
Page 1 of 61 
 

 

 

Miskolc városi vízellátás termelő forrásainak 
elszennyezése - 

 Az ivóvíz-, környezetvédelem és szakértelem 
súlyos kudarca. 

 

 

 

Írta: 

George Las Seymour, M.Sc. 

(Korábban Szabó László György) 

Érckutató és gazdasági geológus, Hidrogeológus 

A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoportja Karszt- és Karsztvízkutató 
Szakosztályának egykori tagja és Kutatásvezető Titkára, 

 A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat egykori tagja,  

A Marcell Loubens Barlangkutató Egyesület tiszteletbeli tagja 

Email: copperweed@iprimus.com.au 

 

 

 

 

 

Published under  Creative Commons Licence, Attribution 4.0 International. 

Brisbane, Ausztrália, 2022 

https://www.google.com.au/search?sxsrf=APq-WBslaq0rqRG8hH2hYZf-fRccNpthTQ:1647258201136&q=Creative+Commons+Licence,+Attribution+4.0+International&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3g7r_wsX2AhVMiYsKHfqJArgQkeECKAB6BAgBEC8


Page 2 of 61 
 

 

Contents 
1.  Bevezetés ........................................................................................................................................... 4 

2. Összefoglalás ....................................................................................................................................... 5 

3. Következtetések .................................................................................................................................. 6 

4. Javaslatok ............................................................................................................................................ 7 

5. A forrásvédelem kudarca .................................................................................................................... 8 

5.1. Kárfelmérés .................................................................................................................................. 8 

5.2. A szennyező események ok és okozati leírása ........................................................................... 10 

5.2.1.   Miskolc vízellátásának a 2006. évi karsztárvízhez kapcsolt biológiai szennyezése. .......... 10 

5.2.2.   Miskolc város vízellátásába bekötött Anna források elszennyezése. ............................... 12 

5.2.3.   Miskolc város vízellátásába bekötött Szinva-fő (Csöves) forrás elszennyezése................ 13 

Ábra 1. A Szinva-fő (Csöves) forrásrendszer és kapcsolata az Oroszkúti víznyelő eltemetett 

forrásbarlangjával. ........................................................................................................................ 14 

5.2.4. A Szinva- Turista (Felső) forrás elszennyezése kezdetét vette. .......................................... 15 

Ábra 2. Az Oroszkúti Lovastanya szerves és fekália szennyezésének útja a Szinva- Turista (Felső) 

forráshoz. ...................................................................................................................................... 15 

6.   A Szinva-fő (Csöves) forrás szennyezése kapcsán kibocsájtott szakvélemények áttekintése ........ 16 

6.1. Szlabóczky Pál szakvéleménye ................................................................................................... 16 

Ábra 3. Szlabóczky szakvélemény Google keresésének eredménye ............................................ 17 

6.2.   Szlabóczky Pál térképe ............................................................................................................. 17 

Ábra 4. Szlabóczky Oroszkút – Szinva- fő (Csöves) forrás hidrogeológiai térképe. ...................... 18 

Ábra 5. A felszíni és felszínközeli, sekély mélységű talaj szintekben elfolyó felszíni vizek 

természetes hidrográfiája Szlabóczky szakvéleményében bemutatott hidrográfiája ellenében. 20 

6.3.   A Vízművek szakértőinek vizsgálati eredményei...................................................................... 20 

Ábra 6. A „számított potenciális karsztvízszint” összeegyeztethetetlen  négy, nagy mélységbe 

terjedő, meredek dőlésű vízzáró réteggel, amelyek öt diszkrét karsztvízrendszerre osztják fel a 

Bükk- hegységi karsztot ................................................................................................................ 22 

6.4. Háttér adatok az E-coli értékek értelmezéséhez ....................................................................... 23 

7. A Szerző szakmai véleménye ............................................................................................................ 24 

Ábra 7. Horányiné E-coli adatai 2018 évben, a Szerző értelmezésélben (piros jelekkel). ............ 24 

Ábra 8. A felső-anizuszi (Fehérkői) mészkőrétegben kialakult karsztvízszint felületének 

szintvonalai átlagos karsztvízszint magasság mellett (Szabó, L.G., et al, 1966.)........................... 27 

Ábra 9. Hidrológiai szelvény – a karsztvízszint helyzete a felső-anizuszi mészkőréteg Lillafüredtől 

Jávorkútig terjedő térségében (Szabó, L.G., et al, 1966.). ............................................................ 28 



Page 3 of 61 
 

Ábra 10. A Felső- Szinva völgyön keresztül kialakult karsztviz rendszer ....................................... 29 

Ábra 11. Az István karsztvízrendszer Lillafüred térségében, a Jelen, Würm és Riss eróziós szintek, 

a Würm és Riss eltemetett forrásbarlangjai (G. L. Seymour, M.Sc., 2012). .................................. 30 

Ábra 12. Az Oroszkúti Lovastanya fekáliás szennyezésének útjai a Szinva forrásokhoz............... 31 

8. A Szerző véleménye a felelősséget illetően ...................................................................................... 32 

9. Irodalom ............................................................................................................................................ 34 

Olvasásra ajánlott irodalom: - ........................................................................................................... 36 

APPENDIX 1 – Vízbázis védőidom ......................................................................................................... 37 

APPENDIX - 2. Oroszkúti nyomjelzés..................................................................................................... 47 

APPENDIX – 3.  Felszíni, topográfiai vízgyűjtő területek – történelmi visszatekintés ........................... 51 

1. KARSZT-ANKÉT – 1966 – A Felső-anizuszi mészkő forrásainak topográfiai vízgyűjtői .................. 51 

2. Az István és Anna karsztvízrendszerek azonosítása ...................................................................... 53 

3. A Nagy- Sebes forrás vízgyűjtője ................................................................................................... 55 

4. A Kecskelyuk barlang állandó patakjának vizforrása .................................................................... 56 

APPENDIX – 4. Horányiné mintavételei és a minták bakteriológiai vizsgálatainak eredményei 2015 - 

2018 években az Oroszkúti völgyben ................................................................................................... 57 

3) Vízminőségi eredmények .............................................................................................................. 57 

4) Korábbi kutatások, vizsgálatok ..................................................................................................... 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 61 
 

1.  Bevezetés 
 

A vízügyi honlap szerint (kivonatosan): - 

‘Az Alkotmányban az alapvetések között rögzítésre került, hogy -  

 "A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 

mindenki kötelessége".  

Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak megőrzése megköveteli a vízzel, 

vízkészlettel való gazdálkodást, a statikus és felújuló készletek védelmét. Ez csak 

akkor lehet eredményes, ha vízkincsnek felelős kezelője van (vízügy), aki 

meghatározza a nemzeti vagyon használatának alapelveit, beszedi a használatért 

fizetendő díjakat, és azt a készletek mennyiségi és minőségi megőrzése érdekében 

használja fel.’ 

Ennek megfelelően, a Vidékfejlesztési Minisztérium regionális vízügyi 

igazgatóságokat létesített, amelyeket a feladatok ellátásához szükséges jogokkal és 

kötelességekkel ruházott fel, és pénzügyi ellátást biztosít számukra az 

igazgatóságok testületi fenntartásához és hatékony szakmai tevékenységük 

folytatásához. 

A vízkészletek és felújuló vízforrások további védelmét az intézmények 

alapokmányaikban  lefektetett hatásköröknek megfelelően a -  

 Környezetvédelmi hatóság, a 

 Nemzeti parkok, ez esetében a Bükki Nemzeti Park, a 

 Katasztrófavédelem 

regionális hivatalainak, valamint ez esetben  

 a vízforrásokat felhasználó miskolci vízművek, MIVÍZ Kft.-nek, és a  

 magas szakmai hivatalt betöltő, és konzultáns minőségben díjazásért 

bevont vízügyi szakértőknek. 

kötelességszerűen biztosítaniuk kell. 
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2. Összefoglalás   
 

A közegészség, vízellátás és környezetvédelem biztosítása céljából a választott 

törvényhozók és a kormány intézményeket létesítettek a természeti források, 

közöttük Miskolc ivóvizét szolgáltató karsztforrások védelme feladatával, megfelelő 

szabályozási és büntető hatalommal, valamint az intézmény fenntartásához és a 

megkívánt szakértelem alkalmazásához szükséges pénzügyi ellátmány 

biztosításával. Ezek az intézmények, bár 2012. évben kibocsájtottak egy Smaragd 

GSH Kft. által összeállított, és különböző mértékű szennyeződésekre érzékeny 

kategóriákra felosztott védőidomot (APPENDIX -1), valamint a vízrendszer 

szennyezését elhárító, és a forrásvédelmet célzó, az adott kategóriában tiltott 

szennyező cselekmények listáit (MIVÍZ, Vízbázisvédelem, Dátumozatlan). Mindezek 

ellenére, nem voltak képesek megakadályozni Miskolc város lakossági vízellátásába 

vont jó minőségű, évente felújuló karsztvíz források súlyos, közegészségre káros 

szennyeződését, és a beállott károsodás megszüntetését. A sorozatos mulasztások 

következtében az elmúlt 16 évben: - 

 Ivóvízzel terjedt járványos megbetegedés tört ki Miskolc városban a 2006. évi 

karsztárvizet követően, 

 A Hámori tó súlyos elalgásodása miatt jelentős közköltséggel feltárt és 

vízellátásba bekötött Anna–1 és Anna–2 források végzetes elszennyezése 

következtében ki kellett azokat kapcsolni a vízellátásból,  

 A Középtől kezdődő Kelet Bükk- hegység Felső- Szinva völgyig terjedő 

szakaszának legnagyobb, a vízellátás második legnagyobb forrását, a szintén 

jelentős társadalmi költséggel vízellátásba kapcsolt Szinva- Fő (Csöves) 

forrást szintén ki kellett zárni a vízellátásból az Oroszkúti Lovastanyáról 

származó súlyos biológiai szennyezés miatt, 

 Jelenleg a vízellátásba kapcsolt harmadik forrás, a Szinva- Turista (Felső) 

forrás, illetve annak vízkészletéből táplálkozó vízkivételi táró került végzetes 

biológiai elszennyezés folyamatába a Lovastanyáról érkező fekáliás 

bioszennyezés miatt. 
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A vízellátásból kizárt források a rendelkezésre álló napi átlagos forráshozamokat egy 

lekerekített 15000 m3-rel, évi mintegy 6 millió köbméterrel csökkentették, a vízbázis 

számára némi kényelmet nyújtó 10000m3/nap többletét 5000 m3/ nap, vagy évi 

mintegy 1800 m3 víz hiánnyá változtatva azt. 

 

3. Következtetések 
 

A forrásvédelem sikertelensége és a vízellátás súlyos sérülései – 

 a szakértelem és ellenőrzés, 

 a feladathoz megkívánt elkötelezettség, valamint 

 a szabályozó és büntető hatalom 

egyike, vagy mindegyike alkalmazásának elmulasztásából származnak. 
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4. Javaslatok 
 

 Nyomatékosan tudatosítani szükséges azt, hogy a vonatkozó 

intézményeknek kötelességük ellátni az alapokmányaikban rögzített 

feladatukat: - 

o a károsodás megelőzését,  

o a fellépett károsodás megszüntetését a károsító tevékenység 

leállításával, ha szükséges, 

o a károsodás megjavítását, valamint  

o a vízellátás kielégítő védelmének biztosítását.  

 Amennyiben az intézmények nem képesek megelőzni, vagy elhárítani a 

létfontosságú és korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló ivóvíz források 

gondatlanságból, vagy szakmaiatlanságból származó elszennyezését, 

valamint megszüntetni a bekövetkezett a károsodást, létjogosultság nélkül és 

szükségtelenül terhelik az adófizetők pénzalapját és természeti forrásait, ezért 

társadalmi ellenőrzés alatt végrehajtott és hatékonyságot biztosító 

átszervezésre szorulnak. 

 A forrásvédelmi (vízgyűjtő és beszivárgási) területeken létesítendő gazdasági 

vállalkozások és lakótelepi fejlesztések végrehajtását a felügyeleti szervek 

szakmai felelősséggel ténylegesen felülvizsgált és igazolt, a tervezett 

projekt létesítésének és működésének szennyezés mentességét igazoló és 

támogató szakvéleményhez kell kötni. 

