
A Hévízi-tó vízgazdálkodási helyzete 

Tóth György 
hidrogeológus, 

tudományos főmunkatárs 

 

 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülése 

Időpont: 2017. május 10 

Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 



A Hévízi termálkarszt-rendszer vízgazdálkodási helyzetét 

meghatározó tényezők 

Természetes környezetek 

 Áramlási rendszer 

 Források, vízhozamok 

 Forrás(ok) ökoszisztémák 

 Hőmérsékletek, hő-hozamok 

 Vízkémiai, vízgeokémiai viszonyok 

Mesterséges környezetek 

 Termelő-kutak, monitoring-rendszerek 

 Veszélyeztető tényezők: közeli és távoli kutak hatásai 

 Veszélyeztető tényezők: bányászati vízkivételek és felhagyásuk 

 Veszélyeztető tényezők: CH termelések, geotermikus hasznosítások 

Prevenciós vízgazdálkodási változatok 

 Kutatásokon és modellezéseken alapuló igénybevételi korlátok 

 Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok, (CH-bányászat, mély geotermia) 

 Holisztikus víz- és környezetgazdálkodás: VGT-től az iskolákig 

 Nyitott kapuk: on-line monitoring, tanösvények  

 Átfogó Tóvédelmi Program hidrogeológiai és hidrobiológiai részének 

végrehajtása 

 Kialakított Vízgazdálkodási rend betartása, frissítése 

 



  



FŐKARSZTOS 

FORRÁSOK ÉS 

FORRÁSCSOPORT

OK HOZAMAI 
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Vízgazdálkodás megalapozása. Kutatási előzmény: a Déli-Bakony – Zalai 

medence kutatási projekt, 2007-2009. MÁFI + ELTE, Miskolci Egyetem 

kutatói, vállalkozók szakértői. 

 

Regionális áramlási és hőtranszport-modellezések, klimatikus modellezések, frissített 

földtani alapú hidrosztratigráfiai egységek, monitoring-adatok térbeli és statisztikai 

feldolgozása. (Viszkok J, Jocháné Edelényi E., Gál Nóra, Kovács J., Rotárné Szalkai Á., 

Tóth Gy... és még sokan mások) 

Outputok: Jelentések, publikációk, előadások, monitoring-fejlesztések, és… 

… és:  egy új karsztvíz-

gazdálkodási koncepció 





„A Hévízi-tó forrásánál és felszín alatti vízgyűjtő területénél jelentkező változatos, 

regionális és lokális hatások olyan rendszeres és teljes körű hidrogeológiai 

megfigyeléseket, kutatásokat igényelnek, melyek közvetlenül felhasználhatók a 

hosszú távú és napi vízgazdálkodásban, környezet és természetvédelemben.” 

 

A 2009-17 időszak aktualitásai 
 

Az első Vízgyűjtő gazdálkodási Tervben (VGT1-ben) a Hévízi-tó 

vízgazdálkodása, mint jó példa szerepelt, az első (Mi) igénybevételi korlát 

kijelölésével. Mi történt azóta? „Nyakunkon VOLT a VGT2”!! 

 

Új fázisba lépett a karsztrendszer regenerálódása, ( főleg 2010 extrém 

csapadéka miatt), változások a vízgyűjtőn, változások a Tó körzetében. 

 

Új igények, (potenciális terhelések) jelentkeztek, zalacsányi, nemesbüki, 

zalaegerszegi, vasvári, zalaszentgróti, vadaskerti fejlesztések, koncessziós 

kezdeményezések geotermiára, szénhidrogénekre. 

 

 Az MFGI vezetésével új nemzetközi és hazai kutatások, kiegészítő 

felmérések, regionális modellezések érintették  a vízgyűjtőt, melyekhez új 

vizsgálati (izotóp- és nemesgáz) módszerek kerültek alkalmazásra. 

 

A tavi, Tó-környéki monitoring és regionális monitoring-rendszerek 

felújítása és korszerűsítése megkezdődött 



Miközben a Hévízi-tó továbbra is a 

hazai gyógy-idegenforgalom, wellness-

túrizmus zászlóshajója szimbiózisban 

az ország egyik legjelentősebb, még 

épen maradt „felszín alatti víztől függő 

ökoszisztémá”-jával.  



