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A víz és ezen belül kiemelten az emberi fogyasztásra alkalmas tiszta víz, mint folyamatosan megújuló 
természeti kincs mind értékesebbé válik a rendelkezésre álló készletek kihasználtságának növekedése és 
a különböz  eredet  szennyez dések terjedése következtében. Mind az emberi tevő ű ő ékenység hatásának 
vizsgálata, mind a kitermelhet  vízkészletek meghatározása általában összefügg  nagy víztartók egő ő y-
idej  vizsgálatát kívánja meg. A felszín alatti víztartókban lejátszódó folyamatok vizsgálatának nélkű ü-
lözhetetlen eszköze a hidrodinamikai modellezés. Hidrodinamikai modellezéssel a felszín alatti víztartót 
bonyolultabban és egyszer sítve is le lehet írni, teű hát vizsgálhatók az egyes paraméterek hatása más 
tényez kt l elkülönítve is. ő ő  
 

Összefoglalás 
Az értekezésben a felszín alatti víz hidrodinamikai modellezéséhez szükséges paraméter mez , kezdeti ő
és határfeltételek pontosabb megadásával foglalkoztam. A bemen  adatok illetve adatmez k pontosítő ő á-
sához a statisztikai vizsgálatokon túl az aranybányászathoz kifejlesztett geostatisztikai eljárást alkal-
maztam. Vizsgálatok sorával kimutattam, hogy a helyszíni adatok mérési hibájánál a térbeli ellentmon-
dásokat geostatisztikai módszerrel lehet kisz rni. Ezt követ en bemutatom, hogy a geostatisztika pontű ő - 
és segédparaméteres krigelés módszerének használatával lehet a térségi adatok feldolgozása során a 
modellezend  térség vízjárás dinamikáját megismerniő , a bearányosításra szolgáló id szakot helyesen ő
kiválasztani és a modell hidrogeológiai adatmez jét pontosabban el állítani, figyelembe véve az adő ő a-
tokban rejl  bizonő ytalanságot. Ezt követ en kimutattam, hogy a parti sz rés  víz modellezéséő ű ű nél a 
határfeltétel megadásához szükséges határoló vízfolyás id sorának kiválasztását különböz  széls érték ő ő ő
statisztikai eloszlásokon alapuló elemzésekkel hogyan állítható el  a modellezend  területre vonatkő ő o-
zóan a legmegbízhatóbb határfeltételi paraméterek. Vizsgálatok sorával bizonyítottam, hogy meglév  ő
talajvízszint észlel  hálózat (és különféle hidrogeológiai feltárások) fejlesztése és üzemeltetése a múlő t-
beli mérési adatok pont-krigeléses elemzésével az adott m szakiű -gazdasági feltételek mellett optimáli-
san kialakítható, biztosítva a mérési eredmények adott feltételek melletti, statisztikailag várható maxi-
mális információtartalmát. Hidrodinamikai modellezési vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a parti 
sz rés  területeken a kapcsolódó határoló vízfolyás távolhatásában a felszíni víz h mérsű ű ő éklete nem 
elhanyagolható szerepet játszik. A távolhatás becslése egy a határoló vízfolyás vízh mérséklett l függ  ő ő ő
paraméter bevezetésével pontosabbá válik. 
 

El zményekő  
A numerikus hidraulika elterjedésével lehet vé vált aő  hagyományostól eltér  megoldások ő kidolgozása, 
a fizikai folyamatot leíró differenciálegyenlet megoldása számítógép segítségével. Természetesen egy 
numerikus megoldás alkalmazása esetében is kell tenni bizonyos elhanyagolásokat és közelítéseket, de 
ez már jóval gyengébb korlát, mint amit korábban az analitikus és a közelít  numerikus megoldásoknál ő
elengedhetetlen volt. Ebb l következik, hogy ma már első ősorban nem a fizikai folyamatot helyesen 
leíró és matematikailag kiszámítható differenciál egyenletek numerikus megoldása során tett szükség-
szer  elhanyagolások, közelítések okozzák a ű felszín alatti víz hidrodinamikai modellezés mértékadó 
hibáját, hanem a modellezend  tartő omány hidrogeológiai viszonyait, kezdeti- és peremfeltételeit leíró 
különböz  adatok, paraméterek meghatő ározása során el foő rduló hiányosságok, pontatlanságok. Tehát 
nagyon fontos feladat a hidrodinamikai modellezéshez felhasznált adatok minél pontosabb meghatáro-
zása.  
 

