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1. DEEPWATER-CE projekt első szemináriuma 
2. 2020.10.08. 

Célzott felszínalatti vízutánpótlás, új 
lehetőségek az öntözésben 

Rotárné Szalkai Ágnes 
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Előadás vázlata 

o Célzott felszín alatti vízutánpótlás (MAR) 

szükségszerűsége és fogalma 

 

o Történeti áttekintés 

 

o Célok és feltételek 

 

o Technikai megvalósítás – MAR típusok 

 

o MAR rendszerek alkalmazhatóságának 

vizsgálata a DEEPWATER projektben 
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Klímaváltozás hatására növekvő 

vízigények 

Klimatikus vízmérleg várható változása 

klímamodellek alapján 

Vízmérlegben hazai eredetű készlet:  

7 km3/év 

Felszíni vízhasználat: 

5,3 km3 

Felszín alatti 

vízhasználat: 0,7 km3 

Csapadék: 58 km3/év  

Magyarország vízforgalmi mérlege 2001-2010. adatok 

alapján  

(Varga et al. 2018) 
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Célzott felszínalatti vízutánpótlás 

(MAR) szükségszerűsége 
„…hogy a víz káros bősége a 

vízhiány mérséklésére legyen 

fordítható” 

(Nemzeti Vízstratégia, 2017) 

 Helyzetértékelés 

 Lehetőségek felmérése 

 Szükségletek felmérése 

 Stratégiák kidolgozása 

 Jogi keretek megteremtése 

belvízi 
víztöbblet 

csökkenő 
felszínalatti  

vízszint 

árvízi 
víztöbblet aszálykori 

vízhiány 

szennyvíz  
újrahasznosítás 

csapadékvíz 
hasznosítás 

FAVÖKO-k 
eltűnése 

K
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MAR rendszerek, 

mint megoldási 

lehetőség 

mezőgazdasági 
vízigény 

(Szabó et al. 2019. alapján) 
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Célzott felszínalatti vízutánpótlás 

(MAR) fogalma 

Célzott felszín alatti vízutánpótlás (Managed Aquifer Recharge — MAR): 

 

 A felszín alatti vízkészlet mennyiségi növelését, illetve 

vízminőségének javítását szolgáló módszerek együttese. 

 

 Mesterséges folyamat, amely segítségével a rendelkezésre álló 

(többnyire felszíni) víztöbbletet a felszín alá jut, illetve növeli 

a felszín alá szivárgó vizek mennyiségét. 
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MAR rendszerek kialakításának céljai 

MAR 

árvízkárok 

csökkentése 

felszín alatti 

vízkészlet 

mennyiségének 

növelése 

felszín alatti víz 

minőségének 

javítása 

 

tengervíz 

benyomulás 

megakadályozása 

 szennyezők 

vízadóba 

jutásának  

gátolása 

 

vízszintek 

csökkenésének 

mérséklése 

túltermelés 

esetén 

felszín alatti 

ökoszisztémák 

védelme 

 növeli a hasznosítható 

felszín alatti 

vízkészleteket 
 

  elősegítik a felszín alatti 

víztest állapotának 

fenntartását, 
 

 mennyiségi és minőségi 

védelmet nyújt 
 

 mérsékli a kedvezőtlen 

környezeti hatásokat  
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A MAR mint a klímaadaptáció eszköze 

 

A MAR rendszerek üzemeltetése elősegíti: 

• A rendelkezésre álló víz (újra)felhasználását és tárolását 

• A természetes víztisztítás előnyeinek kihasználását 

• Csapadékvíz hatékony felhasználása 

• Párolgási veszteség csökkentése –felszín alatti víztárolás 

előnyben részesítése 

• Alacsony energiafelhasználás 

 

A célzott felszín alatti vízutánpótlást és tározást az integrált 

víz- és vízgyűjtő-gazdálkodás stratégiai részeként kell 

kezelni. 
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Történeti áttekintés 

 

 Első MAR rendszer: 1810. Glasgow — Perforált gyűjtőcső 

kialakítása a folyóvíz parti kavicsteraszából történő ivóvíz célú 

vízellátásra 

 

 Európában elsőként Hollandia, Belgium, Svédország, 

Franciaország, Ausztria, Németország,  

Magyarország (1868. Budapest, Kossuth tér) 

 

 Kezdetben két típus: 

