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1. Bevezetés 
A kutatási probléma felvázolása 

A vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás napjaink egyik kiemelt je-

lentőségű kérdése nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A rendelkezésre álló 

vízkészletek térbeli és időbeli megoszlása, valamint azok felhasználása jelentős 

eltérést mutat. Az igények és készletek összehangolása a közeljövő egyik straté-

giai fontosságú feladata. A rendelkezésre álló vízkészletekkel folytatott fenntart-

ható gazdálkodás megköveteli a vízkészletek sajátosságainak, és jövőben várha-

tó alakulásának minél jobb megismerését. 

A felszín alatti vizeknek természetes felszínre bukkanási helyeit forrásnak 

nevezzük. Magyarország bővelkedik forrásokban, ezek jelentős része karszt-

hegységekben található. A karsztforrások kiváló minőségű vizet adnak. Ivóvízel-

látásunkban fontos szerepet töltenek be karsztvizeink (Miskolc, Eger - Bükk; 

Pécs - Mecsek; Veszprém - Bakony). Annak ellenére, hogy a karsztosodott víz-

bázis térben és időben igen heterogén, egy jelentős előnnyel bír. A beszivárgó 

víz egyetlen, vagy kevés számú ponton (karsztforrás) lép felszínre. Ez lehetővé 

teszi a vízbázis tulajdonságainak vizsgálatát a forrásnál végzett megfigyelések 

alapján.  

A hidrológiai vizsgálatoknak alapfeltétele a rendelkezésre álló hosszú idejű 

adatsor. Konzulensem rendelkezésemre bocsátotta, a BME által a VITUKI-tól 

megvásárolt teljes adatbázist, mely az Aggteleki-karszt területén végzett hidro-

lógiai, meteorológiai méréseket tartalmazza 1954-2000 közötti időszakban 

[Maucha and Izápy, 2002].   

A rendelkezésre álló, világviszonylatban is egyedülállóan hosszú adatsor le-

hetőséget nyújt a karsztforrások alapos hidrológiai vizsgálatára (1. ábra).     



 

4 

A vizsgált terület rövid bemutatása

Az Aggteleki

Kárpátok déli, mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet

irányban húzódnak, mintegy 400

csony középhegységi jelleggel bír, legmagasabb pontja a Fertős

2. ábra
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irányban húzódnak, mintegy 400

csony középhegységi jelleggel bír, legmagasabb pontja a Fertős

. ábra: Az Aggteleki

1. ábra: Nagy

A vizsgált terület rövid bemutatása

Az Aggteleki-hegység területe mintegy 200 km
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: Az Aggteleki-karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük 

. ábra: Nagy-Tohonya forrás mért vízhozam
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Kárpátok déli, mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet

irányban húzódnak, mintegy 400-600 m magasságban. A terület többnyire al

csony középhegységi jelleggel bír, legmagasabb pontja a Fertős

karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük 

Tohonya forrás mért vízhozam

A vizsgált terület rövid bemutatása 

hegység területe mintegy 200 km

Kárpátok déli, mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet

600 m magasságban. A terület többnyire al

csony középhegységi jelleggel bír, legmagasabb pontja a Fertős
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Tohonya forrás mért vízhozam-idősora

hegység területe mintegy 200 km2. A hegység az Északi

Kárpátok déli, mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet

600 m magasságban. A terület többnyire al

csony középhegységi jelleggel bír, legmagasabb pontja a Fertős-

karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük 

 
idősora 

hegység az Északi

Kárpátok déli, mészkőből felépülő nyúlványa. A karszt fennsíkok kelet-nyugati 

600 m magasságban. A terület többnyire al

-tető (604 m).

 
karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük 

hegység az Északi-

nyugati 

600 m magasságban. A terület többnyire ala-

tető (604 m). 

karszt jelentősebb forrásai és felszíni vízgyűjtő területük  
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A hegységet többségében triász kori üledékes kőzet alkotja. Az alsó-triász 

üledékes kőzet agyagból és homokkőből áll, melyet közép- és felső triász agya-

gos mészkő és dolomit borít. A jól karsztosodott felszín kiterjedése kb. 105 km2.  

