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ElQzmények 
 
A Duna-Dráva Cement KFT Beremendi Gyáregysége azzal bízta meg a Geornis Bt-t, hogy a 
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelQség határozata 
szerint vizsgálja meg a Nagyharsányi bányaüzem területén található megfigyelQ pontok (ásott, 
fúrt kutak) vízkémiai paramétereit. A Nagyharsányi bányaüzem területére érvényes Egységes 
Vízföldtani Monitoring Rendszer elkészítése során bevezetett számozásokat használva az 
Nbf2-es és Nbf3-as kutak számozásai a korábbi NhII-es és NhIII-as kutaknak felelnek meg. A 
Nagyharsány területén kialakított, kötelezQ, egységes vízföldtani monitoring kiegészül a 
Beremendi bányaterület és környezetének hasonló célú vizsgálatával. E kettQ feladat tehát 
mindig egy jelentésben szerepel. A beremendi helyszíneknél a két bányaterületen található 
barlangot, valamint a település egy, már korábban is vizsgált kútját jelöltük ki mintavételi 
pontként. A beremendi bányaterület egyik barlangja a Beremendi-kristálybarlang, a másik a 
Kis-vizes-üreg. A vízföldtani monitoring 2014 novemberétQl kezdQdQen kiegészült a 
Beremendi-kristálybarlangba telepített vízszintingadozás- és hQmérséklet regisztrálóval a 
beremendi karszton (ami hidrogeológiai értelemben két eltérQ jelleg_ részbQl áll) tehát kettQ 
vízszintingadozás-mérQ üzemel. A mintavételi helyek, melyek leírásai az Egységes 
Vízföldtani Monitoring Rendszerben szerepelnek:  
 
Nagyharsány 
 
Nbf2-es  karsztvíz figyelQ kút 
                                  x =    56414 m 
                                  y =   599564 m 
                                  z =       +151,15 mBf 
 
Nbf3-as karsztvíz figyelQ kút  
                                  x =    56440 m 
                                 y =   599262 m 
                                  z =       +148,34 mBf 
 
Nbf5-ös talajvízfigyelQ kút  

x=    56488 m  
y=   598858 m  
z=       +120,5 mBf 

 
Ásott kút (H/662-3/1996-12) azaz „Vasúti kút”, talajvíz megfigyelQ kút  
                                  x =   56145 m 
                                  y =   598375 m 
                                  z =       +111,60 mBf 
Beremend 
 
Beremendi-kristálybarlang (4150-1) karsztvíz megfigyelQ pont 
                                  x =     49857 m 
                                  y =   603000 m 
                                  z =       +115 mBf (bejárat) 
a barlangi tóba helyezett vízszintingadozás-regisztráló m_szer és a vízszint viszonyítási fix 
pontja a barlang térképezésekor elhelyezett pont, magassága: +97,618 mBf 
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Kis-Vizes-üreg (kat.sz: 4150-19, korábban: Beremendi-kisbarlang) karsztvíz megfigyelQ pont 
                                  x =     49410 m 
                                  y =   602711 m 
                                  z =       +101 mBf 
 
Hegyalja u. 13. sz. telek udvarában ásott kút, mint a bányatelekhez közeli megfigyelQpont. 
                                  x =     49711,3 m 
                                  y =   602349,6 m 
                                  z =       +109,2 mBf 
 
A 2007. év második félévében kezdQdött meg e figyelQpontok egységes mintázása. A 
helyszínekrQl teljes vízkémiai, valamint ammónium, nitrit, nitrát komponensekre vételeztünk 
mintát, melyet a Mecsekérc Zrt Környezetvédelmi Bázisán elemeztek. A mintavételek 2021. 
június 23-án történtek. Az akkreditált mintavételnek megfelelQen a helyszínen hQmérsékletet 
(°C), vezetQképességet (mS/cm), redoxipotenciált (mV) és oldott oxigént (mg/dm3), illetve 
oxigéntelítettséget (%) mértünk. 
 