 Az így kiadott engedélyekben foglalt kötelezettségek végrehajtását meg kell 

követelni, ha szükséges, büntetések kiszabása, vagy a működési 

engedély visszavonása és az okozott sérülés felszámolására történő 

kötelezés árán is. 
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5. A forrásvédelem kudarca  
 

5.1. Kárfelmérés 

 

Az emberi fogyasztásra alkalmas és vízellátásba bevont felújuló karsztvízforrások 

védelméért és megőrzéséért felelős hatóságok, intézmények, konzultánsok és a 

felhasználó jogi személy, sajnálatos módon valamennyi, kudarcot vallott -  

 a delegált kötelességük, 

 a megkívánt szakértelem, és 

 a köteles szakmai etika  

valamelyikének, vagy mindegyikének alkalmazásában. 

Az azonosított súlyos hiányosságok abban nyilvánultak meg, hogy Miskolc város 

vízellátását, illetve azt biztosító, évente felújuló és ivóvíz minőségű 

karsztforrásokat az elmúlt 16 év során három súlyos biológiai, fekália eredetű 

bakteriális szennyezés érte napi átlagban 15000 m3 és 22000 m3 közötti jó 

minőségű vízmennyiség elveszítését és ahhoz tartozó infrastruktúra 

elértéktelenedését okozva. A negyedik elszennyeződés pedig most van 

kialakulóban: -  

 a 2006. évi karsztárvízhez kapcsolódott fekáliás eredetű szennyezés, 

amely 4000 – 6000 főre kiterjedt járványos megbetegedésekhez is 

vezetett (Kádár, S., Dr. Lénárt, L., 2006).   

 a lillafüredi Anna források biológiai elszennyezésük miatt állandó 

jellegű kikapcsolásra kerültek a vízellátásból. A vízellátásból kiesett 

vízmennyiség MIVÍZ KFT szerint napi átlagban 960 m3 (Horányiné et al., 

Dátumozatlan), a VITUKI mérései szerint 3000 m3/nap (Kessler, 1955),  

 a Kelet- Bükk- hegység Felső Szinva- völgyig terjedő szakaszának 

legbővebb vizű, átlagosan 13910 m3/nap hozammal jellemzett 

(Horányiné et al., Dátumozatlan) Szinva- fő (Csöves) forrása karsztos 

vízvezető járatokon keresztül benyomult fekáliás és állati eredetű 

biológiai elszennyezése miatt, szintén kizárásra került a vízellátásból.  
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A forrás átlagos hozama Léczfalvy (1970) két éven keresztül végzett 

napi mérései alapján 1962-ben 14832 m3/nap, 1963-ban pedig 18572 

m3/ nap volt), 

 a Felső-Szinva (Turista) forrás vízrendszerébe hajtott táró, és abból 

szivornya rendszer alkalmazásával a vízellátásba kapcsolt napi 

átlagban 600 m3 hozammal jellemzett elszennyezése a felszínen 

elfolyó és talajvízzel szivárgó szennyezett vizek útján folyamatban van. 

A vízműveket működtető vállalat, MIVÍZ KFT, megmintázta a  

Lovastanyától Felső-Szinva (Turista) forráshoz vezető Oroszkúti 

völgyet, és azt találta, hogy a felszínen elfolyó és talajban szivárgó 

vizek biológiai szennyező anyagot szállítanak: -  

o „Az Oroszút-völgyben végig haladva – ahol lehetséges volt 

– mintavételezést végeztünk, melynek eredményei 

egyértelműen mutatták a felszíni lefolyás bakteriális 

terheltségét (Coliform és E-coli szám az Orosz-kúttól a 

Szinva [Felső] turistaforrás irányába haladva csökkent).” 

(Horányiné, Kajtár M., Dátumozatlan, oldalszámozás nélkül). 

o  A lefolyás irányában csökkenő irányzat arra mutat, hogy a 

mintázás idejében a szennyezés mértéke még nem 

stabilizálódott, a szennyezés terjedt, épülőben volt a forrás felé. 

o MIVÍZ KFT nem jelentett kezdeményezést a szennyezés 

terjedésének megállítására. 

A biológiai szennyezések szükségszerűen jelentős költséget és veszteségeket 

okoztak a járványkezelésben, illetve megelőzésben, valamint a tekintélyes köz-

befektetéssel létesített vízellátási infrastruktúrában. A rendelkezése álló ivóvíz 

minőségű, évente felújuló vízkészletékben napi átlagban kifejezve 15 000 

m3/nap vízkiesést okoztak, ami Miskolc 35000 m3/nap vízigényének kielégítése 

után a vízszennyezés előtt megmaradt 10 000 m3/nap víztöbbletet Horányiné, et 

al., (Dátumozatlan) adatai szerint 5 000 m3/nap vízhiánnyá alakitott. 

A vízellátásból szennyezés miatt kiesett, vagy kiesésre kerülő források napi átlagos 

hozamai (Horányiné, et al., Dátumozatlan): - 
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Anna-forrási vízmű      960 m3/nap (VITUKI szerint 3 000 
m3/nap) 

Szinva-forrási vízmű         13910 m3/nap (Léczfalvy szerint 14 832 
m3/nap 

Szinva-Turista forrási táró   600 m3/nap 
  Összesen            15470 m3/nap 
 

A vízkészletek alakulása a forrás szennyezések előtt, napi átlagos, lekerekített 

hozamokban: - 

Rendelkezésre álló napi átlag a szennyezések előtt:  45000 m3/nap 

Napi vízszükséglet:                         -35000 m3/nap 

Rendelkezésre állott napi készlet többlet:   10000 m3/nap 

 
A vízkészletek többlet alakulása a szennyezett források kizárása után, napi átlagos 

hozamokban, készlethiánnyá változott: - 

Rendelkezésre álló napi készlet többlet:    10000 m3/nap 

Minimum vízkészlet veszteség a szennyezések miatt:           -15000 m3/nap 

Készlet hiány a szükséglet kielégítéséhez:    - 5000 m3/nap 

 

A szennyezések miatt vízellátásból kivont források elveszített, 15000 m3/nap 

átlaghozamot kitevő mennyisége következtében a kényelmet biztosító 10000 m3/nap 

szükséglet feletti átlag vízhozam 5000 m3/nap, vagy éves viszonylatban 1.8 millió m3 

tényleges vízhiánnyá alakult. 

 

5.2. A szennyező események ok és okozati leírása  
 

5.2.1.   Miskolc vízellátásának a 2006. évi karsztárvízhez kapcsolt biológiai 
szennyezése. 

 

Miskolc várost sújtó 2006. évi karsztárvíz, amely a város ivóvizének biológiai 

elszennyezéséhez vezetett, a nem kielégítő forrásvédelmi követelmények, illetve 

azok betartását sem szorgalmazó intézkedések elhanyagolásából eredt. Ennek 

következtében, az évek során, a fekáliás és egyéb szerves háztartási szennyező 

hulladékok, valamint állat tetemek szivárgásmentes elhelyezés helyett a talajvíztől 

elszigeteletlen emésztőgödrökben, vagy elhagyott helyek felszínén, esetleg sekély 
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mélységben eltemetve kerültek elhelyezésre. Az évek során ezek a szerves 

szennyező anyagok erősen feldúsultak a körülhatárolt vízgyűjtő- és beszivárgási 

területeken egy jelentős esőzésre várva, amely bemossa azokat az aktív 

forrásrendszerekbe. Ez történt 2006. évben. 

Nemzetközi és hazai ismertek és tapasztalatok alapján a 20. Században már jól 

ismert volt a tény, miszerint a karszt alapú vízellátás rendkívül érzékeny a vízgyűjtő 

területét érintő szennyeződésekre. Ennek megfelelően, a részleteiben vizsgált felső-

anizuszi mészkőréteg figyelemre méltó karsztforrásainak topográfiai és karsztos 

vízgyűjtő területeit Szabó et al., (1966) a 20. Század közepén elsőként (Appendix - 

3), utolsó évtizedeiben pedig Böcker T., et al, (1977) és (1983), valamint az 

ezredforduló éveiben a Szerző további, Bükk- hegységi forrásokra körülhatárolták. A 

vízgyűjtő terület fogalmát az utóbbi évtizedekben a kérdéses karsztforrások 

„védőidomának” neveztek át. A védőidomok létesítésnek célja az volt, hogy a józan 

emberi ítélőképesség és hatósági korlátozások alkalmazásával megelőzzék a 

vízgyűjtő és beszivárgási területek elszennyeződését a vízellátás tisztaságának és a 

közegészség fenntartásának érdekében. A célt szolgáló intézmények azonban nem 

nőttek fel a feladathoz. 

Miskolc vízellátását biztosító források törvényerőre emelkedett védőidomát Smaragd 

GSH Kft. állította össze (2012). A védőidomok kijelölését azonban, sajnálatos 

módon, nem követte a létező szennyezések felkutatása és eltávolítása, valamint 

hatékony védelmet biztosító korlátozások betartásának ellenőrzése, és azok 

megszegéséért kiszabható büntetések alkalmazása. Ezek hiányában a 

forrásvédelem egy eredménytelen költségtétellé vált az adófizetők pénzalapján, 

hatásában pedig egy hangtalan, béna és fogatlan tigrishez vált hasonlóvá.   

Az ügy pikantériája abban van, hogy a súlyos vízszennyeződés körülményeit 

azok vizsgálták, akik kötelesség mulasztása előidézte azt. 
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5.2.2.   Miskolc város vízellátásába bekötött Anna források elszennyezése. 
 

Kessler Hubert Anna mésztufa barlangban 1951-ben végrehajtott és jelentős 

társadalmi költséget igénylő forrásfeltáró munkájának köszönhetően (Kessler, H. 

1953), majd az így feltárt Anna–1 és Anna–2 források vízellátásba történt 

bekapcsolásával jelentősen enyhítették a súlyos gondokkal küzdő Miskolc város 

vízellátását. 

Ezt követően, a Magyar Hidrológiai Társaság Zsombolykutató Szakosztályának 

1955. évben történt megalapítása után eltelt sok év során az önkéntesek sokasága 

és szakemberek figyelemre méltó és sikeres erőfeszítéseket tettek a Bükk- hegységi 

karsztvízrendszerek azonosítására, körülhatárolására, vízkészleteiknek felmérésére 

a vízellátásba történő bekapcsolásuk, a kitermelhető vízmennyiség fokozása, 

valamint hatékony forrásvédelem kialakítása céljából.  

Az így szerzett ismeretek közhasználatba helyezése ellenére a Garadna- völgy 

bevándorló népesség szaporulata ellenőrzés nélkül, erőteljes növekedésnek indult a 

rendszerváltás után, az alapvető közegészségügyi létesítmények és csatornázás 

megkívánt fejlesztése nélkül.  

Eredményként a biológiai, háztartási szerves hulladékok, fekália anyagok és 

bomlástermékeik, amelyek állóvízbe történt belépése közismerten az állóvíz 

elalgásodásához vezet, a talajvízzel érintkező, elszigeteletlen emésztőgödrökben 

kerültek elhelyezésre szivárgásmentes, üríthető, erre a célra tervezett, anaerob 

biológiai emésztő, két cellás, úgynevezett „szeptikus tartályok” és azokhoz kapcsolt 

természetes feldolgozó rendszerek helyett. A kezeletlen szennyezés az évek során 

leszivárgott a talajvízzel és a Garadna patak közreműködésével a Hámori- tóba, ott 

nagy méretű algatenyészet és nem kívánatos biológiai szennyezés kialakulását 

okozva.  

Ez a szennyeződés végül beszivárgott az alul fekvő dolomit résein az Anna 

forrásrendszerbe, amely vizét a szennyezés alkalmatlanná tette emberi 

fogyasztásra. Következményeként a tekintélyes társadalmi költséggel feltárt és 

bekötött Anna forrásokat leválasztották a vízellátásról, és évente felújuló 
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vízhozamaik, a VITUKI becslése szerint 3000 m3/nap (évi 1,1 millió m3) 

átlaghozammal (Kessler, H., 1953), elvesztek az emberi fogyasztásra alkalmas, 

évente felújuló vízkészletekből. 