Az aggteleki vízgyűjtő területén számos forrás található, ezek közül a 15 leg-

jelentősebb forrás vízhozam mérése 1954-2000 között történt, az itt található 

csapadékmérő állomások közül 6 napi adatokat, 13 pedig havi csapadékösszege-

ket gyűjtött (2. ábra). 

Kutatási célkitűzések 

A kutatás céljai között szerepel a karsztforrásokra vonatkozó hidrológiai tör-

vényszerűségek vizsgálata. Ezáltal lehetővé válik a karsztforrások minél ponto-

sabb vízhozamának becslése meteorológiai alapadatok birtokában. A törvény-

szerűségek pontosabb meghatározása biztosítja az adott forráshoz tartozó víz-

gyűjtő terület, mint a forrást alapvetően jellemző paraméter minél pontosabb 

meghatározását, figyelembe véve, hogy a felszín alatti vízgyűjtő a különböző 

hidrológia és meteorológia körülmények között időben nem állandó. Kutatá-

somban pontosabban számíthatóvá kívánom tenni a forrásra jellemző beszivár-

gási hányad értékét. A beszivárgási hányad a lehullott és mért csapadék azon 

része, mely különböző meteorológia viszonyok fennállása esetén a kilépési pon-

ton a forrásnál vízhozamként jelentkezik. 

A rendelkezésre álló kivételesen hosszú adatsor segítségével elvégezhető a 

forrás vízhozamának vizsgálata és modellezése különböző módszerekkel. Ebbe 

beletartozik a korábbi empirikus és félempirikus összefüggések felülvizsgálata, 

lehetőség szerinti pontosítása, egyszerűsítése. A kutatás célja hidrológiai modell 

létrehozása és alkalmazási lehetőségének vizsgálata numerikus módszerrel, az 

adatsor vizsgálata, előrejelzési lehetőségek meghatározása intelligens számítási 

módszerrel.    

A kutatás során alkalmazott módszerek 

Az Aggteleki karszton több évtizedes kutatómunka eredményeképpen előál-

lított hidrológiai és meteorológiai adatsor világviszonylatban egyedülálló. A mé-
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rések az 1990

adatsorok statisztikai elemzéséhez hosszúidejű adatsorokra van szükség, a kut

tás során a saját mérések végrehajtásá

A csapadék és a forrás vízhozamának kapcsolata régóta képezi vizsgálat tá

gyát. A hazai vizsgálatok során empirikus és félempirikus összefüggéseket hat

roztak meg, melyek segítségével egyszerűen meghatározható és előre jele

forrás 

forrás vízgyűjtő területe (3. ábra).

függések megbízhatóságát, kritikát fogalmaztam meg alkalmazhat

kapcsolatban, és matematikai módszerrel pontosabb el

Nem karsztos vízbázisok esetében a numerikus modellezést általában 

MODFLOW programmal végzik, amely a talajban történő vízmozgások leírás

ra alkalmas elsősorban. A MOD

re lett kifejlesztve, így elsősorban a Darcy

alkalmazható. Fejlett karszt esetében a vízhozam kisebb részét adja az ilyen 

vízmozgás. A felszíni lefolyás modellezésére gyakran alkal

modellt

tos kő
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roztak meg, melyek segítségével egyszerűen meghatározható és előre jele

Az éves beszivárgási hányadból sz

 Kutatásom során megvizsgáltam ezen össz
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MODFLOW programmal végzik, amely a talajban történő vízmozgások leírás

FLOW program talajvízmozgások modellezés

re lett kifejlesztve, így elsősorban a Darcy-törvény érvényességi tartományában 
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függések megbízhatóságát, kritikát fogalmaztam meg alkalmazhat
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. A felszíni lefolyás és a fejlett kars

zötti hasonlóságok, valamint a HEC

es évek végén forráshiány miatt megszűntek. Mivel hidrológiai 
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függések megbízhatóságát, kritikát fogalmaztam meg alkalmazhatóságukkal 
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Nem karsztos vízbázisok esetében a numerikus modellezést általában 

