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Bevezetés 

 

Kutatási témánk hazai ásványvíz lelőhelyeink hidrogeológiai és vízkémiai 

felmérése, bemutatása. Választásunk azért esett erre a témára, mert az utóbbi 

évtizedekben mind a világon, mind pedig Magyarországon számottevően 

megnövekedett az ásványvíz fogyasztók száma, megnőtt az ásványvizek iránti kereslet. 

 
1. ábra: Ásványvíz-fogyasztás Magyarországon (millió liter/év) 

(Nádasi és Udud, 2007) 

 

A másik ok, Magyarország természeti adottságaiban rejlik. Hazánk gazdag 

ásványvizekben, amely a Kárpát-medence földrajzi és földtani adottságainak 

köszönhető. 

Kutatásaink során szeretnénk bemutatni, hogy milyen ásványvizeket fogyasztunk ma, 

milyen jogi megítéléseknek kellett megfelelnie az ásványvizeknek a múltban és az 

Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően.. 

Munkánk során felmértük a jelenleg forgalomban lévő ásványvizeket. A lista 

összeállítása nehézségekbe ütközött. Kialakítottunk egy komplex adatbázist a víznyerő 

helyekre, a kutak létesítéskori adatai alapján. Elemeztük az ásványvizek a kémiai 

összetételét, a víztartó hidrogeológiai paramétereit és hidraulikai helyzetét. A 

hidrogeológiai adatokat rétegtani szelvényeken, a vízkémiai adatokat pedig Piper és 

kördiagramokon jelenítettük meg.  
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Az adatok országos szintű áttekinthetősége érdekében a rétegtani szelvényeket és a 

kördiagramokat víznyerő helyenként Magyarország digitális domborzati alaptérképén 

ábrázoltuk. Az ásványvíznyerő helyeket ezt követően csoportosítottuk a vízadó kőzet 

anyaga, a vízkémiai fácies, végül pedig az ásványvizekre vonatkozó rendelet 

„fogyasztási besorolása” értelmében. Végül értékeltük a paraméterekben megmutatkozó 

mintázatokat. Ez segítségül szolgálhat egy-egy területen a várható vízfeltárási és 

minőségi prognózis kialakításában. Kutatásaink eredményei a fogyasztókat is segítik, 

hogy választásuk során tisztában legyenek az egyes ásványvízfajták összetételbeli 

különbségeivel. 

 

 

1. Ásványvizek Magyarországon, történeti áttekintés 
1.1 Az ásványvíz fogalmának átalakulása 

 

Az Európai Unió-s csatlakozás előtt a természetes ásványvizek palackozásával és 

forgalmazásával foglalkozó jogszabályokat a 97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM 

együttes rendelet határozta meg, mely szerint: 

természetes ásványvíz olyan, természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt, elismert 

(törzskönyvezett) víz, amely, 

1. természetes vagy védelmi intézkedésekkel védett, felszín alatti vízadó 

rétegből származik, 

2. eredeténél fogva tiszta, 

3. mikrobiológiai szempontból nem kifogásolható, 

4. összetétele és hőmérséklete a víznyerő helyen közel állandó, vagy a 

természetes ingadozás határain belül van, 

5. összes, oldott ásványianyag-tartalma legalább 1000 mg/l vagy 500-1000 mg/l 

között van, és megfelel az 1. számú melléklet 2. pontjában meghatározott 

követelményeknek, amely szerint a víz nátrium tartalma legyen kisebb 200 mg/l-

nél és legalább egy táplálkozás-fiziológiai szempontból fontos összetevője 

alapján feleljen meg az alábbiaknak: 
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Megnevezés Határérték legalább, mg/l 

Kalcium, Ca 60 

Magnézium, Mg 20 

Fluorid, F- 0,8 

Jodid, J- 0,05 

 

6. kezeletlen vagy megengedett módon kezelték, 

7. az előírt módon palackozták.1

 

Dolgozatunk indítékául szolgált az Európai Unióhoz történő csatlakozással 

bekövetkezett jogszabályi átalakulás, amely az ásványvizek megítélését alapvetően 

megváltoztatta. A jelenleg érvényes 65/2004. a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az 

ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és 

forgalomba hozatalának szabályairól szóló együttes rendelet 59/2006. (VIII.14.) FVM-

EüM-SZMM együttes módosító rendelet értelmében2: 

Természetes ásványvíz: természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt, egy 

meghatározott eljárás szerint hivatalosan elismert víz, amely ásványianyag- és 

nyomelem tartalma, valamint egyéb összetevőinek következtében egészségügyi 

szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, és egyértelműen 

megkülönböztethető az ivóvíztől.3

1.2 Magyarország ásványvizei 

Hazánk Európa egyik ásványvíz lelőhelyekben leggazdagabb országa, számottevő 

felszínalatti vízkészlettel rendelkezik.4 A Magyarország területe alatt található litoszféra 

különlegesen vékony az európai átlaghoz képest.5 Ez kb. 60-100 km-es vastagságot 

jelent. Az elvékonyodott réteg az alsó- és a középső- miocénban lezajlott goedinamikai 

események következtében alakult ki. Emiatt hazánkban a hőáram 80-110 mW/m2 értéke 

sűrűség meghaladja az európai kontinensre jellemző, 70-90 mW/m2-es értéket. A 
                                                 
1 97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM együttes rendelet: a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz és 
az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz palackozásáról és forgalmazásáról 
2Dobos Irma (1992) 
3 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet: a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az 
ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának 
szabályairól 
4 Stegena és társai, 1975 
5 Royden és társai, 1983; Royden és Dövényi, 1988; Lenkey, 1999. 
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maximális hőáramsűrűség érték pedig 90-120 mW/m2 lehet6. Az országban a 

geotermikus gradiens értéke 50°C/km, ami részben a nagy hőáramsűrűségnek, valamint 

a jól szigetelő anyagoknak, mint a homok és az agyag köszönhető, melyek a Pannon-

medencét kitöltik. Az Alföldön és a Dél-Dunántúlon ez az érték magasabb az 

átlagosnál, míg a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken kisebb.  

A magas hőáramsűrűség és a jól szigetelő kőzeteink ellenére csak ritkán fordul elő, 

hogy egy kút vízhőmérséklete meghaladja a 100°C-ot, eddig csak 3 ilyen kutat 

ismerünk hazánkban.7 Az, hogy Magyarország milyen kivételes geotermikus 

adottságokkal rendelkezik az is bizonyítja, hogy az ország területének 70%-án lehet 

feltárni 30°C –ot meghaladó hőmérsékletű vizet.8

Hévíztároló képződményeink a Pliocén (felső-pannóniai) homok, homokkő (Alföld, 

Kisalföld, Dunántúli-dombvidék). Továbbá a Triász időszaki mészkő, dolomit, melyek 

fedett és nyílt tükrű víztárolók (Budai-hegység, Bükk, Dunántúl néhány helyén, 

Villányi-hegység) egyaránt lehetnek.  

 

 
2. ábra: A Duna-Tisza közének vízföldtani típusszelvénye (Mádlné Szőnyi J. 2006)9

 
 

                                                 
6 Dővényi és társai, 2002; Rolin és társai, 2002. 
7 Liebe, 2001, 2002. 
8 Liebe, 2001. 
9 Mádlné Szőnyi J. 2006 
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3. ábra: Egyszerűsített keresztszelvény a Budai Termálkarszton (Erőss és Mádl-Szőnyi, 
2009)10

 

Üledékes medencéink főként a Na-HCO3 és kloridos típusú vizeket tartalmaznak.  

A hazai termálkarsztvizek jellege nem tisztán Ca-Mg-HCO3, hanem a Cl felé tolódik el. 

A budai hévizek is kevert típusúak Na-Ca-Mg-HCO3 –Cl-SO4, s ezen belül számos 

változat fordul elő. 