A T-JAM projektben a  Hévízi-tó által is 

megcsapolt felső-pannóniai hévíz-rendszert 

vizsgáltuk  

A TRANSENERGY projektben a Hévízi –tó 

karsztos vízgyűjtőjét  



Feladatok: 2009-14 közötti 

változások: 

- felmérése; 

- értékelése; 

- javaslat a vízgazdálkodási rend 

pontosítására, (VGT-2 részére is) 

3500 l/p 35.5 ºC fakadás 

Vizsgálati keresztszelvény 
Csepregi András szelvénye nyomán 

Tőzegláp 

víz-

geokémiai 

vizsgálata 



Részletes geokémiai és izotópvizsgálati helyszínek, 2014. 

Hévízkutak, barlangi meleg- és hidegforrások, hidegvizes kút 

Lake 

Balaton Térkép: Csepregi András 



Az „élettelen” 

monitoring 

objektumai 

KPE 9m 

Kevert víz 

Barlangi források 

Szádfal 

Negyedévente részletes kémiai monitoring a 

barlangban, a tóban és a termelő-kutakban 



Barlangi mintavételek kutatóbúvárok 

segítségével 

Barlangi fotók és kráter-szetvény: Amphora búvárklub 



Nemesgáz mintázás 

Mélységi mintavevők 

* 
Flow-through chamber 

Szigorúan felügyelt, akkreditált 

mintavevők 



Meleg-ág Hideg-ág 

Az izotóp- és a hélium vizsgálatok jelzik: 

-a pleisztocén és a holocén eredetű vizek keveredésének 

mértékét,  

- az idős hideg klímában beszivárgott vizeket a melegágon, 

melegebb beszivárgási hőmérsékletet a hidegágon.  

- a rendszer tartalmaz köpeny eredetű héliumot és 

- tartalmaz mérhető mennyiségű tríciumot.  



Mit mutatnak, mit jeleznek a Tóban és környékén mért hozam, 

hőmérséklet, vízminőségi és izotóphidrológiai adatok? 

 

Mutatják a klímaváltozás és a közeli (és részben a távoli) termelő-kutak 

hatásait: az „eredeti” hozam nem állt helyre 

Jeleznek hőmérséklet-csökkenést, a fentiek mellett talán a korábbi 

bányászati víztermelések késleltetett következményeként 

Az eddigi vízminőségi és izotóp-hidrológiai adatok mutatják a különböző 

eredetű vizek keveredéseit 

Mit mutatnak a Tótól távolabbi térségek vízszint-adatai? 

Jelzik a karsztvízszintek emelkedését, helyenként ellenőrizetlen 

szökéseit 

Milyen kutatások nélkülözhetetlenek a közeli jövőben? 

 A Tó és Kehidakustány-Zalacsány közötti térrész egységes numerikus 

modellezése, az újabb izotóp-hidrológiai adatok alapján, a Tóra és 

valamennyi meglévő engedélyezett víztermelési helyre egységesen, 

(2017-2020: Átfogó Tóvédelmi Program, hidrogeológiai-hidrobiológiai  

részek nélkül!!!!!) 



Gyakorlati vízgazdálkodások 

Egy fő megcsapolás, hozzátartozó monitoringgal, több, a 

védelmet biztosító intézménnyel: Kórház, BfNPI, VIZIG, 

Hévízi-tó Alapítvány, MFGI; „Jó példa” 

 

Újra feszítetté váló vízgazdálkodási helyzet: 

Zalacsány, Nemesbük, Hévíz: termálkarsztra (a 

kapcsolódó fedővizekre),  

Vadaskert: hidegkarsztra,  

 a kialakított vízgazdálkodási renddel nem egyező, VIZIG-

gel, MFGI-vel nem egyeztetett engedély-kiadások: beindult 

„rossz gyakorlat” 



Előzmény: EU VKI Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, 2008-2009; és új 

karsztvíz-gazdálkodási koncepció, MÁFI, NYUDU-KÖVIZIG, 

NYUDU-KTVF, 2009 

A Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjére vonatkozó Vízgazdálkodási 

koncepciót a MÁFI, a Zöldhatóság és a Vízügyi Igazgatóság dolgozta ki, 

regionális hidrogeológiai vizsgálatok és modellezés alapján. 