 
Vízkémiai paraméterek értékelése 
 
A víz kémiai összetételében és a szennyezQ komponensek tekintetében kedvezQ tendenciák 
mutathatók ki mindkettQ víztípusnál. A karsztos, veszélyeztetett területeken mért értékek 
egyik helyszínen sem lépték át az ANTSZ által meghatározott egyedi kutas ivóvíz 
engedélyezett nitrát határértékeit (80 mg/dm3), sem a 6/2009 KVVM-EÜM-FVM rendelet 
szerinti felszín alatti vízre (25 mg/dm3) vonatkozót. A nagyharsányi bányaterületen használt 
ipari (talaj-)víznyerQ vasúti kút nitrát értéke a mérés idQpontjában 56 mg/dm3. A vonatkozó 
rendelet a talajvízre 50mg/dm3-es határértéket állapít meg. Az Nbf-2-es kút összes keménység 
értékei és oldottanyag-tartalma nQtt, a karsztvíz tehát töményedett. Fontos megjegyezni, hogy 
a nemkarsztos komponensek (klorid, nátium és a szulfát is megemlíthetQ) abszolút értékei 
nQttek. Ugyanezen tendencia nem figyelhetQ meg a talajvízre kiképzett Nbf-5-ös kútnál.  
A beremendi, Hegyalja u. 13-as ásott kútban igen alacsony a nitrát értéke (0.98 mg/dm3), 
ennek valódiságát az Qszi mintázás eredményei dönthetik el. E helyen az ammónium értéke 
magasabb a korábbi éveknél (0.1 helyett 0.79 mg/dm3), ami A Beremend, Kis-Vizes-üreg 
vizében, hasonlóan a korábbi megállapításainkhoz: a barlangkedvelQ, vagy hidegebb, illetve a 
forró nyári idQszakban a barlangba behúzódó élQlények, életközösségek már érzékelhetQ 
biológiai produktivitással rendelkeznek. Ennek ellenére az ammónium értéke megfelelQ. A 
nyárelejei esQzések hatására az üreg egyik hasadékában lehetQvé vált a merítéses vízmintázás. 
A Beremendi-kristálybarlangban az elQzQ periódusokhoz képest a karbonát-érték viszonylag 
magas (9 mmol/dm3), a kálium mennyisége 15x-ére, a klorid mintegy ötszörösére emelkedett. 
Ennek okát és az értékek tartósságát szintén az Qszi mintázások dönthetik el.   
 



 

 4

 
1. táblázat A vizsgált kutak vízkémiai paraméterei, összehasonlítva az elQzQ ciklusban mértekkel 

Az engedélyezett határértékeknél magasabb értékek kiemelve 
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Vízszintingadozások értékelése 
 
A mintavételkori vízszintek (m.Bf.) a 2. táblázat szerint alakultak; a legtöbb helyen ismét 
csökkent az aktuális vízszint. Részletesebb elemzést tesznek lehetQvé a m_szerek adatsorai. 
 

 
2. táblázat Mért vízszintek (m.Bf.) összehasonlítása 

 
 
A Nagyharsányi NBf-3-as vízszintértékek idQsora 2020 végéig nem jelzett a kútban 
vízoszlopot. A 2021 év eleji csapadék, a májusi esQk hatására maximum 40 cm-t emelkedett a 
vízszint, de az a víztöbblet a nyár elejére már el is t_nt, a kút szárazzá vált. 
 

 
 

1. grafikon A nagyharsányi Nbf-3-as megfigyelQkút vízszintváltozásai 
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A Kis-Vizes-üreg adatsorának vízszintes része jelzi azt, hogy a m_szer érzékelQjének szintje 
alatt maradt a vízszint, ez a barlang alja. Még a 2021. februári csapadékesemények hatására 
egy igen rövid periódust kivéve, sem került ismét víz alá a szenzor. (2. grafikon). A Vizes-
üreg gyakorlatilag kiszáradt, a m_szer felfüggesztésétQl 3 m-re egy repedésben vált lehetQvé a 
víz mintázása. 
 

