa a kutak utánpótlódási területét. A 

modelleredmények alapján a tározó vizéből az elszivárgó vízmennyiség bekerül a termelőkutakba, az 

elérési idő 40 év, a termelt víz 0,7%-a származik a tározókból 10-9 m/s-os agyagszigetelés és 98,5 mBf-

en tartott vízszint alkalmazása esetén. 
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