MODFLOW programmal végzik, amely a talajban történő vízmozgások leírás

FLOW program talajvízmozgások modellezés

törvény érvényességi tartományában 

alkalmazható. Fejlett karszt esetében a vízhozam kisebb részét adja az ilyen 

maznak HEC

. A felszíni lefolyás és a fejlett kars

zötti hasonlóságok, valamint a HEC

es évek végén forráshiány miatt megszűntek. Mivel hidrológiai 

adatsorok statisztikai elemzéséhez hosszúidejű adatsorokra van szükség, a kuta-

A csapadék és a forrás vízhozamának kapcsolata régóta képezi vizsgálat tár-

gyát. A hazai vizsgálatok során empirikus és félempirikus összefüggéseket hatá-
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Kutatásom során megvizsgáltam ezen össze-

ságukkal 

járást dolgoztam ki.  
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alkalmazható. Fejlett karszt esetében a vízhozam kisebb részét adja az ilyen 

maznak HEC-HMS 

. A felszíni lefolyás és a fejlett karsz-

zötti hasonlóságok, valamint a HEC-HMS 
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program hozzáférhetősége figyelembe vételével kísérletet tettem karsztforrások 

vízhozamának modellezésére HEC-HMS programban. A modell felállítása (4. 

ábra), illetve kiértékelése során különböző statisztikai vizsgálatokat végeztem. 

 
4. ábra: Az Aggteleki karszt HEC-HMS-re alkalmazott folyamatábrája 

A rendelkezésre álló adatsor rendkívül hosszú időintervallumot fed le, ezért 

kitűnő lehetőséget nyújt különböző matematikai vizsgálatokkal történő elemzés-

re. Ezek közül a más idősorok esetén gyakran alkalmazott, neurális hálón alapu-

ló intelligens számítási módszer alkalmazását választottam (5. ábra).  

 
5. ábra: Csapadék, kifolyás neurális háló modellje NARX) 

A hosszú rendelkezésre álló vízhozam idősor lehetővé tette nem lineáris 

autoregresszív, illetve nem autoregresszív számítás alkalmazását egyaránt 

[ASCE, 2000]. A modellezett adatsorok illeszkedésének vizsgálatára statisztikai 

módszereket alkalmaztam. 
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2. Az értekezés téziseinek összefoglalása 
1. Téziscsoport: A karsztos vízbázis empirikus- és félempirikus vizsgálati 

módszereinek értékelése 

Kutatásaim során megvizsgáltam két hazai és egy külföldi empirikus-, illetve 

félempirikus módszert, melyek a karsztos vízgyűjtő beszivárgási jellemzőit hatá-

rozzák meg. Megállapítottam, hogy a vizsgált és gyakorlatban is alkalmazott 

eljárások egyike sem ad megbízható pontosságú eredményt az éves beszivárgási 

hányad számítására. A módszerek pontatlansága különösen szembetűnő, ameny-

nyiben a rendelkezésre álló csapadék- és vízhozam-adatokból a kapott beszivár-

gási hányad segítségével a forrás vízgyűjtő területét kívánjuk meghatározni. 

Részletesebb hidrológiai vizsgálatokhoz a vízgyűjtő terület pontosabb meghatá-

rozása szükséges. 

 

1. tézis: Megállapítottam, hogy a karsztforrás 12 havi összegzett vízhozama a 

vízgyűjtő területre a három hónappal hamarabb kezdődő, szintén 12 hónapos 

időszakban hullott csapadékkal van összefüggésben (6. ábra). Az összefüggést a 

következő lineáris egyenlet írja le: 

86,246634,0  PB   [mm] 

ahol  

B[mm]  - az október 1-ével kezdődő 12 hónap során beszivárgott és a 

forrásnál vízhozamként jelentkező vízmennyiség; 

P [mm] - a három hónappal korábban, tehát július 1-ével kezdődő 12 

hónap csapadékösszege. 
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5. ábra

 

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás

gáltam a mecseki Tettye

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

forrására

6. ábra

 

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

 

. ábra: A 14 aggteleki forrás csapadék

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás

gáltam a mecseki Tettye

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

ára is. 

