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 Országhatárral kettéosztott tó és vízgyűjtő

 A gravitációs felszín alatti víztér átfogó vizsgálata 
(hidrogeológia és matematikai módszerek) még nem 
történt meg

 Fertő több nemzetközi védettség alatt áll

 Wetlandek kiemelt fontossága

 A kutatási területen felszín alatti víz feláramlására 
utaló jelek (szikesek, vízmérleg-hiány)
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 Célok:

• Hidrológia és hidraulikai adatbázis építése a magyar és az osztrák 

adatok összegyűjtésével

• Fertő hasonló víztájainak elkülönítése

• Fertő monitoring rendszerének optimalizálása

• gravitációs felszín alatti vízáramlási tér megismerése a tó vízgyűjtőjén

• vízkémiai adatok vizsgálata egy és sokváltozós adatelemző 

módszerekkel

• sekély felszínalatti víz vízszint idősorainak mintázatát befolyásoló 

háttértényezők és azok erőssége térbeli eloszlásainak meghatározása
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Szükséges adatok

 Fúrási rétegsorok 
(geológiai információ)

 Korábbi geofizikai kutatások 
(vetők, réteghatárok)

 Fertő tó vízkémiai monitoring 
 FAV vízkémia monitoring 
 FAV vízszint monitoring 
 Mélyebb kutak vízszint adatai 
 Csapadék adatok 

Szinte minden adat rendelkezésre áll!
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Alkalmazott módszerek
 Potenciometrikus vízszinttérképek, keresztszelvények, p-z profilok

 Klaszter-, és diszkriminancia analízis

 Wilks’ lambda statisztikák

 CCDA (Combined Cluster and Discriminant Analysis)

 Főkomponens analízis

 Dinamikus faktor analízis
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Adatok a statisztikai feldolgozáshoz
 Felszíni víz (Fertő) vízkémiai adatai

 Ausztria: 2000-2009; 34 időpont 33 mintavételi pont, havi adatok

 Magyarország: 1994-2012; 96 időpont 14 mintavételi pont, havi adatok

Paraméterek: FVK, T, pH, oldott oxigén, főbb kationok és anionok, tápanyagok, klorofill-a

 Felszín alatti víz vízszint adatok

 Ausztria: 245 kút, 1966-2011, heti adatok

 Magyarország: 59 kút, 1954-2011, adatsűrűség változó (heti, 3 napos, órás)

 Felszín alatti víz vízkémiai adatok

 Ausztria: 1991-2012; 256 kút, negyedéves adatok 

 Magyarország: 230 kút, mérési gyakoriság változó

Paraméterek: FVK, T, pH, oldott oxigén, főbb 

kationok és anionok, bór, vas, mangán,

tápanyagok, DOC, KOI
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Eddigi eredmények

 Fertő (Ausztria)

 Hasonló vízkémiai tulajdonságú területeinek elkülönítése

 Adatok varianciáját legnagyobb mértékben magyarázó paraméterek meghatározása

 Antropogén tevékenységek hatásainak vizsgálata

 Magyar, N., Hatvani, I.G., Kovácsné, Sz.I., Herzig, A., Dinka, M., Kovács, J., 2013. Application of 

multivariate statistical methods in determining spatial changes in water quality in the Austrian

part of Neusiedler See. 

Ecological Engineering 55, 82-92. IF 3,106

 XIII. OFKD 1. helyezés

 XXXI. OTDK 1. helyezés
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Eddigi eredmények

 Fertő (Ausztria)

 Monitoring rendszer optimalizálása egy új módszerrel

 Kovács J., Kovács S., Magyar N., Tanos P., Hatvani I.G.: Combined cluster and discriminant 

analysis (CCDA), a state-of-the-art tool in R for the classification of samples into homogeneous 

groups; (benyújtás alatt) - Environmental Modelling and Software, IF 3,114
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Eddigi eredmények

 Fertő (Magyarország)

 Hasonló vízkémiai tulajdonságú területeinek elkülönítése

 Adatok varianciáját legnagyobb mértékben magyarázó paraméterek meghatározása

 Magyar N., Trásy B., Kutrucz Gy., Dinka M.- Delineating water bodies on the Hungarian side of

Lake Fertő/Neusiedler See. (megjelenés alatt)

 Monitoring rendszer optimalizálása

 Eredmények rendelkezésre állnak, 

publikáció folyamatban
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Eddigi eredmények

 Seewinkel (Ausztria)

 Többváltozós adatelemző módszerek használatának előnyei

 Hatvani I.G., Magyar N., Zessner M., Kovács J., Blaschke A.P.: The Water Framework Directive: 

can more information be extracted from groundwater data? A case study: Seewinkel, 

Burgenland, E-Austria; (bírálat alatt) – Hydrogeology Journal, IF 1,387
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Jelenlegi munkák

 Adatelőkészítés (adatellenőrzés, adatkorrekció) 

 hosszú idő, de az egyik legfontosabb

 GIGO-elv

 Diagramok, ionmérleg, FVK, közeli kutak

 SZAKMAI TAPASZTALAT!
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Tervezett vizsgálatok

 Potencio-metrikus vízszinttérképek, p-z profilok, keresztszelvények 

szerkesztése áramlási viszonyok megismerése

 Felszín alatti víz vízkémiai adatainak vizsgálata többváltozós 

adatelemző módszerekkel (klaszter-és főkomponens analízis, 

CCDA)  hasonló területek meghatározása, háttérfolyamatok 

feltárása, monitoring rendszer optimalizálása, áramlási 

rendszerekkel kapcsolatos hipotézisek alátámasztása

 Vízszint idősorok vizsgálata dinamikus faktoranalízissel, 

periodicitás vizsgálat
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Egyéb szakmai tevékenység

 Szakmai gyakorlat a Bécsi Műszaki Egyetemen (Campus Hungary, 2 hónap)

 Magyar N., Hatvani I. G., Tanos P., Kovács J.: Hasonló víztájak elkülönítése a Fertő tó 

magyarországi területén. Környezetinformatikai Modellek és Alkalmazott Matematika, 

Szent István Egyetem, Gödöllő, 2012.12.12.

 Tanos P., Anda A., Kovács J., Kovácsné Sz. I., Hatvani I. G., Magyar N.: Feltáró adatelemzés 

a Tisza-folyó idősorain. Környezetinformatikai Modellek és Alkalmazott Matematika, Szent 

István Egyetem, Gödöllő, 2012.12.12.

 Magyar N.: Többváltozós adatelemző módszerek alkalmazásának lehetőségeinek 

bemutatása állóvizek esetében. Adatelemző módszerekkel elért eredmények a föld-és 

környezettudományokban, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013.05.08.

 Óratartás (Bevezetés a térinformatikába, Haladó környezettudományi számítások 

felzárkóztató)
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Összefoglalás

 Mind a szükséges adathalmaz, mind a szakmai segítség 

rendelkezésemre áll

 A felszíni vízzel (Fertő) kapcsolatos kutatások a végéhez közelednek

 Konferenciák, publikációk

 Felszín alatti víz adatainak előkészítése zajlik jelenleg

 Hibás adatok kiszűrése

 Adatbázisok építése

 Vizsgálatok a következő félévekben
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