 

5.2.3.   Miskolc város vízellátásába bekötött Szinva-fő (Csöves) forrás 
elszennyezése. 

 

1962-64. években Léczfalvy Sándor hajtotta végre a Szinva-fő (Csöves) forrás 

vízkivételi mű nemzetközi tekintetben is figyelemre méltó rekonstrukcióját (1970). 

Feladatát Léczfalvy időt állóan oldotta meg, foglalása és vízkivételi műve ez ideig fél 

évszázadon keresztül kiválóan szolgálta a vízellátást. A nyolc forrásból álló 

komplexet egy 120 méter hosszú vízgyűjtő alagútban egyesítette. 

Gyenge sózásos nyomjelzései szerint Felső-Szinva völgy nyugati oldalán fakadó 

Szinva-fő (Csöves) forrás-sorozat vizeinek főtömegét Nyugatról, a hegység magas 

fennsíkjáról, a Borókás tebrek irányából kapja (Szikszai, T., 1978). Kisebb 

mennyiségű víztömeg érkezik Keletről Gyenge Lajos Oroszkúti víznyelőn 

háromszor megismételt, és Magyari Gábor, a VITUKI geológusának felügyelete 

alatt végrehajtott, valamint a Vízművek által szponzorált sózásos nyomjelzése 

szerint  (1961, és APPENDIX -2). 

A Szerző ezredfordulót követő években végrehajtott vizsgálata alapján az Oroszkúti 

víznyelő eltemetett forrásbarlangja vizét a Felső-Szinva völgyet részben feltöltő, és 

többnyire vízzárónak minősülő mésztufa alatt nyugvó, nagy vastagságú görgeteg 

rétegbe bocsájtja ki, amelyen keresztül hidrosztatikus nyomás alatt beáramlik a 

Szinva-fő forrásba is, és azzal együtt lép a felszínre (Ábra 1.) 

A forrás, mint a Miskolc városi vízművek egyik jelentős, második legnagyobb 

vízadó egysége, kiválóan szolgálta a város vízellátását az Oroszkúti 

Lovastanya megnyitásáig. Azt követően biológiai szennyezés jelentkezett 

egyre növekvő mértékben oly-annyira, hogy végül ki kellett zárni a forrást a 

vízellátásból. 

A Lovastanya működési engedélyét a forrásvédelem tekintetében rendkívül 

érzékeny területén Szlabóczky Pál 1999. évben kibocsájtott, de a nyilvános 
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hozzáféréstől visszavont, és ezért értékelhetetlen szakvéleménye alapján kapta 

meg. 

A Lovastanya a 2012. évben kibocsájtott és törvényerőre emelkedett Védőidom 

teljes területére általában alkalmazandó előírások 3. pontjában foglalt tilalom 

ellenére működik: -  

„3. Minden olyan tevékenység, ami a felszín alatti vízbe 
szennyezőanyag bemosódását, zavarosságot eredményez, tilos”, 

 

és MIVÍZ KFT vizsgálatai szerint szerves szennyeződést és veszélyes mikrobiológiai 

társulást (Coliform és E-coli baktériumok) bocsájt le a Szinva források felé 

(Horányiné, et al., Dátumozatlan). 

Az E-coli baktérium változatai súlyos, gyermekek és idősek esetében életveszélyes 

fertőzések okozói lehetnek, a Coliform baktériumok sokasága pedig a higiénia 

hiányának a mértékét mutatja. 

Ábra 1. A Szinva-fő (Csöves) forrásrendszer és kapcsolata az Oroszkúti 
víznyelő eltemetett forrásbarlangjával. 

 



Page 15 of 61 
 

5.2.4. A Szinva- Turista (Felső) forrás elszennyezése kezdetét vette. 
  

A Felső-Szinva (Turista) forrás vízrendszerébe hajtott táró, és abból szivornya 

rendszer alkalmazásával a vízellátásba kapcsolt átlag 600 m3/nap hozamú 

vízkészletének az elszennyezése folytamban van. 

MIVÍZ KFT, a Miskolc városi vízművek kezelőjének a vizsgálata azt találta, hogy az 

Oroszkúti Lovastanyától Felső-Szinva (Turista) forráshoz vezető Oroszkúti 

völgyben lefolyó, és talajban szivárgó felszíni csapadékvizek biológiai, fekáliás 

szennyező anyagokat és azokhoz kapcsolt, nem kívánatos baktérium társulást, 

Coliform és E-coli baktériumokat szállítanak (Horányiné, Kajtár M., 

Dátumozatlan), amik progresszívan és potenciálisan elszennyezhetik ezt a forrást is 

az ismert három, a miskolci vízellátás immár történelmi gyakorlattá vált fekáliás 

ivóvíz szennyezéseinek analógiája szerint. 

Ábra 2. Az Oroszkúti Lovastanya szerves és fekália szennyezésének útja a 
Szinva- Turista (Felső) forráshoz. 
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6.   A Szinva-fő (Csöves) forrás szennyezése kapcsán 

kibocsájtott szakvélemények áttekintése 
 

6.1. Szlabóczky Pál szakvéleménye 

 

Az Oroszkúti Lovastanya és további három lovastanya létesítéséhez Szlabóczky Pál 

szolgáltatott látszólag és feltehetőleg azonos hidrológiai szakvéleményt, amely 

alapján – ismét feltehetően – a vízügyi hatóság engedélyezte az Oroszkúti 

Lovastanya és további lovastanyák megvalósítását a forrásvédelmi területen. Ezt a 

szakvéleményt -  

„Szlabóczky P. et al., 1999, Szakvélemény – Bükkszentkereszt - 

Oroszkút Lovastanya hidrogeológiai hatásának vizsgálata a Szinva-

forrásokra”,   

azonban visszavonták a közösség számára elérhető forrásokból. A Google kereső 

áthúzással jelzi, hogy a dokumentum nem áll többé rendelkezésre (Ábra 3.). 

Szlabóczky gyakori, jellegzetessé vált specializálását a lótenyésztő gazdasági 

vállalkozások szakértői támogatást igénylő megvalósításához és fenntartásához 

aláhúzni látszik a tény, miszerint Szlabóczky, állítása szerint, végrehajtott egy 

nyomjelzés vizsgálatot is Csipkéskúton ( Juhász, A., Szlabóczky, P., 1973. ), Miskolc 

vízellátása és a Garadna forrás védterületének a szívében, amely kimenetele szerint 

a jelzett víz hét nap múlva megjelent a Garadna forrásban. Szlabóczky a karsztvíz 

elszennyezését elkerülhetőnek vélte azzal, hogy az állati és emberi eredetű hulladék 

tartalmú folyadékot a víznyelő pont felett csövön vezetik át. Szlabóczky nem tűnt 

tudatában lenni a ténnyel, miszerint a karsztosodott tömör mészkő vízvezetését és 

vízvezető rendszerét a karsztos felszínig terjedő repedések és szerkezeti törések 

összekapcsolt hálózata alkotja, amely bármelyik pontján a szennyező folyadék 

beléphet a karsztvízrendszerbe. 

Szlabóczky csipkéskúti nyomjelzésének kimenetele megegyezik Dr. Tóth Géza 1973 

márciusában Nagymező központi tebrei által elnyelt hó-olvadék 2 tonna konyhasóval 
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végrehajtott nyomjelzésének kimenetelével (1982), amely szerint a jelzett víz 

Csipkéskúton szükségszerűen átvonulva megjelent a Garadna forrásban, és 

meglehetősen meggyőző 29.92 mg/l klorid ionnal jellemzett vízminta tanúsága 

szerint alig 7 nap alatti lefutása 30 m/óra, nyitott járatokra jellemző áramlási 

sebességet eredményezett. A Tóth által ugyanott hivatkozott korábbi nyomjelzések 

utalnak egy Csipkéskúton végrehajtott nyomjelzésre is, amelynek jelzett vize szintén 

a Garadna forrásban jelent meg. 

Ábra 3. Szlabóczky szakvélemény Google keresésének eredménye 
(Monitor fotó) 

 

 

6.2.   Szlabóczky Pál térképe 
 

Az Ábra 4-en bemutatott térkép (Szlabóczky, 1999) érvényesíteni látszik az angol 

mondást, „The evil is in the details” – „Az ördög a részletekben van”. Valóban, a 
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részletek vizsgálata súlyos szakmaiatlanságra, elégtelen szakmai ismeretekre, vagy 

a szakmai etika súlyos sérelmére hívják fel a figyelmet azzal, hogy alapvető  

Ábra 4. Szlabóczky Oroszkút – Szinva- fő (Csöves) forrás hidrogeológiai 
térképe. 

 Forrás: PDF dokumentum, Horányiné Csiszár Gabriella, Kajtár Mónika, (Dátumozatlan), A Szinva-
forrás vízbázisvédelmi kérdése, MIVÍZ Kft. Miskolc. 

 

megállapításai ellentétben állnak a valósággal, és a hidrogeológia, valamint a széles 

közösségben is ismert egyik alaptételével, miszerint – a lejtőn lefolyó víz, a fizika 

törvénye alapján, a rendelkezésre álló legmeredekebb lejtőt, negatív gradienst 

választja, és ez a gradiens, a geometria szabályainak megfelelően, minden 

esetben derékszögben metszi át a szintvonalakat. 

Szlabóczky térképéből kivágott és felnagyított, ide vonatkozó részén (Ábra 5.) a 

Szerző bemutatja a természetes domborzat felszíni csapadékvizeinek valós, 

szintvonalakhoz viszonyított elfolyási pályáit, a vízgyűjtő völgyek maximális, és a 

hegygerinc minimális hozamú vízelfolyás vonalait. 
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A terület valós, topográfiához kötött hidrográfiája alapján Szlabóczky 

szakvéleményéhez feltételezhetően csatolt térkép nem ábrázolja a kritikusan érintett 

terület valós hidrográfiáját. Szlabóczky szintvonalas térképén berajzolt áramlási 

vonalak egyike sem közelíti a valóságot, azt mutatják, hogy  

  Szlabóczky északi, Jakab forrás felé tartó felszíni vízelfolyás vonala nem 

valós, mert egy enyhe lejtő után mérsékelten emelkedő pályán folytatódik, 

majd felkapaszkodva az 550 méteres szintvonal közeléből a 600 méteres 

szintvonal fölé egy Nyugat-északnyugatra tartó hegygerincre, majd annak 

enyhe lejtő gerincén ereszkedik le az elvíztelenedett Jakab forrás felé. A 

hegygerincen számottevő hosszanti vízfolyás sem lehetséges, mert az ott 

megjelenő vizek többsége szükségszerűen elfolyik a meredekebb 

gradiensekkel jellemzett oldalakon. 

 Hasonlóképpen valótlan a délebbre berajzolt, két kis forráshoz ketté ágazó 

vízelfolyásvonal is, mert, Szlabóczky ábrázolása szerint, a vízfolyás egy 

délnyugatra lejtő hegyoldalon vándorol le és fel hullámozva közel 50 méter 

szint-különbségen az 550 és 600 méteres szintvonalak között mielőtt belép a 

tényleges lejtőre. 

A felszíni vizeket gyűjtő és szállító valós, szintvonalak által kijelölt völgyek (a Szerző 

kék vastag nyilakkal jelölte): - 

 Egyike a Lovastanyától Északra fekvő és a Lovastanyánál magasabb terület 

felszínérül elfolyó, Lovastanya által szükségszerűen szennyezetlen területek 

csapadékvizeit gyűjti és szállítja a Kerekhegyi forrásokon keresztül a Felső- 

Szinva- völgybe, távol Északra a Szinva- Fő (Csöves) forrás komplextől, a 

Nyugatról becsatlakozó Vesszős- völgy irányába. 