. ábra: A Tettye

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

A 14 aggteleki forrás csapadék

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás

gáltam a mecseki Tettye-forrásra. 

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

A Tettye-forrás csapadék

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

A 14 aggteleki forrás csapadék

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás

-forrásra. 

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

forrás csapadék

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

A 14 aggteleki forrás csapadék-vízhozam 

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás

forrásra. Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

forrás csapadék-vízhozam 

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

vízhozam kapcsolata

Az aggteleki forrásokra meghatározott beszivárgás-számítási módszert megviz

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható más

vízhozam kapcsolata

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., [2012b, 2013b

kapcsolata 3 hónap eltolással

számítási módszert megviz

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

mért adatsorok alapján a fenti egyenlet jól alkalmazható másik 

kapcsolata 3 hónap eltolással 

2012b, 2013b] 

 
3 hónap eltolással

számítási módszert megviz

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

ik karsztos terület 

 
3 hónap eltolással 

 

3 hónap eltolással 

számítási módszert megvizs-

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

os terület 

3 hónap eltolással  
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2. Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

programmal

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

GeoHMS progrsam segítségével HEC

statiszt

 

2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC

vízhozam

tam, hogy a modell segítségével kapott 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

jelzésére.

 

7. ábra

 

 

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 
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Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

programmal 

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

GeoHMS progrsam segítségével HEC

statisztikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC

vízhozam-idősorának modellezésére

tam, hogy a modell segítségével kapott 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

jelzésére.  

. ábra: Mért és 

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

GeoHMS progrsam segítségével HEC

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC

idősorának modellezésére

tam, hogy a modell segítségével kapott 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

Mért és HMS-sel 

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

GeoHMS progrsam segítségével HEC

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC

idősorának modellezésére

tam, hogy a modell segítségével kapott 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

sel modellezett vízhozam

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

GeoHMS progrsam segítségével HEC-HMS vízgyűjtő modellt hoztam létre és 

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

2. tézis: Megállapítottam, hogy a HEC-HMS modell alkalmas karsztforrások 

idősorának modellezésére (7. ábra)

tam, hogy a modell segítségével kapott vízhozam idősor jól illeszkedik a mért 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

modellezett vízhozam

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., 

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben tört

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

HMS vízgyűjtő modellt hoztam létre és 

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

HMS modell alkalmas karsztforrások 

(7. ábra). Statisztikai vizsgálatokkal igazo

vízhozam idősor jól illeszkedik a mért 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

modellezett vízhozam idősorok

Vonatkozó saját publikációk: Koch et. al., [2012a, 2013a

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

program alkalmazásának lehetőségét karsztos kőzetben történő vízmozgás m

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

HMS vízgyűjtő modellt hoztam létre és 

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit.

HMS modell alkalmas karsztforrások 

. Statisztikai vizsgálatokkal igazo

vízhozam idősor jól illeszkedik a mért 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

idősorok (Komlós

2012a, 2013a] 

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC

énő vízmozgás m

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forr

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

HMS vízgyűjtő modellt hoztam létre és 

ikai vizsgálatokkal meghatároztam a modell bemenő paramétereit. 

HMS modell alkalmas karsztforrások 

. Statisztikai vizsgálatokkal igazo

vízhozam idősor jól illeszkedik a mért 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előr

 
(Komlós-forrás)

Tézis: Karsztforrások vízhozamának modellezése HEC-HMS 

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők modellezésére kifejlesztett HEC-HMS 

énő vízmozgás mo-

dellezésére. ArcGIS térinformatikai program segítségével lehatároltam a forrá-

sok felszíni vízgyűjtő területét, létrehoztam a vízgyűjtő felületi modelljét. Ebből 

HMS vízgyűjtő modellt hoztam létre és 

 

HMS modell alkalmas karsztforrások 

. Statisztikai vizsgálatokkal igazol-

vízhozam idősor jól illeszkedik a mért 

adatsorhoz. A módszer tehát alkalmas a karsztforrás napi vízhozamának előre-

 
forrás)  
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3. T

intelligens számítási módszerekkel

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők 

ténő modellezésének alkal

modellezésére.