Célkit zés ű  
Vizsgálataim célkit zése az volt, hogy olyan eljárásokat keressek, amelyekkel a hidrodinamikai moű del-
lezéshez szükséges adatokat a lehet  legpontosabban meg lehet határozni. ő A vizsgálataim során nume-
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rikus módszert nem fejlesztettem, csak a Visual MODFLOW programot használtam számítógépes 
numerikus eszközként. A MODFLOW megbízhatósága többszörösen bizonyított. A felszín alatti vizek 
hidrodinamikájának más (még nyitott) tudományos kérdései voltak vizsgálataim célja. Én ezeknek a 
részeknek a pontosításával foglalkoztam. Tehát vizsgálataimat a Darcy-törvényt alapul véve a potenciá-
los vízmozgás folyamatainak meghatározására irányítottam. A vizsgálataim során minden esetben 
kizárólag a víz-k zet egymásra hatásait vettem figyelembe, pl. a víz áramlő ása során jelentkez  kémiai ő
és biológiai hatásokkal nem foglalkoztam.  
A felszín alatti vízmozgás matematikai leírásának megoldásánál biztosítani kell a dinamikusan ható 
tényez k esetében ő a piezometrikus nyomásszintt l függ  nemlineáris kapcső ő olat figyelembe vételét is. 
A hidrodinamikai modellezéshez különféle alapadatok szükségesek, amelyekkel jellemezni lehet a 
vizsgált területet. Ezek az adatok négy nagy csoportra oszthatók:  

- hidrogeológiai, topográfiai, 
- szivárgáshidraulikai, 
- hidrológiai és 
- az emberi tevékenység hatását jellemz  adatok.ő  

Ezek az adathalmazok sem térbeli, sem id beli változásai nem írhatók le egyértelm en determő ű inisztikus 
módszerekkel. Ezért olyan módszerek alkalmazására törekedtem, amelyekkel véletlenszer  változások ű
is figyelembe vehet k.ő  
D.G. Krige dél-afrikai kutató 1951-ben ismertette az ún. krigelést, mint a lineáris becslés egyik mód-
szerét. Majd G. Matheron professzor és munkatársai ezt a módszert továbbfejlesztették. A 60-as évek-
ben kidolgozott és általuk geostatisztikának elnevezett elmélet és számítási módszer a hagyományos 
statisztikai számításokon túlmen en az ún. térbeli valószín ségi változókkal foglalkozik a földtanban ő ű
felmerül  kérdések megoldására. Idő őben változó paraméterek, pl. talajvízszint változás geostatisztikai 
értékelésére is van lehetőség. 
Ha egy adott paraméter térbeli megoszlása teljesen véletlenszer , akkor a geostatisztika elmélű ete nem 
alkalmazható rá. Ha az adott paraméter megoszlása teljesen szabályszer , akkor viszont nincs szükség ű
geostatisztikára, hiszen a megfelel  függvénnyel a tér bármely pontján pontosan meghatő ározhatjuk a 
paraméter értékét. A hidrogeológiában és a hidrológiában mindkét eset ritka, jóval gyakoribb, hogy a 
paraméterek megoszlásában szabályszer ség és véletlenszer ség egyaránt érvényesül. Ilyenkor célszer  ű ű ű
geostatisztikai számításokat alkalmazni. 
 

Új tudományos eredmények 
A kutatómunka során kapott új tudományos eredményeket hat tézisben foglalom össze. 
 

1. TÉZIS: FELSZÍN ALATTI VIZEK MODELLEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
INFORMÁCIÓK HIBÁS ADATAINAK KISZ RÉSE STŰ ATISZTI-
KAI ÉS GEOSTATISZTIKAI ALAPOKON 

Kimutattam, hogy a felszín alatti víz modellezéséhez szükséges adatoknál a 
geostatisztika „jackknife” módszerével a térbeli ellentmondások, a véletlen eredet  ű
hibák jelent s részeő , továbbá a többváltozós regresszió segítségével a mérési adatok 
id sorainál fellelhet  ellentmondásokő ő  is kisz rhet k. Így a térség vízjárásának ű ő
értékeléséhez a legvalószín bb id sorok és térbeli összefüggések nyű ő erhet k. ő  