Az összes oldott alkotó bizonyos helyzetekben kevés, 1000 mg/l alatt (miskolci, hévízi, 

csongrádi) de, közepes is lehet 3000 mg/l-ig (fővárosi, alföldi kutak), több kútban 10 

000 mg/l (hajdúszoboszlói, igali, mezőkövedi). Több helyen 10 000 mg/l felett 

(bükkszéki, sárvár-rábasömjéni, büki) értékű, az összes oldott anyag tartalom. 

Az ásványvizeket hőmérséklet szerint is osztályozzák11: 

hideg: >19 °C-ig 

langyos: 20-29 °C-ig 

meleg: 30 °C<, ez a hévíz.  

Papp Szilárd a hazai ásvány- és gyógyvizek kémiai szempontú csoportosítását az 

alábbiak szerint végezte el12:  

                                                 
10 Erőss és Mádl-Szőnyi, 2009 
11 Dobos Irma, 2009. 
12 Országos Közegészségügyi Intézet, 1952 
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1. Egyszerű termális vizek, 

2. Egyszerű szénsavas (savanyú) vizek, 

3. Alkáli-hidrogén-karbonátos (alkalikus) vizek, 

4. Kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos (földes-meszes) vizek, 

5. Kloridos (konyhasós) vizek, 

6. Szulfátos (keserűsós) vizek, 

7. Vasas vizek, 

8. Kénes vizek, 

9. Jódos-brómos vizek, 

10. Radioaktív vizek. 

Az egyes csoportokról az alábbi megállapítások tehetők13: 

1. Egyszerű termális vizek összes szilárd oldott ásványi anyag tartalma az 1000 

mg/l értéket nem haladja meg, hőmérsékletük általában 25˚C alatti. Gázban 

szegények.  

2. Egyszerű szénsavas (savanyú) vizek. Összes oldott alkatrészekben szegények, 

nem érik el az 1000 mg/l-t, szabad szénsavat viszont több mint 1000 mg/l-t 

tartalmaznak. Általában hidegek. 

3. Az alkáli-hidrogén-karbonátos (alkalikus) vizek több, mint 1000 mg/l oldott 

anyag tartalmúak. Tisztán alkáli hidrogén-karbonátos víz pl. a Nagyszénás 1895 

m-es, Túrkeve 1790 m, Békés 735 m-es kút vize. Savanyú vizű a Balf, kloridos 

a Bükkszék, de léteznek szulfátos és kalciumtartalmúak is. 

4. A kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos (földes-meszes) vizekben a Ca, a 

Mg és a hidrogén-karbonát van túlsúlyban. A főváros meleg és langyos forrásai 

és kútjai, a csopaki, a balatonfüredi, a kékkúti szénsavas vizek ide tartoznak. 

                                                 
13 Dobos Irma, 2007. 
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5. Kloridos (konyhasós) vizek. Ezekben a Na és a Cl van túlsúlyban. A Jodaqua 

NaCl tartalma meghaladja a 15 000 mg/l, számottevő a I- és a Br- tartalma is. 

6. Szulfátos (keserűsós) vizek, 1000 mg/l-nél több szilárd oldott alkatrészt 

tartalmaznak. A szulfátion túlsúlyban van, ez piritből, dolomitból, származik a 

glaubersós vízhez (pl.: MIRA) pedig földpátra van szükség. Valódi keserűvizek: 

az Igmándi, Ferenc J. és Apenta. 

7. A vasas vizek, literenként legalább 10-20 mg ferri vagy ferroiont tartalmaznak. 

Általában a kétvegyértékű vasionnak van kedvező élettani hatása. 

8. A kénes vizek legalább 1 mg/l ként tartalmaznak. A kén eredetét tekintve 

vulkáni, szerves vagy evaporit eredetű lehet. Ilyen vizet használó fürdők 

Mezőkövesd, Hévíz, Harkány, Balf. Ivókúrára a Csevice I-forrás vizét 

palackozzák. 

9. A jódos-brómos vizek a kloridos vizek csoportjába tartoznak (Jódaqua, 

Hajdúszoboszló, Bükkszék, Pesterzsébet). Ha a jód 1 mg/l, a bróm 5 mg/l, akkor 

különítjük el a jódos-brómos csoportba tartozónak az ásványvizet. Kevés 

jódtartalmú ivóvíz fogyasztása esetén fordul elő a golyva. 

10. Radioaktív vizek. A radon tartalmú vizek nem stabilak, a rádiumot tartalmazók 

viszont stabilak. A Gellért-hegy vizei gazdagok radonban. 
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4. ábra: Magyarország ásvány- és gyógyvizei (Schmidt Eligius R. és Ember K. 1958) 
 
Magyarország ásvány- és gyógyvizeit szemléltető térkép 1958-ban készült. 
 

1.3 Az ásványvizek rövid történeti áttekintése 

Az ásványvizek hasznosítása a régmúltra tekint vissza. Az ősi kultúrák népei a vallási 

kultusz részeként használták a vizeket, de felismerték azok gyógyító hatását is.  

Elsőként a vizek osztályozásával Hippokrates (Kr.e.470-377) foglalkozott. Eredetük és 

hőmérsékletük szerint osztályozta a vizeket.  

Magyarországon az ásványvíz hasznosítás a római korra nyúlik vissza melynek 

legszebb maradványa az óbudai Aquincum. A római polgárok életében nagyon fontos 

szerepet játszott a fürdőzés melynek a világ több helyén ma is láthatjuk monumentális 

emlékeit. pl.: sok esetben 100 km hosszú aquaeductusok. 

Magyarországon elsőként Georgius Wernher és kortársa Georg Bauer ismertette 1549-

ben a hőforrásokat és fürdőket. Wernher könyvében foglalkozik az alkímiával. A XV –

XVI. században a gyógyulásuk érdekében a betegek már fogyasztanak ásványvizet. 

Ekkoriban komoly kultúrája alakult ki az ivókúráknak. 
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Mária Terézia elrendelte a magyarországi vizek vizsgálatát és kötelezte a megyei, városi 

orvosokat az ásványvizek összeírására, kémiai elemzésére és gyógyhatásuk 

megállapítására. 

Heinrich Johann Cranz14 bécsi kémikus professzor a császárnő parancsára 1772-ben 

megvizsgálta a Monarchia egészségügyi szempontból jelentős vizeit, így természetesen 

a magyarországi ásványvizeket is. A Monarchia ezt követően belföldön és külföldön is 

forgalmazta a hazai ásványvizeket I József az export vámmentessé tételével segítette a 

külföldi terjesztést. A belföldi terjesztés fejlesztésére raktárakat létesített. 

Winterl József Jakab (1739-1809) főorvos, az ásványvizek elemzésén túl kidolgozta az 

analitikai módszereket is. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi elemzést is végzett. 

Kibédi Mátyus István (1725-1802) orvosi munkássága mellet a kémia magyar nyelvű 

ismeretterjesztésének és az ásványvíz elemzésének egyik legjelentősebb úttörője volt. 

Diaetetica című munkájának két kötetében az ásványvizeket nemcsak a gyógyítás, 

hanem a megelőzés eszközeként is használta.  

Kitaibel Pál elsőként foglalkozott az ásványvizek földrajzi elterjedésével és a vizeket 

bezáró kőzetek fizikai tulajdonságaival. Ő ismerte fel elsőként a geológia kémia és a 

vizek emberi célú hasznosításával foglalkozó balneológia összefüggéseit.  

Török József a Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívásától indítva írta meg 

az 1859-ben kiadott „A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézetei” című 

munkáját. Ebben összefoglalta megírta a Magyarországon és Erdélyben található 

ásványvizek analízisének eredményét és javaslatot tett a felhasználásra. Ekkor a hazai 

ásványvizeket már nemcsak gyógyítás céljára, hanem üdítőitalként is fogyasztották.  