 A másik az Oroszkúti Lovastanyától és víznyelőtől Délre és Délnyugatra fekvő 

terület természetes felszíni lefolyását meghatározó Oroszkúti völgy Dél - 

Délnyugat felé tart és biológiai szennyezést szállít a Lovastanyától MIVÍZ, a 

vízművek kezelőjének mintavételei és vizsgálata szerint (Horányiné, Kajtár 

M., Dátumozatlan). Ez a szennyezett vizeket összegyűjtő völgy a Szinva- 

Turista (Felső) forrás, és az mellett hajtott vízműtáró felé tart, amelyből MIVÍZ 

egy szivornya rendszerrel csapolja a forrás ivóvíz készletét. Ez a szennyezett 

felszíni vízelfolyás potenciálisan elszennyezheti a vízműveknek ezt az 
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immár harmadik vízkivételi pontját is, kizárva a Szinva források teljes 

rendszerét és az ahhoz kapcsolt karsztos vízgyűjtő Magas- (Nagy) 

fennsík Felső- Szinva völgytől közel Bánkútig terjedő szakaszát, ami a 

Kelet Bükk- hegység legdominánsabb, legtermékenyebb karsztos 

vízgyűjtője. Ez egy súlyos, tragikus és szégyenletes veszteséggé válhat 

a rendelkezésre álló, évente felújuló ivóvíz készletekben. 

Ábra 5. A felszíni és felszínközeli, sekély mélységű talaj szintekben elfolyó felszíni 
vizek természetes hidrográfiája Szlabóczky szakvéleményében bemutatott 

hidrográfiája ellenében. 

 

6.3.   A Vízművek szakértőinek vizsgálati eredményei  
 

A Vízművek szakértőinek (Horányiné és Kajdár, M., Dátumozatlan) vizsgálatai 

szerint: –  
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 Kis méretű szennyeződés távozik az Oroszkúti Lovastanyától a Szinva 

források kritikus vízgyűjtő környezetébe a felszínen elfolyó és sekély 

mélységben elszivárgó csapadék eredetű vizek közreműködésével.  

 Ez a kijelentés nem egyezik az E-coli számokat csapadék viszonyokkal 

összehasonlító táblázatok (APPENDIX – 4) adataival, amelyek szerint a 2015 

– 2018 évek csúcsidőszakában vizsgált E-coli értékek >10 és >2000 között 

váltakoztak. A World Health Organization normája szerint 1 – 10 E-coli szám 

az ivóvízben már kis méretű kockázatot jelent. 

 Megállapították, hogy a felszínen elfolyó és alatta szivárgó vízben a 

bakteriális szennyezés független a csapadéktól, ezért az E-coli jelenlétét a 

Lovastanya biológiai szennyezésével hozzák összefüggésbe. E tekintetben 

tettek némi, de nem kielégítő és nem ismertetett erőfeszítést a szennyezés 

megszüntetésére, amelynek kimeneteléről sem adtak számot.  

 Véleményük szerint nincs karszthidrológiai kapcsolat az Oroszkúti nyelő és 

Szinva- források között, mert szerintük – tévesen – a negatív (lejtő) regionális 

hidrogeológiai gradiens a Szinva-fő (Csöves) és Turista forrástól nagyjából 

Keletre, a Miskolc-tapolcai Vízmű források felé irányul, ezért – szerintük – 

karszthidrológiai áramló és szivárgó kapcsolat nem lehetséges Oroszkúttól 

Nyugat felé a Szinva forrásokhoz a regionális gradiens felfelé emelkedőnek 

vélt lejtőjén: - 

o “A szóban forgó problémás terület vízáramlási viszonyait tekintve a felszíni és 

felszín alatti vízáramlás iránya ellentétes. Ez azt jelenti, hogy ez a terület 

időszakosan valóban a Szinva forrás felszíni, felszín közeli ráfolyási területe, 

ahonnan szennyeződés kerülhet a forrástérbe. Azonban a felszín alatti 

hidrogeológiai viszonyokat vizsgálva a hidraulikus gradiens Miskolctapolca 

irányába mutat...” 

o Hihetőség tekintetében gondot okoz a tény, miszerint Smaragd a karsztos 

hegység karsztvízszintjének “számított” magasságát a földtani viszonyok 

figyelembe vétele nélkül értékelte. A földtani adatokat a Szerző tette fel a 

hivatkozott térképre. 

Horányiné et al (Dátumozatlan) nézetét látszik támogatni a Szinva- források 

védőterületének Smaragd Kft által a Felső- Szinva völgy mentén meghúzott keleti 

határa is, amelyhez Keleten, a Szinva-, illetve Miskolc-tapolcai források 

„Hidrogeológiai védőövezet C Zónája” (APPENDIX – 1, Ábra 1.), nyilvánvalóan a 
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legalacsonyabb védettséget élvező terület csatlakozik. Ezen a területen helyezkedik 

el az Oroszkúti Lovastanya, amelynek biológiai, fekáliás szennyezése 

valójában az Oroszkúti víznyelőn és azt preformáló réteg menti törésvonal 

mentén kifejlődött karsztcsatornákon keresztül, Gyenge Lajos (1961 és 

Appendix 2.) háromszor, azonos eredménnyel végrehajtott nyomjelzéseinek 

tanúsága szerint, közvetlenül, 128.76  m/óra sebességgel folyik le a Szinva-Fő 

(Csöves) forráshoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Lovastanya fekáliás 

szennyezése 12 – 13 órával később megjelenik Szinva- Fő (Csöves) forrásban. 

Ábra 6. A „számított potenciális karsztvízszint” összeegyeztethetetlen  
négy, nagy mélységbe terjedő, meredek dőlésű vízzáró réteggel, amelyek öt 

diszkrét karsztvízrendszerre osztják fel a Bükk- hegységi karsztot 

 

A Lovastanya területéről Délnyugat felé elfolyó, és sekély mélységig terjedő 

talajrétegben elszivárgó szennyezett vizeket pedig az Oroszkúti- völgy vezeti le a 

Szinva- Turista (Felső) forráshoz, progresszívan szennyezve azt. 

Ábra 6. Valójában Smaragd bükki védőidom leírásához csatolt térképe, amely a 

karsztvíz számított potenciál szintjének 10 méteres szintvonalait mutatja be 

Smaragd értelmezésében. 
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Hibája az, hogy a potenciális vízszintek a Bükk- hegység egészét, mint egy 

egységes karszt kifejlődést mutatja be a tényleges földtani adatok nélkül, a radikális 

hidrológiai változásokat csupán a felszíni topográfia változásaival hozva 

kapcsolatba. A terület karszthidrológiájának értelmezéshez rendkívül kívánatos 

földtani adatokat a Szerző tette fel Smaragd hidrológiai szintvonalak térképere. 

Hidrogeológiai valóságban a bükki karszt erősen tagolt, öt többé – kevésbé diszkrét 

egységből áll össze, – amelyeket a Júra kori rétegek kivételével – négy meredeken 

dőlő és nagy, 1000 méter mélységet meghaladó mélységbe tartó vízzáró rétegek 

választanak el egymástól. Ezek a következők: - 

 sT jelű porfírit összlet, 

 vT jelű agyagpala réteg, 

 bhT és snT jelű  vulkánit sorozat és a 

 bJ, valamint lJ jelzésű, viszonylag sekély mélységig terjedő Jura korú rétegek. 

Ezek a rétegek csapásmenti, nagyjából Kelet – Nyugat irányokba terelik a karsztvíz 

áramlását, és azt teszi a rétegzett mészkőkarszt anizotrop vízvezető jellege is, 

amely a kőzet maximális vízvezető képességének irányát a réteg csapásával 

hangolja össze. 

 

6.4. Háttér adatok az E-coli értékek értelmezéséhez 
 

A World Health Organization szerint ivóvízben a biztonságos E-coli szám: 

 Zéró E-coli 100 ml vízben. 

 Egy számlált érték 1–10 MPN E-coli / 100 ml vízben alacsony kockázat, 

 11–100 MPN E-coli / 100 ml vízben közepes kockázat.(MPN/100 = most probable 

number per 100 milliliters). 

 

Horányiné táblázataiban az E-coli kritikus szintjét, amelyen feltehetőleg kizárják a 

forrást a vízellátásból, 200 MPN / 100 ml értékre helyezte (Digitalizálás útján mért 

adat), indoklás nélkül. Az év folyamán láthatóan két naponként végzett bakteriológiai 

méréseket sem elemezte. 
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7. A Szerző szakmai véleménye  
 

 MIVÍZ nem részletezte intézkedéseit az Oroszkúti Lovastanya területéről 

terjedő szennyezés megszüntetésére. Amit tettek, az nyilvánvalóan nem volt 

kielégítő, mivel a szennyeződés folytatódott, és intenzitása fokozódott oly 

mértékben, hogy a Szinva- Fő (Csöves) forrást ki kellett zárni a vízellátásból. 

 

Ábra 7. Horányiné E-coli adatai 2018 évben, a Szerző értelmezésélben (piros 
jelekkel). 

 

 

 

 Az erőteljes szennyeződés mértékét Horányiné et al  (Dátumozatlan  

[Appendix – 4-ben bemutatott ábrái]) feltehetően az Oroszkúti völgyben gyors 

meghatározással végrehajtott méréseinek diagramjai a következő maximális 

baktérium számokat mutatták: 

 

  Év      E-coli /100 ml          Coliform / 100 ml 

  2015       >10      >500 

  2016     >500    >2000 

  2017     >500    >1000 

  2018   >2000    >2000 
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A World Health Organisation által meghatározott 10 számláltcsoportja / 100 

ml vízben „alacsony kockázat” értéket valamennyi mérési adat meghaladta. 

Horányiné adatai szerint a vizsgált időszakban a Szinva-Fő (Csöves) forrás a 

következő időtartamokra volt kizárva a vízellátásból:  –  

 

2016 Július 28. – Augusztus 7.    8 nap 

2017 Július 25. – Augusztus 18.  25 nap 

2018 Június 20. – Július. 9  20 nap 

2018 Augusztus 2. – Augusztus 7.   7 nap 

 

 Az Oroszkúti forrásból induló patak vizét egy tipikusan karsztos kifejlődésű és 

(egykor?) 10 méter mélységig nyitott, járható, karsztra jellemző víznyelő 

aknabarlang nyelte, amelynek 7 méter mély bejárati aknája egy 3 méter 

hosszú szintes járatba vezetett, az pedig egy további, 3 méter mély 

aknába torkollott, amelynek aljzatát „sóder”, kavicsos homok zárta el, és 

amelyen keresztül léghuzat, következésképpen jó vízáteresztő képesség 

volt észlelhető (Zsellér György bejárás alapján készült leírása, forrás: 

Majoros Zsuzsanna, visszavonult Természetvédelmi Felügyelő, Skype-on írott 

üzenete, 12-01-2022).  

 Érdekes módon, ezt a karszt és barlangkutatás irattáraiban dokumentált 

víznyelő karszt objektumot az utóbbi időkben nem lehetett beazonosítani a 

terepen, eltűnt (Majoros Zsuzsanna, visszavonult Természetvédelmi 

Felügyelő, Skype kommunikáció, 2021, 2022), a Szerző nézete szerint 

feltehetőleg betemették a gazdasági érdekek számára nem kívánatos 

jelenléte miatt. A helyzetét azonban egy, nagyjából negyed hektárnyi területen 

végzendő, részletes és megengedhető költséggel végrehajtható geofizikai 

felvétellel be lehet azonosítani. Az eltömedékelés azonban nem zárta ki a 

felszíni vizek beszivárgását a karsztba, mert a víznyelőt preformáló 

repedések, szerkezeti törések változatlanul nyelik a beszivárgó vizeket. Erre 

mutat Tóth G, Dr., (1982, p 165), Imó forrás visszaduzzasztása során 

feljegyzett észlelése: – „Növekedett az [forrás] elzárás pillanatában szárazzá 

vált patakmederben a karsztvíz forrás alatti vonalas feltörése” – ami a 
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karsztvízrendszer elemével párosult völgy repedés-menti vízvezető jellegére 

utal. 

 Gyenge Lajos (1961) nyomjelzett vize a Szerző számítása szerint rekord 

sebességgel, 128.76 m/óra sebességgel futott le Oroszkúttól a Felső- Szinva 

(Csöves) forrásig azt jelezve, hogy a nyomjelzett víz többnyire nyitott 

barlangjáratokon, meredek nyugati, -0.1344 m/m topográfiai gradiensen (vagy 

13.44 %-os topográfiai lejtőn, ami nem szükségszerűen azonos a hidrológiai 

gradienssel) haladt a forráshoz. 