Lehetséges adathibák az észlelési adatok térbeli és id beli ő eloszlása alapján is felfedezhet k. A ő
módszer a változó észlelt értékét az ugyanerre a pontra számított értékével hasonlítja össze. A számítás 
néhány, vagy az összes megmaradó, rendelkezésre álló adat alapján történik. A geostatisztikai vizsgálat 
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jóságának mér száma az észlelt és számított értékek közötti különbség abszolút értéke a becslési ő
szóráshoz viszonyítva 

A tézis hátterét képez  publikációkő  
1.  Bárdossy, A., Molnár, Z. (2003): Statistical and geostatistical investigations of the effects of the Gabcikovo 

hydropower plant on the groundwater resources of North-West Hungary. Hydrological Sciences Journal 
49(4), pp. 611-623. 

2.  Bárdossy A., Molnár Z. (2003): Kisalföld vízjárásának geostatisztikai értékelése. Hidrológiai Közlöny 
2003/4. pp. 214-220. 

 
2. TÉZIS: A TÉRBELI HIDROLÓGIAI ADATMEZ K VÁLTOZÉKŐ ONY-

SÁGÁNAK LEÍRÁSA GEOSTATISZTIKA MÓDSZERÉVEL. 
Részletes elemzés alapján kimutattam, hogy a felszín alatti vizek hidrodinamikai 
modellezése során a modellezend  terület kijelölése, és a modell bearányosítására ő
szolgáló id szakok helyes kiválasztása és a modellezend  térség vízjárás ő ő
dinamikájának megismerése a geostatisztika pont- és segédparaméteres krigelés 
módszerének segítségével fokozott pontossággal végezhet  el. Mindezek ismeretében a ő
valóságot jobban megközelít  hidrodinamikai modell alakítható ki.ő  

Egy hidrodinamikai modell kialakításához 
fontos feladat a modellezésre kijelölt terület 
hidrológiai adatainak feldolgozása, 
értékelése. Az 1984-1991. közötti és az 
1993-2000. közötti éves vízjárás amplitúdók 
térképét az 1. és 2. ábrák szemléltetik. 
Az ábrák összehasonlítása azt mutatja, hogy 
az amplitúdók 1992. után jelent sen ő
megváltoztak. A legnagyobb különbségek a 
dunamenti amplitúdókban tapasztalható, 
ahol az egyes helyeken közel a felére 
csökkent. Az 1984-1991. id szakhoz képest ő
a legnagyobb amplitúdók 1992. után a Duna 
mentén lefelé tolódtak el.  
A bemutatott vizsgálatok alapján 
bebizonyítottam, hogy a Kisalföldön a 
talajvíz járása jelent sen ő megváltozott 1992-
ben a Duna elterelése következtében. Tehát 
a 3D hidrodinamikai modell kialakításánál 
figyelni kell arra, hogy a bearányosított 
modell mind az 1992. el tti, mind az 1992. ő
utáni talajvízjárás jellemz it megfelel  ő ő
pontossággal leírja. Tehát egy kidolgozott 
modell ellen rzését (a bearányosítás ő
megfelel ségének ő igazolását) mindkét 
vízjárás esetében el kell végezni. A fenti 
vizsgálatok bizonyítják, hogy a 
hidrodinamikai modell kialakítása el tt ő
fontos feladat a vizsgálatra kijelölt terület 
vízjárásának gondos vizsgálata, amelynek 
egyik lehetséges eszköze a geostatisztika.  
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1. ábra: Az 1984-1991. id szakra számított éves ciklus amplitúdő ója [m] 
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2. ábra: Az 1993-2000. id szakra számított éves ciklus amplitő údója [m] 
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A tézis hátterét képez  publikációkő  
1.  Bárdossy, A., Molnár, Z. (2003): Statistical and geostatistical investigations of the effects of the Gabcikovo 

hydropower plant on the groundwater resources of North-West Hungary. Hydrological Sciences Journal 
49(4), pp. 611-623. 

2.  Bárdossy A., Molnár Z. (2003): Kisalföld vízjárásának geostatisztikai értékelése. Hidrológiai Közlöny 
2003/4. pp. 214-220. 

