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Köszönetnyilvánítás

a modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeo-
lógiai feladatok megoldására c. dolgozat hosszú évek munká-
jának az eredménye. ennek során sok kollégával dolgoztam 
együtt és kaptam segítséget. közülük kiemelném Márkus 
lászló és szilágyi nóra matematikusokat, munkahelyi vezető-
imet, végh sándorné és Mindszenty andrea személyében, va-
lamint kollégáimat, akik mindannyian segítettek. a nyugodt 
munkavégzés hátterét feleségem, székely ilona biztosította.
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Bevezetés

az utóbbi évtizedekben egyre jelentősebb szerephez jutnak a hidrogeológiában és a földtan-
ban az adatelemző módszerek és az idősoros vizsgálatok. ennek elsődlegesen az az oka, hogy 
folyamatosan nő a sztochasztikus modellek iránti igény. az eddig használatos modellek legfő-
képpen determinisztikusak voltak, annak ellenére, hogy azokat egy mintarealizációból alkot-
ták. tudjuk, hogy a mintarealizációkból számított statisztikák és modellezési eredmények egy 
újabb mintavételezés esetén eltérőek lennének, hiszen azok valószínűségi változók (kovács és 
székely, 2005). ezt a problémát a determinisztikus modellek esetében érzékenységi vizsgá-
latokkal hidalják át. ettől azonban az alkalmazott modell bizonytalanságai még fennállnak, 
így nem véletlen, hogy az erre vonatkozó utalás a determinisztikus modellezéssel foglakozó 
hazai szakirodalomban is megjelent, amelyben kovács és szanyi (2005) a következő vélemé-
nyüknek adnak hangot: „a jövő mindenképpen a sztochasztikus modellezésé, a kérdés, hogy 
megtaláljuk-e a bizonytalanságok közvetlen jogi kezelésének a módját, vagy megkapják-e a 
földtani és vízföldtani szakemberek azt a lehetőséget, hogy a valószínűség-elméleti alapon 
számított eredmények kiértékelésével a hatályos jogszabályok szellemében járjanak el.”
a sztochasztikus modellek alkalmazásának másik indoka a rendelkezésre álló adathalmazok 
számának és méretének fokozatos növekedése, amelyekben célszerű a valószínűségi változók 
közötti összefüggéseket is feltárni, illetve idősorok esetén ezek jellemzőit is megismerni.
az idősoros vizsgálatok mintegy száz éves múltra tekintenek vissza. kezdetben csak a trend 
és a periódus meghatározását foglalták magukba. Mintegy ötven évvel később kezdődtek el 
a mélyebb matematikai ismereteket igénylő kutatások, amelyeknek egyik kiemelkedő ered-
ménye Box és Jenkins (1970) ar és Ma (arMa) folyamatokkal történő modellezése. az 
idősor analízis fejlődése napjainkban is jelentős. ezzel kapcsolatban számos kutatási irányzat 
bontakozott ki és a már meglévő módszerek is jelentős fejlődésen mentek keresztül.
értekezésem az új módszerek közül a mintegy harminc éves múltra visszatekintő dinamikus 
faktoranalízist emeli be a hidrogeológia, illetve a környezetföldtan területére. a módszer föld-
tudományi alkalmazása teljesen új. ebből következően először ki kellett próbálni alkalmaz-
hatóságát a különböző vízföldtani helyzetekben.
a tradicionális teljesítménysűrűség becslések egy modern változata lomb-scargle periódus 
időt becslő módszere, amit elsősorban csillagászok használnak. a földtanban elvétve talál-
kozhatunk alkalmazásaival, és ezek is kizárólag a paleoklíma kutatáshoz kötődnek. érteke-
zésem harmadik használt módszerét a wavelet teljesítménysűrűség spektrum analízis adja, 
melyet világszerte számos kutató használ a hidrológiában és a hidrogeológiában egyaránt. 
hazai alkalmazása ismereteim szerint eddig nem következett be, pedig eredménye – az idő-
frekvencia térkép – számos többlet információt nyújt.
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az értekezés a földtan, a vízföldtan és a matematika közös határterületén mozog és ez az 
interdiszciplinális jelleg magában hordozza annak veszélyét, hogy a matematikus esetleg ke-
vésnek, a földtannal és a vízföldtannal foglalkozó szakember esetleg túlzottnak tarthatja az 
alkalmazott matematikát. természetesen mindkét félnek igaza lehet, de ezzel mindkettő csak 
a saját szempontjait érvényesítené. valójában ennek a munkának az értékét az interdiszcip-
lináris megközelítés jelenti. gyakorlati használhatóságát nyilvánvalóan alkalmazásai fogják 
eldönteni.
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I. Adatbázisok és elemzési módszereik a földtudományokban

egy földtani folyamatot leggyakrabban az egy időpontban mért állapotjellemzők írnak le. ha 
a folyamat állapotának változásait is követni kívánjuk, idősorokkal van dolgunk. tekintsük át 
a problémát egy kicsit részletesebben! induljunk ki az 1. ábra s1 síkjából. a földtudományok-
ban előforduló megoldandó feladatok jelentős részében, különböző térbeli pontokon mért 
paraméterek vizsgálatára van szükségünk. nézzünk erre az esetre egy példát. a Bakonyban 
egy napon (matematikai értelemben azonos időpontban) a főkarsztra szűrőzött megfigyelő 
kutakból vízmintákat veszünk és azokat kémiai analízissel több kémiai komponensre meg-
vizsgáljuk. az így kapott eredményeket táblázatban rögzítjük, olyan módon, hogy az egyes 
oszlopok egy-egy kémiai paraméternek, míg az egyes sorok egy-egy karsztvíz megfigyelő 
kútnak felelnek meg. a vizsgálatokhoz – az egyváltozós statisztikai elemzésen túl – a sok-
változós adatelemző módszerek adnak lehetőségeket. a számtalan eszköz közül megemlítem 
a leggyakrabban használatos klaszter-, diszkriminancia-, faktor- és főkomponens analízist, 
valamint a sokdimenziós skálázást. ezeket a módszereket alkalmazhatjuk megfigyelési pont-
jainkra, amikor az azok közötti kapcsolati viszonyok feltárására van szükségünk. ilyen fe-
ladat például, ha arra vagyunk kíváncsiak, mely mintavételi pontok kémiai karaktere hasonlít 
legjobban egymáshoz. de lehet cél a változók (kémiai komponensek) magyarázata is. ekkor 
szintén az említett módszereket használjuk, csak az adatmátrixnak nem a soraira, hanem az 
oszlopaira végzünk vizsgálatokat.
adataink nagyon gyakran tartalmazzák a 4. dimenziót, az időt. abban az esetben, ha (az 
előbbi példánál maradva) több karsztvíz megfigyelő kútban, több időpontban – legjobb ha 
azonos időközönként – mérünk egy paramétert, például a vízszintet, az s2 síkban vagyunk. 
ebben az esetben, ha arra vagyunk kíváncsiak milyen háttértényezők befolyásolják a vízszin-
tek időbeli fluktuációját, akkor a dinamikus faktoranalízist hívhatjuk segítségül.  alkalmazá-
sa az utóbbi években kezdődött el, eddig elért és további ígéretesnek mutatkozó eredményei 
várhatóan jelentős segítséget adnak majd a környezetvédelemnek (kovács és munkatársai, 
2004/1) Másik lehetőség, ha egy rögzített megfigyelési pontban, egyetlen karsztvízmegfigyelő 
kútban, több paraméter (például kémiai komponensek) időbeli változásait rögzítjük. ekkor 
az s3 síkban dolgozunk. ilyenkor gyakran alkalmazzák a „klasszikus idősoros” vizsgálatot, 
amely magában foglalja az egyes paraméterek tartós irányzatának – trend – és periodikus 
viselkedésének meghatározását, ami nagyon sok esetben felmerülő igény. egy folyamatban 
megállapított periódus és trend felhasználható előrejelzésre. a jövőre nézve azonban csak 
akkor vonhatóak le következtetések, ha bizonyosak vagyunk abban, hogy az idősort alakító 
hatások a jövőben is fent fognak maradni.
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a földtudományokban lényeges az egyes 
pontok térbeli helyzete, amelyeket a meg-
figyelési pontok tengelyén xi és yi koor-
dinátákkal jelöltem. ha vizsgálatainknál 
figyelembe kell vennünk, a mintavételi 
pontok térbeli elhelyezkedését is, akkor a 
geostatisztika eszköztára segíthet bizonyos 
problémák megoldásában. ilyen eset egy 
paraméter eloszlás térképének elkészítése 
egy adott időpillanatban. Példaként szol-
gálnak a vitUki gondozásában megjelent, 
a dunántúli-középhegység karsztvízszint 
térképei (lorberer, 1978-2001). ha egy pa-
raméter időbeli változásait kívánjuk vizsgálni, mint például a dunántúli-középhegységben a 
karsztvízszint felszín időbeli változásának leírása, a megfigyelési pontok térbeli struktúrájá-
nak figyelembe vétele mellett, a geostatisztikának csak nagyon kevés eszköz áll rendelkezé-
sére. néhány módszer esetében született megoldás. ilyen az empirikus variogram függvény 
négy dimenziós esetben. (dryden és munkatársai, 2005).
az adatelemző módszerektől csak akkor várhatunk jó eredményt, ha az adott folyamat vizs-
gálatára olyan jellemzőket veszünk figyelembe, amelyek tartalmazzák a keresett információt 
és kellően pontosan írják le a folyamatot. ennek eldöntése mindig az adott szaktudomány 
feladata és felelőssége. lényeges követelmény továbbá az adatelemző módszerek szempontjá-
ból az alapvető statisztikai stabilitás miatt, hogy n>>m (füstös és munkatársai, 1986), vagyis 
a mintavételi pontok száma jelentősen nagyobb legyen, mint a vizsgált paramétereké.

1.ábra: A négydimenziós adathalmaz (Kovács és 
Székely, 2006)
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II. A sztochasztikus folyamatok elméletének fontosabb elemei

a természeti jelenségek, így a geológiai jelenségek többsége véletlenszerű, sztochasztikus, azaz 
a jelenség ismételt előfordulása esetén nem következik be ugyanaz a következmény azonos 
körülmények ellenére sem. sztochasztikus folyamatok egyetlen reprezentációjukkal (egyetlen 
idősorral) azaz egy mintával nem, csak egy mintahalmazzal írhatóak le. a sztochasztikus 
folyamat tehát matematikailag az { }( ),X t t TÎ  valószínűségi változók együttesével definiál-
ható, ahol T  paraméterhalmaz, amely ha része a valós számegyenesnek, akkor a { }t TÎ  
felfogható időparaméterként is. egy folyamat diszkrét idejű (paraméterű), ha a T  halmaz 
véges vagy megszámlálhatóan végtelen. a diszkrét paraméterű sztochasztikus folyamat, az 
idősor, valószínűségi változók sorozata. folytonos paraméterű a folyamat ha a T  halmaz a 
valós számegyenes vagy annak részintervalluma. az adott folyamat lehetséges kimenetelei a 
folyamat realizációi.
sztochasztikus folyamatok egzakt leírása valószínűségi jellemzőikkel történik: valószínűség-
sűrűség függvény, autokorrelációs függvény és teljesítménysűrűség függvény.
az { }( ),X t t TÎ  folyamat stacionárius, ha a folyamatra vonatkozó n dimenziós eloszlás invari-
áns az időbeli eltolással szemben: 

1 1 1 1 1 1( ( ) , ( ) ) ( ( ) , ( ) )n n n n n nP X t x X t x P X t x X t xt t+ < + < = < < 
 

a tágabb értelemben vett stacionaritáshoz elegendő, ha a középérték, 

( ( )) ( ( ))E X t E X tt+ =

a variancia

2 2( ( ) ( ( ))D X t D X tt+ =

és a kovariancia

 ( ( ) ( )) ( ( ) (0))E X t X t E X Xt t+ =

nem független t-től (dévényi és gulyás, 1988).
a földtudományi gyakorlatban az idősorok vizsgálata során, számtalan feltételezéssel élünk, 
függően attól, hogy milyen idősort vizsgálunk. általában feltételezzük, hogy idősorunk, ( )Y t  
felbontható 

