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A kutatási téma:  

A Duna 1992-ben történt elterelése nyomán jelentős vízhozam csökkenés következett be a 
határfolyó medrében, aminek jelentős hatása volt a Szigetköz felszínalatti vízkészletére. 
Ennek közvetett hatásaként egyes részterületeken kialakult a meder kolmatációja, melynek 
vizsgálata a doktori kutatás célja. A hidrogeológiai folyamatok vizsgálatára, a MÁFI 
szakemberei 2009-ig vízkémiai szempontból, monitoring rendszert üzemeltettek. A 
kutatásom során ehhez a monitoringrendszerhez hasonló mintavételezést végzek 
negyedévente. A korábbi módszert kiegészítem a víz CO2 koncentráció, δ18O és δD izotóp 
elemzésével, illetve minden ponton az üledékből is mintát veszek. A mintavétel előkészítése 
és a minta megvétele alkalmanként 9-12 munkanapot igényel, ami kiegészül az általános 
vízkémiai laborvizsgálattal (3 nap), amit az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 
Vízföldrajzi Laboratóriumában végzek. A labor adatok, a terepi megfigyelések, illetve a más 
laborban végzett mérések eredményeinek összegyűjtése és digitális rögzítése 1-3 nap. Így a 
mintavételezés és mérések éves szinten hozzávetőlegesen 55-72 munkanapot jelentenek, 
ami az első néhány mintavételezés alkalmával jelentősen hosszabbodott. Ennek fő oka a 
mintavételezéshez szükséges eszközpark fejlesztése, legyártatása, tesztelése illetve az egyes 
felszerelések beszerzése.  

Az adatok előállításán kívül létrehoztam egy olyan térinformatikai adatbázist, ami 
tartalmazza a területtel és kutatással kapcsolatos földtani és nem földtani térképeket (pl. 
területen folyó ökológiai célú KEOP program 1:5000-es helyszínrajza), valamint az összes 
MFGI által nyilvántartott fúrás, és kút metadatait. Ezen objektumokhoz kapcsoltan 
elérhetőek a már rendelkezésemre álló adathalmazok is: MÁFI monitoring összes mért 
adata, víztermelési adatok, vízszint adatok, vízkémia adatok. Az egyes mintavételi helyekhez, 
feltárásokhoz a terepen készült és geotag-el ellátott fényképeket csatoltam. Az adatbázis 
tartalmazza a legújabb mérési és megfigyelési eredményeimet is.  

A doktori kutatásom a diplomamunka témám folytatásaként valósul meg. A korábbi 
eredményeket az új adatokkal kiegészítve és új számolássokkal megerősítve, több hazai és 
nemzetközi fórumon is előadtam, illetve poszter formájában bemutattam. Ebből az anyagból 
egy cikk kézirat formájában elkészült, jelenleg a társszerzőknél van benyújtás előtt.  

Társszerzőként részt veszek a Környezettudományi számítások 1.” című egyetemi jegyzet 
elkészítésében  



A doktori kutatási tervben 2013/14 tanulmányi évre kitűzött célok és azok készültségi 
állapota: 

I. félév (2013-2014/1) Adatbázis építés 

 terepbejárás, felszíni víz, felszínalatti víz és üledék mintavétel az MFGI által 
korábban üzemeltetett monitoring pontokon, tervezett új pontok 
kijelölése 
 terepbejárás és mintavételezés 4 alkalommal, új mintavételi 

pontok bevonásával 

 minták fizikai és kémiai vizsgálata  
 általános vízkémia, ICP-MS mérések, CO2, δ

18
O és δD izotóp 

meghatározás,  
 üledékanalitika folyamatban van 

 domborzati és földtani térképek, területhasználati térképek, 
szakirodalmak (geomorfológiai, földtani, tektonikai, vízföldtani, 
hidrológiai, geokémiai, talajtani) összegyűjtése a területre vonatkozóan 
 DTM és CORINE, turistatérképek és adatbázisok térinformatikai 

rendszerben összegyűjtve és rendezve, irodalmi feldolgozás 
folyamatban. Folyó KEOP ökológiai célú rendezés helyszínrajzainak 
beszerzése folyamatban. 

 fúrásadatbázis: a területen mélyült fúrások rétegsorainak és földtani 
adatainak összegyűjtése 
 Területen és 50 km-es zónájában mélyült (magyarországi) fúrások 

metadatainak összegyűjtése és rendezése megtörtént. Az egyes 
fúrások rétegsorainak betöltése relevancia függvényében a 
későbbiekben fog megtörténni. 

 kútadatbázis a terület tágabb környezetére vonatkozóan: hidraulikai, 
hőmérsékleti és vízkémiai és izotóp adatok és idősorok összegyűjtése, 
rendszerezése és szűrése 
 Kutak metadatainak összegyűjtése megtörtént, vízkémiai adatok és 

idősorok engedélykérése folyamatban van. 

 víztermelési adatok összegyűjtése a területről 
 Az adatok összegyűjtése megtörtént. 

 az archív fizikai és kémiai adatok rendszerezése, szűrése feldolgozása 
 Az adatok összegyűjtése a kétezres évek közepéig megtörtént, a 

legfrissebb adatok felhasználásának engedélykérése folyamatban 
van. 

 GIS háttér kialakítása az adatok feldolgozásához 
 A térinformatikai rendszer felépítése megtörtént.  

 
II. félév (2013-2014/2) Adatok elemzése, értékelése és értelmezése 

 terepbejárás, felszíni víz, felszín alatti víz és üledék mintavétel az I. 
félévben kialakított mintavételi helyekről 
 A tervezett mintavételezések a tervezett ütemben lezajlottak, ezek 

a nyáron is folytatódnak  
  



 minták fizikai és kémiai vizsgálata  
 A vett vízminták laborvizsgálatai megtörténtek: általános vízkémia, 

ICP-MS, CO2 koncentráció, δ
18

O és δD izotóp. A szilárd fázis 

vizsgálata – a tervekkel összhangban – októbertől kezdődik.  

 eredmények bemutatása hazai konferencián 
 Az eredményeket – részben a korábbi vizsgálatokkal együtt – 2 

workshop-on, 1 hazai konferencián, 2 nemzetközi konferencián 
mutattam be (ld: „További szakmai tevékenységek”). 
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