Chyzel Kornél15 1886-ben készítette el „Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei 

térképét”, amely több mint 300 ásvány és gyógyvíz lelőhelyet ismertetett.  

Új lendületet adott s vízfeltárásnak Zsigmondy Vilmos16 tevékenysége, aki a XIX. 

század közepén a hévíz feltárás hazai megindításával hazánkat a világ élvonalába 

emelte..  

                                                 
14 Dobos Irma, (2003) 
15 Dobos Irma (2002. 76-80.p.) 
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Az ásvány- és gyógyvizek feltárásának történetében fontos állomás a városligeti kút 

fúrása, mely kilenc évig tartott. 970 méter mély volt akkoriban Európa második 

legmélyebb fúrt kútja. Szenzációnak számított 550 liter/ perces hozama és 74°C-os 

hőmérséklete. Ettől kezdve a természetes forrásfakadások mellett egyre jobban előtérbe 

került a fúrásos kutak feltárása.  

Az első világháború után az ország ásvány és gyógyvíz forrásainak nagy részét 

elvesztette, de újabb lelőhelyek megismerése kezdődött meg (Hajdúszoboszló, 

Debrecen), melyet nagymértékben segítettek a századfordulón megindult szénhidrogén 

kutatások. Itt Pávai - Vajna Ferenc munkássága emelhető ki. 

A második világháború után az ásvány és gyógyvíztelepek súlyos károkat szenvedtek, 

és a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt csak kismértékben hasznosultak. Az 1960-as 

évektől kezdve az üdítőital gyártás ezen belül az ásványvíz palackozás az egyik 

legjobban fejlődő élelmiszeripari ággá vált.17

2. Az ásványvizekre vonatkozó szabályok az Európai Unió-s 
csatlakozás előtt és napjainkban 

A gyógyvizeket és az ásványvizeket hosszú ideig nem különítették el egymástól. 

Elsőként az 1929. évi XVI. törvénycikkben lefektetett „Fürdőtörvény” határolta el 

egymástól a gyógyvizeket és az ásványvizeket. A fürdőtörvény szerint az ásványvíz 

minden literjének legalább 1000 mg/l, a kőzetekből kioldott alkotórészt kell 

tartalmaznia. A (26.§) értelmében ”Ásványvíz az a víz, amelynek a rendes víztől eltérő 

vegyi összetétele, fizikai tulajdonsága, és geológiai eredete van, és amely ennek 

következtében fokozottan üdítő vagy az emberi szervezet életműködését előre mozdító 

hatású.”  

A Közép-Európában több mint 120 éve elfogadott neuheimi konvenció szerint az 

ásványi anyagban gazdag, tiszta, természetes vizeket neveztük ásványvíznek 

(lábjegyzetbe: Csanády M. 2008).  

                                                                                                                                            
16 Dobos Irma (2002. 19-24.p.) 

17 Dr.Borszéki Béla (1979) 
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A 4/1996. (VII.6) EüMSz rendelet, - amely a 11/1965.(VII.11.) Korm.sz. rendelet 

végrehajtási utasítása - szerint „a (36.§)…e rendelet alkalmazása szempontjából 

ásványvíznek kell tekinteni azt a vizet, amely literenként legalább 1g oldott sót, vagy 

valamely a rendelet mellékletében megnevezett anyagot az ott meghatározott értékben 

tartalmaz, vagy amelynek évi középhőmérséklete forrásvíz esetén 20, fúrt kútvíz 

esetében 25 ˚C-nál magasabb. Az imént idézett paragrafusból is láthatjuk, hogy az 

ásványvíz fogalmát a felhasználás céljától definiálták. Teljesen mindegy volt, hogy az 

ásványvizet ivókúrában hasznosították, vagy a szomjúságot kívánták vele csillapítani.  

A múltban az ásványvízforgalom meghatározásában a legtöbb nemzeti ajánlás legalább 

1000 mg/l oldott ásványi sót írt elő. Abban az esetben, ha valamilyen különleges, 

értékes ásványi anyagot tartalmazott a víz, annak alapján is ásványvízzé lehetett 

nyilvánítani. Így például az optimális fluor, jód, kén vagy a nagy szén-dioxid tartalom 

lehetőséget nyújtott arra, hogy a vizet az értékes ásványvíz kategóriába sorolják. 

Napjainkban megváltozott az ásványvíz fogyasztás funkciója, ezért szükségesnek 

látszott, hogy a szomjúság oltására fogyasztott ásványvizek meghatározása a 

felhasználás célja alapján készüljön el. A biológiai vízigény céljából fogyasztott 

ásványvizek egy részének a szomjúságoltáson túl valamilyen gyógyhatása is lehet.  

A 80-as években hazánkban elkészítettek egy szabványt melyben az italként hasznosuló 

vizeket négy nagy csoportra osztották és funkciójuk szerint definiálták.  

E szabvány az ásványvizeket a következőképpen definiálja:  

„Az ásványvíz az olyan, felszínalatti, természetesen és/vagy védelmi 

intézkedésekkel védett víztartó rétegből feltárt vagy nyert, természeténél fogva 

tiszta, mikrobiológiai és kémiai szempontból az emberi egészségre ártalmatlan víz, 

melyben éves átlagértékben az oldott ásványi anyag tartalom az 1000 mg/l-t eléri 

vagy meghaladja. 

Az ásványvíz összes ásványi anyag tartalmát 1000 és 3000 mg/l között határozta 

meg a szabvány.” 

A mediterrán országokban és Franciaországban az ásványvíz fogalom sokkal 

megengedőbb, mint ami a mi régiónkban hagyományosan kialakult. A lényegi 

követelmény, hogy a víz tiszta, természetes, azaz az emberi eredetű szennyezőktől 
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mentes legyen. Ennek feltehetően az is oka, hogy ezekben az országokban kevés a nagy 

oldott ásványianyag tartalmú víz. A mediterrán régióban eleve nagyobb a fejenkénti 

vízigény, így itt kisebb koncentráció mellett is bevihető a szervezetbe a szükséges 

ásványi só mennyiség (lábjegyzetbe csanády m. 2008). 

Az Európai Unió az ivásra szolgáló (palackozva forgalomba hozott) ásványvizekre ezt a 

mediterrán országokban szokásos meghatározást fogadta el2004 májusában hazánk is 

csatlakozott az Európai Unió- hoz. Az EU direktívája szerint természetes ásványvíz:  

• bakteriológiai szempontból kifogástalan víz, melyet egy vagy több 

természetesen vagy mesterségesen feltárt felszín alatti vízadó rétegből nyernek; 

• amely világosan megkülönböztethető a közönséges ivóvíztől: 

 ásványianyag, nyomelem és egyéb alkotórészei illetve ezek hatása alapján 

 felszínalatti származásából eredő, eredeti tisztasága révén; 

• ezeket geológiai és hidrogeológiai; fizikai, kémiai és fizikokémiai; 

mikrobiológiai, adott esetben pharmakológiai, fiziológiai és klinikai vizsgálatok 

alapján igazolni kell; 

• a természetes ásványvíz összetétele, hőmérséklete a víznyerő helyen közel 

állandó vagy a természetes ingadozás határain belül kell legyen; 

• a kitermelés helyének (ország) illetékes hatósága által „természetes ásványvíz”- 

zé kell nyilvánítani; 

• csak az alábbi kezelésnek szabad alávetni: 

 a nem stabil részecskék (vas, mangán, kén vegyületek) szűréssel, vagy 

dekantálással való kiválasztása, 

 szén-dioxid eltávolítása vagy hozzáadása, 

 tilos bármilyen fertőtlenítő vagy tartósító anyag hozzáadása, amely 

megváltoztatja az élő csíraszámot. 

• tilos a természetes ásványvizet a víznyerő helyről palackozás céljából 

konténerben vagy más tartályban elszállítani. 

