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A téma jelentősége 

A Fertő tó és környezete országhatárokkal kettéosztott vízgyűjtő, ami korábban 

jelentősen megnehezítette a terület vízrendszereinek egységes vizsgálatát. Ezért is 

kiemelkedően fontos ennek a kisalföldi részmedencének, földtani háttéren nyugvó, 

hidrogeológiai és hidrológiai adatainak feldolgozása. E kutatás magában foglalja a felszín 

alatti vízáramlási tér megismerését, a felszíni és felszín alatti vízkémiai adatok vizsgálatát 

egy-és sokváltozós adatelemző módszerekkel és a sekély felszínalatti víz vízszint-idősorainak 

mintázatát befolyásoló háttértényezők és azok erőssége térbeli eloszlásainak meghatározását. 

E kutatás révén a Fertő, mint természetvédelmi oltalom alatt álló régió vízgazdálkodása, jó 

ökológiai állapotának megőrzése korszerű tudományos alapokra helyezhető. 

A kutatás során eddig elvégzett feladatok 

A felszíni vízzel kapcsolatos kutatások a végéhez közelednek. Sajnos a magyarországi 

és az ausztriai monitoring adatokat adatelemzési szempontból nem lehetett együtt kezelni, így 

a vizsgálatok külön-külön történtek. A Fertő tó hasonló vízkémiai tulajdonságú területeinek 

elkülönítése, a mért adatok varianciáját leginkább magyarázó paraméterek és a legfontosabb 

háttérfolyamatok megismerése már megtörtént mind a magyar mind pedig az osztrák oldalon. 

Az osztrák eredményekből „Application of multivariate statistical methods in determining 

spatial changes in water quality in the Austrian part of Neusiedler See” címmel idén 

megjelent egy publikáció a 2,958 impakt faktorral rendelkező Ecological Engineering 

folyóiratban. A magyar eredményekből készült kézirat a GEOLITERA kiadványban 

“Delineating water bodies on the Hungarian side of Lake Fertő/Neusiedler See“ címmel került 

elfogadásra. Emellett részt vettem egy új módszer (Combined Cluster and Discriminant 

Analysis; CCDA) kidolgozásában, amely a megfigyelésekből homogén csoportokat alkot. A 

módszer alkalmas meglévő monitoring rendszerek optimalizálására is, működését a Fertő 

adatain mutattuk be, az eredmények jelenleg bírálat alatt állnak az „Environmental Modelling 

and Software” folyóiratban (IF: 3,476).   



A felszín alatti vízhez kapcsolódó kutatások is elkezdődtek. A szükséges adatok nagy 

része már rendelkezésemre áll. Jelenleg adatelőkészítés, adatellenőrzés zajlik. Továbbá bírálat 

alatt áll egy kézirat, amelyben bemutatjuk a felszín alatti víz monitoringja során keletkező 

adathalmazok elemzési lehetőségeit. A kéziratban társszerzőként vettem részt és a 

Hydrogeology Journal (IF: 1,675) folyóiratba került feltöltésre „The Water Framework 

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

Seewinkel, Burgenland, E-Austria” címmel.  

   

A kutatás során kivitelezendő feladatok a következő években 

• A felszín alatti vízáramlási rendszerek vizsgálata a Fertő tó tágabb környezetében 

(vízgyűjtőjén), ennek érdekében hidraulikai és hidrosztratigráfiai adatbázis építése 

• A hidraulikai adatok feldolgozása potenciometrikus térképek, keresztszelvények, illetve 

p(z) profilok szerkesztésével. 

• A felszín alatti víz kémiai adatainak feldolgozása egy-és sokváltozós adatelemző 

módszerekkel. A kapott eredmények értékelésének az adatelemzési szempontokon 

túlmenően tartalmaznia kell a hidrogeológiai szempontú értelmezést. 

• A sekély felszínalatti víz vízszint idősorainak mintázatát befolyásoló háttértényezők 

idősorainak becslése, folyamatokkal történő azonosítása és azok térbeli eloszlásainak 

meghatározása dinamikus faktoranalízissel.  
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