 
2. grafikon A beremendi Kis-Vizes-üreg vízszintváltozásai 

 
A Beremendi-kristálybarlangban továbbra is alacsony a víz szintje. A csapadékosabb 
periódusok csaknem egészen 30 cm-t emeltek a vízszinten, ami azután vissza is esett – a többi 
megfigyelési pontokhoz hasonlóan.  
 

 
3. grafikon A Beremendi-kristálybarlang hQmérséklet- és vízszint változásai 

 
 
A vízszintek nem mutatnak növekvQ tendenciát, nyár elején ismét csökkenés történt. A 
legalacsonyabb vízszint 2020. év végén volt mérhetQ. 
A kistapolcai forráscsoport K-i forrása, ahol korábban m_szeres megfigyelést végeztünk, nem 
m_ködött a mintavétel idején, ott t_zoltócsövek rákötésével a forrásaknákból szivattyúzzák a 
vizet. 
 
TPH vizsgálatok 
 
A TPH vizsgálat eredménye egy helyen, a Kis-Vizes-üregben kútban mutatott mérhetQ 
eredményt (30たg/dm3-t).  E komponens értéke tehát sehol nem problematikus. 
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3. táblázat A mért TPH értékek 

 
 
Összefoglaló 
 
A 2021. I. félév monitoring adatai alapján megállapítható, hogy a karsztterület 
vízszintingadozásai a sokéves átlagértékhez képest lecsökkentek, a hullott csapadék nem 
elegendQ a korábbi, átlagosan egy méterrel magasabb vízszint kialakulásához. E tendencián a 
2021. késQ tavaszi csapadékesemény és beszivárgás sem változtatott. A vízkémiai 
paraméterek néhány esetben eltérnek a korábbi évektQl, ezek pontos okát az Qszi mintavételi 
periódus döntheti el: rövid periódusú anomáliáról, vagy egy tényleges változásról van-e szó. 
A TPH értékek igen alacsonyak (többségükben méréshatár alattiak) 
 
 
Pécs, 2021. július 13. 
 
 

 
 
 

DezsQ József 
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Előzmények 
 
A Duna-Dráva Cement KFT Beremendi Gyáregysége azzal bízta meg a Geornis Bt-t, hogy a 
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata 
szerint vizsgálja meg a Nagyharsányi bányaüzem területén található megfigyelő pontok (ásott, 
fúrt kutak) vízkémiai paramétereit. A Nagyharsányi bányaüzem területére érvényes Egységes 
Vízföldtani Monitoring Rendszer elkészítése során bevezetett számozásokat használva az 
Nbf2-es és Nbf3-as kutak számozásai a korábbi NhII-es és NhIII-as kutaknak felelnek meg. A 
Nagyharsány területén kialakított, kötelező, egységes vízföldtani monitoring kiegészül a 
Beremendi bányaterület és környezetének hasonló célú vizsgálatával.  
E kettő feladat tehát mindig egy jelentésben szerepel. A beremendi helyszíneknél a két 
bányaterületen található barlangot, valamint a település egy, már korábban is vizsgált kútját 
jelöltük ki mintavételi pontként. A beremendi bányaterület egyik barlangja a Beremendi-
kristálybarlang, a másik a Kis-Vizes-üreg.  
A vízföldtani monitoring 2014 novemberétől kezdődően kiegészült a Beremendi-
kristálybarlangba telepített vízszintingadozás- és hőmérséklet regisztrálóval.  
A mintavételi helyek, melyek leírásai az Egységes Vízföldtani Monitoring Rendszerben 
szerepelnek: 
 
Nagyharsány 
 
Nbf2-es  karsztvíz figyelő kút 
                                  x =    56414 m 
                                  y =   599564 m 
                                  z =       +151,15 m.Bf. 
 