 

3/a tézis: 

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

létre (8. ábra)

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

zam-idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

előrejelzésre.

8. ábra
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Téziscsoport: Karsztforrások vízhozam

gens számítási módszerekkel

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők 

ténő modellezésének alkal

modellezésére. 

3/a tézis: Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

(8. ábra). Statisztikai vizsgá

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

előrejelzésre. 

. ábra: Mért és 

éziscsoport: Karsztforrások vízhozam

gens számítási módszerekkel

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők 

ténő modellezésének alkal

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

. Statisztikai vizsgá

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

Mért és modellezett (N

éziscsoport: Karsztforrások vízhozam

gens számítási módszerekkel

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők 

ténő modellezésének alkalmazási lehetőségét karsztforrás vízhozam

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy a modell mind a tan

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

modellezett (N

éziscsoport: Karsztforrások vízhozam

gens számítási módszerekkel 

Megvizsgáltam a felszíni vízgyűjtők intelligens számítási módszerekkel 

mazási lehetőségét karsztforrás vízhozam

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

latokkal igazoltam, hogy a modell mind a tan

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

modellezett (NARX) vízhozam

éziscsoport: Karsztforrások vízhozam-idősorának modellezése 

intelligens számítási módszerekkel 

mazási lehetőségét karsztforrás vízhozam

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

latokkal igazoltam, hogy a modell mind a tan

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

) vízhozam-idősor

idősorának modellezése 

intelligens számítási módszerekkel 

mazási lehetőségét karsztforrás vízhozam

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

latokkal igazoltam, hogy a modell mind a tan

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

idősor (Komlós

idősorának modellezése 

intelligens számítási módszerekkel 

mazási lehetőségét karsztforrás vízhozam-idősorának 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

latokkal igazoltam, hogy a modell mind a tan

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízh

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

(Komlós-forrás)

idősorának modellezése 

intelligens számítási módszerekkel tör-

idősorának 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) mester-

séges neurális hálózaton alapuló nem lineáris autoregresszív modellt hoztam 

latokkal igazoltam, hogy a modell mind a tanu-

lási, mind az előhívási időszakban nagy pontossággal illeszkedik a mért vízho-

idősorokra. Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható rövidtávú 

 
forrás) 
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3/b tézis: 

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

ábra). Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

nak rende

9

  

 

 

 

Vonatkozó 
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3/b tézis: Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

nak rendelkezésre

9. ábra: Mért és modellezett (NN) vízhozam

Vonatkozó 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

lkezésre.  

Mért és modellezett (NN) vízhozam

Vonatkozó saját publikáció: 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

Mért és modellezett (NN) vízhozam

publikáció: Bene

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

Mért és modellezett (NN) vízhozam

Bene et al., [2015] 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam, hogy a modell mind a tanulási, 

mind az előhívási időszakban megközelíti a HEC-HMS numerikus programmal 

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

Mért és modellezett (NN) vízhozam-idősor

et al., [2015] - megjelenés alatt

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

a modell mind a tanulási, 

HMS numerikus programmal 

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

idősor (Komlós

megjelenés alatt

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) meste

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre

a modell mind a tanulási, 

HMS numerikus programmal 

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok ál

(Komlós-forrás)

megjelenés alatt 

Karsztforrások vízhozamának előrejelzésére (modellezésére) mester-

séges neurális hálózaton alapuló nem autoregresszív modellt hoztam létre (9. 