 MIVÍZ szakértőinek feltevése, és Szinva források védőidomának Smaragd 

által a Felső-Szinva völgy mentén meghúzott keleti határa implikációja szerint, 

a regionális hidrológiai gradiens a Szinva- fő (Csöves) forrástól Keletre 

tart. Ezt a feltevését a Szerző azzal cáfolja, hogy -  

o az csupán abban az esetben lenne igaz, ha nem lenne felszíni 

beszivárgás a Felső-Szinva völgy és a Miskolc-tapolcai 

karsztforrások között elhelyezkedő karsztos zónában.  

 A kérdéses területen azonban a Magas fennsíkkal egyöntetűen kifejlődött 

karsztos kőzet, hegységszerkezet és hegység morfológia folytatódik a Felső-

Szinvától Keletre, és ezért ez a terület is hasonló jellegű karsztos beszivárgás 

színtere. 

A karsztvízszint a hivatkozott szerzők látszólagos feltevésével ellentétben 

nem egy valamerre lejtő sik, hanem egy háromdimenziós egyenetlen felület 

( Ábra 8, és 9.), amelynek domborzatát a szivárgás helyi sebessége, azt 

pedig a kőzet helyi vízvezető képessége és áramlását meghajtó, gradiensben 

kifejezett gravitációs energiája határozza meg Darcy törvényének 

megfelelően.  

A vizsgált karsztos területen nagy magasságból többnyire közel függőlegesen 

leszálló csapadékvíz viszonylag nagy sebességgel szivárog lefelé a 

tényleges karsztvízszintig. A karsztvízszintet elérve áramlási iránya közel 

függőlegesről szükségszerűen közel vízszintessé változik, és – Darcy 

törvényének megfelelően – az alacsonnyá vált gradiensen a víz áramlási 

sebessége lelassul, az elfolyás hozama kevesebb, mint a leszálló hozam, 

ezért a karsztvízszint magassága szükségszerűen emelkedik a karsztos 

tömbön belül, a beszivárgás függvényében.  
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Ábra 8. A felső-anizuszi 
(Fehérkői) mészkőrétegben 

kialakult karsztvízszint 
felületének szintvonalai 
átlagos karsztvízszint 

magasság mellett (Szabó, L.G., 
et al, 1966.). 

 

A karsztvízszint évszakosan 
változó magasságában a változó 

vízkészletek, domborzatában 
pedig az áramlást meghajtó, 

gradiensben kifejezett gravitációs 
energia tárolódik. 
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Ábra 9. Hidrológiai szelvény – a 
karsztvízszint helyzete a felső-

anizuszi mészkőréteg Lillafüredtől 
Jávorkútig terjedő térségében 

(Szabó, L.G., et al, 1966.). 
 

Szerkesztette Szabó László György és a 
Magyar Hidrológiai Társaság Karszt és 

Karsztvízkutató Szakosztály tagjai. 

A Karszt-Ankét 1966 anyagának 
melléklete. Felújítva az újabb 

feltárásokkal. 
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A karsztos tömeg peremein a vízkibocsájtás mennyisége - szintén Darcy 

törvényének megfelelően – emelkedik a belterületen emelkedő karsztvízszint 

és a peremek változatlan magasságú vízkibocsájtási pontjai, forrásszintjei 

között a növekvő gradiensnek megfelelően. 

Mind ennek következtében a területi karsztvízszint központi térségében a 

karsztvízszint felpúposodott alakzatot vesz fel, vízválasztó hátság fejlődik 

ki, amelyben a beszivárgott víz tárolódik, a vízszint emelkedő 

domborzatában pedig az áramlást meghajtó gravitációs energia 

konzerválódik (Seymour, G.L., 2021). 

Következésképpen, a karsztvíz áramlás ezért a hátság irányából a peremek 

felé, a peremeken kialakult kibocsájtó pontok,karsztforrások felé tart. 

A fent mondottaknak megfelelően, a Felső-Szinva és Miskolc-Tapolca 

közötti terülten így kifejlődött vízválasztó hátságtól a karsztvíz 

áramlását meghatározó gradiensek főleg Keltre Miskolc-Tapolca felé, 

ÉS Nyugatra, a Szinva- fő (Csöves) forrás irányába tartanak (Ábra 

10.). 

Ábra 10. A Felső- Szinva völgyön keresztül kialakult karsztviz rendszer 
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Ábra 11. bemutatja az István karsztvíz-rendszer Würm és Riss eljegesedések eróziós 

szintjein kifejlődött forrásbarlagjait, amelyeket a Würmöt követő deglaciáció mintegy 45 

méter vastag mésztufa lerakódása eltemetett, korlátozva a víz szabad kifolyását. 

Eredményeként a karsztvíz jelentősen visszaduzzadt a karsztos tömeg belsejében oly 

mértékben, hogy a Soltész-akna (Apopendix 3.) süllyesztésével feltárt Riss emeleti 

forrásbarlang az aktív Würm emeleti karszvitrendszer árvízi túlfolyójává vált. 

Ábra 11. Az István karsztvízrendszer Lillafüred térségében, a Jelen, Würm 
és Riss eróziós szintek, a Würm és Riss eltemetett forrásbarlangjai (G. L. 

Seymour, M.Sc., 2012).  
 

 

 
A fent mondottaknak megfelelően, és a terület domborzatából származó 

hidrográfiának köszönhetően - 

 Észak és Nyugat felé, a Szinva- Fő (Csöves) forrás komplex 

irányába nincs számot tevő felszíni elfolyás és kis mélységű 

talajvíz áramlás a Lovastanya szennyezett térségéből, 

 a Szinva- fő (Csöves) forrás szerves, fekália eredetű 

szennyeződését az Oroszkúti Lovastanyáról az aktív 

karsztrendszerbe beömlő és / vagy beszivárgó szennyezett, 

felszínen elfolyó és talajban elszivárgó vizekből kapja, ami azután 
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vízfolyásos karsztjáratokon keresztül nagy sebességgel folyik le a 

Szinva-Fő (Csöves) forrás karsztvíz rendszerébe (Ábra 12, folyamatos 

piros nyíl). 

 a Lovastanya térség felszínen elfolyó szennyezett vizeinek csupán az 

Oroszkúti víznyelőhöz, és onnan a Szinva- Turista (Felső) forráshoz 

van felszíni, vagy felszín közeli, nem karsztos elfolyása az Oroszkúti- 

völgy mentén (Ábra 12. Szaggatott rövid, piros nyilak sorozata), ami 

MIVÍZ vizsgálata szerint is, valóban, a Lovastanya szerves eredetű 

szennyezését szállítja a Szinva- Turista (Felső) forrás térségébe, illetve 

a vízkészletébe, amit MIVÍZ a forrás mellett kihajtott táróból szivornya 

rendszerrel termel a vízellátás számára. 

 

Ábra 12. Az Oroszkúti Lovastanya fekáliás szennyezésének útjai a Szinva 
forrásokhoz. 

 

 

 

 .  
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8. A Szerző véleménye a felelősséget illetően 
 

A Szerző elképzelhetetlennek tartja azt, hogy Miskolc város vízellátásának a 

biztosításába bevont, és itt megnevezett szakértők szakismeretei egyaránt oly 

alacsonyak lennének, hogy az itt felsorolt alapvető hibákat hajlamosak lennének 

egyöntetűen elkövetni, mert ez a hazai felsőoktatás elfogadhatatlan színvonalára 

utalna. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kérdéses szakértők a gazdasági 

vállalkozásokat kívánták támogatni a szakértői kötelességük, a közvagyon, 

közegészség és rendelkezésre álló felújuló, pótolhatatlan ivóvíz készletek terhére, 

ami viszont a szakértők egyéni, szakmai etikájának súlyos hiányát hozza a felszínre. 

A Szerző szükségesnek látja a Vízügyi Igazgatóság megalapításának indoklásául 

szolgált, és vonatkozó Alkotmányi alapvetés megismétlését: - 

"A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 

mindenki kötelessége".  

Ennek jegyében a vízvédelemmel és a károsodás megszüntetésével 

meghatalmazott állami hivatalok kárvédelmi feladatainak egyike, a vízminőség 

megőrzése és az abban beállott károsodás, vízszennyezés elleni védekezés, és 

vízminőségi kár elhárítása. 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi. LVII. törvény" (továbbiakban Vgt.) ), 

valamint "a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény" (továbbiakban Kt.) rendelkezései szerint a vízminőségi kárelhárítás 

alapvetően a vizeket, illetve a környezetet veszélyeztető, károsító 

környezethasználó feladata, aki  felelősséggel tartozik, és a vízügyi hatóság 

által meghatározott intézkedések megtételére is köteles. Ennek megfelelően, 

a károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy 

károsító tevékenységet, és köteles gondoskodni a tevékenysége által 

bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet 

helyreállításáról. 
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 A károsodáshoz vezető, és annak lehetőségét tagadó szakvélemény 

kibocsájtása nem kielégítő szakmai ismeretekkel, vagy gazdasági érdekből a 

vonatkozó hatóság megtévesztéséhez vezet, valamint hamis jogi alapot 

létesít a károsító tevékenység végrehajtásához, ezért a kérdéses szakértő 

részese a károkozásnak. Ennek megfelelően a kérdéses, a szennyeződést 

tagadó szakértő és a fekáliás eredetű biológiai szennyezést okozó vállalkozás 

együttesen felelősek a károsító tevékenység megszüntetéséért és a 

károsodás felszámolásáért. 

A gazdasági vállalkozások ilyen, a vízellátásba bevont, lét és közegészség 

tekintetében nagy fontosságú, felújuló ivóvíz minőségű források terhére elkövetett 

tevékenység bátorítása, támogatása és alkalmazása a nemzeti vagyon és a 

lakosság létérdeke ellen elkövetett tevékenység, ezért büntetendő, és folytatása 

megengedhetetlen. A vonatkozó hatóságoknak alkalmazniuk kell szabályozó és 

büntető felhatalmazásukat a gondjaikra bízott környezet és természeti források jó 

állapotának megőrzése, illetve visszaállítása céljából, mert erre kaptak mandátumot 

a választott törvényhozóktól és kormánytól. 

A fenti, Vgt és Kt törvényekben előírt kimenetelek biztosításához szükséges hatósági 

intézkedések azonban nem voltak elég hatékonyak a megkívánt eredmények 

eléréséhez, a szennyeződés fokozódott oly mértékben, hogy a forrást ki kellett zárni 

a vízellátásból. A mulasztó hatóságok jogi kötelessége most a bekövetkezett 

környezetkárosodás megszüntetését szorgalmazni a számukra delegált hatalommal. 
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APPENDIX 1 – Vízbázis védőidom 

 

IDÉZET: https://miviz.hu/rolunk/ivoviz-szolgaltatas/vizbazisvedelem 

 

Vízbázisvédelem – by MIVÍZ KFT 

A magyarországi közüzemi vízellátó rendszer vízigényét 65% – ban sérülékeny 

vízbázisok biztosítják, nincs ez másképpen Miskolc városa esetében sem.  

A miskolci karsztforrások vízutánpótlási területe a Bükk hegység keleti területe. A 

karszthegységre csapadék formájában lehullott víz a felszín alá szivárogva, vékony 

érhálózaton, vagy akár barlang méretű karsztjáratokon keresztül, a karsztforrásokon 

lép újból a felszínre. A vízbázisvédelem célja, olyan környezetvédelmi megelőző 

intézkedések sora, melyeknél, egyrészt megelőzzük, hogy a felszínen minél 

kevesebb veszélyes szennyező anyag keletkezzen, másrészt, ha már a felszín alá 

került a szennyeződés, akkor olyan ellenőrző rendszer kell üzemeltetni, mely 

előrejelzést és figyelmeztetést ad a szennyezés létére, hogy a megfelelő üzemelési 

intézkedést meg lehessen tenni.  