Nbf3-as karsztvíz figyelő kút  
                                  x =    56440 m 
                                 y =   599262 m 
                                  z =       +148,34 m.Bf. 
 
Nbf5-ös talajvízfigyelő kút  

x=    56488 m  
y=   598858 m  
z=       +120,5 m.Bf. 

 
Ásott kút (H/662-3/1996-12) azaz „Vasúti kút”, talajvíz megfigyelő kút  
                                  x =   56145 m 
                                  y =   598375 m 
                                  z =       +111,60 m.Bf. 
Beremend 
 
Beremendi-kristálybarlang (4150-1) karsztvíz megfigyelő pont 
                                  x =     49857 m 
                                  y =   603000 m 
                                  z =       +115 mBf (bejárat) 
a barlangi tóba helyezett vízszintingadozás-regisztráló műszer és a vízszint viszonyítási fix 
pontja a barlang térképezésekor elhelyezett pont, magassága: +97,618 mBf 
 
Kis-Vizes-üreg (kat.sz: 4150-19, korábban: Beremendi-kisbarlang) karsztvíz megfigyelő pont 
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                                  x =     49410 m 
                                  y =   602711 m 
                                  z =       +101 m.Bf. 
 
Hegyalja u. 13. sz. telek udvarában ásott kút, mint a bányatelekhez közeli megfigyelőpont. 
 
                                  x =     49711,3 m 
                                  y =   602349,6 m 
                                  z =       +109,2 m.Bf. 
 
A 2007. év második félévében kezdődött meg e figyelőpontok egységes mintázása. Időközben 
2014. őszétől kezdődően a Beremendi-kristálybarlangban vízszintingadozás- és hőmérséklet 
mérő műszer lett elhelyezve. A helyszínekről teljes vízkémiai, valamint ammónium, nitrit, 
nitrát komponensekre vételeztünk mintát, melyet a Mecsekérc Zrt. Környezetvédelmi Bázisán 
elemeztek. A mintavételek 2021. november 9-én történtek. Az akkreditált mintavételnek 
megfelelően T (°C), EC (mS/cm) redoxipotenciált (mV) és oldott oxigént (mg/dm3), illetve 
oxigéntelítettséget (%) mértünk. 
 
Vízkémiai paraméterek értékelése 
 
A víz kémiai összetételében és a szennyező komponensek tekintetében kedvező tendenciák 
mutathatók ki mindkettő víztípusnál. A karszton mért értékek egyik helyszínen sem lépték át 
az ANTSZ által meghatározott egyedi kutas ivóvíz engedélyezett nitrát határértékeit (80 mg/ 
dm3), a 6/2009 KVVM-EÜM-FVM rendelet szerinti felszín alatti vízre (25 mg/dm3) 
vonatkozólag a Beremendi-kristálybarlangban sem (ahol 12.8 mg/dm3); ami csökkenő 
tendenciának tekinthető. A Kis-Vizes-üregből, az NBf-3 ból elapadt a víz, így azt nem tudtuk 
mintázni. A vonatkozó rendelet a talajvízre 50 mg/dm3-es nitrát határértéket állapít meg. A 
nagyharsányi bányaterületen használt ipari (talaj-)víznyerő vasúti kút nitrát értéke 53 mg/dm3. 
A beremendi, Hegyalja u. 13-as ásott kút nitrát értéke hosszú idő után megnyugtatóan 
alacsony (16.8 mg/dm3), valószínűleg az állattartás felhagyása, többszöri szivattyúzás a 
tulajdonos által, gyenge felszín alatti vízutánpótlás együttesen eredményezték ezt az értéket. 
A nagyharsányi, Nbf5-ös kútban a nitrát értéke kissé csökkent (29 mg/dm3). A Beremendi-
kristálybarlangé a keménységi formák alapján karsztvíz jellegű, mivel az összes keménység 
értéke azonos a karbonát keménységével. Az Nbf3-as nagyharsányi kútból az alacsony 
vízállás miatt ismét nem lehetett mintázni.  
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2. táblázat A vizsgált kutak vízkémiai paraméterei, összehasonlítva az előző ciklusban mértekkel 