( ) ( ) ( ) ( )Y t T t P t te= + +

összetevőkre, ahol ( )T t  a trendkomponens, ( )P t  a periodikus összetevő, ( )te  az úgyneve-
zett véletlen összetevő.
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a trendkomponens megállapítása az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés. erre választ lehet 
adni mozgó átlagolással és analitikus trendszámítással. a mozgó átlagolás tulajdonképpen 
szűrést valósít meg, tehát annak minden hátrányával terhelt, ami az analitikus módszerek fej-
lődését eredményezte. az ún. analitikus trendszámítás valamely alkalmasan választott függ-
vénnyel írja le a jelenség középértékének változásait, a simító eljárásokkal szemben jelentős 
előnyökkel bír. Például a mozgó átlagoláskor létrejövő rövidülést az analitikus trendszámí-
tással el lehet kerülni. annak eldöntésére, hogy milyen függvényt válasszunk, két irányból 
kaphatunk segítséget. az egyik, ha ismerjük az adott természeti folyamat tulajdonságait, a 
másik, ha az idősor értékeit grafikusan koordináta rendszerben ábrázoljuk. a függvény meg-
választása után becsülni kell a választott konkrét függvény paramétereit. ennek egyik lehető-
ségét a legkisebb négyzetek módszere biztosítja. az analitikus trendszámítás tulajdonképpen 
a regresszió számítás, ennek megfelelően lineáris és nem lineáris regressziót alkalmazhatunk. 
nagyon gyakran kielégítő a lineáris trend vizsgálata. számításának modellje az alábbi lineáris 
regresszió:

0 1
ˆ

tY t T t Tb b e= + + - £ £

ahol t  az időváltozó, 0b  és 1b  pedig a lineáris függvény ismeretlen paraméterei. az te  a 
t -edik időponthoz tartozó sztochasztikus komponens, amiről feltételezzük, hogy várható 
értéke 0. a megoldandó feladat, hogy az ismeretlen 0b  és 1b  paramétereket becsüljük. ha 
ezt meg tudjuk tenni, akkor értelmezhetők az idősor trend szerinti értékei, mind a megfigye-
lés időtartamára ( 1,2, )t n=  , mind ahhoz képest előre is ( 1, 2, 3 )t n n n= + + +  . a 
becslésre a legkisebb négyzetek elvét használjuk a leggyakrabban, segítségükkel megadható a   

0̂b  és 1̂b . az egyenlet a becsült paraméterekkel:

0 1
ˆ ˆ ( 1,2, )t ty t e t nb b= + + = 

míg a megoldandó feladat, az egyenlet átrendezése után:

2
0 11
ˆ ˆ( ) min

n

tt
y tb b

=
- - ®å

vagyis, egy szélsőérték feladatot kell megoldanunk.
az egyenletet, 0̂b  és 1̂b  szerint parciálisan deriválva, majd a deriváltakat 0-val egyenlővé téve 
és rendezve a normálegyenleteket kapjuk:

0 1 1 1
ˆ ˆ n n

tt t
n t yb b

= =
+ =å å

2
0 11 1
ˆ ˆn n

t t
t tb b

= =
+å å

a kapott egyenletrendszer 0̂b -ra és 1̂b -re megoldható. 0̂b  jelenti a 0t =  időponthoz tartozó 
trend értéket, míg 1̂b  a lineáris trendfüggvény meredekségét. a megfigyelési időtartamra 
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a meghatározott trendfüggvény segítségével előállíthatók a lineáris trendfüggvény becsült 
értékei:

0 1
ˆ ˆˆ  ( 1,2, )ty t t nb b= + = 

aminek ismeretében számíthatók a maradékok:

ˆ ( 1,2, )t t ty y e t n- = = 

a trendfüggvény segítségével tett előrejelzéshez egy fontos megjegyzés: 0̂b  és 1̂b  torzítatlan 
becslései 0b -nak és 1b -nek. ezek következtében t̂y  becslései és előrejelzései is torzítatlanok 
lesznek, de csak akkor, ha feltételezzük, hogy a trendet okozó folyamatok a megfigyelt időtar-
tományon túl nem változnak. ez az előrejelzés szempontjából nagyon szigorú követelmény és 
ilyen értelemben az előrejelzés feltételes (köves és Párniczky, 1981, hunyadi és munkatársai, 
1996). tekintsünk meg egy lineáris regressziót egy talajvízszint megfigyelő kút idősorára. az 
alapadatok egy részletét mutatja be a ii. 1. táblázat.
a ii.1. ábrán láthatóak a mért értékek havi átlagadatai. fekete vonal jelzi a becsült lineáris 
trend függvényt. a ii. 2. ábra a mért értékek és a becsült függvény maradékát mutatja. elő-
rejelzés a becsült trend értékeinek extrapolációjával készíthető. az ábra szemléletesen érzékel-
teti, hogy az előrejelzés csak akkor jó, ha az illesztés megfelelő és a megfigyelési időszakban a 
vizsgált paramétert befolyásoló tényezők az előre jelzett időszakban is fennállnak. Jelen eset-
ben a talajvízszint emelkedésnek vagyunk tanúi, ami a talajvíztartóba történő betáplálásról 
tanúskodik. amennyiben a vízszint emelkedését létrehozó folyamat megszűnne, az erre az 
időszakra történő előrejelzés hibával járna.

Idő (év, hónap) Kamut-423 (m.A.f.)
Havi átlag

I.fokú trend Maradék

72. január 84,68 84,73  – 0,05
72. február 84,69 84,73  – 0,04
72. március 84,83 84,74 0,10
72. április 84,86 84,74 0,13
72. május 84,81 84,74 0,07
72. június 84,65 84,75  – 0,09
72. július 84,55 84,75  – 0,20
72. augusztus 84,79 84,75 0,05
72. szeptember 84,37 84,75 0,38
72. október 84,47 84,76  – 0,28

II. 1. táblázat: Kamut-423 jrlű talajvízszint megfigyelőkút idősorának, a becsült 
trend értékeinek és a maradéknak egy részlete
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II. 1. ábra: A Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút idősora és a becsült lineáris trend,  
(1971-2000 évek)

II. 2. ábra: A Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút becsült lineáris trend eltávolítása után képzett mara-
déka, (1971-2000 évek)
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abban az esetben, ha az idősor „fejlődésének” tendenciája nem lineáris, a lineáris trendfügg-
vény alkalmazása nem célszerű. Magasabb fokú polinomiális trend illesztése, ami a t  idővál-
tozó p -ed fokú polinomja, az alábbiak szerint határozható meg:

2
0 1 2 ( 1,2, )p

t p ty t t t t nb b b b e= + + + + + = 

ahol te  a sztochasztikus komponens, amelyről feltételezzük, hogy várható értéke 0. ismeret-
len paraméterek a 0̂b , 1̂b , 2̂

ˆ, pb b  amelyeknek becslésére a legkisebb négyzetek módszerét 
továbbra is felhasználhatjuk. a megoldás hasonló mint lineáris esetben volt. amíg az elsőfokú 
esetre két normálegyenletet kaptunk, itt 1p +  egyenletből álló lineáris egyenletrendszerrel 
van dolgunk. ha a becsült függvényt előrejelzési célokra is fel kívánjuk használni, különös 
gonddal kell eljárni, ugyanis az előrejelzés erőteljesen függ az illesztett polinom fokszámá-
tól. arra vonatkozóan, hogy hányad fokú illesztés a legmegfelelőbb, nem lehet egyértelmű 
iránymutatást adni. Ugyanis p  darab megfigyelésre 1p - -ed fokú polinom olyan módon 
illeszthető, hogy a becsült polinom minden pontja átmegy a mért értéken. ilyenkor a ma-
radékok és következésképpen a maradékok szórásnégyzete is nullát adnak, aminek alapján 
tökéletes illesztésről beszélhetünk. Más szavakkal, a polinom fokszámának emelése, látszólag 
egyre jobb illesztést eredményez. valójában ez rossz megoldás, hiszen az idősor véletlen inga-
dozásait is a fokszám emelésével egyre inkább az illesztett trendbe, az idősor tartós fejlődési 
tendenciájába építjük be. ezért ez a fajta megoldás nemhogy nem célszerű, hanem felelőtlen. 
gyakorlati tanácsként adható, hogy ne használjunk magas fokszámú polinomot (hunyadi 
és munkatársai, 1996). saját tapasztalatom, hogy általában kielégítő az első, másod vagy 
harmadfokú polinom illesztése. abban az esetben, ha előrejelzést is szeretnénk készíteni, ak-
kor szakmai alapokon meg kell gondolni, hogy tükröz-e realitást annak nagysága és iránya. 
ahhoz hogy a polinomiális trend fokszámának fontosságát hangsúlyozzam, példaként mu-
tatom be a ii.3. ábrát. láthatjuk a már ismert elsőfokú és az újonnan illesztett negyed fokú 
trendet. érzékelhető mennyire eltérő előre jelzett értékeket kaphatunk, egy, kettő vagy több 
év vonatkozásában.
hiperbola illesztését abban az esetben célszerű megkísérelni, ha az idősor ábrázolása során 
úgy tűnik, hogy az idősor „alakulásában” maximum és minimum nem látszik, de az ábrán 
levő pontok iránya valamely limit felé tart. a modell, a megfigyelt idősorra:

0 1 ( 1,2, )t
t ty t nb b u= = 

Meg kell jegyezni, hogy tu  várható értéke 1. abban az esetben, ha az exponenciális trendet 
nem az eredeti formájában, hanem mindkét oldalát logaritmálva tekintjük, akkor a prob-
lémát visszavezettük a lineáris regresszióra és a paraméterek szintén a legkisebb négyzetek 
módszerével becsülhetők. 
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1log log log logt t ty tb b u= + +

ahol 0logtu b= , 0 1logg b= , logt th u=  helyettesítéssel a következő egyenlet adódik:

0 1 ( 1,2, )t tt t nu g g h= + + = 

ez gyakorlatilag a lineáris trendegyenletnek felel meg, azzal különbséggel, hogy a th  várható 
értéke csak közelítőleg nulla. ez a különbség azonban nem akadálya a 0ĝ , 1̂g  becsléseinek. 
amennyiben ezeket meghatároztuk, a logaritmus transzformációt visszafelé alkalmazva meg-
kaphatjuk a

0 0
ˆ ˆexp( )b g=  és 

1 1
ˆ ˆexp( )b g=

a 0̂b  és 1̂b  becslése – a lineáris esettel ellentétben – torzított 0b -ra és 1b -re, de annak mér-
téke elhanyagolható, ezért 

0 1
ˆ ˆˆ ( 1,2, )t

ty t nb b= = 

egyenlet tekinthető a becsült exponenciális trendnek.
a 0̂b  becsült paraméter a 0t =  időpontban a trendfüggvény értékét, míg a 1̂b  a trend nö-
vekedési ütemét adja meg.
az így készített előrejelzéseket óvatosan kell készíteni, mert az nagyon érzékeny mind a 1̂b  pa-
raméterre, mind a t  kitevőre. ha 1̂ 1b >  a t  növekedésével a függvény olyan gyors ütemben 

II. 3 ábra: Első és negyedfokú trend illesztése a Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút adataira,  
(1971-2000 évek)
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nő, hogy nem írja le jól a vizsgált folyamatot, attól elszakad. abban az esetben ha 1̂0 1b< < , 
a trend csökkenő (hunyadi és munkatársai, 1996). 
a kezdetben exponenciális jelleget mutató trendek, hosszabb távon már gyakran nem növe-
kednek, hanem korlátos növekedési folyamattá válnak. ez az úgynevezett telítődési, vagy s 
alakú görbe. a legismertebbek a szimmetrikus növekedési folyamatot leíró szigmoid görbék, 
amelyeket az alábbi formában írhatunk: 

0 1
ˆ ˆˆ

1 t

K
y

eb b+
=

+

ezeket a görbéket három szakasz jellemzi. lassú kezdeti emelkedés, gyors ugrásszerű növe-
kedés, majd lassú növekedés. kiemelkedő szerepe van a paraméterek között a K  értékének, 
amihez a logaritmikus görbe a harmadik szakaszban egyre lassabban, aszimptotikusan köze-
lít (köves és Párniczky, 1981, freschl gy. 1982, hunyadi és munkatársai, 1996.). 
a következő feladat – amennyiben a paraméter mért értékei, illetőleg a polinomiális trendtől 
való eltérések erre utalnak – a periodikus komponens meghatározása. ha már van sejtésünk 
arról, hogy az adott idősor milyen periodikus komponenseket tartalmaz, akár egyszerű algo-
ritmust is használhatunk. „azt az alapötletet, hogy ha egy adatsor periodikus és az adatokat 
a periódusnak megfelelő hosszúságú szakaszokra bontjuk, akkor ezek a szakaszok nagyjából 
egyforma lefutásúak (vagy legalábbis bizonyos kritérium szempontjából az egyes szakaszok 
jobban hasonlítanak egymásra, mint más hosszúságra bontott szakaszok) (reimann és v. 
nagy, 1984)” többféle módon ki lehet használni. Például adott idősornak az éves periódus 
időhöz tartozó periodikus összetevőjének meghatározását a következőképpen tehetjük meg. 
az idősort éves szakaszokra bontjuk és kiszámítjuk az egy évre vonatkozó átlagfüggvényt. ezt 
tekintjük az idősor periodikus komponensének. egy ilyen példát mutat be a ii. 4. ábra. 