 

Az EU direktíva megnehezíti az ásványvizek megítélését azzal, hogy nem tartalmaz 

határértékeket, mert így olyan vizeket is elismer természetes ásványvízként, melyek alig 

tartalmaznak ásványi anyagot. 
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A Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) megfogalmazása esetében már valamivel 

könnyebb a helyzet, mivel az a szöveges meghatározás mellett, a káros anyagok és a 

mikrobiológiai szennyezők lehetséges maximális mennyiségére számszerű értékeket ad. 

A Codex Alimentarius világszabvány szerint természetes ásványvíz az olyan víz, amely 

egyértelműen megkülönböztethető a közönséges ivóvíztől: 

• meghatározott ásványianyag tartalma és azok viszonylagos aránya, valamint 

nyomelemek és más alkotó elemek jenléte jellemzi, 

• felszín alatti védett vízadó rétegből származik, természetes vagy fúrt vízkivételi 

helyről nyerik, 

• összetétele és hőmérséklete csekély természetes ingadozás mellett állandó, 

• olyan feltételekkel nyerik, amely garantálja az eredeti mikrobiológiai tisztaságot, 

valamint a lényeges alkotóelemek kémiai összetételét, 

• a vízkivételi helyhez közel, speciális higiéniai óvintézkedések mellett 

csomagolják, 

• nem lehet tárgya semmiféle kezelésnek azon kívül, mint amit a szabvány 

megenged.18 

 

3. A vizsgálati adatbázis 

Munkánk elsődleges célja volt, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet az ásványvizek 

körül. Azaz azt, hogy az európai uniós csatlakozást követően mennyi és milyen földtani 

hátterű és kémiai karakterű víz tartozik az ásványvizek körébe. Adatbázisunk 

létrehozásánál tehát két irányból közelítettük a kérdést. Nehézséget jelentett, hogy 

hogyan is kezdjünk a lista összeállításába. Ezért megvizsgáltuk az Európai Unió, illetve 

külön Magyarország álláspontját is ebben a kérdésben (1,2 mellékletek). 

A következő eldöntendő kérdés az volt, hogy a listázott ásványvizekre vonatkozóan 

milyen adatokat gyűjtsünk ki elemzési célból. Tekintettel arra, hogy elsődlegesen a 

hidrogeológia oldaláról közelítjük a kérdést az ásványvizek beazonosításához szükséges 

alap paramétereken túl, a kutak létesítését dokumentáló vízföldtani naplókból az alap 

hidrogeológiai és vízkémiai paramétereket gyűjtöttük össze. A kémiánál csak a víz 

                                                 
18 Dr.Borszéki Béla (1979) 
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kémiai jellegét meghatározó kationokra és anionokra szorítkoztunk. Sem a nyomelemek 

sem pedig a gázelemzési adatok értékelésére nem vállalkoztunk, ez meghaladta 

munkánk kereteit és lehetőségeit.  

3.1 A lista létrehozása 

Az ásványvíz fogalomkör megváltozása miatt az Európai Unió által elismert 

ásványvizeket tekintettük kiindulópontnak.  

 

3.1.1. Az Európai Unió által elismert ásványvizek jegyzéke 

Az Európai Unió által elismert ásványvizek jegyzéke19 (2005. 03. 09.) 26 ország 

ásványvizeinek listáját tartalmazza a kinyerési hely megjelölésével, a kereskedelmi 

megnevezéssel és a források nevével. Az 5. ábrán látható, hogy az ásványvizek száma 

tagországonként eltérő, számottevő különbségek figyelhetők meg. A számottevő 

különbségnek többféle oka van, mint például az országok eltérő térbeli kiterjedése, 

geológiai, hidrogeológiai körülményei, éghajlati viszonyai. 

 

 

Látható hogy, ásványvizekben leggazdagabb ország Németország, és Olaszország 

követi. A harmadik Spanyolország, és a negyedik Magyarország illetve az Egyesült 

                                                 
19 EU által elismert vizek: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:059:0007:0032:HU:PDF
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Királyság. Tehát Magyarországra vonatkozóan ez a lista 108 palackozott vizet 

tartalmaz. (1. melléklet). 

 

3.1.2. A hazai adatok bevonása az adatbázisba 

Az Európai Unió 2005-ös listájában olyan vizek is szerepelnek melyeket Magyarország, 

gyógyvíznek tekint, illetve olyan vizek is, melyek csak az újfajta ásványvíz 

definíciójának felelnek meg. Így tehát adódott, hogy megvizsgáljuk Magyarország 

álláspontját e kérdéskörben. Hazánkban az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi 

Főigazgatóság (továbbiakban OGYFI) tart nyilván egy listát, (OGYFI által elismert 

ásványvizek jegyzéke20) melyben azok az ásványvizek is szerepelnek, amelyek még az 

EU-s csatlakozásunk előtt (2004) ásványvíznek minősültek (2. melléklet). Ebben a 

jegyzékben viszont nem szerepelnek a gyógyvizek, így tehát ki ezeket ki tudtuk szűrni 

az EU-s listából. Az EU-s listát az OGYFI-s jegyzékkel összehasonlítva egy újabb 

probléma merült fel. Az EU-s listában a vizekről a „kereskedelmi megnevezés”, a 

„forrás neve” és a „kinyerés helye” volt megadva, a problémát pedig az okozta, hogy 

ezeket nem lehetett egyértelműen beazonosítani az OGYFI-s jegyzékben szereplő 

vizekkel. Ennek, azaz oka, hogy mind a kereskedelmi megnevezés sőt, akár a forrás 

neve is megváltozhatott. Így végül a „kinyerési helyre” tudtunk támaszkodni, az 

azonosítás során. 

Létrehoztunk tehát egy olyan táblázatot Excelben, amelyben a vizek mind az EU 

oldaláról, mind az OGYFI oldaláról elismertek, ezzel kiszűrtük azokat a vizeket, 

amelyek a definíció változása során már nem minősülnek ásványvíznek (3. melléklett) 

3.1.3. Ásványvíz adatbázis 

A létrehozott ásványvíz adatbázisban a következő alap adatokat adtuk meg valamennyi 

palackozott ásványvízre vonatkozóan: sorszám, település neve, megye, kútforrás 

jelölése, kútkataszteri szám, víz kereskedelmi elnevezése, felhasználási mód. 

Ezeket az adatokat – az egyértelműség kedvéért - kizárólag az OGYFI által elismert 

ásványvizek jegyzékéből gyűjtöttük ki. 

                                                 
20 OGYFI által elismert ásványvizek jegyzéke: http://efrira1.antsz.hu/asvanyviz.jsp
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Azért van szükség ennyi adatra kizárólag az azonosítás céljából, mert sok olyan víz van, 

amely azonos megyéből, településről származik, a kereskedelmi megnevezés illetve a 

kútforrás jelölése az idővel változik, így ezeket az adatokat sok esetben nem lehet 

kézpénznek venni. A település megnevezése és a kútkataszteri szám viszont egyértelmű 

azonosítóként funkcionál. 

A továbbiakban, az adatbázisban szereplő kutakra víznyerő helyekre gyűjtöttük össze a 

vízföldtani naplók alapján elérhető hidrogeológiai és vízkémiai adatokat.  

 

3.2 Vízföldtani adatbázis 

Az alapadatok megállapítása után következett a víznyerő kutak létesítéskori 

alapadatainak (év, EOV koordináták) és a hidraulikai és vízkémiai adatok begyűjtése. 

Ezen adatok beszerzésében a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 

(továbbiakban VITUKI) adattára segített. A település nevének, a megyének és a 

kútkataszteri szám ismeretének köszönhetően, végignéztük minden egyes vízre 

vonatkozóan a vízföldtani naplót.  

Ásványvíz adatbázisunkban előfordultak olyan vizek, melyeket nem találtunk meg az 

adattárban, így azokról nincs adatunk. Előfordult olyan helyzet is, hogy megváltozott az 

adott víz kútkataszteri száma, de minden más adat megfelelt az azonosítás során, ekkor 

az újabb jelöléssel fölülírtuk a listánkat. Több esetben azt tapasztaltuk, főleg a régi 

létesítésű kutak esetében, hogy hiányosak voltak az éppen vizsgált vízről az adatok. 