 
3.  TÉZIS: TÉRBELI HIDROGEOLÓGIAI ADATMEZ K PONTOSŐ ÍTOTT 

EL ÁLLÍTÁSA Ő PONT- ÉS SEGÉDPARAMÉTERES KRIGELÉS 
MÓDSZERREL 

A geostatisztika bizonytalan eredet  adatokatű  figyelembe vev  pontő - és 
segédparaméteres krigelés módszerével végzett vizsgálataim alapján igazoltam, hogy a 
felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezésénél a beszerezhet  ő bizonytalan térbeli 
hidrogeológiai adathalmaz információtartalmához viszonyítva ezzel a módszerrel a 
modellezend  területre a ő lehet  ő legmegbízhatóbb paramétermez k állíthatók el . Ennek ő ő
eredményeként egyúttal javul a felállított hidrodinamikai modell megbízhatósága. 

Egy hidrodinamikai modellben igen nagyszámú hidrogeológiai és áramlási paraméter szerepel, 
amelyeket az egész leképzett területre számítani kell. Mivel ezek a paraméterek csak egyes 
meghatározott pontokon állnak rendelkezésre és pontosságuk gyakran megkérd jelezhet , térségi ő ő
eloszlások számítására a geostatisztika 
módszereihez folyamodtam. Az adatok 
három típusát vizsgáltam: 

- a rétegzettséget (3. ábra) (az egyes, 
hidrogeológiailag elkülöníthet  rétegek ő
elválasztó felületeinek elhelyezke-
dését), 

- a szivárgási együtthatót (Darcy-féle) (4. 
ábra), és 

- a szabad hézagtérfogatot. 
A szivárgási együttható-adatok három 
különböz  eljárással meghatározott ő
típusával foglalkoztam: 

- próbaszivattyúzással meghatározott 
szivárgási együttható, 

- szemcseeloszlás alapján számított 
szivárgási együttható, és 

- talajminták szemrevételezése alapján 
meghatározott talaj leírás 
függvényében becsült szivárgási 
együttható. 

Az adatokat a fenti sorrendben min sítettem. ő
Feltételeztem, hogy a szemeloszlásból 
számított szivárgási együttható egy 
nagyságrendig terjed  hibát tartalmaz. A ő
szemrevételezéssel becsült szivárgási 
együttható hibáját két nagyságrend nek ű
tekintettem. Az interpolálást ezek után 
bizonytalan adatokkal végzett 
segédparaméteres krigeléssel hajtottam 
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4. ábra: Egy közbens  (6.) vízvezet  réteg visszaszámolt szivárgási együtő ő t 
              ható térképe (m/nap). 
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végre.  

A tézis hátterét képez  puő blikációk 
1.  Bárdossy, A., Molnár, Z. (2003): Statistical and geostatistical investigations of the effects of the Gabcikovo 

hydropower plant on the groundwater resources of North-West Hungary. Hydrological Sciences Journal 
49(4), pp. 611-623. 

2.  Bárdossy A., Molnár Z. (2003): Kisalföld vízjárásának geostatisztikai értékelése. Hidrológiai Közlöny 
2003/4. pp. 214-220. 

 
4. TÉZIS: HATÁRFELTÉTELI ID SOŐ ROK STATISZTIKAI ALAPÚ KI-

EGÉSZÍTÉSE ÉS PONTOSÍTÁSA FELSZÍN ALATTI VIZEK 
HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSÉHEZ 

A felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezéshez szükséges id sorok kiválasztását ő
különböz  széls érték statisztikai eloszlásokon alapuló elemzésekkel végeztem. ő ő
Kimutattam, hogy ezzel az eljárással a modellezéshez megbízható adatokat állítottam 
el , így a modelő lezend  területre vonatkozóan a ő lehet  ő legmegbízhatóbb határfeltételi 
paraméterek állíthatók el . Ezzel egyúttal kimutathatóan javul a felállított ő
hidrodinamikai modell megbízhatósága. 

Partisz rés  területeken az utánpótlásban legnagyobb súllyal résztvev  ű ű ő folyó hatásának minél 
pontosabb leírása miatt nagy jelent sége van, az ún. állandó vízszint  határt képez  vízfolyás vízállásai ő ű ő
vizsgálatának, a mértékadó értékeinek magadásának. A vizsgálat során a kisvízi tartóságokat 
határoztam meg, mert a széls séges áő llapot vizsgálatánál a partisz rés  termel kutak esetén ez az érték ű ű ő
a kutak kapacitását jelent sen befojásolja.ő . 

A tézis hátterét képez  publikációő  
1.  Bárdossy A., Molnár Z. (2002): Nagymaros vízállás és vízhozam id sorainak statisztikai vizsgálata. Hidroő ló-

giai Közlöny 2002/6. pp. 333-335. 
 