A bükki mészkőtömbből származó karsztvíz számos fizikai és kémiai tulajdonsága, 

így hűs és friss élvezeti értéke biztosítja, hogy legjobb minőségű vizet tudjuk a 

miskolci vízellátó rendszerbe átadni. Számos előnye mellett, viszont hátránya a 

sérülékenysége, aminek kivédésére a MIVÍZ Kft. jelentős energiát fordít. A 

sérülékenységét egyrészt egy több millió év alatt kialakult természetes, földtani-

szerkezeti felépítési adottság és az időjárás viszonyok együttes hatása határozza 

meg, másrészt mesterséges körülmények, melyekben mi magunk emberek vagyunk 

a főszereplők. A karsztforrások védőterületén élő, tevékenykedő, dolgozó emberek 

erős környezeti terhelésnek teszik ki a területet annak ellenére, hogy jelentős része 

a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik. Társaságunk az elmúlt években jelentős 

pénzügyi, anyagi és szakmai ráfordítások mellett, bejárásokat, ellenőrzéseket, 

felszólításokat tett és tesz annak érdekében, hogy a karsztvíz vízminősége 

megfelelő legyen, és hogy Miskolc város biztonságos vízellátása biztosítva legyen. A 

MIVÍZ Kft. a bükki védőterületen vízbázisellenőrzést végez, ellenőrző rendszert 

működtet a megfelelő vízmennyiség és vízminőség biztosításához. A víztermelő 

telephelyeken a karsztforrások nyers-vizét 24 órás forrás monitoring rendszerrel 

ellenőrzi, a riasztási határértéket meghaladva azonnali rendszerből történő 

kizárással. 

A vízkivételek környezetében a védettség állapotának megfelelően a szennyezés 

megelőzésének egyik fontos eszköze a védőterületek, védőidomok kijelölése. A 

https://miviz.hu/rolunk/ivoviz-szolgaltatas/vizbazisvedelem
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védőterület a forrás környezetében kijelölt, körülhatárolt terület (akár elszakadva a 

forrástól), melynek biztonságba tartására a tevékenységek végzését hatósági 

rendelkezések, intézkedések korlátozzák. A miskolci karsztforrások utánpótlási 

területén a szennyező részecske elérési ideje a forráshoz rendkívül kicsi, és a 

védőterületnek jelentős részén hiányzik az a védő-szűrő réteg, mely 

megakadályozná, hogy a szennyező anyagok leszivárogjanak a karsztforráshoz, 

ezért a miskolci karsztforrásokat üzemelő sérülékeny kategóriába sorolták. 

A vízbázisokból történő, jó minőségű víz kitermelését, a kockázati tényezők 

figyelembevételével a tevékenységek ellenőrzésével és monitoring (ellenőrző) 

rendszer működtetésével biztosítjuk. 

A vízbázisok védelme érdekében a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint az 

ezt módosító 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet védőterületek meghatározásának 

kötelezőségét írta elő. 

KEOP-2.2.3/a-2008-0012 pályázat „Miskolc város üzemelő sérülékeny karsztos 

vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” címmel a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata teljesítette a Kormány 123/1997 (VII.18.) számú, a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló rendeletét.  

A jogszabály előírásai alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 4672-32/2012. ügyiratszámú 

határozatával a Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hideg vizes karsztforrások 

védőterületeit és védőidomát a hatályos jogszabályok, valamint a diagnosztikai 

vizsgálat alapján kijelölte. 

A határozatban rögzítésre kerültek az egyes védőövezetek kialakítására és 

használatára vonatkozó előírások, korlátozások és intézkedések. 

 

Védőterületekre, védőidomokra általában vonatkozó előírások: 

1. A vízi-létesítmény tulajdonosa a védőidom, a védőterület kijelölésével, 

fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból 

eredő károkért külön jogszabály előírásai szerint köteles helytállni. 

2. A jelenlegi területhasználat csak úgy változtatható meg, hogy az új 

területhasználat a korábbinál vízbázisvédelmi szempontból kedvezőbb legyen 

és kielégítse a jelen határozatban az érintett területre vonatkozó tiltásokat, 

korlátozásokat. 

3. Minden olyan tevékenység, ami a felszín alatti vízbe szennyezőanyag 

bemosódását, zavarosságot eredményez, tilos.  
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Hidegvizes karsztforrások védőterületeit és védőidomait bemutató térkép - 
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4. Karsztforrás foglalásához és meglévő forrásfoglalás átalakításához környezeti 

hatásvizsgálat/egyedi vizsgálat szükséges. 

5. A vízfolyások (Tatár-árki-patak, Garadna-patak, Szinva-patak, Lidó-árok) 

védőövezetekkel érintett szakaszain a vízfolyás kezelője, továbbá a Hámori-tó 

kezelője szennyezőanyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy 

lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a 

bevezetésére vonatkozóan nem adhat befogadói nyilatkozatot, ilyen észlelése 

esetén soron kívül értesítenie kell a Felügyelőséget. 

6. A csatornára való rákötés lehetőségével nem rendelkező épületek, 

létesítmények esetén, a szennyvíz rendszeres elszállítását igazoló 

dokumentumokat meg kell őrizni, és a vízbázis üzemeltetőjének kérésére azt 

át kell adni. A szennyvízgyűjtők állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.  

7. A vízbázisok védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények, 

tevékenységek telepítése, végzése vonatkozásában – jelen határozatban 

nem nevesített tiltásokat és korlátozásokat – a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 10., 11., 12., és 13. §-a és 5. számú melléklete tartalmazza, így az 

eljáró hatóságoknak, szakhatóságoknak, ill. az ingatlanok, létesítmények 

tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak mindenkor az abban foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 

Védőterületekre, védőidomokra vonatkozó előírások: 

1)    Belső védőövezet, védőidom 

a.) Belső védőövezet, védőidom a vízművek körbekerített üzemi területén 

belül: 

• A belső védőterületeket magukba foglaló földrészleteknek – az 

építmények tulajdonjogától függetlenül – állami vagy önkormányzati 

tulajdonban kell állniuk, ill. maradniuk.  

• A belső védőterületeken csak a vízkivételek létesítményei és olyan más 

létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételekhez csatlakozó 

vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják.  

• A védőterületeken a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott 

csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek.  

• A belső védőterületeken mezőgazdasági tevékenység végzése tilos, a 

területen lehetőleg összefüggő füvesített felületeket kell kialakítani. A 

gyepesített terület rendben tartása kizárólag kaszálással megengedett, a 

trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő és gyomirtó 

szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, 

szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. A vezetékek 

védősávjában, ill. a vízkezelő (fertőtlenítő) és tároló műtárgyak 

védőterületén fák, fás szárú növények nem telepíthetők. 
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• A belső védőterületeken rendszeresen a vízilétesítmények 

üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát 

végeznek és külön jogszabályban meghatározott rendszeres 

egészségügyi ellenőrzésen részt vesznek. Belépésre jogosultak továbbá 

az ott dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult 

hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterületek tulajdonosa 

(kezelője) erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A 

belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen 

ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak 

b.)  Belső védőövezet, védőidom a vízművek bekerített üzemi területén 

kívül: 

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy 

üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, 

illetőleg a vízbe szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos. 

• Új lakóépület építése, meglévő épület eredeti rendeltetéstől eltérő 

használata, hasznosítása, bővítése a vízügyi hatóság és a vízbázis 

üzemeltetőjének hozzájárulásával engedélyezhető. 

• Belterületi ingatlanokon vízbekötéssel ellátott épület, szenny- és/vagy 

használtvíz keletkezésével járó tevékenység csak szennyvízcsatornára 

csatlakozással engedélyezhető, illetve maradhat fenn. Külterületi, illetve 

zártkerti ingatlanokon meglévő létesítményeknél – ahol a rákötés 

megoldható – a szennyvízgyűjtés, elvezetés szintén csak 

szennyvízcsatornával történhet. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon 

szennyvízcsatorna hiányában a szenny- és használt-vizek gyűjtését zárt 

gyűjtőmedencében kell megoldani, biztosítva az összegyűjtött szenny- és 

használt-vizek engedélyezett tisztítótelepre történő elszállítását és a 

rendszeres elszállítás ellenőrizhetőségét is.  

• Külterületi és zártkerti ingatlanokon új, vízfelhasználással, szenny- és/vagy 

használt víz keletkezésével járó létesítmény tilos. 

• A védőterületen keletkező szennyvizeket nyomáspróbával ellenőrzött, 

védőcsőben elhelyezett szennyvízcsatornában kell kivezetni a 

védőterületről.  

• Hatósági engedélyhez kötött tevékenység engedélyezése csak a vízbázis 

üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetés alapján történhet. 

• Önellátás céljából vagy azt meghaladó mértékben háztáji állattartás, 

kedvtelésből haszonállat tartása, továbbá sportcélú állattartás új 

tevékenységként tilos. Meglévő állattartás az előírások betartásával 

folytatható, bővítése, az álltalétszám növelése azonban nem 

megengedett. Háziállatok (kutya, macska és – korlátozott számban – 

baromfi) tartása megengedhető. 

• Növényvédő szerek alkalmazása csak közérdekből, illetve a 

vízbázisvédelmet is szolgáló erdőfenntartás érdekében engedélyezhető. 
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Az alkalmazott növényvédő szerek kiválasztása során biztosítani kell az 

ökológiai gazdálkodásban alkalmazott, gyorsan lebomló, természetes 

eredetű anyagok használatát. 

• Bányászat új tevékenységként, valamint meglévő bányák bányatelkének 

bővítése tilos. 

• A védőterületeken csak a minimálisan szükséges veszélye vegyi anyag 

szállítása engedélyezett, haváriás szennyezések megelőzését, 

minimalizálását lehetővé tévő kiszerelésben, csomagolásban. 

• Új út csak a már beépítésre kijelölt terület megközelítése érdekében, 

vízzáró csapadékvíz elvezető rendszerrel építhető. Meglévő utak 

felújításához, átépítéséhez figyelembe kell venni a vízbázisvédelmi 

előírásokat. 

• Új gépjármű parkoló (csapadéktól nem védett gépjármű-várakozóhely), 

meglévő parkoló bővítése tilos. [Amennyiben gépkocsik, járművek, gépek 

elhelyezése szükséges, azt fedett (zárt), műszaki védelemmel ellátott 

helyen kell megoldani.] 

• Kutatófúrás, kút csak vízbázisvédelmi, egyéb környezetvédelmi vagy 

tudományos célból engedélyezhető. 

A területen tilos: 

1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül  

2. Szennyvíztisztító megléte, építése 

3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése 

4. Házi szennyvízszikkasztás 

5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  

6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása  

7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése  

8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása 

9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre 

10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton 

11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és 

hulladék elhelyezés 

12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek 

elhelyezése 

13. Szennyvíziszap tárolása 

14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése 

15. Dögkutak létesítése és működtetése 

16. Technikai sport tevékenység (pl. rally) 

17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység 

18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett 

vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével 

19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése. 
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2)    Külső védőövezet, védőidom 

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy 

üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, 

illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény 

kerülhet, tilos. 

• További beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

• Hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket az érvényes engedélyek 

szerint, hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket engedély 

nélkül, jelen határozat előírásainak figyelembevételével lehet végezni. 

• Új épület, valamint meglévő épület hasznosítása korlátozott számban, a 

vízügyi hatóság és a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával abban az 

esetben engedélyezhető, ha a védett vízbázisra káros hatást nem 

gyakorol. 

• Belterületi ingatlanokon vízbekötéssel ellátott épület, szenny- és/vagy 

használt-víz keletkezésével járó tevékenység csak szennyvízcsatornára 

csatlakozással engedélyezhető, illetve maradhat fenn. Külterületi, illetve 

zártkerti ingatlanokon meglévő létesítményeknél – ahol a rákötés 

megoldható – a szennyvízgyűjtés, elvezetés szintén csak 

szennyvízcsatornával történhet. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon 

szennyvízcsatorna hiányában a szenny- és használt-vizek gyűjtését zárt 

gyűjtőmedencében kell megoldani, biztosítva az összegyűjtött szenny- és 

használt-vizek engedélyezett tisztítótelepre történő elszállítását és a 

rendszeres elszállítás ellenőrizhetőségét is. 