Hiányoztak belőle, például koordináták, és vízkémiai adatok is. Ezekkel a problémákkal 

szembesülve és ezek ellenére is igyekeztünk minél komplettebb adatbázist létrehozni 

azokra a paraméterekre vonatkozóan, melyekre vállalkoztunk. 

 

3.2.1 Hidrogeológiai adatok 

Az EOV koordináták az alapadatok körébe tartoznak. Nemcsak a kutak azonosítására 

szolgálnak, de bizonyos hidraulikai paraméterek számításához is nélkülözhetetlen a kút 

tengerszint feletti magassága (3. melléklet). Több esetben előfordult, hogy nem volt 

megadva az EOV koordináta, hanem térképlapszám volt feltüntetve, azaz csak a 
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kataszteri térképekről olvashatók le a koordináták (ill. a kéziratos kataszterben 

találhatók meg).  

A hidrogeológiai adatok körében a kitermelt víz hőmérsékletét is megadtuk, Celsius 

fokban. A hidraulikai adatok között az alábbiakat szerepeltettük:  

• Nyugalmi vízszint: méter Balti felett. Jele: h. 

• A nyugalmi vízszint mélysége. Ezt a paramétert d-vel jelöltük, és úgy számolható ki, 

, hogy a nyugalmi vízszintből (h) kivonjuk a terepszint tengerszint feletti magasságát 

(Z mBf). Az esetek többségében a kutak negatívak, azaz a nyugalmi vízszint a 

felszín alatt található. Pozitív d értéket kapunk az artézi kutakra , ezeknél a nyugalmi 

vízszint a felszín felett van.  

Szűrők adatai: 

• Szűrő teteje: Az a felszíntől számított mélység m-ben ahol, a kútban lefele 

haladva az első szűrőbeépítésre került. Jele: dt 

• Szűrő alja: A legalsó szűrő aljának felszíntől számított mélysége m-ben. Jele: da 

• Szűrők száma, az alsó és felső szűrők megállapítása, a számolt hidraulikai 

adatok megbízhatósága miatt fontos 

A kút mérési (viszonyítási) pontjának elevációja (tengerszint feletti magassága): 

Ezt más néven szűrő középnek is szokás nevezni, m Balti felett 

mértékegységben megadva. Erre vonatkoztatjuk a h értéket, továbbá a 

megnyitott víztartó közepének helyzetéről is tájékoztat. Gyakorlatilag ezzel a 

ponttal reprezentáljuk, hogy a víz kémiai összetételét és hőmérsékletét milyen 

víztartó szintre vonatkoztatjuk. Kiszámítása a következő képlettel történik:(dt-

da/2)+dt ennek vesszük az abszolút értékét, majd a terepszint tengerszint feletti 

magasságból (Z, mBf) kivonjuk az így megkapott értéket. Jele: M.p.e. 

3.2.2 Vízkémiai adatok 

Az adatbázisunkba a víz kémiai jellegét meghatározó kationokat (nátrium, kálium, 

ammónium, kalcium, magnézium, vas, mangán) és anionokat (nitrit, nitrát, hidrogén-

karbonát, szulfát, klorid) építettük be, továbbá az összes oldott anyag tartalmat 

(továbbiakban TDS) (3. melléklet).  
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Az fő ionok koncentrációját a vízföldtani naplók kémiai elemzései mg/l egységekben 

adták meg, de a vasnál és a mangánnál a µg/l egység is szerepel. Ezeket az egységesség 

kedvéért végén átváltottuk mg/l-re. Az eredményeket megadtuk még meq/l-ben és a 

Than-féle egyenérték százalékban. A vízföldtani naplókban többször előfordult, hogy 

ezeket az adatok feltüntették, de ahol nem, ott kiszámoltuk őket a következő módon: 

mg egyenérték: mg/l koncentráció osztva az equivalens tömeggel. Az equivalens 

tömeget, pedig az iontömeg és az iontöltés hányadosából határoztuk meg. 

Than-féle egyenérték százalék: csak akkor adtuk meg, amikor valamennyi fő ion meg 

voltak adva. Előfordult, hogy két ion koncentrációja hiányzott, például a hidrogén-

karbonáté és a kalciumé és így nem volt értelme kiszámolni a Than-t. A Than-féle 

egyenérték százalékot ugyanis külön ki kell számolni az anionokra és külön a 

kationokra. A kationok illetve az anionok mg egyenértékben megadott 

koncentrációjának az összege a 100 %, külön-külön. Ezek után, kiszámoltuk, hogy a 

különböző ionok, milyen százalékos részesedésben vesznek részt a víz összetételében. 

Ez a paraméter határozza meg a víz kémiai viselkedését, jellegét, ezért értékelésünk 

szempontjából meghatározó. 

A TDS-t szintén kiírtuk a vízföldtani naplókból, de előfordult, hogy fajlagos 

vezetőképesség formájában volt megadva. Az összes oldott anyag tartalom ugyanis 

arányos a fajlagos vezetőképességgel, mert az az összes ion jelenlétét méri (µs/cm 

értékegységben megadva, 25°C-on). A TDS-t mg/l egységben adták meg. A fajlagos 

vezetőképességet, pedig úgy alakítottuk át, hogy megszoroztuk 0,75-el, ami jó 

közelítéssel megadja a TDS-t mg/l-ben (Freeze és Cherry, 1979).  

4. Feldolgozások 

 

4.1. Hidraulikai, hidrogeológiai adatok értékelése 
 

A természetes ásványvíz elismerésére vonatkozó szabályok a hatályban lévő rendelet 

szerint a geológiai és hidrológiai körülményekre vonatkozóan a következő adatokat 

megadását kívánják meg: 

20 
 



• A vízkivételi terület pontos 

helye a tengerszint feletti 

magasság jelölésével, egy 

legfeljebb 1:1000 léptékű 

térképen, 

• részletes geológiai leírás a 

földtani formációk eredetéről 

és jellegéről, 

• a hidrogeológiai szelvény 

rétegsora, 

• a vízgyűjtőn működő 

tevékenységek leírása, 

• a víznyerő hely (vízbázis) védelmi rendszerének részletes leírása a területhatárok 

megadásával.21 
 

Az összegyűjtött adatok felhasználásával az AutoCad program segítségével hidraulikai 

ábrákat készítettünk(6. ábra, 3. melléklet). Az ábrákon a kifolyóvíz hőmérsékletét, a 

nyugalmi vízszintet, a kiszámolt mérési pont (szűrőközép) tengerszint feletti 

magasságát, a település nevet, kútkataszteri számot, a vízadó anyagát illetve a terepszint 

magasságát mBf- i egységben tűntettük fel. 

 

 
4.2. Vízkémia kiértékelése 

 

A kémiai adatokból a Than-féle egyenérték 

százalékokat felhasználva, kör diagramokat 

készítettünk (7. ábra.). Jobb oldalt a 

kationokat, bal oldalt az anionokat 

ábrázoltuk, egyenérték százalékos 

megoszlásban. Ezek vizuális 

 
2

 

 

7

                                                
1 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM egy
6

összehasonlítási alapként funkcionálnak 

üttes rendelete  
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egymás között, az összetétel alapján. Mindegyik ionhoz adott színkódot alkalmaztunk. 

Csak azokból készítettünk kör diagramot, amelyeknél valamennyi fő ion adata meg volt 

adva (nátrium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát, hidrogén-karbonát). Így összesen 

97 ásványvíz kémiai összetételét tudtuk kör diagrammban felvenni. A többi 

ásványvíznél vagy hiányoztak a kémiai adatok, vagy hiányosak voltak.  