az átlagfüggvényt perio-
dikusan megismételjük és 
levonjuk az idősor reali-
zációjából, (természetesen 
feltesszük, hogy a trend 
eltávolítása után az stacio-
nárius), akkor az idősorok 
additív modellje szerint az 

te  véletlen komponenst 
kapjuk meg, aminek vár-
ható értéke nulla, míg je-
len példa esetében (azaz a 
kamut-423 jelű talajvíz-

II. 4. ábra: Egy éves átlagfüggvény, havi adatokra, Kamut-423 jelű ta-
lajvízszint megfigyelőkút, (1971-2000 évek)
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szint megfigyelőkútra) átlaga 0,007 m volt. ez, figyelembe véve, hogy a számításokhoz hasz-
nált szoftver csak egy irodai programcsomag, az eXcel része és nem „célszoftver”, egyálta-
lán nem tekinthető rossznak. a számított értékeket a ii. 5. ábra mutatja be. 

a továbbiakban meg kell vizsgálnunk, hogy a kapott maradék idősor ténylegesen véletlensze-
rű-e vagy van benne szabályszerűség. először megvizsgáljuk, hogy ez a folyamat fehér zaj-e? 
egy ( )X t ,  0, 1, 2,t = ± ± 

 diszkrét sztochasztikus folyamat fehér zaj, ha ( ) 0EX t = , 
minden t-ra és a folyamat korrelálatlan, vagyis 

2

0
cov( , ) ( ( ) )( ( ) )

( )

ha t s
t s E X t m X s m

t m ha t ss d

ì ¹ïïï= - - = íï - =ïïî

ahol ( ( ))D X ts =  a folyamat szórása. amennyiben a folyamatra a korrelálatlanság mellett 
teljesül a függetlenség is, úgy tiszta fehér zajról beszélhetünk. feladatunk, ennek fényében azt 
a nullhipotézist megnézni, hogy

h0 : a folyamat korrelálatlan. 

a kérdésre két próba ad felvilágosítást, a csúcspróba (extremális pontok módszere) és a szom-
szédos pontok különbségének előjelén alapuló próba (dévényi és gulyás, 1988). 

II. 5. ábra: Véletlen komponens, havi átlag adatokra, Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút idősora 
(1971-2000 évek)
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a csúcspróba esetén tekintsünk egy Y(1), Y(2),    Y(n) megfigyelési sorozatot és a követ-
kező indikátorfolyamatot:

 

1, ( ) ( 1) ( 2) ( ) ( 1) ( 2)

0I

ha y i y i y i vagy ha y i y i y i
X

egyébként

ì < + > + > + < +ïïï= íïïïî

az indikátor folyamat 1 értékét veszi fel, ha ( 1)y i +  mindkét szomszédjánál kisebb, vagy 
azoktól nagyobb. 1IX =  esetén, az ( 1)y i + -et extremális pontnak nevezzük. egy n hosz-
szúságú megfigyelt sorozatban legyen ezek száma na . ha a folyamatra igaz a nullhipotézis 
akkor számítható na  valószínűségi változó várható értéke, szórása. készítünk egy próbasta-
tisztikát, a folyamat na  valószínűségi változó standardizáltja: 

2( 2)
3

16 29
90

n

n

n

U
n

a
-

-
=

-

az nU  statisztika tart a normális eloszláshoz. a próba így 

( 2 ( ) 1 1 ,

2 ( ) 1
2

n p p

p

P U X X p

p
X

< = F - = -

F = -

a kifejezés pX  értékeit ki kell keresni a standard eloszlásfüggvény táblázatból. elfogadjuk 
vagy elutasítjuk a h0-t aszerint, hogy az

n pU X<  vagy az n pU X>

egyenlőtlenség teljesül. 
a konkrét példa esetében, a kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút adatainak maradéká-
ra vonatkozóan az n=347, míg a számítások eredményeként azt kaptam, hogy 

347 281a =

347 6,5103U =

a 0,001p =  szignifikancia szinthez tartozó kritikus érték 2,58, és mivel 6,5103 2,58> , 
ezért a h0  hipotézist elutasítjuk, azaz nem feltételezzük, hogy a sorozat fehér zaj.

„a szomszédos pontok különbségének előjelén alapuló próba esetén az indikátorváltozó 1 vagy 
0 aszerint, hogy a folyamat következő eleme nagyobb vagy kisebb az előzőnél, azaz 

1, ( 1) ( )

0, ( 1) ( )i

ha Y i Y i
X

ha Y i Y i

ì + >ïïï= íï + <ïïî
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legyen a sorozatban előforduló pozitív növekményű pontpárok száma nb , aminek számít-
ható várható értéke és szórása. legyen nV  próbastatisztika a nb  valószínűségi változó stan-
dardizáltja, azaz 

1
2
1

12

n

n

n

V
n

b
-

-
=

+

a nV  próbastatisztika eloszlása a standard normálishoz tart, így itt is 

( ) 2 ( ) 1 1n p pP V X X pf< = - = - ,

és a normális eloszlás táblázatából megkeressük a megfelelő p  szignifikancia szinthez tarto-
zó  pX  értéket és elfogadjuk a  nullhipotézist, ha n pV X< , ellenkező esetben elutasítjuk.” 
(dévényi és gulyás, 1988)
a konkrét példában, a kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút adatainak maradékára 
vonatkozóan, az n=347 esetére

347 281b =

347 3,6262V = -

a 0,001p =  szignifikancia szinthez tartozó kritikus érték 2,58, és mivel 3,6262 2,58- > , 
ezért a h0  hipotézist elutasítjuk, azaz ekkor sem feltételezzük, hogy a sorozat fehér zaj.
tekintsük meg a maradék korreláltságának vizsgálatához a maradék idősor autokorreláció 
függvényét (ii. 6. ábra) 
érzékelhető, hogy az eltolás függvényében az autokorreláció kezdeti értékei nem nulla körü-
liek. amennyiben az eltolás értéke 1, a számított autokorreláció értéke 0,88, míg ha az eltolás 
értéke 2, akkor 0,70. a 
további értékek gyorsan 
tartanak a (-0,2;0,2) tar-
tományba. a későbbiek-
ben a legnagyobb érték 
a 152 eltolásnál van. a 
maradék idősor, mivel az 
1, 2, 3 eltolás értékeknél 
jelentős a korreláció, nem 
korrelálatlan. sőt, mivel 
az autokorrelációs függ-
vény periodikus, a vizs-

II. 6. ábra: A Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút havi át-
lag vízszint idősora, trend és periódus eltávolítása utáni maradékának  

(1971-2000 évek) autokorreláció függvénye
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gált „maradék” jel is az. Más szavakkal, a becsült maradék idősor értékei nem függetlenek 
egymástól, mert minden értéket jelentősen befolyásolnak az azt megelőző értékek, vagyis a 
maradék idősor értékei úgy viselkednek, mintha „emlékeznének” korábbi értékeikre. ilyen 
jellegű idősorok vizsgálatára igen hatékony statisztikai eljárás a Box – Jenkins módszer, amely 
az ar, (autoregresszív, autoregressive), az Ma, (mozgóátlag, Moving average) és a kevert, 
arMa illetve ariMa (autoregressive integrated Moving average) idősor modellek illesz-
téséből áll (Michelberger és munkatársai, 2001). a továbbiakban csak az autoregresszív (ar) 
modelleket mutatom be néhány szóban, mivel a dolgozatban ez kerül felhasználásra, amikor 
idősoros folyamatok háttértényezőit keressük. 
a legegyszerűbb modell az elsőrendű autoregresszív folyamat az ar(1). ekkor az ( )X t , 

0, 1, 2,...t = ± ±  egy zaj tagtól eltekintve előállítható a folyamat előző tagjának konstans-
szorosaként:

( ) ( 1) ( )X t aX t te= - +

ahol 1a <  konstans és ( )te  fehér zaj, ( ( )) 0E te =  és ( ( )) 0D te > . az elsőrendű autoreg-
resszív folyamat általánosítható. az ( )X t , 0, 1, 2,...t = ± ±  sztochasztikus folyamat m
-ed rendű autoregresszív folyamat, ha előállítható a következő alakban:

1( ) ( 1) ( ) ( )mX t a X t a X t m te= - + + - +

ahol ia , 1, 2,i m=   konstansok és ( )te  fehér zaj folyamat (dévényi és gulyás, 1988).
térjünk vissza a kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút példájához. a trend és periódus 
eliminálása utáni maradékok idősorát vizsgálva, az autokorrelációs együtthatók periodikus 
váltakozása az mutatja, hogy nem sikerült tökéletesen eltávolítani az egy éves periódust, ii.6. 
ábra). az összehasonlítás miatt a ii.7. ábrán bemutatom a trend eltávolítása utáni maradékok 
autokorrelációs függvényét. a kétféle módon képzett maradékok autokorrelációs függvény 
értékeit összehasonlítva 
megállapítható, hogy a 
trend eltávolítás utániak 
jelentősen nagyobbak, az 
éves periódust markánsan 
bemutató autokorrelációs 
együtthatókat láthatunk. 
különösen fontosnak ér-
zem a 152. eltolásnál levő 
0,66 értéket, ami azt jelzi, 
hogy az éves folyamaton 
kívül egy 12,6 éves peri-

II. 7. ábra: A Kamut-423 jelű talajvízszint megfigyelőkút havi átlag víz-
szint idősora, trend eltávolítása utáni maradékának (1971-2000 évek) 

autokorreláció függvénye
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ódusidejű folyamatot is tartalmaz a jel. a tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy az éves 
periódusú folyamat benne van a jelben, amit a számított átlagperiódus eljárással valamelyest 
el lehetett távolítani. a hosszabb periódus idejű folyamat létezéséről az eddigi vizsgálatok 
alapján kockázatos lenne dönteni. szükséges olyan módszer használata, amivel objektív mó-
don hozhatunk döntést arról milyen periódusidejű folyamatok találhatóak a vizsgálat tárgyát 
képező jelben. (ezt a tárgykört a iv. fejezetben részletezem.) Mindenképpen el kell gondol-
kodni azon is, hogy az éves átlag periódus eltávolításával, egy periodikus tulajdonságot nem 
mutató időszakban, mi magunk kívülről is bevihetjük a periodikus jellemzőt a folyamatba 
(slutsky effektus) (e. slutsky, 1937)
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III. A dinamikus faktor-analízis