(Csapó László, Székely Edgár és Tóth György) 

Ez volt akkor az egyetlen víztest, mely a 219/2004 Korm. rendelet szerinti (Mi) 

igénybevételi küszöbértékkel, és ahhoz tartozó intézkedési tervvel 

rendelkezett, (de facto) 



Minden érdekelt számára elérhető 

web alapú monitoring-rendszer 

kialakítása kötelező minden 

termelő-kút tulajdonosának. 

Mindenkinek az elérhető legjobb 

technológiát kell alkalmaznia a 

víztakarékosságra 

A belső zónában újabb vízkivétel 

nem engedélyezhető 

A Tó hozamának, (távjelzős 

ismeretek alapján bizonyítható) 

tartós csökkenése esetében a 

termelést arányosan vissza kell 

fogni. 

A vízhasználatok felülvizsgálatának új rendszere a VGT és a 

vízgazdálkodási koncepció alapján 2011. 

„Új vízgazdálkodási rend, gyakorlati intézkedésekkel” 



(A tó hozammérései az 1980-as évek elején beindított DANFOSS mérő üzembe-

állításáig jelentős bizonytalanságúak és túlzóak voltak.) 

Csepregi András ábrájának felhasználásával 





  



A „KÖZ” részvételének biztosítása 
(public participation) 

A Vízgyűjtő gazdálkodás 6 éves ciklusában ez folyamatos feladat,  

Módszerei Hévízen, (együttműködve alkalmanként a Nemzeti Parkkal) : 

 Víz világnapján konzultáció a zöld szervezetekkel (2013), hatóságokkal, igazgatási 

szervekkel (2014), vállalkozókkal (2015, folyamatban), önkormányzatokkal (2016, terv szintjén)  

 Rendszeres vetélkedő a Tó természeti állapotáról középiskolásoknak 

  Nyitott monitoring-adatok, szakmai kontroll után 

   Tanösvények fejlesztése 

    Sajtó, rádió, TV 

     Öko-karkötő a monitorong-fejlesztésekért 

   



  

A Hévízi jó példa 

bemutatása a VGT2 

ciklusában 



Mire lehet példa a „Jó vízgazdálkodási gyakorlat a Hévizi-tó környékén” ? 

A teljességre törekvő, „holisztikus” vízgazdálkodásra; 

A mennyiségi igénybevételi küszöbértékek nélkülözhetetlenségére a 

mindennapi hatósági engedélyezéseknél; 

Az átlátható, és valamennyi érdekelt számára hozzáférhető 

monitoring-adatok biztosításában; 

A felszín alatti vizekre és a víztől függő ökoszisztémák irányuló 

kutatások fontosságára, illetve ezen kutatások folyamatos 

fejlesztésére; 

Annak demonstrálására, hogy a vizek ügye nemcsak a Vízügy ügye; 

A különböző ágazatok együttműködésének fontosságára, és 

lehetőségére (itt konkrétan: MFGI, VIZIG, BfNPI, Zöldhatóság, OVF, 

MBFH, HI, Egészségügy) és 

A „köz” részvételének folyamatos biztosítására. 

 



Mit lehet tenni a beindult rossz vízgazdálkodási gyakorlat 

megállítására? 

 

A prevenciós vízgazdálkodási változatok fenntartásának biztosítása 

 Kutatásokon és modellezéseken alapuló igénybevételi korlátok 

 Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok, (CH-bányászat, mély geotermia) 

 Holisztikus víz- és környezetgazdálkodás: VGT-től az iskolákig 

 Nyitott kapuk: on-line monitoring, tanösvények fejlesztésére (ÁTP része) 

 

A vagyonkezelési előírások, valamint az illetékes és hiteles kutatási eredmények 

kötelező érvényű figyelembevétele az engedélyezések során. 

 

 Az eredeti, 2015-ben javasolt Átfogó Tóvédelmi Program hidrogeológiai és 

hidrobiológiai részének végrehajtása 

 A hatóság, (Katasztrófa-védelem), a vagyonkezelő (VIZIG) és az illetékes 

háttérintézmény (MFGI) által kialakított Vízgazdálkodási rend betartatása, 

frissítése, az ellenőrzések fejlesztése 

 



Köszönöm a figyelmet! 



  

Az Átfogó Tóvédelmi Program keretében 2016-ban javasolt, 

nélkülözhetetlen, de még nem finanszírozott hidrogeológiai, hidrobiológia 

feladatok 



  



  



  