A vízkémiai adatok feldolgozása a már látott kör diagramokon kívül, a víz vegyi jellege 

és fogyasztási jellemzői szerinti besorolással folytatódott. A fáciesek megadása, a Back-

féle (1966) fácies táblázat alapján készült, illetve a megszerkesztett Piper-diagramok 

tették lehetővé. A fáciesek megadása a vizek genetikájára utal. A fogyasztási besorolás 

a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelete alapján készült el, az 5-ös 

számú mellékletben szereplő kategóriák alapján (lásd 4.2.2 fejezet).  

4.2.1. Vizek genetikája és a Piper diagram 

A vízkémiai fáciesek utalnak a felszín alatti vizek genetikájára. Ezek a víz uralkodó 

ionjai alapján adhatók meg. Ezekből az információkból a vizek kémiai jellegét 

ismerhetjük meg és hasonlíthatjuk össze egymással. A vízkémiai fáciesek 

meghatározásához a Back-féle besorolást, táblázatot használtuk (1966) (1. táblázat). A 

táblázatban szereplő adatok alapján besoroltuk az ásványvizeket, kiszámolva a 

megfelelő összetevők egyenérték százalékbeli összegeiket. A kiszámolt egyenérték 

százalékok segítségével a táblázatban szereplő anion- és kation fáciesekbe soroltuk be 

ásványvizeinket. 

 Összetevők eé%-ban 

  Ca+Mg Na+K HCO3+CO3 Cl+SO4

Kationfácies 

Kálcium-
magnézium 

90-100 0 <10     

Kálcium-nátrium 50-90 10<50     

Nátrium-kálcium 10-50 50<90     

Nátrium-kálium 0-10 90-100     

Anionfácies         
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Hidrogénkarbonát     90-100 0<10 

Hidrogénkarbonát-
klorid-szulfát 

    50-90 10<50 

Klorid-szulfát 
hidrogénkarbonát 

    10-50 50<90 

Klorid-szulfát     0-10 90-100 

1. táblázat. Back-féle vízkémiai fáciesek 
táblázata, kationfáciesekre és 
anionfáciesekre megadva. (Back, 1960)22

Az ásványvizek egymáshoz való összehasonlítása érdekében (vízkémiai fáciesek 

szempontjából) szükségesnek láttuk, hogy Piper diagramokon is ábrázoljuk az adatokat. 

A diagramokat a RockWorks 2006-os program segítségével készítettük el. Az excel 

táblázatunkból (3. melléklet) beleillesztettük az ásványvizek azonosítóját (kinyerési hely 

és kútkataszteri szám) a programban lévő ID (azonosító) mezőbe. Ezekhez egyenként 

különböző szimbólumokat rendeltünk, különböző színekkel és jelekkel. A következő 

lépés a kémiai adatok bemásolása volt mg/l egységben. Bemásoltuk a Ca2+, K+, Na+, 

Mg2+, Fe3+, Mn2+, Cl-, SO4
2- ionok koncentrációját és a TDS-t. Az adatok megadása 

után elindítottuk a Piper diagram készítése menüpontot és beállítottuk a szükséges 

formai jellemzőket. 

Készítettünk egy TDS jelölése nélküli (8. ábra) és egy, a TDS-t is bemutató ábrát (9. 

ábra) is, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Az adatok nagy sűrűsége miatt további 

Piper-diagramokat is készítettünk, mivel a körülbelül 97 féle ásványvíz pontjai 

elvesznek egymás mögött. Egy-egy diagramon végül 25 ásványvíz adatait jelenítettük 

meg (4. melléklet), 

                                                 
22 Back, 1960. 
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8. ábra. Magyarország ásványvizeinek Piper-diagramja. Az ábrából a vízkémiai 
fáciesek leolvashatók. A szín mellett szerepel a víznyerő helyhez tartozó település neve 
és kútkataszter száma 
 
A egyenérték százalékban feltüntetett adatokat a diagram, bal oldalt a kationok, jobb 

oldalt az anionok vonatkozásában mutatja, míg középen összességében olvasható le az 

ásványvizek fácies jellege. 

A diagramon látható, hogy az ásványvizek jelentős része hidrogénkarbonátos-

karbonátos anion jellegű, míg kation jellegük jóval változatosabb. Ott főleg a 

magnézium-kalcium uralkodik.  
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A következő ábra ugyanezen jelkódok alapján a TDS-ek feltüntetésével mutatja a 

vízkémiai fácieseket. (9. ábra.). 

 
9. ábra. Magyarország ásványvizeinek Piper-diagrammja, a körök mérete arányos a 
TDS-el 
 
Az adatok sűrűsödése itt látszik a leginkább. Az összes oldott anyag tartalom 

változatossága számottevő. A legkisebb összes oldott anyag tartalom 377 mg/l 

(Lajosmizse K-115 (Bács Kiskun Megye)) körüli míg a maximális, egy kiugró érték 

4000 mg/l feletti (Moha K-5 ásványvíz (Fejér megye)). Az ez után következő magas 

értékek a 2000 mg/l –es tartományba esnek. Az átlagos TDS 977 mg/l körüli. Ebből is 

látszik, hogy jelenleg palackozott ásványvizeink összes oldott anyag tartalma széles 

tartományban mozog. 

(eddig) 

25 
 



 

4.2.2. Vízkémia-fogyasztási besorolás 

 

Vízkémia-fogyasztási besorolás az 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM 

együttes rendelethez készült 5.-ös melléklet szerint. 

A fizikai, kémiai és fiziko-kémiai tulajdonságok megállapításához szükséges mérési 

adatokra vonatkozó követelmények a rendelet szerint: 

Ezeknek az adatoknak tartalmazniuk kell: 

 

• a hasznosításra igénybe vett felszín alatti vízkészlet hidrogeológiai, áramlási 

viszonyait, 

• a víz hőmérsékletét a vízkivételi helynél, valamint a környezeti hőmérsékletet, 

• a földtani formációk és a termelt vízben található ásványi anyagok közötti 

kapcsolat leírását, 

• a víz szárazanyag-tartalmát 180°C és 260°C-on, 

• az elektromos vezetőképességet vagy fajlagos elektromos ellenállást, a mérési 

hőmérséklet meghatározásával, 

• a hidrogén-ion koncentrációt (pH), 

• az anionokat és kationokat, 

• a nem-ionizált elemeket, 

• a nyomelemeket, 

• a radioaktív tulajdonságokat a vízkivételi helynél, 

• ahol lehetséges, a víz alkotóelemeinek relatív izotóp szintjét [oxigén (160–180) és 

hidrogén (prócium, deutérium, trícium)], 

• a víz bizonyos alkotóelemeinek toxicitását, figyelembe véve a megengedett 

határértékeket.23 

 

A táblázatban szereplő ásványvizeket, melyeknek ismer a kémiai összetétele, a 

rendeletben megalkotott határértékek szerint soroltuk be. 

 
 

                                                 
23 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelete  
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Állítás:     Feltétel: 

 
Csekély ásványi-   Ásványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom 
anyag-tartalmú  alapján számítva, kevesebb, mint 500 mg/l 
 
Nagyon csekély ásványi-  Ásványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom 
anyag-tartalmú  alapján számítva, kevesebb, mint 50 mg/l 
 
Ásványi anyagban gazdag Ásványianyag-tartalom, szárazanyag-tartalom 

alapján számítva, több mint 1500 mg/l 
 
Hidrogén-karbonát tartalmú  Hidrogén-karbonát-tartalom több, mint 600 mg/l 
 
Szulfát-tartalmú   Szulfáttartalom több, mint 200 mg/l 
 
Klorid-tartalmú   Kloridtartalom több, mint 200 mg/l 
 
Kalcium-tartalmú   Kalciumtartalom több, mint 150 mg/l 
 
 
Magnézium-tartalmú   Magnéziumtartalom több, mint 50 mg/l 
 
Fluorid-tartalmú   Fluoridtartalom több, mint 1 mg/l 
 
Vastartalmú    Kétértékű vastartalom több, mint1 mg/l 
 
Savas     Szabad szén-dioxid-tartalom több, mint 250 mg/l 
 
Nátrium-tartalmú   Nátriumtartalom több, mint 200 mg/l 
 
Alkalmas nátrium-szegény 
diétához    Nátriumtartalom kevesebb, mint 20 mg/l 

 
 

4.3 A térkép létrehozása 

A térkép létrehozásának első lépése az adatok gyűjtésénél kezdődött, mivel ott tudtuk 
meg a megjelenítéshez szükséges, EOV koordinátákat (Egységes Országos Vetület). Az 
adatok gyűjtésekor feltűnt, hogy sok kútnak nincs megadva az EOV koordinátája, ezért 
ez a megjelenítésnél problémát fog okozni.  