látszólag nagyon összetett, időfüggő, véletlen folyamatokat gyakran csupán néhány - álta-
lában lényegesen egyszerűbb dinamikus struktúrával rendelkező - háttérhatás vagy tényező 
vezérel. a becslési vagy előrejelzési eljárások nagy mértékben javíthatók e hatótényezők is-
meretében. a háttérhatások, a rejtett faktorok meghatározásához a faktoranalízis a statisz-
tika alapvető eszköze. először anderson (1963) hívta fel arra a figyelmet, hogy a klasszikus 
faktoranalízis többdimenziós idősorokra alkalmazva nem szolgáltat korrekt eredményt ak-
kor, amikor késleltetett összefüggés van az egyes komponensek között. ennek oka, hogy a 
hagyományos faktoranalízist független megfigyelésekre fejlesztették ki, s e függetlenség az 
idősorokra nem áll fenn. e tény egy új eljárás létrehozását igényli, mely figyelembe veszi a 
megfigyelések, illetve a faktor-idősorok dinamikus jellegét. 
geweke (1977) úttörő munkája óta, melyben a dinamikus faktoranalízis kifejezése először je-
lent meg, e névvel különböző elméletek és eljárások váltak ismertté. számos szerző (pl. deist-
ler és scherrer, 1991, Picci és Pinzoni, 1986/1, 1986/2, van schuppen és van Putten, 1985, 
velu és munkatársai 1986, stb.) a hagyományos faktoranalízis ezen vagy azon jellemzőjét 
általánosította az idősorokra vonatkozóan. gourieroux és munkatársai (1995), gourieroux 
és Monfort (1997) a faktorokat Markov-folyamatoknak tekintik, s nemrégen a tér-idő jellegű 
folyamatokra használt faktormodellek szintén az érdeklődés középpontjába kerültek, ld. Mar-
dia és munkatársai, 1998.
dacára annak, hogy több, mint egy évtizede ismertek az állapotteres leíráson alapuló dina-
mikus faktormodellek (pl. harvey, 1989), jelentőségük csupán az elmúlt néhány esztendőben 
nőtt meg, s nyertek széleskörű elfogadottságot. az okok egyike lehet, hogy a dinamikus 
faktormodell becslésének kálmán-szűrős technikája bonyolult maximalizálási eljárást igé-
nyel. ez ugyan elvégezhető az eM-algoritmus alkalmazásával – mint azt pl. Watson és engle 
(1983), cavanaugh és shumway (1996) vagy Wu és munkatársai (1996) tette –, de így is 
jelentős számítógép-kapacitást és programozói ügyességet kíván.
a modell, melyet használok, nem különbözik nagyon az állapottér értelmezéstől, ám az al-
goritmikus megoldás eltérő elven nyugszik. az ötlet Bánkövi és munkatársai (1979, 1992) 
munkáiból ered, de bizonyos fokig Box és tiao (1977) idősor-vektorok kanonikus transzfor-
mációjáról szóló publikációjához is köthető. az alkalmazott faktoranalízis modell a faktor-
idősorokat autoregressziós jellegűnek tételezi fel, és egy olyan költségfüggvényt minimalizál, 
mely az előrejelzés és az állapot becslés feltételes varianciájának lineáris kombinációja, bizto-
sítva ezáltal, hogy a faktorok jól előre jelezhetők és az eredeti idősorok belőlük jól reprodukál-
hatóak legyenek. az optimális (a költségfüggvényt minimalizáló) faktorok megtalálásának 
problémája egy stiefel sokaság feletti optimalizációs feladathoz vezet, ami az operációkutatás 
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egyik napjainkban is élénken vizsgált problémája (lásd pl. rapcsák, 2002). az elméleti me-
goldás nagyon bonyolult és nehéz is megadni; az explicit numerikus megoldások tudomásom 
szerint még 10 dimenzióig sem mennek el, ami messze kevesebb, mint az általam vizsgált 64 
dimenziós eset. ezért az optimalizálási probléma megoldásához egy iterációs módszer, az u.n. 
cikk-cakk algoritmus került alkalmazásra, amely inhomogén kvadratikus alakok összegének 
Bolla és munkatársai (1998) által kifejlesztett maximalizási algoritmusára épít. a dinamikus 
faktormodellek további részleteivel kapcsolatban tusnády és ziermann (1986) munkájára 
hívom fel az olvasó figyelmét. a következőkben az általam használt dinamikus faktor-modell 
rövid leírására kerül sor.
egy szokásos faktor-modell egyenlőség:

Y F e= × +A  (1)

azt fejezi ki, hogy az Y megfigyelés úgy áll elő, mint néhány látens hatásnak (a faktorok 
F vektora) az A mátrix által meghatározott lineáris kombinációjához adódott véletlen zaj  
(e ) eredője. a megfigyelhető idősorok száma általában jelentősen nagyobb, mint a faktorok 
száma, így a faktormodell alkalmazása egyfajta dimenzió redukciót jelent. a dinamikus fak-
tormodellek esetén figyelembe vett döntő különbség az, hogy mind a megfigyelések, mind a 
faktorok empirikus idősorok, s nem az általános modelleknél feltett független megfigyelések. 
a modell leírásának teljessé tételéhez a faktorok dinamikus szerkezetét pontosabban meg kell 
adni. Mindenek előtt az A-mátrix révén adott lineáris transzformációnak időtől függetlennek 
kell lennie. a megfigyelések időfüggőségét hangsúlyozandó, t függvényeként írjuk őket:

1( ) ( ( ),..., ( ))',NY t Y t Y t=  0 t T£ £

és ezen n-dimenziós idősor gyenge stacionaritását is feltételezzük – eltekintve egy lehetséges 
lineáris trendtől. ezzel a rendszert – trendtől eltekintve – stabilnak, azonos valószínűségi tör-
vényszerűséget követőnek tételezzük fel az időben. Így (1) új formája az alábbi:

( ) ( ) ( )Y t F t te= × +A . (2)

melyben az A-mátrix N×M tagú és determinisztikus. a faktor idősor F(t) ennek megfelelően 
M dimenziós – M<<n – és ugyancsak gyengén stacionáriusnak, továbbá komponenseit kor-
relálatlanoknak feltételezzük.

( ) ( ) ( )( )1 ,..., ,      0 t T,MF t F t F t
¢= £ £

végezetül az egyenletben szereplő

( ) ( ) ( )( )1 ,..., ,      0 t T.Nt t te e e ¢= £ £
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egy n dimenziós gauss fehér zaj. Jegyezzük meg itt, hogy ha a faktor is gauss folyamat, 
akkor a modell linearitása miatt a megfigyelések is gauss-folyamatok lesznek, és a gyenge 
stacionaritásból az erős is következik. 
az F(t) faktorok bizonyos értelemben véve optimális becslésének megtalálására törekszünk:

( ) ( ) ( )( )1
ˆ ˆ ˆ,..., MF t F t F t

¢
=

Modellünk becslésének a következő három, természetes követelményre kell összpontosítania:
(i) a faktorok becslésének a megfigyelések idő-független homogén, lineáris transzformációi-

nak kell lenniük.

( ) ( )F̂ t Y t= ×B  (3)

(ii) az Fj(t) faktor idősor-komponenseknek múltbeli viselkedésük alapján lineárisan jól előre 
jelezhetőknek kell lenniük. e követelmény biztosan teljesül, ha azokat Lj rendű autreg-
ressziós folyamatoknak tekintjük, egy konstanst is megengedve az autoregresszióban, a 
lineáris trend leírására:

( ) ( ) ( ),0 ,
1

jL

j j j k j j
k

F t c c F t k td
=

= + × - +å  (4)

ebben az egyenletben a dj(t)-k gauss fehér zajok, függetlenek egymástól és e(t)-től. az 
autoregresszió választását nem csak egyszerű dinamikus szerkezete indokolja, hanem az 
a tény is, hogy a megfigyelőkutak hidrográfjai egyébként megbízhatóan modellezhetők 
autoregresszív folyamatokkal.

(iii) a faktorok időfüggetlen lineáris transzformációja 

( ) ( )ˆ ˆY t F t= ×D  (5)

az Y(t) megfigyelések „jó” becsléseit kell eredményezze – ezeket faktor-prediktoroknak 
nevezzük. 

a modell-becslés folyamatában feltesszük, hogy a látens faktorok előírt szerkezete átörökí-
tődik becsléseikre is, és ennek megfelelően ( )ˆ

jF t  legjobb empirikus előrejelzése, ( )jF t  az 
alábbiak szerint kapható meg:

( ) ( ),0 ,
1

ˆ
jL

j j j k j
k

F t c c F t k
=

= + × -å

 (6)

Másként szólva, ez épp a becsült faktorok behelyettesítése az autoregresszió legjobb előre-
jelzésébe. a valós értékek természetesen nem ismertek, így a cj,k együtthatókat becsülni kell. 
ennek következményeképp a behelyettesítésre nem garantálható a (6) által adott előrejelzés 
optimalitása, mert ez egy autoregresszív folyamatra csak ismert együtthatók esetén teljesül. 
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ennek tudatában fogjuk a (6) kifejezést használni a becsült faktorok ( )jF t  időbeli előrejel-
zésére. Így a faktorok megfigyelésekből becsült értékének és előrejelzésének különbsége kiszá-
mítható minden t időpillanatra, 0 t T£ £ , és ezt centrálva a (4) autoregressziós folyamatot 
generáló zaj becslését kaphatjuk meg:

( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ
j j j j jt F t F t F Fd é ù= - - -ê úë û

 

(Bármely X(t) esetén X  jelöli az időátlagot: ( )
0

1
1

T

t

X X t
T =

=
+ å .)

a dj(t)-k idő szerinti négyzetösszegét nevezzük az e(d) becsült dinamikus hibának:

( )2( )

1

ˆ
j

M T
d

j
j t L

te d
= =

= åå

hasonlóan, az (5) kifejezésben meghatározott faktor prediktor értéke teszi lehetővé, hogy a 
(2) kifejezés zajának, e(t)-nek becslését előállítsuk, mint a ténylegesen megfigyelt értékek és a 
faktor-prediktorok centrált (0 várható értékű) különbségét:

( ) ( ) ( )ˆ ˆ
î i i i it Y t Y t Y Ye é ù= - - -ê úë û

,

melynek idő szerinti négyzetösszege e(s) a becsült statikus hiba:

( )2( )

1 0

ˆ
N T

S
i

i t

te e
= =

= åå .

amennyiben egyik vagy másik megfigyelés jelentősége hagsúlyozottabb, vagy egyik, vagy 
másik előrejelzés pontossága fontos szempont, úgy e cél eléréséhez mind a dinamikus, mind a 
statikus hiba definíciójába súlyokat építhetünk be. Mivel ezzel a lehetőséggel a továbbiakban 
nem kívánunk élni, ezért ennek formális leírásától e helyen eltekintünk.
az előírt (i)–(iii) követelményeket teljesítendő, a modell becslését akkor tekintjük „jó”-nak, 
ha a becsült statikus és dinamikus hibák összege minimális. ez a következő függvény mini-
malizálását jelenti:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 0 1 0

ˆˆ
N T M T

ds
i j

i t j t

T t te e e d
= = = =

+ = Y = +åå åå  (7)

az alábbi, a faktorok korrelálatlanságára tett feltételezésből származó megszorítás mellett:

( )ˆvar F MI=  (8)
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az igazán nehéz statisztikai feladat a modellparaméterek becslése. ezek a B, C, D mátrixok, 
illetve a 0 ,0jc cé ù= ë û -vektor. itt a C mátrix a (4) összefüggésben szereplő együtthatók cj,k mát-
rixa, kiegészítve 0 értékekkel, amikor az szükséges:

, ,     1,...,      1,..., maxj k jj
c j M k L Lé ù= = = =ë ûC  (9)

az általános Ml-módszer nagyon bonyolult számításokra vezet, s habár a sűrűségfüggvény 
meghatározható, globális maximumának megadása elég reménytelen feladatnak tűnik. az 
állapotteres dinamikus faktormodellekben az eM algoritmus kínál lehetőséget a probléma 
megoldására. Másik járható útnak a Markov-lánc Monte carlo (McMc) becslés bizonyul-
hat.
a Y(t) funkcionál közvetlen minimalizálása, mint azt már korábban említettem, egy stiefel 
sokaság feletti optimalizációs feladathoz vezet, melynek numerikus megoldása az itt vizsgált-
nál lényegesen kisebb dimenziókban is áthidalhatatlannak tűnő nehézségekbe ütközik. a je-
len dolgozatban követett megközelítés Bánkövi és munkatársai (1979) munkájából származik, 
akik egy iterációs, u.n. cikk-cakk algoritmust javasolnak a (7), (8) optimumának közvetlen 
megtalálása helyett. az algoritmus rögzített B, D esetén megkeresi az optimális C-t, majd 
rögzített C-re határozza meg B, D-t, s folytatja az iterálást addig, amíg a mátrixok különb-
ségének normált értéke elegendően kicsi nem lesz. Míg az optimális C illetve D megtalálása 
nem nehéz, addig a B mátrix meghatározásához a heterogén kvadratikus alakok optimalizá-
lásra kidolgozott eljárás alkalmazható. Bánkövi és munkatársai (1979) eredeti cikke ill. Bolla 
és munkatársai (1998) munkái mellett az algoritmus részletesebb leírása található Márkus 
és munkatársai (1997, 1999, 2002) munkáiban is. amint azt Bolla és munkatársai (1998) 
megmutatták, az algoritmus nem növeli a Y változó értékét. az algoritmus akkumulációs 
pontjai egyben azok stacionárius pontjai is lesznek, s minden stacionárius pontja egyúttal 
fixpont is. az akkumulációs pontok serege perfekt halmaz. ha az algoritmusból kapott pon-
tok bármelyike a globális maximum „közelébe” esik, úgy az algoritmus konvergens lesz, s a 
globális maximum helyhez fog konvergálni. azonban az algoritmus általában nem globálisan 
konvergens, mert bizonyos speciális esetekben lehetséges olyan fixpontok létezése, melyek 
eltérnek a globális maximumtól. Mindazonáltal a gyakorlati tapasztalatok és szimulációk 
azt sugallják, hogy a vizsgált esetben az algoritmus kellően stabil és elég tág határok között 
indítva egyetlen megoldáshoz konvergál a rendelkezésre álló gépi kapacitás felhasználása és 
ésszerű időkorlát mellett.
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III. 1. A dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Dunántúli – középhegység 
DNy-i részében