a modell mind a tanulási, 

HMS numerikus programmal 

kapott eredményeket.  Megállapítottam, hogy a modell jól alkalmazható 

hosszútávú előrejelzésre olyan esetekben, amikor csak meteorológiai adatok áll-

 
forrás) 
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3. Összegzés 
A kutatás áttekintést ad a karsztforrásokkal kapcsolatban korábban alkalma-

zott hazai és nemzetközi módszerekről. A rendelkezésre álló hosszú idejű adat-

sor alapján elvégeztem a korábbi empirikus-, és félempirikus vizsgálati módsze-

rek felülvizsgálatát, alkalmazásukkal szemben kritikát fogalmaztam meg. A csa-

padék-, valamint vízhozam-idősorok eltolásával a két adatsor közötti összefüg-

gést sikerült szorosabbá tenni. Ily módon a csapadék és vízhozam között lineáris 

összefüggést állapítottam meg. A lineáris egyenlet általános alakja az Aggteleki-

hegység valamennyi, hosszú idejű idősorral rendelkező forrására nézve megfele-

lő korrelációt ad. Az illeszkedés természetesen pontosabb, amennyiben egy 

adott forrásra nézve határozzuk meg az egyenletet. Az általános alakot megvizs-

gáltam a Mecsekben található Tettye-forrásra is, szintén jó kapcsolat mutatko-

zott. 

 A témakörben korábban Magyarországon nem alkalmazott, felszíni lefolyás 

modellezésére használt HEC-HMS program alkalmazásával megállapítottam, 

hogy karsztforrás vízhozam-idősorának modellezésére alkalmas. A kiinduló pa-

raméterek közül érzékenységi vizsgálattal kiválasztottam azokat, melyek a mo-

dell eredményeit jelentősen befolyásolják. Majd kalibráció-validáció során sta-

tisztikai mutatókkal megvizsgáltam a modell alkalmazhatóságát. Megállapítot-

tam, hogy HEC-HMS-ben felállítható olyan, a karsztos vízgyűjtőre vonatkozó 

modell, mely hosszútávú csapadék-, hőmérséklet-, illetve vízhozam-idősorok 

alapján megbízható napi vízhozam adatokat produkál. 

A rendelkezésre álló hosszú adatsorok biztosították a lehetőséget intelligens 

számítási módszerekkel történő modellezésre. A mesterséges neurális hálózaton 

alapuló nem lineáris autoregresszív (NARX) és nem autoregresszív modellt 

(NN) vizsgáltam. Karsztforrás vízhozamának modellezésében az eljárást koráb-

ban nem alkalmazták. Megállapítottam, hogy a betanítási időszak alapján bizo-

nyos előrejelzési feladatokra alkalmazhatóak a modellek. Ezen kívül a NARX 



 

14 

modell alkalmas a hosszú idejű adatsorban esetlegesen előforduló nem megbíz-

ható mérési eredmények kiszűrésére is. 

A HMS és a neurális hálózaton alapuló modellek egymással is összehason-

líthatóak. Összehasonlítva az eredményeket, megállapítható, hogy a NARX mo-

dell adta a legjobb eredményt, ennél gyengébb statisztikai mutatókat kaptam a 

HMS modell eredményeire, míg az NN modell a HMS-nél rosszabb eredménye-

ket ért el (1. táblázat).  

 

1. táblázat: Statisztikai mutatók NARX, NN és HMS modellre  

 
 

Rövidtávú előrejelzésre az autoregresszív NARX modell a legalkalmasabb, 

mely még középtávon is megbízható eredményeket ad. E modell alkalmas to-

vábbá a mérés körülményeiből adódó hibák megállapítására is. Hosszútávú elő-

rejelzésre legalkalmasabb a HMS, amennyiben a vízgyűjtőről a modell felépíté-

séhez szükséges információkkal rendelkezünk. NN alkalmazása akkor indokolt, 

ha a vízgyűjtő jellemzőiről nincs részletes információ, így csak a meteorológiai 

adatok birtokában szükséges hossszútávú előrejelzést adni.   

A karsztos vízbázis rendkívüli összetettsége, változatossága lehetetlenné te-

szi a rendszer tökéletes leképezését. Így a már ismert eljárások folyamatosan 

fejleszthetőek, pontosíthatóak. Az informatika fejlődésével számítani lehet 

újabb, az eddigieknél is jobb eredményeket biztosító modellek megjelenésére is. 