A kutak ábrázolásához először egy vízrajzi térképet szereztünk. Ezt a Magyarország 
térképet, Dr. Verebi Sándornétől kaptuk a Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékről. Ezen kezdtük el a kutak áttekintő ábrázolását, hogy egy előzőleges képet 
kapjunk a kutak elhelyezkedésének sűrűségéről. Az áttekintő térkép megalkotása után 
kezdtük el a digitális térkép létrehozását, amiben Dr. Telbisz Tamás tanár úr segített, a 
Természetföldrajzi Tanszékről. Az általa használt ArcGIS 9.2 programmal sikerült 
Magyarország digitális térképére rávetíteni, a kutak helyét, az előzőleg összegyűjtött 
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EOV koordináták alapján. A kutakat piros pontok jelölték a térképen, melyek fölé végül 
Photo Shoppal kerültek az őket befogadó városok nevei. Térkép bizonyos pontjain 
olyan sűrűn fordultak elő, hogy kénytelenek voltunk kivágatokat készíteni, a jobb 
áttekinthetőség érdekében. A kivágatok Budapestről (1 kivágat), a Balatonról (2. 
kivágat), Közép Alföld Duna-Tisza közéről (3. kivágat) készültek. 

Az EOV koordinátákkal nem rendelkező kutakat, csak utólag helyeztük a térképre. 
Ehhez az interneten megtalálható Google térkép24, és a Google Föld nevű program, 
nyújtott segítséget. Ezek a pontok tehát kézzel lettek felvéve, a térképre ugyancsak a 
Photo Shop segítségével. Természetesen az ábrázolásnál törekedtünk a lehetőségekhez 
képest, a lehető legpontosabb ábrázolásra. 

Miután az összes helyszín felvételre került ideje volt foglalkozni, a diagramok, valamint 
a vízadó kőzetek, térképen való megjelenítésével. Ezekhez a Coral Draw 14 –et a 
Microsoft Office Exelt, és az Open Office Calc programokat használtuk fel. Ezek 
segítségével külön térképet alkottunk a diagrammok, és a vízadó kőzetek 
paramétereinek megjelenítéséhez. Mivel egyes városoknál több kút is található ezért 
minden városnál csak egy, kútnak az adatait tettük fel a térképre, mivel az összes adat 
nem fért volna el (ugyanakkor az adatok között megtalálható azon kutak paraméterei is, 
melyek így nem kerültek fel a térképre). Egyéb kiegészítő adatokkal: címet, 
jelmagyarázatot, léptéket, tájolót tettünk a térképre. 

Így az elérhető adatok segítségével megalkottunk egy reményeink szerint, áttekinthető 
térképet, melyen láthatók az adott kutak kémiai összetételei, valamint a vízadók egyéb 
paraméterei.  

(A térképek és a kivágatok a 5-ös számú mellékletben szerepelnek). 

 
5. Kiértékelés 

 
Ahhoz, hogy helyes következtetéseket vonjunk le az ásványvizek területi eloszlásáról 

Magyarországon, érdemes először külön kémiai illetve hidrológiai vonatkozásokban 

megvizsgálni az eredményeket, a kiugró értékeket. Az egymáshoz közel eső területek 

közötti hasonlóságok esetleg különbségek segítik az ország először lokális, majd 

regionális áttekintését.  

                                                 
24 http://maps.google.com/ 
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5.1 Kémiai adatok kiértékelése 

 

A kémiai adatok kiértékelése csak azokra az ásványvizekre történik meg, melyeknél 

átfogó adatok állnak rendelkezésre, azaz meg vannak jelenítve a fontosabb alkotók. Az 

elkészített piper diagrammok remekül megmutatják a különbségeket és a 

hasonlóságokat a vizek között.  

Az ásványvizek túlnyomó része a Piper diagrammok alapján, kalcium+magnézium 

kation tartományba esik, ami, átlagosan 80 %meq/l. Az ásványvízben uralkodó anionok 

közül a karbonát+hidrogén-karbonát a jellemzően magas érték, ami szintén 80 %meq/l 

feletti. Ezen kívül levonható az a következtetés is, hogy egy vizsgált ásványvizen belül 

a hidrogén-karbonát a legmeghatározóbb ion.  

Kiugró értékeket fedeztünk fel melyek a következőek: 

 maximális TDS értékű a  Moha K-5 ásványvíz (Fejér megye), 4281,1 mg/l, 

 minimális TDS értékű a Lajosmizse K-115 (Bács Kiskun Megye), 377,25 mg/l. 

további igen magas TDS értékű Balatonfüred K-20 illetve, K-19 melyek 2931,75 

mg/l, és 2537,72 mg/l. 

Az átlagos kation és anion összetételtől eltérő ásványvizek is vannak. Ilyen például: 

Alap K-36 (fejér megye) mely igen magas (80 % felett) magnézium+kalcium kationt és 

szulfát+klorid aniont tartalmaz. 

Halásztelek K-13 (Pest megye) magas szulfát+klorid tartalmú, és alacsony (20-40 %) 

karbonát tartalmú.  

Nagymágocs B-199 (Csongrád megye) magas (80 % felett) nátrium+kálium kation 

tartalmú.  

Kisvárda K-167 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) magas nátrium+kálium kation, illetve 

közepes (40-60 %) szulfát+klorid anion tartalmú.  

Tiszaszentimre K-25 (Jász-Nagykun-Szolnok megye), magas nátrium+kálium, illetve 

60 % feletti karbonát+hidrogén-karbonát tartalmú. 

 

5.2 Hidraulikai, hidrogeológiai adatok kiértékelése 

 

A hidrológiai adatok értékelése azokra az ásványvizekre történt meg, melyek elegendő 

adattal szolgáltak. Az elkészített hidraulikai ábrákon lévő adatokból tudtunk 

következtetni az ásványvizek hidrogeológiai paramétereire. Mint ahogy a kémiai adatok 
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értelmezésénél, itt is találtunk az átlagostól eltérő értékeket. Az átlagos tengerszint 

feletti magasság 119 mBf, a nyugalmi vízszint 107,6 mBf, a kifolyó víz hőmérséklete 

22,2 ◦C. Ezen adatokhoz viszonyítva adjuk meg a kiugró paramétereket. 

A maximális tengerszint feletti magassággal a bicskei K-40 (Fejér megye) kút 

rendelkezik, mely 247,5 mBf, míg a minimális értékkel a szegedi K-674 (Csongrád 

megye) kút bír, mely 79,95 mBf.  

A maximális nyugalmi vízszintje a vasszilvágyi B-5 (Vas megye) vízadónknak van, ami 

173,33 mBf, a minimális pedig Debrecen K-2345 (Hajdú-Bihar megye) kúté, mely 80,3 

mBf.  

A kifolyó víz hőmérséklet maximuma 61 ◦C, melyet a Harkány K-66 (Baranya megye) 

kútból nyerünk ki. A minimális hőmérsékletű ásványvíz 11 ◦C, amelyet a bicskei K-43 

(Fejér megye) kút termel ki. 