• Külterületi és zártkerti ingatlanokon új, vízfelhasználással, szenny- és/vagy 

használt-víz keletkezésével járó létesítmény tilos. 

• Házi-kertek művelése, kiskertművelés, parkgondozás növényvédőszerek, 

gyomirtó szerek használata nélkül végezhetők. 

• A vízbázisvédelmi szempontokat erdőművelés, erdőgazdálkodás során is 

figyelembe kell venni. 

• A védőterületeken csak a minimálisan szükséges veszélye vegyi anyag 

szállítása engedélyezett, haváriás szennyezések megelőzését, 

minimalizálását lehetővé tévő kiszerelésben, csomagolásban. 

• Új út csak a már beépítésre kijelölt terület megközelítése érdekében, 

vízzáró csapadékvíz elvezető rendszerrel építhető. Meglévő utak 

felújításához, átépítéséhez figyelembe kell venni a vízbázisvédelmi 

előírásokat. 

• Új gépjármű parkoló (csapadéktól nem védett gépjármű-várakozóhely), 

meglévő parkoló bővítése tilos. [Amennyiben gépkocsik, járművek, gépek 

elhelyezése szükséges, azt fedett (zárt), műszaki védelemmel ellátott 

helyen kell megoldani.] 

• Kutatófúrás, kút csak vízbázisvédelmi, egyéb környezetvédelmi vagy 

tudományos célból engedélyezhető. 
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• Régészeti feltárás csak a vízbázis üzemeltetőjével lefolytatott előzetes 

egyeztetés alapján kerülhet sor.  

• A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység csak olyan céllal 

történhet, amely a vízbázisvédelem érdekeit szolgálja.  

• Barlangkutatás és barlangkiépítés csak olyan módon végezhető, amely 

összeegyeztethető a vízbázisvédelmi érdekekkel és kizárja a vízbázis 

szennyezését. A tervezett munkálatok, ill. tevékenység megkezdése előtt 

egyeztetni kell a védett vízbázis üzemeltetőjével. 

 A területen tilos: 

1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 

2. Szennyvíztisztító megléte, építése  

3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése  

4. Házi szennyvízszikkasztás  

5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  

6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása  

7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése  

8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása  

9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre  

10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton  

11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék 

elhelyezés  

12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek 

elhelyezése 

13. Szennyvíziszap tárolása  

14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése  

15. Dögkutak létesítése és működtetése  

16. Technikai sport tevékenység (pl. rally)  

17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység  

18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis 

üzemi céljait szolgáló kivételével  

19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése. 

 

 3) Hidrogeológiai védőövezet, védőidom  

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy 

üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, 

illetőleg a vízbe (6 hónapon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény 

kerülhet, tilos. A területen tilos: 1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 

Page 45 of 62 2. Szennyvíztisztító megléte, építése 3. Települési folyékony és 

szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése 4. Házi szennyvízszikkasztás 5. 

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 6. Ásványolaj és -termékek 
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előállítása, feldolgozása 7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése 8. 

Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása 9. Hígtrágya és 

trágyalé kijuttatása termőföldre 10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton 11. 

Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék 

elhelyezés 12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek 

elhelyezése 13. Szennyvíziszap tárolása 14. Szennyvíziszap termőföldön történő 

elhelyezése 15. Dögkutak létesítése és működtetése 16. Technikai sport 

tevékenység (pl. rally) 17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység 18. 

Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis üzemi 

céljait szolgáló kivételével 19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése. 

4) Vízfolyásból és felszíni lefolyási területről származó, közvetett utánpótlás alapján 

kijelölhető védőterület Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, 

melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet 

természetes védettsége, illetőleg a vízbe (6 hónapon belül le nem bomló) szennyező 

anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos. A területen tilos: 1. Lakóépületek megléte, 

építése csatornázás nélkül 2. Szennyvíztisztító megléte, építése 3. Települési 

folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése 4. Házi 

szennyvízszikkasztás 5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 6. 

Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása 7. Veszélyeshulladék-

ártalmatlanító megléte, elhelyezése 8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, 

hulladékaik tárolása 9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre 10. Növényvédő 

szer-kijuttatás légi úton Page 46 of 62 11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket 

meghaladó mértékben) és hulladék elhelyezés 12. Növényvédő szeres eszközök 

mosásából származó hulladékvizek elhelyezése 13. Szennyvíziszap tárolása 14. 

Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése 15. Dögkutak létesítése és 

működtetése 16. Technikai sport tevékenység (pl. rally) 17. A karsztos vízadót érintő 

bányászati tevékenység 18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús 

vízkivétel, a védett vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével 19. Csapadék 

szennyvízcsatornába történő bevezetése. Különösen tilos: 1. Szennyező anyagnak, 

illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag 

keletkezéséhez vezető anyagnak a bevezetése minden olyan felszíni vízfolyásba, 

mesterséges tóba, amely közvetlen kapcsolatban van a felszín alatti vízzel. 2. 

Minden olyan tevékenység, ami a felszíni lefolyást megnöveli. A MIVÍZ Kft. 

mindennapi intézkedései, ellenőrzései a vízbázisvédelem érdekében A 

jogszabályokban meghatározott feladatokkal járó kötelezettségek teljesítése 

érdekében a védőterületen ellenőrzést végzünk, és szükség esetén az arra 

hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezünk. A 

jogszabály alapján, évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a 

védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen 

folytatott tevékenységeket is. A védőidom, védőterület veszélyeztetésének, 

szennyezésének, károsításának esetén az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, vagy az illetékes Önkormányzatot kell értesíteni. 

Társaságunknál a vízbázisvédelmi intézkedési terv tartalmazza a tevékenység 

irányítását, a feladatok szervezeti egységekre bontását, a teljesítési határidők és 
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felelősök megnevezésével. A feladatok között szerepel a miskolci karsztforrások 

védőterületének bejárása, a védőidomon található bükki települések, ipari üzemek, 

valamint a területen lévő egyéb potenciális szennyező-források (pl. katonai 

objektumok, erdészházak, vadászházak, üdülő és pihenő helyek, turista pihenők, 

kempingek, vadetetők) ellenőrzése, valamint bekérjük a szennyvízelvezető és 

gyűjtő-kezelő rendszerük, iszapelszállításuk engedélyeit, igazolásait. Megkeressük a 

miskolci karsztforrások védőidomán található bükki települések Polgármesteri 

Hivatalát és közüzemi szolgáltatóit nyilatkozattételre, egyedi kérdőív kitöltésével. A 

miskolci karsztforrások Page 47 of 62 védőterületén, vízbázisvédelmi szempontból 

fontos felszíni vizekben, akkreditált vízminőség vizsgálatokat végzünk. A felmérések 

eredményeit jegyzőkönyvben és térképi formában rögzítjük, és tárgy év végén 

tevékenységünk összefoglalóját a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala és az B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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APPENDIX - 2. Oroszkúti nyomjelzés 

 

Az Oroszkúti víznyelő – Szinva- Fő, Csöves forrás (Közép-Szinva 1, 

Csöves, Vízmű forrás) kapcsolatának vizsgálata sózásos nyomjelzéssel 

 

Írta: Gyenge Lajos 

 

A vizsgálatot végezte: Gyenge Lajos és csoportja. 

A VITUKI -t képviselte: Magyari Gábor geológus 

 

1961. július 14-en délután elzártuk a nyelőbe ömlő patak gátját és felduzzasztottuk a 

vizet a másnapi vizsgálatokhoz. 7 m3 víz összegyűjtése után, 15-én hajnalban 

beoldottunk 500 kg konyhasót, amit 7 óra 45 perckor a fIuoreszceinnel együtt 

engedtünk a víznyelő aknába.  

Az oldat a forrásban este 20 óra 5 perckor jelent meg először és 16- an 4 óra 10 

percig áramlott a barlangrendszeren keresztül. 

A festéket most is kiszűrte a nyelőt kitöltő hordalék, mint az előző évi festésnél, 

amiből arra következtethetünk, hogy még sok agyagos üledék van a víznyelő 

járatában. 

A vizsgálat diagramját mellékelem. Jellegzetesen hasonlít az előző évben elvégzett 

két vizsgálat eredményéhez.  

Ez évi vizsgálatainkhoz - kérésünkre - a Vituki kiküldte hozzánk Magyari Gábor 

geológust, akinek ellenőrzése mellett végeztük a vizsgálatokat.  

A Vituki 150 kg sóval és 3 kg fluoreszceinnel járult hozzá a vizsgálatokhoz. A 

Miskolci Városi Vízmű 350 kg sóval és gépkocsival segítette munkánkat. A Magyar 

Karszt és Barlangkutató Társulat 300.-Ft-tal, a Diósgyőri Vasas Természetbarát 

Egyesület 500 Forinttal és sátorlapokkal nyújtott támogatást, a Magyar Hidrológiai 

Társaság pedig a havonta felmerült útiköltségeink megváltásával, 1200 Ft-ot juttatott 

a táborozás költségeihez. Ez őszesen  

2000 Forint, ezzel szemben az összes kiadásunk 2690.54 Forint volt.  
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G.L. Seymour jegyzetei: - 

 

 Só és fluoreszcein indítása:  15. July 1961    7:45 o’clock 

 Só megjelenése a Csöves forrásban: 15. July 1961  20:05 o’clock  

Utazási idő:                  12:20 hours: min 

 Maximum utazási sebesség:       1600m /12:33 hr = 128.76 m / hr 

  

A sófelhő átvonulásának befejezése     16. July 1961 04:10 óra 

 A sófelhő átvonulásának időtartama:                     8:05 óra 

 Minimum utazási sebesség:       1600m / 20:42 hr =    87.19 m / hr 

 

 Topográfiai gradiens: 

 Oroszkúti víznyelő tszf.                   560 m  
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 Csöves forrás átlagos vízszintje:-    345 m tszf  

 Távolság: Oroszkúti víznyelő – Csöves forrás: -          1600 m 

 Topográfiai gradiens, GradNW  (560m – 345m) / 1600m = 0.1344 m/m 

 (vagy 13.44 % lejtő) 

 

A Csöves forrásba felszálló vizet vezető kürtő 

(Léczfalvy (1970) ábrája) 
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Csöves forrás és Oroszkút karsztvíz rendszereinek kapcsolata 

G. L. Seymour, M.Sc., 2012. 

 

 

 

  

Források: - 

Gyenge L., 1961, Az Oroszkúti víznyelő sózásos nyomjelzése, a Miskolci Herman 

Ottó karszt és barlangkutató Csoport Jelentésében az 1961. július 1-től 17-ig tartó 

Kutató Tábor munkájáról, Karszt és Barlangjutási Tájékoztató, MKBT, Budapest, 

1961. szeptemberi szám. 

Léczfalvy,S., 1970, A Szinva-forrás foglalása Miskolc részére, Vízügyi Közlemények, 

1970, 52 (1), Pp. 41 – 70. 

 

 

 

 



Page 51 of 61 
 

 

APPENDIX – 3.  Felszíni, topográfiai vízgyűjtő területek – 

történelmi visszatekintés 
 

1. KARSZT-ANKÉT – 1966 – A Felső-anizuszi mészkő 

forrásainak topográfiai vízgyűjtői 
 

A Bükk- hegység karsztkutatói, a Magyar Hidrológiai Társaság Miskolci Osztályának 

Karszt és Karsztvízkutató Szakosztálya, elsőként kezdték lehatárolni a figyelemre 

méltó karsztforrások vízgyűjtő, védelmi területeit. Az első ilyen publikáció a felső-

anizusi mészkőréteg Lillafüred és Jávorkút közötti szakaszából táplálkozó  

karsztforrások felszíni vízgyűjtőiről 1966-ban jelent meg (Szabó, L.G. et al, 1966, pp 

36 - 37). 

Mivel a korai években a felső-anizuszi mészkőben kialakult lillafüredi István 

barlanghoz kapcsolt karsztforrás nem volt ismert, a Létrástető környékén jelzett 

vizek pedig az Anna és Soltészkerti forrásokba jelentek meg, ezért kialakult a közhit, 

miszerint ezen források vízgyűjtői Létrás környékén foglalnak helyet. Ezt a felfogást 

tükrözte Ankét-1966.  