III.1.1. A vizsgálat előzményei

a dolgozat jelen része a dunántúli-középhegység dny-i részében elhelyezkedő, triász képződ-
ményekre szűrőzött figyelő kutak karsztvízszint idősorait vizsgálja. a vizsgált terület mintegy 
5000 km2 kiterjedésű, rétegtanilag és szerkezetileg bonyolult felépítésű. a Balatonfelvidék 
alsó- és középső-triász víztartóit, rossz vízvezető képződmények osztják önálló részekre. Je-
lentős elterjedésű az alsó- és középső-karni márga (veszprémi Márga formáció) összlete, mely 
feküjét képezi a felső karniban kezdődő és a nóri emelet végéig tartó 1000–1500 m vastagsá-
got is elérő dolomitnak (fődolomit formáció). erre ny-ról k felé vékonyodó kösseni márga 
sorozat (kösseni Márga formáció) települ, amelyet raeti dachsteini mészkő követ (dachsteini 
Mészkő formáció). vízföldtani szempontból a vízáramlás jelentős akadályai a litéri feltoló-
dás, amely ék–dny irányban húzódik a Bakony és Balatonfelvidék között, valamint a fiata-
labb üledékekkel kitöltött árkok (lesence- és Móri-árok) továbbá a fiatal vulkáni tevékenység 
képződményei (végh, 1976). 
az 1950–90 közötti időszakban jelentős bauxit – és szénbányászat jellemezte a dunántúli-
középhegységet. a medence süllyedékekben elhelyezkedő hasznosítható ásványi nyersanya-
gok bányászatára jelentős veszélyt jelentett a triász képződményekből álló főkarsztvíztároló 
hatalmas vízkészlete. ezért az 1950-es évek végétől az 1990-es évek elejéig, megelőző védeke-
zésként, a víztárolóból jelentős mennyiségű – több száz m3/perc – karsztvizet emeltek ki, ami-
nek hatását nem lehetett korlátozni a bányák környékére, így a vízszint csökkenés és az ennek 
nyomán létrejött környezeti károsodás a főkarsztvíztároló csaknem teljes területére kiterjedt.
amint a vízkiemelés nyomán a környezeti károk nyilvánvalóvá váltak, a karsztvízszint fi-
gyelésére monitoring rendszert építettek ki. a megfigyelőkutak számát, a megfigyelt terület 
méretét, az észlelési gyakoriságot folyamatosan növelték. az észlelőrendszer az 1970-es évek 
elejére épült ki, ekkor már a megfigyelési pontok többségén heti, vagy még sűrűbb észlelés 
történt. ezért a vizsgálatba vont idősorok eddig az időszakig nyúlnak vissza. a dinamikus 
faktoranalízis vonatkozásában, az 1990 utáni megfigyelések jelen esetben nem kerültek fi-
gyelembevételre. ennek oka – bár a megfigyelések rendelkezésre állnak – a Magyarországon 
akkor előálló társadalmi, gazdasági változások és a környezeti károkkal kapcsolatban jelentő-
sen megnövekedett aggodalom, jó néhány bánya bezárásához, a legnagyobb bányák (nyírád, 
nagyegyháza) karsztvízemelésének megszűnéséhez vezettek. Új típusú változás, az eddigiek-
kel éppen ellentétes visszatöltődési folyamat kezdődött el karsztvíztartó rendszerben. ahhoz, 
hogy a dinamikus faktoranalízist bevezessem a hidrogeológiába, és kipróbáljam, mint lehet-
séges vizsgálati módszert, „tiszta” körülmények közötti alkalmazás tűnt célszerűnek. ilyen 
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meggondolások indokolták az 1970–1990-es időintervallum választását. a vizsgálatokhoz 64 
megfigyelő kutat lehetett kiválasztani, melyek elfogadhatóan folyamatos adatsort szolgáltat-
tak ebben az időben. 
az adatok előkészítése során felmerülő problémákat, az adathiány pótlásának lehetőségeit és 
módszereit az i. melléklet tartalmazza. a iii.1.1. ábrán a vizsgálatba bevont kutak területi 
eloszlása látható. a megfigyelések az időben nem egyenletesen, hanem – főleg a 70-es évek-
ben – gyakran szórványosan történtek.
a karsztvízszint ingadozásban létezik egy természetes véletlen ingadozás, melyet a csapadék 
beszivárgásából származó vízutánpótlódás és a források megcsapolása okoz. Mivel a források 
hozamát a beszivárgott víz mennyisége szabja meg, ezért a vízszint ingadozás fő oka végső so-
ron mégis a beszivárgás lesz. léteznek más háttértényezők, faktorok is, melyek a vízszintinga-
dozást befolyásolják. ilyen például a szomszédos víztartók közötti hidraulikai kapcsolat ered-
ményeként történő átszivárgás. ezek mértékére csak közelítő számítások vannak, ezek alapján 
a beszivárgáshoz viszonyítva elhanyagolható a szerepük. a vizsgált területen a karsztvízszint 
ingadozás természetes menetét a bányák nagy arányú vízkivétele (iii.1.2. ábra) következtében 
kialakuló vízszintsüllyedés váltotta fel. ennek mértéke olyan nagy volt, hogy a főkarsztos for-
rások vízhozama felére-harmadára csökkent (iii.1.3. ábra), de nagy számban voltak olyanok 
is, amelyek teljesen kiszáradtak. a kiemelt bányavíz mennyisége is jelentős ingadozásokat 
mutatott, a művelés alá vont területek vízföldtani helyzetének függvényében.

III.1.1. ábra: A megfigyelőkutak és a nyírádi vízkivételi hely elhelyezkedése.
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e megfontolások alapján kialakítható volt egy valószínűségelméleten nyugvó matematikai 
modell. az egyes megfigyelő kutak által biztosított adatok időfüggő véletlen mennyiségek 
megfigyeléseinek, méréseinek tekinthetők, s így az egyes kutak hidrográfjai felfoghatóak 
sztochasztikus folyamatok rea-
lizációiként. az egyes kutakhoz 
tartozó folyamatok azonban 
nem önmagukban álló, egymás-
tól független jelenségek, hanem 
egy és ugyanazon természeti 
jelenség különböző lokális kö-
rülmények közötti megnyilvá-
nulásai. ezért természetes eze-
ket a folyamatokat összefogva, 
egyetlen többdimenziós folya-
mat komponenseiként szemlélni, 
mely komponensek természete-
sen valószínűségelméletileg ösz-
szefüggőek. hangsúlyozni kell 

III.1.2. ábra: Vízkivételek a Dunántúli-középhegységben, 1970-1990. között

III.1.3. ábra: A főkarsztos források és a Hévizi-tó vízhozama, 
1970-1990. között
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azonban, hogy ez az összefüggés térbeli szerkezethez kötött, és ekkor az adatok egyetlen 
egydimenziós, de téridő-függő sztochasztikus folyamat megfigyeléseként interpretálhatóak, 
azonban jelen esetben nem ezt a megközelítést tartom célravezetőnek. a térbeli függésről azt 
feltételezzük, hogy a különböző helyeken megfigyelt folyamatok ugyanazon néhány látens 
hatás - beszivárgás, vízkiemelés - befolyása alatt állnak, és csupán e hatások intenzitása függ 
a helytől. Így először ezen hatások identifikálása, majd pedig intenzitásuk térbeli eloszlásá-
nak becslése a cél.
annak érdekében, hogy a megfigyelt tapasztalati idősorokat (hidrográfokat) a befolyásoló 
faktorok lineáris kombinációjára bonthassuk a módszertani fejezetben leírt dinamikus fak-
toranalízist alkalmaztam. 
a faktorok számának meghatározására több módszer létezik. a hagyományos faktorana-
lízis eljárásán túl, dinamikus esetre Peña és Box (1987) határozták meg a faktorok számá-
nak becslését a késleltetett kovariancia mátrix sajátértékeinek alapján. king és munkatársai 
(1994) a faktorokat egészen addig veszik figyelembe, míg az utolsó tag specifikus varianciája 
nulla nem lesz. esetünkben a hidrográfok viselkedésének leírásában három faktor bizonyult 
kielégítő pontosságúnak. 
a fentebb leírt Y-funkcionál iteratív közelítését alkalmaztam addig, amíg értékeinek kü-
lönbsége két, egymást követő iterációs lépésben meg nem haladta a 0,001-et. a három faktor 
mindegyikét elsőrendű autoregressziós folyamatként modellezve mind az akaike mind a 
Bayes információs kritériummal minimumot ad, így a becslés fokszámának növelése nem 
szükséges.
a számításokhoz a Michaletzky, tusnády, zierman és Bolla által kifejlesztett programot 
használtam. Mivel nincs ok arra, hogy egyik vagy másik megfigyelő kút, vagy faktor vi-
selkedését hangsúlyosabbá tegyük, egyenlő súlyt alkalmaztam a Y-funkcionál statikus és 
dinamikus tagjaiban.
a dinamikus faktoranalízis használatának közvetlen célja a hidrográfok alakját befolyásoló 
fő hatások meghatározása és ezen hatások térbeli eloszlásának megadása. amint az várható 
volt, a kapott faktorok értelmezése világosan megfelel annak a jól ismert ténynek, hogy a 
hidrográfok lefutását két fő tényező, a vízkivétel és a beszivárgás határozza meg. az analízis 
talán legértékesebb eredménye, hogy a dinamikus faktorok súlytényezői egy adott helyhez 
tartozó hatások intenzitásának mértékeként szolgálnak, így ezeket objektív módon számsze-
rűsíteni lehetett.
a vizsgált területen, nyírádon volt a fő szivattyúzási központ. egyéb, de jóval kisebb mér-
tékű vízkivétel történt néhány más bauxit- és szénbányában, továbbá kommunális célokkal. 
azonban ez utóbbi területeken kivett víz együttes mennyisége is kisebb volt, mint a nyírádon 
kiemelt, következésképp hatásuk nem összemérhető (lásd iii.1.2. ábra). emiatt az analízisben 
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elegendőnek tűnt a domináló nyírádi vízkivételi adatokat használni, megjegyezve, hogy a 
helyi vízkiemelések is fontos szerepet játszhatnak regionálisan. 
fontos megjegyezni, hogy a vizsgált időben (1970–1990.) a vízkiemelés közelében levő meg-
figyelő kutakban hozzávetőleg 80 méteres karsztvíz-szint csökkenést regisztráltak. Még a 
vízkivételi kutaktól távolabb is meghaladta a csökkenés a 20 métert. a csökkenés nem volt 
egységes, üteme az idővel változott.
előzetesen, az értelmezést segítendő, a vízszintmegfigyelő kutak idősorait csoportosítottam. 
a hasonló mintázatú hidrográfokat kívántam egy csoportba sorolni. ehhez klaszteranalízist 
használtam Ward módszerrel és négyzetes euklideszi távolsággal. az eredményezett dendrog-
ramot a iii.1.4. ábra mutatja, míg a csoportokhoz tartozó tipikus mintázatokat, az idősorok 
normált értékei alapján, az iii.1.5. ábrán figyelhetjük meg. a csoportok térbeli elhelyezkedé-
sét vizsgálva, szembe tűnik, hogy mintegy gyűrűszerűen helyezkednek el a vízkiemelés helye, 
mint centrum körül és nem elsősorban a vízkiemelés helyétől mért abszolút távolság a döntő, 
hanem a kút vízföldtani helyzete a mérvadó. az ez alól kivételt képező megfigyelőkutak 
erőteljes lokális hatásokat jeleznek. az első csoport (iii.1.5.a. ábra) a depresszió közvetlen 
közelében helyezkedik el. a további három (iii.1.5.b.-d. ábra) a depressziós tölcsér peremén 
különböző hidrogeológiai helyzeteknek felel meg. az ötödik (iii.1.5.e. ábra) a Balaton-fel-
vidék kútjait foglalja magában, azokat amelyeket nem érte el a depressziós hatás. a hatodik, 
két megfigyelési pontot tartalmaz, egészen sajátos idősorokkal, hiszen bennük a vízszint nem 
mutat sem csökkenést, sem állandóságot.