5. TÉZIS: ÉSZLEL HÁLÓZAT OPTIMŐ ÁLIS KIALAKÍTÁSA ÉS ÜZEMEL-
TETÉSE A GEOSTATISZTIKA KRIGELÉS MÓDSZERÉNEK 
TÁMOGATÁSÁVAL 

Vizsgálatok sorával bizonyítottam, hogy meglév  talajvízszint észlel  hálózat fejlesztése ő ő
és üzemeltetése a múltbeli mérési adatok pont-krigeléses elemzésével az adott m szakiű -
gazdasági feltételek mellett optimálisan kialakítható. Az adott feltételek mellett így a 
talajvízállapotnak és változásának legnagyobb információtartalmú jellemzését 
nyerhetjük. A különféle hidrogeológiai 
feltárások helyszínrajzi kijelölése az 
adott m szakiű -gazdasági feltételek 
keretein belül a pont-krigelés számítási 
hibájának figyelembevételével szintén 
optimalizálható, biztosítva a mérési 
eredmények adott feltételek melletti, 
statisztikailag várható maximális 
információtartalmát. 

Egy felszín alatti víz állapotának mérésére, 
változásának követésére, értékelésére kialakított 
észlel  hálózat létesítése és üzemeltetése nagy ő
pénzügyi ráfordítást igényel. A törvényi 
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5. ábra: Korábban üzemelt észlel hálózat ő  becslési hibatérképe  [m2] 
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szabályozások és szakmai igények által megkövetelt környezeti állapot leírás pontosságát, ezen belül 
egy hidrodinamikai modell paraméterhalmaz meghatározásának igényeit kielégít  hálózat mérete az ő
adott igények és lehet ségek figyelembe vételével optimalizálható. ő  
Ugyanilyen eljárással végezhet  el a hidrogeológiai feltárások és/vagy talajvízszint észlel hálózatok ő ő
optimális elhelyezésére irányuló optimalizálási folyamat is. 
A 5. ábrán bemutatom az üzemeltetett hálózat 
becslési hibatérképét, míg a 6. ábrán látható a 
javasolt, optimalizált eredetivel megegyez  ő
számú hálózat becslési hibatérképe. 

A tézis hátterét képez  publikációkő  
1.  Bárdossy A., Molnár Z. (2003): Observation 

Network Design for Groundwater Parameters. 
IHP/OHP Koblenz, 2003. október 22-23., pp. 
123-132.  

2.  Molnár, Z. (2003): Talajvízszint észlel  hálő óza-
tok méretének és eloszlásának meghatározása 
geostatisztikai módszerek segítségével. XXI. 
Országos Vándorgy lés. CDű -ROM kiadvány, 
Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest. 

3.  Bárdossy A.,  Molnár Z. (2004): Felszín alatti 
víz észlel hálózatának optimalizációjának ő
módszere, Hidrológiai közlöny, 2004/1. pp. 53-63. 

4.  Molnár Z. (2004): Optimisation of the scheme of hydrogeology exploration with geostatistic method. Proc. II. 
Ph.D. Civilexpo, Budapest, 2004. január 29-30. (Poszter és kivonat) 

 
6. TÉZIS: A HATÁROLÓ VÍZFOLYÁS VÍZH MÉRSÉKLETÉNEK FŐ IGYE-

LEMBE VÉTELE FELSZÍN ALATTI VIZEK HIDRODINAMIKAI 
MODELLEZÉSNÉL 

Hidrodinamikai modellezési vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a partisz rés  ű ű
területeken a kapcsolódó határoló vízfolyás távolhatásában a felszíni víz h mérséklete ő
nem elhanyagolható szerepet játszik. A távolhatás becslése egy, a határoló vízfolyás 
vízh mérséklető ét l függ  paraméter bevezetésével pontosabbá válik.ő ő   
Vizsgálataimból megállapítottam, hogy amennyiben a hidrodinamikai modellezés során 
figyelembe vesszük a vízfolyás vízh mérsékletének változását, akkor pontosabban ő
számítható a háttéráramlás és a vízfolyásból történ  beáramlás aránya, mint a parti ő
sz rés  vízbázisok vízmin ségi állapotának kialakulását meghaű ű ő tározóan befolyásoló 
tényez .ő  
Vizsgálataimmal továbbá azt is 
kimutattam, hogy a határoló vízfolyás 
vízh mérsékletét l függ  modellő ő ő -
paraméterezés a sebességmez  ő
módosulásán keresztül helyenként 
érdemlegesen befolyásolja a parti 
sz rés  vízbázisok áramlási úű ű tvonal- 
és elérési idő-alapú véd területő -
meghatározását is. 