Az engedélyezett határértékeknél magasabb értékek kiemelve. 
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Vízszintingadozások értékelése 
 
A korábbi jelentéshez hasonlóan ismét megállapítható, hogy a Villányi-hegység K-i részén 
2017-től kezdődően a karsztvízrendszer állapota kritikussá vált a mindenhol észlelhető 
vízszint csökkenés, valamint a monitoring részeként (hivatalosan) nem szereplő, de azzal 
párhuzamosan megfigyelt Kistapolca-forrás elapadása miatt. A kistapolcai forrás működése 
gyakorlatilag leállt, ami jól jelzi a karsztrendszer alacsony nyomásértékét. A mintázás idején 
észleltük, hogy szivattyútömlő van a forrásszájhoz applikálva. A monitoring területen a 
mintavételkori vízszintek a 2. táblázat szerint alakultak. 
 

 
 

 
 

2. táblázat Mért vízszintek (mB.f.) összehasonlítása  
 
 
A Beremendi-kristálybarlang vízszintje a május-júliusi csúcsok után szeptemberben a műszer 
szenzora alá sűllyedt.(1. grafikon).  
 

           
 

1. grafikon A Beremendi-kristálybarlang vízszint- és hőmérséklet változásai 
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A Kis-Vizes-üreg vízszintje a vizsgált periódusban a műszer szenzor szintje alatt (96.81 
m.B.f,) volt. 
 
 

 
2. grafikon A Kis-Vizes üreg vízszint- és hőmérséklet változásai  

(a vízszint végig a szenzor szinte alatt) 
 

 
A nagyharsányi Nbf3-as kútból már nemcsak nem lehetett merítéssel mintázni, hanem a 
maradék vízoszlop is elapadt. Néhány periódusban a csapadékhullás és beszivárgás megemeli 
a kútban a vízszintet, de az továbbszivárog a mélykarszt irányába. (3. grafikon). Június 
közepétől már csak ritkán volt érzékelhető vízszint a kútban. 

 

 
3. grafikon A nagyharsányi Nbf3-as megfigyelő kút vízszint- adatai  

(vízszintes vonal: a vízszint a szenzor szinte alatt) 
 
Összefoglalva elmondható, hogy már három potenciális megfigyelési pont (Nbf3-as, a 
Kistapolca forrás, a Kis-Vizes-üreg) vált szárazzá. ebből az Nbf3-as és a Kis-Vizes üreg az, 
ami közvetlenül a monitoringhoz tartozik. A Beremendi-kristálybarlang vízszintje tovább 
apadt, a műszer szenzora alatt 20-30 cm-el mélyebben található a karsztvízszint. E folyamat 
valószínűsíthető oka a növekvő vízkivétel és a gyenge beszivárgás. Utóbbit a magasabb 
átlaghőmérséklet és csapadékeloszlás megváltozása együttesen idézheti elő. A karsztterület 
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vízszolgáltató képességének romlása regionális mértékű, nem korlátozódik egy-egy 
megfigyelési pontra. Nitrát komponensre a legszennyezettebb mintavevő hely a vasúti kút. Az 
egyes mérési pontokon a nitrát mért értékei átlépik az érvényes (6/2009 KVVM-EÜM-FVM 
rendelet szerinti) határértéket, ugyanakkor a nitrátterhelés szempontjából javuló tendenciák 
mutatkoznak. 
 
Pécs, 2022. január 31. 

  
Dezső József 
környezetmérnök, Geornis Bt.  
SZKV-vf/02-1215 SZKV-hu/02-1215 

 












