III.1.2. A dinamikus faktorok azonosítása

a kapott faktormegoldások azonosításához keresni kell a kapcsolatot azokkal a tényezők-
kel, amelyek szakmai szempontból szóba jöhettek. az egyik ilyen nyilvánvalóan a vízkivé-
tel. ennek adatai azonban átalakítás nélkül, közvetlenül nem összehasonlíthatóak a vízszint 
csökkenéssel. egyrészről a vízkivétel növekedésével a források hozama csökkent, ezáltal a 
rendszerből eltávozó vízmennyiség részben kiegyensúlyozódott, és ezt az összehasonlításban 
figyelembe kell venni. Másrészről a víztartó dinamikus utánpótlódását le kell vonni, mert 
csak a maradék mennyiség csökkenti a víztartó statikus tárolt vízkészletét. a számításokban 
ez a következőképp jelenik meg.
egy zárt víztartó-modellben, egyensúlyi állapotban, amikor nincs vízkivétel, a források víz-
hozama (Wspr ) egyensúlyt tart a beszivárgásból (Winf ) eredő utánpótlódással. ez kifejezhető a

infsprW W=  (10)

egyenlettel. 
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III.1.4. ábra: A vizsgált karsztvízszint idősorok dendrogramja

III.1.5. ábra: A meghatározott csoportok mintázatai
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amikor vízkivétel (Wext ) történik, a megcsapolás a vízkivételből és a források (lecsökkent) 
kifolyó hozamából áll össze. ez a bevételi oldalon a beszivárgás és a tárolt víz (Wdecr ) csökke-
nésével lesz egyenlő:

infext spr decrW W W W+ = +  (11)

esetünknek azonban egy zárt víztartó-modell nem megfelelő, hiszen a teljes dunántúli-kö-
zéphegység triász képződményekből álló főkarsztvíz tartója hidraulikailag egységes és foly-
tonos, vizsgálatom viszont csak a dnY-i részre terjedt ki. ezért a források és vízkitermelés 
általi veszteség nem csupán a beszivárgásból és a tárolt víz csökkenéséből származik, hanem 
figyelembe kell venni a tárolórész peremén átadódó vízkészletet is. ennek megfelelően a víz-
mérleg egyenlet:

infext spr flow decrW W W W W+ = + +  (12)

a (12) egyenletben megjelenő adatok mennyiségi értéke a forrásokból, a vízkivételből és a 
vízszint-csökkenésből kapható meg. Beszivárgásra vonatkozó becslések a teljes területre ren-
delkezésre állnak, bár – mint később látható lesz – kevésbé megbízhatóan. kiküszöbölendő 
a becsült beszivárgás pontatlanságát, a (10) összefüggést használtam, az egyensúlyi pontban 
egyenlőnek tekintve értékét a forráskapacitással. legyen az egyensúlyi pont a t=0 időpontban, 
amikor elindul a folyamat. a forráskapacitásban előálló teljes veszteséggel csökkentett kiemelt 
vízmennyiség egyensúlyban áll a hozzáfolyással és az aktuális év tárolt víz veszteségével:

[ ] [ ]( ) (0) ( ) ( ) ( 1) ( )ext spr spr flow level levelW t W W t W t const W t W t+ - = + - -  (13)

Mivel a kitermelt és a kifolyó vízkapacitást (m3/perc-ben megadva) a vízszint-csökkenéssel 
(méterben számolva) hasonlítjuk össze, így szükséges az egyenletben egy konstans bevezetése. 
a dolgozat vizsgált időtartamának megválasztása lehetővé teszi, hogy a Wflow(t) értékét is köze-
lítőleg konstansnak tekinthessük, mivel erre az időszakra egy dinamikus egyensúly már beállt 
a vízkiemelés és az uránpótlódás között. Wspr(0) szintén állandó az időben, nem befolyásolva 
a sorozatok korreláltságát. Így a (13) egyenlet az alábbi alakban írható:

[ ]1 2( ) ( ) ( 1) ( )ext spr level levelW t W t C C W t W t+ = + - -   (14)

ahol 1 ( )flowC W t= , 2C AS= , ahol A a terület, S a tárolási tényező.
ebben az egyenletben már minden mennyiség mérhető, s az állandók – bár a jelen céljaink 
szempontjából nem fontosak – egyszerű lineáris regresszióval becsülhetők.
feltevésünkhöz igazodva, az első dinamikus faktor a vízkiemelés okozta vízszint-süllye-
dés időbeli terjedését reprezentálja, a beszivárgás hatásától megtisztítva. következésképp a 
[ ]( 1) ( )level levelW t W t- -  mennyiség arányos a faktor növekedésével. e feltevést bizonyítandó, 
vagy a (14) baloldalát kell kumulálni, s a faktorral összehasonlítani, vagy a faktor differenci-
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áit kell összevetni közvet-
lenül (14) baloldalával.
statisztikai szempontból 
a kumulált adatok össze-
hasonlítása nem elég érzé-
keny eljárás. Ugyanis egy 
erős, közel lineáris esés áll 
fenn a karsztvíz-szintben, 
s így az összehasonlításhoz 
használt vízkivételi ada-
tokkal mindenképp erős 
korrelációt fog mutatni. 
e trend jellegű hatást ki-
küszöbölendő, sokkal in-
formatívabb közvetlenül 
összehasonlítani a bal oldalt az első faktor differenciáival, még ha egy vizsgálati időpontot el 
is vesztünk (21 megfigyelésből csak 20 különbség képezhető).
az eredmény meglepően látványos. a iii.1.6. ábrán összehasonlítottam az első faktor különb-
ségeit (folytonos vonal) a mért vízkivétel és a forráskapacitás összegével (szaggatott és pon-
tozott vonalak) – azaz épp a (14) baloldalával. azért, hogy az adataim egyazon grafikonon 
ábrázolhatóak legyenek, azonos léptékűvé kell tenni azokat, melyre a legegyszerűbb mód a 

standardizálás – amint az 
a iii.1.6. ábrán is történt. 
a szaggatott és pontozott 
vonalak eltérnek a ki-
emelt víz mennyiségében, 
mivel a szaggatott csupán 
a nyírádi vízkivételt tar-
talmazza, míg a ponto-
zottal a terület teljes mért 
vízkivételét vettem figye-
lembe. az említett válto-
zók közötti erős lineáris 
kapcsolat a iii.1.7 ábrán 
is látható. a korrelációs 
együtthatók 0,92, illetve 

III.1.6. ábra: Az első faktor különbségei, a mért vízkivétel összege

III.1.7. ábra: Az első faktor különbségei és a mért vízkivétel összegeinek 
lineáris kapcsolata
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0,93. e tények alátámasztják a feltevést, miszerint az első dinamikus faktor valóban megfelel 
a nyírádi vízkivétel hatásának, és a területen lévő egyéb vízkivételek nem befolyásolják szá-
mottevően a vízjárást.
a második dinamikus faktor a beszivárgás hatásának a területen érvényesülő általános ten-
denciáit jeleníti meg. ennek ellenőrzése végett a beszivárgást ki kell számítani a már ismert 

„hagyományosnak” mondható módszerekkel is. Mivel számos ilyen beszivárgás számítási el-
járás ismert, az összehasonlítás kedvéért az alábbi négy, kidolgozóik nevét viselő módszer 
segítségével végeztem el a számításokat. kessler (1954) módszere több évtizedes megfigye-
lésen alapul, amelyet a Mecsek-hegységben végzett. Böcker (1974) eljárását több különböző 
területen ellenőrizte. Maucha (1990) az aggteleki karszton számított beszivárgást, amelyről 
köztudomású, hogy a dunántúli középhegységi karszttól eltérő vízföldtani tulajdonságokkal 
rendelkezik. Morton 1983) evapotranszspirációs modelljét használva csepregi (1995) kifej-
lesztett egy havonként számítható beszivárgást. ez utóbbi módszert egyaránt alkalmazták az 
alföldi talajvíz kutak vízjárásának szimulációjánál (gerrit, 2001), valamint a középhegységi 
főkarsztvíztároló hidraulikai modelljénél.
e módszerek mindegyikében közös az, hogy a számítás a meteorológiai állomások csapa-
dék adatain alapul és független a helytől, vagy a földtani felépítéstől. a iii.1.i. táblázatban 
25 csapadékmérő állomás adatai alapján, különböző módszerekkel számított beszivárgásnak 
becsült korrelációs együtthatóit láthatjuk. kessler módszerénél az „eredeti” ill. a „javított” 
változatot is figyelembe vettem és azokat kessler i., kessler ii. jelöltem. Mivel a két módszer 
hasonlít egymásra, természetes, hogy a számított korrelációs együtthatók közelítenek egyhez, 
ezért a táblázatban nem tüntettem fel őket. a többi különböző módszer meglehetősen eltérő 
eredményt szolgáltatott, egymás közt az esetek többségében a korrelációs együttható csupán 
0,5–0,7.
a második dinamikus faktor identifikálásához az időben zajló fluktuáció mintáját kell össze-
vetni a számított beszivárgáséval. tisztán a fluktuációt a nyers adatokból kevésbé pontosan 
lehet meghatározni, mivel a nagymérvű vízkiemelés egy nagyon erős skálaingadozást hozott 
létre a terület kútjaiban. van olyan kút, ami a trendnek köszönhetően 80 métert is változott 
a vizsgált időszak alatt, míg pl. egy másik, amelyet a vízkiemelés nem érint, csak 60 cm-t 
ingadozik. ennek ellenére a számított faktor elég jól összevethető volt a beszivárgásokkal. ha 
azonban a hidrográfokat először azonos skálára hozzuk, nagyobb pontosság érhető el, mivel 
ezáltal a fluktuáció minták válnak hangsúlyossá. az azonos skálát standardizálással (a szórás 
1-re normálásával) érhettem el. a kétféle módon kapott második faktor között csak az idő-
szak két évében van kisebb különbség. a fenti okok miatt az értelmezéshez a standardizált 
hidrográfokból származó faktort használtam.
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az azonosításhoz a 2. faktort össze kell hasonlítani a számított beszivárgásokkal. ehhez elő-
zetesen 25 meteorológiai állomás adataiból számított beszivárgásainak képeztem a vizsgált 
területre vonatkozó átlagát. ezt hasonlítottam össze a 2. faktorral. eredményként a iii.1.ii. 
táblázat korrelációs együtthatóit kaptam.
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fenyőfő 0,64 0,61 0,56 0,73 0,72 0,64 0,88 0,81 0,73
Bakonyszentkirály 0,65 0,64 0,53 0,71 0,72 0,58 0,81 0,64 0,58
Bakonypölöske 0,69 0,62 0,64 0,76 0,72 0,70 0,87 0,80 0,72
Bakonybél 0,69 0,70 0,58 0,76 0,79 0,65 0,89 0,79 0,74
Borzavár 0,65 0,64 0,46 0,72 0,74 0,54 0,82 0,73 0,66
zirc 0,59 0,65 0,49 0,67 0,74 0,58 0,82 0,77 0,73
tés 0,71 0,72 0,63 0,78 0,81 0,68 0,85 0,77 0,76
farkasgyepü 0,69 0,68 0,59 0,76 0,76 0,67 0,91 0,85 0,82
lókút 0,66 0,70 0,58 0,72 0,78 0,65 0,86 0,77 0,78
Öskü 0,72 0,62 0,70 0,75 0,71 0,70 0,65 0,68 0,53
várpalota 0,70 0,51 0,77 0,75 0,63 0,77 0,63 0,75 0,50
Úrkút 0,57 0,49 0,46 0,66 0,62 0,55 0,86 0,69 0,69
herend 0,58 0,54 0,55 0,67 0,65 0,63 0,86 0,83 0,71
veszprém 0,65 0,65 0,69 0,69 0,73 0,71 0,73 0,70 0,65
sümeg 0,66 0,65 0,62 0,73 0,74 0,69 0,86 0,80 0,76
nyírád 0,56 0,54 0,48 0,64 0,64 0,53 0,82 0,63 0,61
taliándörögd 0,69 0,62 0,53 0,75 0,72 0,57 0,83 0,63 0,61
nagyvázsony 0,56 0,51 0,44 0,65 0,62 0,51 0,83 0,67 0,69
fenyőfő 0,69 0,62 0,63 0,75 0,71 0,67 0,79 0,68 0,65
tapolca 0,61 0,59 0,64 0,67 0,69 0,70 0,78 0,78 0,76
díszel 0,64 0,60 0,69 0,70 0,70 0,75 0,82 0,82 0,79
szentantalfa 0,58 0,50 0,60 0,66 0,63 0,66 0,80 0,73 0,70
Balatonakali 0,62 0,47 0,58 0,69 0,59 0,62 0,74 0,63 0,62
vállus 0,59 0,58 0,50 0,67 0,68 0,58 0,87 0,78 0,74
keszthely 0,58 0,59 0,58 0,66 0,69 0,64 0,86 0,73 0,77

III.1.I. táblázat: 25 csapadékmérő állomás adatai alapján számított beszivárgások páronkénti korrelációs 
együtthatói.