Mindenféle vizsgálat alapját azonban a több éves, sőt több évtizedes mérési ada-

tok képezik. Ezért a rendszeres mérések jelentősége kiemelkedő fontosságú. 

Statisztikai 
mutató NARX NN HMS

RPWRMSE [%] 75,11 498,18 239,17

CORR [-] 0,93 0,61 0,77

RRMSE [%] 99 684 318,08

PEV [%] 1,45 8,80 17,33

NS [-] 0,87 0,36 0,59
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További kutatási irányok 

Az Aggteleki-karszt területén alkalmazott, a disszertációban ismertetett 

módszerek vizsgálatát érdemes lenne más, akár hazai, akár külföldi karsztos te-

rületen megvizsgálni. Erre ott nyílik lehetőség, ahol megfelelő hosszúságú csa-

padék-, hőmérséklet-, és vízhozam adatsorok állnak rendelkezésre. Hazai karsz-

tos területek közül szóba jöhet a vízellátásban fontos szerepet játszó Bükk, illet-

ve a Mecsek jelentősebb karsztforrásainak vizsgálata. 

Jelentős kihívás a Bakony forrásainak vizsgálata, ahol egy további körül-

mény teszi a feladatot még nehezebbé. A területen a bányászat megszűntével a 

karsztvízszint mesterséges süllyesztése abbamaradt. Itt tehát még egy ideig a 

karsztvízszint folyamatos emelkedését is figyelembe kell venni. 

A források kiürülési folyamatainak alaposabb vizsgálatához szükséges lenne 

a napi méréseknél gyakoribb, optimális estben folyamatos vízhozammérési ada-

tokra.  

4. Irodalomjegyzék 

A szerző hivatkozott publikációinak listája 

Koch, R., Bene, K., Hajnal, G. (2012a): Hydrological Characterization of the 

Aggtelek Karst Springs, Catchment Processes in Regional Hydrology: From 

Experiment to Modeling in Carpathian Drainage Basins, International 

Conference, Sopron, Hungary  

Koch, R., Bene, K., Hajnal, G. (2012b): Az Aggteleki-karszt forrásainak hidro-

lógiai vizsgálata, Felszín Alatti Vizek Alapítvány konferenciája, Siófok, Hun-

gary   

Koch, R., Bene, K. (2013a): Continuous Hydrologic Modeling with HMS in the 

Aggtelek Karst Region, Hydrology, Vol. 1, no. 1, New York 



 

16 

Koch, R., Bene, K., Hajnal, G. (2013b): Hydrological Study of the Aggtelek 

Karst Springs, Pollack Periodica, Vol. 8., no. 2, pp 107-116  

Bene, K., Koch, R., Harmati, I. (2015): Hydrological Characterization of the 

Aggtelek Karst Springs, Catchment Processes in Regional Hydrology: From 

Experiment to Modeling in Carpathian Drainage Basins, International 

Conference, Vienna, Austria, Hungary 

Egyéb hivatkozott irodalmak listája 

ASCE Task Committee (2000):  Artificial Neural Networks in Hydrology-I: Pre-

liminary Concepts, Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 115-

123  

Cunderlik J. M., Simonovic S. P. (2004): Assessment of Water Resources Rsk 

and Vulnerability to Changing Climatic Condition, Project report IV., pp. 133 

Kessler, H. (1954): A beszivárgási százalék és a tartósan kitermelhető vízmen-

nyiség megállapítása karsztvidéken, Vízgazdálkodási Közlöny No. 2., pp. 179-

188 

Maucha,, L (1998): Az aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei 

és zavartalan hidrológiai adatsorai 1959-1993, Vízgazdalkodási és Kutató Ré-

szvénytársaság Hidrológiai Intézete, p. 415 

Willmott, C. J., Rowe, C. M., Mintz, Y. (1985): Climatology of the Terrestrial 

Seasonal Water Cycle, Journal of Climatology, Vol 5, pp. 589–606. 