A felső- anizuszi mészkő jelentős karsztforrásainak vízgyűjtői 
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A felső-anizuszi mészkő forrásai – csapadék és vízgyűjtő viszonyok 

Forrás 

 
Megállapított vízgyűjtő terület, km

2 

 
Évi csapadék Forráshozam 

Be
szi
-

vár
gá
s, 

Száma aA bA B C 
Össze

s 

Évi 

átlag, 

mm 

Vízgyű

j-tőre 

hullott, 

1000 

m
3
 

Évi 

Átla

g,   

1000 

m
3
 

Napi 

Min és 

Max, 

m
3
 

% 

Anna 

I-II    

(F.7) 

1 
1.13

4 

0.11

4 

0.18

5 

0.46

6 
      

2 
0.78

1 

0.29

0 

0.71

7 
-  800 2950 1200 2160 41 

Össze

s 

1.91

5 

0.40

4 

0.90

2 

0.46

6 
    9730  

 
aA+b

A= 

2.31

9 

B+C

= 

1.36

8 
3.687      

            

Nagy 

Sebes 

(F.3) 

 
1.26

6 
 

0.91

2 
 2,178 820 1790 720 14 40 

    

 

 

    14000  

            

Garad-

na I   

(F.1) 

1 
0.53

4 

0.24

6 

0.84

9 

0.10

2 
      

2 
0,08

3 
    850 1540 1800 860 X 

Össze

s 

0.61

7 

0.24

6 

0.84

9 

0.10

2 
    1590 

40-

50 

 
aA+b

A 

0.86

3 
B+C 

0.95

1 
1.814      

aA = víznyelőkkel jellemzett enyhe lejtésű, többnyire mély fekvésű mészkőfelszín 

bA = a vízgyűjtőről kifelé vezető völgyek irányába lejtő, víznyelő nélküli 
mészkőfelszín 
B = agyagpala 
C = eruptívum 
X = a forráshoz még a VI.1-ig terjedő, feltételezett vízgyűjtő tartozik 
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2. Az István és Anna karsztvízrendszerek azonosítása 

Későbbi vizsgálatok, - 

 a Soltész-akna süllyesztése, és 

 a mésztufával magasan feltöltött Felső- Szinva völgy hidrológiai viszonyainak 
felderítése, valamint  

 a negyedkori klímaváltozások és az óceáni vízszintek azokhoz kapcsolt 100 - 
120 méter nagyságrendű oszcillációja hatására kialakult szakaszos 
bevágódások és feltöltődések vizsgálatai 

 kiderítették, hogy – 

a Lillafüred térség mintegy 45 méter vastag, görgeteg rétegre települt 
mésztufa két, a Riss és Würm jeges ciklusok barlangszintjeit fedi el. 

 A Soltész aknából Nyugatra kihajtott táró egy mésztufával kitöltött és az 
egykor Riss eróziós szintbe csatlakozó forrásbarlangban haladt. 

 A mészkövet  elérve, a táró feltárt egy aktív szifont, amely most a 
mélyebb szintű, Würm eróziós szintbe csatlakozó aktív forrásbarlang 
egyik túlfolyójának a szerepét tölti be. 

A Soltész akna térképe – Az eltemetett István karsztvíz rendszer Riss emeleti 
forrásbarlangja (Kovács A. és Seymour G.L). 
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A legalksó, Würm eróziós szinten elhelyezkedő aktív forrásbarlang vizét a mésztufa 
alapzatát képező görgeteg rétegnek adja le, amelynek nagy, összefüggő hézagai 
vannak, de azok vízvezetését erősen korlátozza a görgeteget lefedő, gyenge 
vízvezetőtől vízzáróig változó jellegű mésztufa, amely a görgeteget nyomás alatt 
működő, feszített tükrű vezetővé alakította át. 

 A feszített tükrű vezetőben az áramlási sebesség mértékét a nyomás mellett a kőzet 
és víz összenyomhatósága szabályozza. Ez viszont meglehetősen kicsi, ennek 
következtében a víz magasan visszaduzzad a karszt belsejében oly annyira, hogy a 
karsztvízszint látható mélységesig felemelkedik a Soltész aknában, valamint 
Soltészkerti mésztufa barlang déli végében feltárt mészkő szifonokban. 

Nagy vízhozamok idején a szifonok erősen túlfolynak a felszínre. 

 

Az István és Anna rendszerek vízgyűjtői 

By G. L Seymour 
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A Soltészkerti barlang hasonló jellegű szifojának  túlfolyását egy 80 méter hosszú, 
nagy átmérőjű betoncső szállítja le a Szinva mederbe, ahol az Soltészkerti 
időszakos forrás néven ismert. 

Az István barlanghoz kapcsolt vízrendszer karsztvizei a görgeteg rétegben 
szivárogva keverednek be az Anna források vizeibe. 

 

3. A Nagy- Sebes forrás vízgyűjtője 

A Nagy- Sebes forrás vízgyűjtője 

By G. L. Seymour 

 

Az ezredforduló első éveiben az Anna, a közbeeső Garadna- völgyi Wekerle és 
Margit források vízgyűjtői kerültek meghatározásra. 

Történelmi adatok alapján a Wekerle forrás az Anna karsztvízrendszer túlfolyójának 
bizonyult azzal, hogy –  

 1833-ban Stark András a felső- hámori mésztufában sikeresen hajtott 
vízkutató tárója, és az követő fokozott vízkivétel, valamint 

 Kessler Anna barlangban végzett forrásfeltáró munkálatai és az követően a 
források bekötése Miskolc vízellátásába 

lecsökkentette az Anna rendszer vízszintjét annyira, hogy az Őskohó  (később 
Wekerlének elnevezett forrás) elvíztelenedett. Az Őskohó egykori személyzete egy 
mélyebb szinten újra beindította a forrást, ami Kessler munkáját követően újra 
elvíztelenedett az Anna forrásokból történt vízkivétellel előidézett karsztvízszint 
süllyedése következtében. Jelenleg ez a forrás csupán az árvízi hozamokkal 
jellemzett időszakban működik. Az év nagy részében a foglalt forrás kis vízgyűjtő 
medencéjét száraz falevelek tölti ki. 
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4. A Kecskelyuk barlang állandó patakjának vizforrása 
 

A Kecskelyuk teljes hosszán végigfolyó patak állandó, de ingadozó hozamát 
vizsgálta a Szerző. 

A barlang Triász korú mészkőben fejlődött ki, falait erős, és gyakori szilnők borítják, 
és járatának keleti oldalán futó, mintegy 0.8 m magas, agyaggal erősen kötött 
kavicsos padkát a Würm eljegesedésre jellemző kavicsterrasokkal azonosította a 
Szerző. 

Érdekes módon, a barlang vízgyűjtő területe egy Harmadkorú, klasztikus kőzetekből 
épült területen kialakult nagy, teber- szerű mélyedésre esik. Minden más helyet 
elfolyó irányú félszíni folyásvonalak jellemeznek. 

Nyilvánvalóan, a beszivárgott, és patakon átfolyó víz alakította ki a mélyedést és 
szállította a letarolt anyagot keresztül a barlangon. A barlangi patak állandó jellege 
abból ered, hogy a teber-szerű mélyedés rétegvizeket vezető harmadkori 
képződményeket csapol meg. 

A Kecskelyuk barlang állandó patakjának vízforrása 

By G. L. Seymour 
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APPENDIX – 4. Horányiné mintavételei és a minták 
bakteriológiai vizsgálatainak eredményei 2015 - 2018 

években az Oroszkúti völgyben 
 

Idézet: – Horányiné Csiszár Gabriella, Kajtár Mónika, Dátumozatlan (hivatkozott 

dátumok alapján 2018. évi, vagy azt követő években), A Szinva-forrás 

vízbázisvédelmi kérdése, MIVÍZ Kft. Miskolc. 

3) Vízminőségi eredmények  
 

2015 – 2018 időszakra a Coliform, E-coli és csapadék adatok összehasonlítását 

végeztük el, mellyel szerettünk volna rávilágítani, hogy a szennyezés független a 

csapadékos eseményektől, vagyis direkt szennyezés történik, melynek feltételezhető 

forrása a lovastanya. Megjegyzendő, hogy az elemzést célszerű lett volna 

bükkszentkereszti csapadékadatokkal végezni, azonban ennek hiányában az a 

Jávorkúton, illetve Miskolcon mért csapadékadatokkal dolgoztunk. 
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A bakteriális terheléseket összehasonlítva a jávorkúti csapadékkal: Vannak olyan 

időszakok, ahol hasonló vagy nagyobb mennyiségű csapadék nem növelte a 

Coliform és/vagy E-coli számát. A legnagyobb bakteriális terhelés 2016-tól a nyári 

időszakra tehető, ami mutatja a fokozott emberi és állati tevékenységet a vízgyűjtő 

területen. 

A nyári időszakra fókuszálva megfigyelhetjük, hogy 2016-ban a bakteriális terhelés a 

csapadékos eseményt követően jelent meg, ebből következtethetünk, hogy a 

csapadék és a terhelés között kapcsolat volt. 
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2017-ben a nyári bakteriális terhelés kezdetben – csapadékos eseményt követően – 

hirtelen kezdett emelkedni. Ez utal a csapadék – bakteriális terhelés közötti 

kapcsolatra. A terhelés mértéke kezdetben csökkenő tendenciát mutatott. A kezdeti 

csökkenést a bakteriális szennyezés ismételt emelkedése váltotta. Az emelkedést 

csapadékos esemény ekkor nem előzte meg, ezért az függetlennek mondható a 

csapadéktól. A 2018-as évben a bakteriális terhelést kezdetben csapadékos 

esemény nem előzte meg, amely utal a szennyezés csapadéktól való 

függetlenségére. A csökkenő fázis csapadékos eseményei eltérően befolyásolták a 

bakteriális szennyezés alakulását. Első esetben a terhelés közvetlen a csapadékkal 

emelkedett, míg második esetben szinte nem is befolyásolta a csapadék a 

szennyezettség mértékét. Ezen jelenség oka lehet, hogy a szennyezett területen a 

szennyező forrás felszámolása – részben – megtörtént 
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A miskolci csapadékadatokkal történő összehasonlítás 2017-2018-ban, a problémás 

nyári időszakban: 2017-ben 3 csapadékos esemény történt Miskolcon. Az első 

egyidőben a jávorkúti csapadékkal, a második a terhelés növekedése előtt, a 

harmadik a terhelés csökkenő fázisában. 2018-ban a bakteriális terhelés 

megjelenésével egyidőben nem volt csapadékos esemény. 
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Összességében elmondható, hogy a bakteriális terhelés – csapadék kapcsolata 

mutat függetlenséget egymástól, amely direkt szennyezésre utalhat. A lovastanya, 

mint feltételezett direkt szennyező bizonyítására a bükkszentkereszti 

csapadékadatok, valamint további vizsgálatok – nyomjelzéses vizsgálat – 

nyújtanának segítséget. 

 

4) Korábbi kutatások, vizsgálatok  
 

1999-ben a területről készült hidrogeológiai hatásvizsgálat szerint a területről a 

csapadékvizek a víznyelős terület irányába folynak le, túlnyomó részben a felszínen, 

kisebb részben a felszín alatt néhány méter mélységben. 

 A terület geológiai felépítése, rossz területi beszivárgása miatt a Szinva források 

dinamikus vízkészletének töredéke származtatható csupán erről a területről. 

Természetesen ez nem tekinthető jelentéktelennek vízminőségi szempontból – 

ahogy ezt a tapasztalataink is mutatják – mivel egy példával élve: ha 1 m3 -nyi 

kifogástalan ivóvízbe 1/1000 l-nyi, lótartási területről származó 1 l-nyi szennyezett 

vizet öntenénk, nemigen innánk belőle. [Szlabóczky, 1999] 

A lehetséges vízáramlásokat, valamint a terület geológiai felépítését ábrázolja a 

hidrogeológiai szelvény [Nagy valószínűséggel Szlabóczky hidrogeológiai  térképe, 

az ahhoz csatolt és ábrázolt szelvény nem áll rendekezésre.  [A Szerző 

megjegyzése]. 

 