Beszivárgás számítási módszer Kessler Maucha Böcker Morton

korrelációs együttható 0,77 0,32 0,55 0,39

III.1.II. táblázat: A 2. faktor és adott módszerrel meghatározott beszivárgás becsült korrelációs együtthatói
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az eredmény kijelölte a 
továbblépést, hiszen a 2. 
faktorral a kessler-féle 
beszivárgások adják a leg-
nagyobb korrelációt. ezt 
jeleníti meg néhány esetre 
grafikusan a iii.1.8. ábra.
a Balaton-felvidéken 
– ahol a földtani felépítés 
miatt a vízkivétel hatása 
nem jelenik meg – zavar-
talan kutak figyelhetők 
meg, melyeknek vízszint-
jét jól valószínűsíthetően kizárólag a beszivárgás határozza meg. Így természetes ötlet e kutak 
hidrográfjait közvetlenül összehasonlítani a 2. faktorral. ez látható a iii.1.9. ábrán, míg a vo-
natkozó korrelációs értékek a iii.1.iii. táblázatban találhatók. a grafikon jó illeszkedése, illet-

ve a magas korrelációs együtthatók megerősítik azt a kijelentést, hogy a 2. faktor a beszivárgást 
reprezentálja. az illeszkedés még jobb, mint a számított beszivárgások és a faktor közötti. ez 

annak a ténynek köszön-
hető, hogy a számított 
beszivárgásokban jóval 
nagyobb fluktuáció figyel-
hető meg, mint az előbbi-
ekben említett kutak víz-
szint adataiban. e túlzott 
fluktuáció okát részben 
abban vélem megtalálni, 
hogy minden beszivárgás 
számítási módszer a csa-
padék valamilyen súlyo-
zásával dolgozik. az éves 

III.1.8 ábra: A 2. faktor és Herend, Antalfa, Úrkút meteorológiai állomás 
adatai alapján számított beszivárgás idősora

Megfigyelőkút Ba-1 Bf-1 Bf-2 Ká-1 Kk-1 Pe-1 Z-13

korrelációs e. 0,85 0,92 0,89 0,91 0,87 0,92 0,91

III.1.III. táblázat: Korrelációs együtthatók a 2. faktor és balatonfelvidéki karsztvízmegfigyelő kutak idősorai 
között

III.1.9. ábra: A 2. faktor és balatonfelvidéki karsztvízmegfigyelő kutak 
idősora
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csapadékösszeg azonban egy korrelálatlan folyamat – ami lényegében azt jelenti, hogy az 
egymást követő évek csapadékadatai lineárisan függetlenek, míg ezzel szemben a vízszintek 
éves átlagai egyértelműen jól korreláltak. ennek oka, hogy a beszivárgó vízmennyiség inga-
dozására a csapadék fluktuációján túl még a telítetlen zóna csillapítása is hatással van. ezt 
a csillapítást azonban az egyszerű súlyozás nem képes figyelembe venni, ezért a számított 
beszivárgásban nem jön létre a fluktuációt csillapító összefüggés. ez felveti további vizsgála-
tok, valamint a módszerek bizonyos korrekciójának, illetve továbbfejlesztésének igényét. ez 
utólagosan indokolja azt is, hogy a beszivárgás faktort miért kerestem autoregressziós folya-
matként.

III.1.3. A dinamikus faktor súlytényezők értelmezése

a fentieket összefoglalva, sikerült az első két dinamikus faktort a vízkiemelés és a beszivárgás 
hatásaként azonosítani, és látható, (ami természetes is a hidrogeológus számára) hogy e két 
hatás nagyban meghatározza a hidrográfok lefutását az egész vizsgált területen. ez abban is 
megnyilvánul, hogy e két faktor a variancia több mint 83% százalékát magyarázza. amiben 
e nyilvánvaló ténynél többet tudunk mondani az egyrészt az, hogy a beszivárgás folyamatára 
a víztartó telített zónájában bekövetkezett vízszint változásokból következtetünk. ez lehető-
séget nyújt a klasszikus, a csapadékból kiinduló beszivárgás számítási módszerek értékelésére, 
melynek alapján esetünkre a kessler féle beszivárgás számítás bizonyult a legjobbnak. a di-
namikus faktoranalízis másik hozadéka, hogy a faktorok időbeli folyamatai mellett megha-
tározza az i-dik faktor tapasztalati súlyait, a j-dik megfigyeléskor. ezek a súlyok (di,j) egyenes 
arányban állnak az általános faktoranalízis súlytényezőivel és értelmezésüknek megfelelően 
a megfelelő faktorok hatásának erősségét reprezentálják. ezáltal dinamikus faktor súlyténye-
zőknek hívják őket.
az analízisből származó legfőbb eredmény, hogy a dinamikus faktorok súlytényezői adott he-
lyen fennálló hatások erősségének mérőszámaként szolgálnak s így az adott területet átfogó hidro-
geológiai jellemzőkkel ruházzák fel. 
az általam elkészített dinamikus súlytérkép értelmezését halupka gáborral (akinek kutatási 
területe a karsztos víztartók sérülékenysége) közösen végeztük. a következőkben a közös 
munkánkat ismertetem (kovács és munkatársai, 2002, 2004/1). 
annak bizonyítására, hogy a dinamikus faktorok súlytényezőinek ismerete megnyitja az utat 
a sérülékenység egzakt kvantitatív vizsgálatához, tekintsük először a faktorok és a hidrográ-
fokat befolyásoló geológiai paraméterek közötti kapcsolatot, majd a faktorok vízadó-sérülé-
kenységre gyakorolt hatását lokális, regionális léptékben.
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a sérülékenység definiálása nem egyszerű, mert nem áll rendelkezésre egy, minden kutató ál-
tal elfogadott meghatározás. a következő néhány megközelítés segíthet megérteni a fogalom 
lényegét:

a sérülékenység a felszín alatti vízrendszer saját, benső tulajdonsága. alakulását az adott 
terület geológiai és hidrogeológiai tulajdonságai, illetve a rendszer emberi és természetes 
hatásokkal szembeni érzékenysége befolyásolják. (cost action, 1995)
a sérülékenység – rendszerszemléletű megközelítésben – egy környezeti rendszer és a vele 
szomszédos területek olyan képességét jelenti, mely képes emberi tevékenységek hatásait 
kiegyenlíteni. (Mádlné szőnyi és füle, 1998)
általános sérülékenység az a fogalom, mely megadja a felszín alatti vizek emberi tevékeny-
ség általi szennyezésével szembeni sérülékenységét. figyelembe veszi a terület saját geoló-
giai, hidrológiai és hidrogeológiai jellemzőit, de független a szennyeződés természetétől. 
(daly és munkatársai, 2001)

röviden fogalmazva: az érzékenység a közeg szennyeződésének esélyét jellemzi, míg a sérü-
lékenység mindazon tényezők összessége (emberi és más tényezők), amelyek „aktiválják” a 
geológiai szituációban rejlő veszélyeket. fontos azonban látni, hogy az érzékenység alapvetően 
a víztartóra, mint képződmény típusra vonatkozik, míg a sérülékenység a vízadó rendszerre 
érvényes, mint arra alföldi (1994) rámutatott. a továbbiakban bemutatandó eredmények a 
sérülékenységgel állnak kapcsolatban, hisz a vízkivételi faktor emberi tevékenységet tükröz, 
míg a beszivárgás nagy mértékben az uralkodó éghajlati, – meteorológiai paraméterektől is 
függ – azaz a két hatás egyike sem része a víztartó saját tulajdonságainak.
a definíciók áttekintése után vizsgáljuk meg a faktorok és a sérülékenység kapcsolatát.
egy adott kút hidrográfja tükrözi a kút környezetének hidrogeológiai viszonyait, azok válto-
zásait, függőleges és vízszintes értelemben. ebbe beleértendő a víz által megtett, a felszíntől a 
megfigyelési pontig terjedő út minden jellemzője, annak változásaival együtt. Másként fogal-
mazva; olyan időpontban kapunk információt a víztartóban uralkodó viszonyokról, amikor 
a víz már befejezte a víztartóba hatolást – mi több, a hidrográfból történő információ nyerés 
feltétele a víz telített zónába való érkezése, azaz a víz hosszabb-rövidebb mozgásának vége-
redménye tükröződik a megfigyelőkút vízszintváltozásában. Így a megközelítés megfordul: a 
befolyásoló paraméterekre épp a hidrográfokat vizsgálva kapunk közvetetten információt.
a vízszint-idősorok vizsgálata két olyan faktort mutatott ki, melyek leginkább felelősek a ku-
tak vízjárásában tapasztalható ingadozásokért. ezek egyike a vízkivétel, másik a beszivárgás 
volt, melyek rövid jellemzői a következők:
a.) vízkiemelés. a faktor emberi tevékenységet takar, nem geológiai természetű jellemző. 

azonban közvetve információt hordoz a hidraulikus vezetőképességről, karsztos járatháló-
zatról.
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b.) Beszivárgás. Önmagában is fontos jellemzője egy vízadó-rendszernek, ugyanakkor köl-
csönhatásban áll a csapadékviszonyokkal, a fedőképződmények (beleértve a talaj) tulajdon-
ságaival, illetve fordított arányban áll a felszíni lefolyással.

az említett paramétereket áttekintve elmondható, hogy azok kulcsfontosságúak a sérülékeny-
ség-becslő módszerekben. ennek illusztrálására most hat eljárást foglalunk össze1 az általuk 
használt paraméterek alapján. az ábrán feltüntettük a két kapott faktort is, jelezve, mely 
paraméterekkel állnak kapcsolatban (iii.1.iv. táblázat).

1 az említendő eljárások közül ki kell emelni az amerikai drastic-ot (aller és munkatársai, 1985), illetve 
a svájci ePik-et (doerfliger, 1996). alkotóik úttörő munkát végeztek – s ez különösen igaz a svájci eljárásra, 
mint az első, kifejezetten karsztos környezetre készített sérülékenység-becslő módszerre –, hisz később számos 
új megközelítés indult ki belőlük. 

Paraméter

Sérülékenység becs-
lő módszer

Meghatározott faktor

1 2 3 4 5 6
“Vízki-
vétel” I. 
faktor

“Beszivár-
gás” II. 
faktor

Beszivárgás, utánpótlódás és/vagy annak típusa = = = = = = <

csapadék, éghajlat = <

epikarszt (vastagsága, minősége) = <

felszín alatti vízszint mélysége  
(telítetlen zóna vastagsága) = = <

felszíni lefolyás = = <

hidraulikus vezetőképesség = = = = <

karsztos járathálózat = = <

telítetlen zóna anyaga (vastagsága, mi-
nősége) – [nincs külön epikarszt] = = = = = <

topográfia = = <

védő fedőképződmények, ta-
laj (vastagsága, minősége) = = = = = <

víztartó anyaga (vastagsága, minősége) = = <

III.1.IV. táblázat: Sérülékenység-becslő módszerek és paramétereik. A számok a következő módszereknek felelnek 
meg: 1.) DRASTIC (Aller és munkatársai, 1985), 2.) SINTACS (Civita, 1995), 3.) EPIK (Doerfliger, 1996), 4.) 
PI (Goldscheider és munkatársai, 2000), 5.) Irish method (Daly és Drew, 1998), 6.) European Approach (Daly és 

munkatársai, 2001)



• 41 •

amennyiben a táblázatban látható kapcsolatok léteznek, úgy felvetődik, hogy a matematikai 
úton kapott faktoroknak közvetve magával a sérülékenységgel is összefüggésben kell állniuk. 
a táblázatból azonban más is kiolvasható. ez pedig az, hogy a hidrográfok változásait feldol-
gozó dinamikus faktoranalízis végeredményeként kapott faktorok közvetve számos olyan ge-
ológiai paraméterről hordoznak információt, amelyeket együtt egy sérülékenység-becslő mód-
szer sem tartalmaz. ez az esetek többségében gyakran szándékos, ugyanis sokszor nem állnak 
rendelkezésre azok az adatok, amelyeket az egyes sérülékenység-becslő módszerek megköve-
telnek. egy ilyen paraméter – talán a legkritikusabbak egyike – a beszivárgás, aminek érté-
ke, időbeli lefolyása rendkívül nehezen becsülhető. Más sérülékenység-becslő módszereknél 
ugyanakkor nem titkolt cél a számítás megkönnyítése, azok egyszerűsítése érdekében.2 
az viszont, hogy a dinamikus faktoranalízis képes egy karsztos rendszerben az emberi tevé-
kenység hatását mérhetően megjeleníteni, egyértelmű többlet a sérülékenység-becslő módsze-
rekhez képest. az itt bemutatott esetben az első faktor, mint vízkiemelés olyan jellemzője a 
rendszernek, mely nem pusztán egy új tényezőként árnyalja a sérülékenységről kapott képet, 
hanem a geológiai, meteorológiai, klimatikus paraméterek mellett az emberi tevékenységet, 
mint a karsztos rendszerre ható leggyorsabb és így legnehezebben kezelhető hatást jeleníti 
meg.3 tekintsük át ezek után, hogy milyen jellegű lehet a kapcsolat a faktorok és a sérülé-
kenység között?
a kutak vízjárását meghatározó, fentebb említett két faktor közül az első a vízkiemelés volt. 
nagymértékű vízkiemelés nyomán az addig a felszíni hatásokkal szemben ellenálló, leszo-
rított tükrű víztartó védettsége csorbul: mind a vertikális (így lokális), mind a horizontális 
(azaz regionális) utánpótlás és szennyezőbejutás lehetségessé válik – mint arra Mádlné szőnyi 
(1997) felhívta a figyelmet. Így a víztartó sérülékenysége mindkét léptékben (lokális és regi-
onális) növekedhet. ám mivel a nyomásváltozás terjedése sokkal gyorsabb, mint a víz- vagy 
szennyező részecskék tovajutása, ezért nagy kiterjedésű, zárt vagy kvázi zárt víztartókban a 
víztermelés nyomán előálló nyomáscsökkenés nem jelenti feltétlenül a sérülékenység érdemi 
növekedését (alföldi, 1994b). véleményünk szerint azonban ehhez mindenképp fontos figye-
lembe venni az idő szerepét. a dinamikus faktoranalízis 21 év adatait használta fel, mely in-
tervallum alatt olyan nagymértékű nyomáscsökkenés következett be, aminek már határozott 
sérülékenységi kihatása is van. 
a nagy mértékű vízkivétel és a regionális sérülékenység növekedése között közvetlen kap-
csolat állítható fel, ha a távolabbi víztartók szennyezettek és ha a szennyeződés terjedésére 

2 erre példa lehet a Pi-módszer (goldscheider et al., 2000), melyben mindössze két paraméter használt: a P, 
mint a telített zóna felett elhelyezkedő összes fedőképződmény, illetve az i, mint beszivárgás.