 

5.3 Összevetése a kémiai és a hidrológiai adatoknak 

 

Magyarország főbb tájaira bontva a következő következtetésekre jutottunk: 

A Kisalföld területén lévő ásványvizek vízadó kőzete agyag és homok. Kémiai 

összetétel alapján kalcium és hidrogén-karbonát az uralkodó ion, Sopron környékén 

viszont már megjelenik a nátrium és a szulfát is.  

A Balaton környezetében, a kivágat és a Magyarország térkép alapján a vízadó kőzet 

típusa jellemzően agyag és homok. Ez alól kivételt képeznek a balatonfüredi kutak, 

melyek dolomitos vízadó kőzettel rendelkeznek, illetve Zalaszentgrót ami mészkő, 

agyag, márga és Fonyód, amely homokkőves vízadójú. Kémiai jellegét tekintve, az 

uralkodó ionok a hidrogén-karbonát a kalcium és a magnézium, míg ettől eltérő a 

balatonfüredi, mely szulfátos, a fonyódi, ami magas nátrium tartalmú.  

Magyarország déli területén a Mecsek környékén, a vízadó kőzetre szintén az agyag és a 

homok a jellemző, Dombóváron és Sántoson megjelenik az aleurit is. Kémiailag a 

hidrogén-karbonát és a kalcium a jellemző, viszont déli irányba tartva megnövekszik a 

nátrium koncentrációja is. Harkányban magas a klórid mennyisége. 

A Dunántúl területén, amely a velencei-tó térségéig terjed, saját felosztásunk alapján, az 

uralkodó kőzet homok és agyag. Kémiai szempontból a hidrogén-karbonát, kalcium és 

magnézium az uralkodó, Kajdacson a kloridion tartalma és a nátriumion koncentrációja 

magas.  
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A Dunántúli középhegység északi részén elég változatos a vízadó kőzet, de a homok és 

az agyag itt is megtalálható. Tatabányán és Piliscsabán a mészkő, Bicskén a dolomit, 

Mohán az aleurit az agyag és a homok mellett megjelenik. Kémiai szempontból a 

kalcium a hidrogén-karbonát és a magnézium a mérvadó, de lokális eltérések vannak. 

Tatabányán a klorid, Pusztazámoron és Piliscsabán a szulfát, míg Visegrádon a kálium 

nyer magának teret, ez utóbbi az északi középhegységben is gyakran előfordul nagyobb 

mennyiségben.  

Pest megye területén a mészkő az agyag és a márga, mint főbb vízadó kőzetek jelennek 

meg, de a dolomit és a homok is jellemző. Kémiai szempontból több ion hasonló 

megoszlásban van a különböző kutaknál, ilyen a hidrogén-karbonát, a kalcium, a 

magnézium, a szulfát és a klorid. Halászteleken a klorid és a nátrium koncentrációja 

jelentős.  

Az Északi-középhegységben, két vizsgált területen Miskolcon és Szobon homokos 

agyag és aleurit a vízadó kőzet. Kémiailag a Magyarországra leginkább jellemző arányú 

hidrogén-karbonát, magnézium és kalcium mutatható ki, viszont a kálium mennyisége 

sem elhanyagolható.  

A Duna Tisza köze térségében, Ráckevét is magába foglalva agyagos homok a vízadó 

kőzet. Kémiai szempontból, mivel elég nagy területről van szó, az északi régiókban 

(Csány, Kál) a kálium mennyisége is számot tevő. Az átlagostól eltérő összetételt mutat 

Szeged, ahol a nátrium és a hidrogén-karbonát százalékos aránya magasabb. Tabdiban a 

klorid ion százalékos aránya magasabb az átlagosnál.  

A Duna-Tisza köze kivágatából részletesebb képet kaptunk a vizek tulajdonságairól, 

mely szerint a közép Alföld területén az agyagos homok és az aleurit, mint vízadó a 

jellemezhető. A kémiai összetételükben viszont az átlagosnál magasabb nátrium 

koncentráció jelenik meg Cegléden, Lakiteleken, Cserkeszőlőn. A többi összetevő az 

átlagos országon belüli arányban van jelen.  

A Tiszántúlon agyagos homok a jellemző vízadó kőzet. A kémiai összetétel alapján a 

hidrogén-karbonát, a kalcium és a magnézium a jellemző, míg a nátrium a déli 

területeken nagyobb koncentrációban megjelenik. Komoróban a kálium szintén 

számottevő koncentrációban van jelen, északon. 
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6. Összegzés 
 

Az ásványvíz fogalmának változása az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében 

megváltozott. Az új szabályozás szerint minden jó minőségű ivóvíz is ásványvízzé 

minősíthető, ha nem szorul kezelésre, és nem keveredik más kút vizével, vagyis nem 

szükséges, hogy a víz ásványi anyagokban, vagy biológiailag aktív anyagokban gazdag 

legyen. Így a vízmű-kutak nagyobb részének a vizét is ásványvízzé lehetne minősíteni. 

Az ivóvíz és az ásványvíz közötti különbség ilyen értelemben eltűnt.25 A közvélemény 

által ismert ásványvíz fogalma nem egyezik meg a hagyományos értelemben vett 

ásványvíz fogalmával (ásványi anyagban gazdag). Ezáltal veszít a valódi értékéből a 

hagyományos értelemben vett ásványvíz.  

Munkánk keretében létrehoztunk egy adatbázist, mely a korszerű szabályozásoknak 

megfelelő (hagyományos értelemben vett) ásványvizeket tartalmazza. Az EOV 

koordináták alapján, a Magyarországon elhelyezett ásványvizek hidraulikai, 

hidrogeológiai és kémiai adatait vettük fel, mely adatokat ábrákkal, térképekkel 

szemléltettük. Összesen 143 féle vizet vettünk fel a listánkba, és ebből 97 db 

ásványvíznek tudtuk elkészíteni kémiai értékelését, valamint 88 db –nak a hidraulikai 

ábráját.  

Magyarország területének jelentős része, agyagos homok, homokos agyag típusú vízadó 

kőzettel rendelkezik. Ezen kívül előfordul még a márga, a dolomit, a mészkő és az 

aleurit. A magyarországi kutak átlagos nyugalmi vízszintje 110 mBf, ami a felszíntől 

számítva 12 m. Természetesen ez csak általános közelítés.  

Az átlagos ásványvíz összetétel hazánkban kationokat tekintve a kalcium, a magnézium 

és a nátrium, de az észak-keleti területeken jelentősebb koncentrációban megjelent a 

kálium is. Az anionok közül a hidrogén-karbonát képviselte a legnagyobb arányban, 

emellett az összoldott anyag tartalomban a legnagyobb arányban jelent meg. 

Budapesten a szulfát, és a klorid, közel azonos mennyiségben volt kimutatható a 

hidrogén-karbonáttal. Balatonfüreden a szulfát tartalom az átlagosnál magasabb értékű  

volt. Észrevehető, hogy a főbb folyóink mentén a kloridion tartalom az átlagosnál 

magasabb értéket mutat. Kémiai besorolásunk segíti az eligazodást az ásványvizek 

között és hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztó tájékozottan választhasson ásványvizet. 

                                                 
25 Csanády Mihály, 2008 
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Melléklet 

4. sz. Melléklet 

Az ásványvizek Piper diagrammjai 1-től 26-ig sorszámozva, TDS jelölésével és anélkül. 
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Az ásványvizek Piper diagrammjai 27-től 50-ig sorszámozva, TDS jelölésével és 
anélkül. 
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Az ásványvizek Piper diagrammjai 51-től 74-ig sorszámozva, TDS jelölésével és 
anélkül. 
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Az ásványvizek Piper diagrammjai 75-től 97-ig sorszámozva, TDS jelölésével és 
anélkül. 
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5. sz. Melléklet 
Térképek: 

Magyarország. térkép: 
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1. kivágat 
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