Magyarországon az ivóvízellátás nagy 
hányadát partisz rés  víztermel  helyek ű ű ő
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6. ábra: Megegyez  darabszámú kúttal javasolt észlel hálózat ő ő becslési  
  hibatérképe [m2] 
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7. ábra: A nyári id szakra meghatározott mederszivárgási együtthő ató 
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biztosítják. A partisz rés  víztermel  helyek ű ű ő
vízutánpótlását a határoló felszíni vízb l ő
beszivárgó víz biztosítja. A felszíni vízb l ő
történ  beszivárgás mértékét leginkább ő
befolyásoló tényez k:ő  

- a felszíni víz mederágyának min sége (az ő
átereszt  képessége) éső  

- a felszíni víz (az abból beszivárgó víz) 
h mérséklete.ő  

A nem permanens felszín alatti vízmozgás 
hidrodinamikai modellezésének egyik leg-
kritikusabb paramétere az un. mederellenállás, 
amely nagymértékben befolyásolja a 
hidrodinamikai modellel a felszíni és a felszín alatti víz közötti kapcsolat mértékét (8. és 9. ábra) 
Vízbázisok véd területének a meghatározásánál, a vő ízbázisvédelmi munkák során nincs el írva a ő
vízh mérséklet ő okozta szivárgási tényez  változás figyelembe vétele. ő Mivel a vízh mérséklet változás ő
befolyásolja a mederágy szivárgási tényez jét, ennek következtében változik a felszín alatti vizek ő
áramlási rendszere, ami hatással lehet a vízbázis véd terület nagyságára.ő  

A tézis hátterét képez  publikációkő  
1. Józsa J., Molnár Z. (1999): Vízh mérséklet szerepe parti sz rés  víztermelésben, XVII. Országos Vándoő ű ű r-

gyűlés kiadványa, Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, pp. 616-621. 
2. Molnár Z. (2000): A parti sz rés  vízteű ű rmelés vizsgálata, Hidrológiai Közlöny 2000/4. pp. 215-228. 
3.  Molnár Z. (2001): Aktív beszivárgási felület vizsgálata partisz rés  víztermelésnél a hidrodinamikai modellű ű e-

zés paraméter meghatározása céljából. XIX. Országos Vándorgy lés, CDű -ROM kiadvány, Magyar Hidrológi-
ai Társaság, Budapest. 

4.  Molnár, Z.  (2002): On the Temperature Dependence of Surface Water Infiltration Processes. Proc. I. Ph.D. 
Civilexpo, Budapest, 2002. november 21-22., pp. 119-124.  

 

Alkalmazás 
A Kisalföldi térségi modell adatfeltöltésén kívül az eljárást alkalmaztam a Szentendrei-szigeti, Csepel-
szigeti és Mohács-szigeti hidrodinamikai modell felépítésénél, mivel mindhárom térség vízvezet  ő
rétegének a hidrogeológia adatait nem tekinthetjük homogénnek és a vízutánpótlás jelent s részétő  a 
határoló vízfolyás biztosítja. 
A Közép-kisalföldi területen az észlel hálózat optimalizálási eljárással meghatározott, javasoltő , a dol-
gozatban bemutatott hálózatot a az Észak-dunántúli KÖVIZIG elfogadta és az anyagi lehet ségek ő
függvényében folyamatosan végzik az optimalizált hálózat kialakítását. A szigetközi talajvízszint észle-
l  hálózatő on túl ezt az eljárást a Rába-völgy (Marcal és a Hansági f csatorna közötti) térségében és a ő
Duna-menti síkvidéki (Gy r és Pilismaróő t közötti) területen lév  talajvíz észlel hálózaton is sikerrel ő ő
alkalmaztam.  
A feltáró-fúrással és új észlel kút létesítéssel kombinált hálózatoptimalizálási megoldást a dolgozatban ő
bemutatott Ráckevei vízbázis diagnosztikai munkáján túl a Tát-Nyergesújfalui vízbázis diagnosztikai 
vizsgálata során alkalmaztam sikerrel. 
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8. ábra: A téli id szakra meghatározott medersziváő rgási együttható 