• Partiszűrésű rendszerek 

• Felszíni beszivárogtató rendszerek 

 

 1960-as években kezdődik a kutakba történő visszasajtolási 

módszerek bevezetése 
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MAR rendszerek kialakításának 

feltételrendszere 

Vízigény: 
 Megnövekedett vízigény 

 Klímaváltozás 

 Környezeti igénybevétel 

 Ivóvízbázisok védelme 

egyéb vízigények eltérő 

vízkészletekből történő 

hasznosításával 

 

 

Víz utánpótlás: 

 csapadék 

 felszíni víz 

 tisztított 

szennyvíz 

 felszín alatti víz 

Felszín alatti 

víztároló : 

 porózus  

 karsztos  

 repedezett 

o közcélú 

ivóvízellátás 

o Öntözés 

o Egyéb 

mezőgazdasági 

vízhasznosítás 

o Ipari 

vízhasznosítás 

MAR 
rendszer 
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MAR rendszerek csoportosítása 

Szabó et al. 2018.. 
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Vízbeszivárogtatáson alapuló 

módszerek 

Beszivárogtató tavak és medencék Árasztás Beszivárogtató  

csatornák és árkok 

Partiszűrésű rendszerek 
Betáplálásos módszerek 

Beszivárogtató 

medence 

Telítetlen 

zóna 

Talajvízszint 

Víztermelő 

kút 

Vízzáró réteg 

Talajvízszint 

elár

aszt

ás 

Elárasztott 

terület 

Vízzáró réteg 

folyó 

Víztermelő 

kút 

Talajvízszint 

Vízzáró réteg 

Besajtolás Víztermelés 

Talajvízszint 

(besajtolás) 

Vízzáró réteg 

Talajvízszint 

(víztermelés) 

Vízzáró réteg 

Beeresztő 

csatorna 

V
íz

fo
ly

á
s
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Medermorfológia módosításon 

alapuló módszerek 

Utánpótlást segítő gát 

Felszín alatti gát Meder horizontális kiterjesztése 

Homok kitöltésű tározó gát 

gát 

talajvízszint 

víztermelő 

kút 
vízzáró réteg vízzáró réteg 

felszíni lefolyás 

kavics,  

homok 

gát 

vízzáró gát 

talajvízszint 

vízzáró réteg 

víztermelő 

kút 

„L” alakú gát 
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Csapadékvíz és felszíni lefolyás 

összegyűjtése 

Esővíz összegyűjtése háztetőről 

Gátak és töltések 

Árkok 

csapadék 

víztermelő 

kút 

talajvízszint 

vízzáró réteg 

vízzáró réteg 

talajvízszint 

gát 

gát 

felszíni 

lefolyás 

felszíni 

lefolyás 
felszíni 

lefolyás 

árok 

talajvízszint 

vízzáró réteg 

Víztermelő kút 
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DEEPWATER projekt bemutatása 
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Döntéstámogató módszertani 

útmutató 

 
Megvalósíthatósági 

vizsgálatok 

Vízigények 

meghatározása 

Terület-

kiválasztás 

Klíma 

Ivóvíz 

Mezőgazdaság 

Alkalmassági 

jellemzés 

Megvalósíthatósági 

tanulmány 

Felszíni 

vizek 
Hidro- 

geológiai  

vizsgálatok 

Környezeti 

szempontok 

Gazdasági 

szempontok 
Tervezés 

Társadalom 

Jog-

szabályok 

országos regionális lokális Közép-európai 

mérsékelten 

alkalmas 

alkalmas 

gyengén 

alkalmas 
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Módszertani eszköztár kialakítása 

Hidrogeológiai Klimatológiai Extrém eseti 

Toolbox (Eszköztár) 

Döntéstámogató kézikönyv 
Korábbi/kapcsolódó projektek 
tapasztalataira is támaszkodva 
- MARSOL, FREEWAT, AQUANES 
- ENERAG 

„Hol lehetséges?” „Hol szükséges?” „Hol, akkor ha …?” 
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Mintaterület — Maros hordalékkúp 

Felszín alatti gát 

vízzáró réteg 

víztermelő 

kút 
talajvízszint 

vízzáró gát 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html  

 

https://mbfsz.gov.hu/futo-palyazatok/deepwater-ce 

 
https://www.linkedin.com/company/deepwater-ce/ 
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