3 természetesen ez csak azokban az esetekben érvényes, ahol a vízkiemelés mértéke a vízszintek időbeli válto-
zását jelentősen befolyásolja.
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elég idő áll rendelkezésre. Ugyanakkor a vízkitermelés növekedése és a lokális sérülékenység 
csupán közvetetten rendelhetők egymáshoz, mert a felszínről a szennyező (vízoldható típust 
feltételezve) elsősorban a csapadék hatására juthat be a víztartóba. ha száraz a klíma, ez nem 
következik be biztosan, a túlnyomásos védettség megszűnte ellenére sem.
a másik meghatározó faktor a beszivárgással azonosítható. Beszivárgás során szennyező juthat 
a víztartóba (szintén általános, vízoldható típust feltételezve), mely közvetlenül nagy lokális 
sérülékenységet eredményez. egyúttal a beszivárgás a regionális sérülékenység növekedését is 
okozhatja, ha a vizsgált terület távolabbi víztartók betáplálási területe (eltekintve a szennyező 
várható hígulásától). amennyiben a beszivárgással jellemzett kút nem regionális beáramlási 
területen helyezkedik el, úgy a kút vízszint változásai a víztartó lokális sérülékenységéről ad-
nak információt4.
Összegezve: a vízkivétel-faktor közvetlenül regionális, közvetve lokális, míg a beszivárgás-fak-
tor lokális és – az áramlási rendszerben elfoglalt helyzettől függően – regionális sérülékeny-
séggel áll kapcsolatban. Mivel a vízkivétel dominanciájával jellemezhető kutakban a beszi-
várgás okozta ingadozásokat elfedi magának a vízkivételnek hatása, ezért a vízkivétel-faktor 
a regionális víztartó-sérülékenység jellemzésére ad lehetőséget. a becslés tárgya a víztartó egésze. 
amennyiben a beszivárgás-jellemzett kutak nem regionális beáramlási területen helyezkednek 
el, úgy e faktor a lokális sérülékenység leírásában adhat segítséget, ahol a becslés tárgya ismét az 
érintett víztartó.
a továbbiakban a fenti elméleti összefüggés gyakorlati felhasználhatóságát vizsgáljuk meg. a 
vizsgált területen vízszint-megfigyelő kutak találhatók. ezek vízszint-fluktuációját az 1970-
1990-es időszakban – a dinamikus faktoranalízis alapján – két fő tényező határozza meg: a 
vízkivétel és a beszivárgás. a vízkivétel mérhető, a beszivárgás több módszerrel becsülhető.
a vizsgált 64 kút, mint csoport, egy olyan skálát határoz meg, melynek végpontjait a teljesen 
vízkivétel-, illetve a teljes mértékben beszivárgás dominanciájával jellemezhető kút jelöli ki, az 
azokhoz tartozó maximális faktorsúlyokkal (lásd a iii.1.10. ábrát, ahol vízkivétel = 1; beszi-
várgás = 0, illetve a skála ellentétes pontján fordítva). egyik végpontból a másik felé haladva 
a faktorsúly minimumra csökken, míg az ellenkező végpont faktorsúly-értéke növekszik. Így 

4 itt voltaképp a tóth J.(1990) által megfogalmazott hirdaulikus folytonossági elv gyakorlati megnyilvánulá-
sáról van szó.

III.1.10. Ábra: A vízkivétel – beszivárgás kutakra gyakorolt hatásának folytonos változása, s az ezen alapuló 
faktorsúlyokkal meghatározott skála elve, ahol V: vízkivétel, B: beszivárgás
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a többi kút pozícióját már faktorsúly-számérték-párok jelölik ki, hisz a vízjárást a vízkivétel és 
beszivárgás együttesen befolyásolják.
az előző fejezetben leírtak szerint az első faktor a regionális, míg a második a lokális sérülé-
kenység jellemzésében adhat segítséget, így eredményként a sérülékenységre vonatkozó relatív 
skálát kapjuk meg. ezzel bármely kút skálán való elhelyezésével megkapjuk a hozzátartozó 
faktorsúlyokat, s a szűrőzött víztartó lokális/regionális sérülékenységi helyzetét. Így bár a 
sérülékenységnek, mint fogalomnak nincs abszolút mérőszáma, a skála egzakt értékekkel 
(faktorsúly-értékpárokkal) mégis jellemzi azt.
azonban mivel e skála a sérülékenység szempontjából csupán relatív osztályozást tesz lehetővé 
– mely alapvetően csak a felhasznált kutak által kijelölt térben alkalmazható – ezért az így 
kapott eredmény ellenőrzéséhez mindenképp szükség van egy „kalibráló koordinátarend-
szerre”. ennek alapját természetesen a hagyományos sérülékenységi térképezés jelentheti. a 
jelen területre rendelkezésre álló, Mádlné szőnyi (1996) által szerkesztett sérülékenységi at-
lasz nyomán összevethetjük a dinamikus faktoranalízisből, illetve a klasszikus geológiai meg-
figyelésekből származó képet. az atlasz nem tartalmaz összegző sérülékenységi térképet, ám a 
szerző felhívja a figyelmet, hogy egy vízadó rendszer sérülékenysége szempontjából kulcsfon-
tosságú a víztartó felett elhelyezkedő rétegek minősége, vastagsága. ezért az összehasonlítást 
a “fedettség hatása” című résztérkép alapján végezzük el (lásd iii.1.11. és iii.1.12. ábrákat). a 
résztérkép kategóriái jól szemléltetik a szennyező lefelé irányuló mozgásának eltérő sebességű 
típusait. Így a kategóriákhoz egy relatív sérülékenységi sorrendet kapcsolhatunk:

ha az említett résztérképet együtt ábrázoljuk a dinamikus faktoranalízis során kapott súly-
tényezők izovonalas térképeivel, akkor a következők figyelhetők meg (a iii.1.11. ábra a vízki-
vétel, a iii.1.12. ábra a beszivárgás súlytényezőinek eloszlását mutatja, a háttérben mindkettő 
esetében az említett fedettségi térképpel).

„szabad lefelé szivárgás” 
Kiváló, közepes vagy gyenge áteresztőképességű képződ-
mények

„késleltetett lefelé szivárgás”
Tömegesen vízzáró, legfeljebb gyenge vízáteresztő képződ-
mények a karsztvíztárolón belül 
Lepelszerű fedővel borított karsztkibúvások

„lassú lefelé szivárgás”
Kréta, harmadidőszaki (negyedidőszaki) üledékekkel fedett 
karszterületek, szabad karsztvízszinttel A
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Megállapítható, hogy az izovonalak eloszlása különböző a két faktor esetében. a vízkivétel 
faktorhoz tartozó térképen a nyírádi vízkivételi maximum, illetve a közel ék–dny irányú 
izovonal eloszlás, e vízkivétel távoli víztartókat érintő hatása rajzolódik ki. a súlytényező 
értéke nyírád környékén a legnagyobb, nagysága 1,75 fölötti. a vízkiemelési centrumtól 
távolodva ez az érték csökken, és az eloszlás geometriája is megváltozik. a Balaton-felvidék, 
illetve a középhegység ék-i tájai felé folyamatosan csökkenő súlytényező-értékek jelzik, hogy 
a vízkivétel depressziós tölcsére fokozatosan tágul, a kisebb értékekkel bíró területeken lévő 
kutak vízjárását még a természetes beszivárgás határozza meg.

a beszivárgás súlytényező-értékeinek egyik maximuma zirc környékén a helyezkedik el (1,75–
2,00 értékekkel), a másik pedig ajkától k-re (hasonló értékekkel). e második maximum-
helytől dk-re, a Balaton-felvidék irányába haladva meglehetősen egyveretű az eloszlás; a 

III.1.11.ábra: A 21 év idősorából dinamikus faktoranalízissel számított vízkivétel faktor súlytényezőjének krígelt, 
illetve Mádlné Szőnyi (1996) által a Dunántúli-középhegységre szerkesztett, a “Fedettség hatása” című térkép 

összevetése.
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súlytényező értéke kevéssé változik. Magán a Balaton-felvidéken -0,25–0,25 közötti az érték. 
ezzel párhuzamosan a fő vízkivételi hely, nyírád közelében a súlytényező értéke minimális.
ha a súlytényező eloszlási képet a hátteret adó térképpel hasonlítjuk össze, akkor a követke-
zők láthatók. az alaptérképen, összességében két olyan zóna figyelhető meg, amelyhez ala-
csony (zölddel jelölve), illetve közepes sérülékenységi értékek társíthatók (kékkel, sárgával 
jelölve). ezek egyike a Balaton-felvidéken, egy ék–dny csapású sávban, továbbá a déli-Ba-
kony területén, nagyjából a tapolca-Balatonfüred-ajka háromszögben találhatók (kivéve a 
nyirádtól keletre lévő foltot), míg a másik ilyen vidék zirctől délre és délkeletre figyelhető 
meg. nagyobb sérülékenységű területek, elsősorban veszprémtől nyugatra, északnyugatra, 
északra, a Balaton-felvidéken, illetve nyírád környékén láthatók.
a dinamikus faktoranalízis eredményei alapján azt állítjuk, hogy közvetett összefüggés állít-
ható fel a matematikai eljárás eredménye és azon vízadó rendszer sérülékenysége között, mely-
ben a vizsgált kutak találhatók. azokon a területeken, ahol a kutak vízjárását a számítások 
szerint a beszivárgás határozza meg, a lokális, míg a vízkivétel dominanciájával jellemezhető 

III.1.12. ábra: A 21 év idősorából dinamikus faktoranalízissel számított beszivárgás faktor súlytényezőjének 
krígelt, illetve Mádlné Szőnyi (1996) által a Dunántúli-középhegységre szerkesztett, a “Fedettség hatása” című 

térkép összevetése.
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kutak esetében a regionális hatások érvényesülnek a víztartó sérülékenységében. az előzetes 
elképzeléseink szerint az előbbi helyzet a balaton-felvidéki kutakra, míg utóbbi a nyírád kör-
nyékiekre jellemző. ennek megfelelően azt várnánk, hogy a lokális sérülékenység a Balaton-fel-
vidéken lesz a legnagyobb, míg a regionális kapcsolatok leginkább a nyírád környéki víztartót 
jellemzik. azonban, a beszivárgás súlytényező értékei nem a Balaton-felvidéken maximálisak, 
hanem zirc környékén, illetve ajkától keletre. az ellentmondást a matematikai módszer jelle-
ge oldja fel, hisz a dinamikus faktoranalízis úgy határozza meg a vizsgált kutak súlytényezőit, 
mintha egyéb zavaró tényező nem létezne. Másként fogalmazva a matematikai eljárás képes 
olyan meghatározó tényezőt is kimutatni a kutak vízjárásában, amely relatíve nagyobb értéke 
ellenére is rejtve marad. ezek szerint, a beszivárgás ugyan fontosabb hatótényező a zirc, illet-
ve ajka környéki kutakban, mégis a vízkivétel ezeken a tájakon már felülírja annak hatását. 
következésképpen megállapítható, hogy bár a balatonfelvidéki kutak lesznek azok, melyekre 
a legtisztábban képes hatni a beszivárgás, mégis a zirc környéki, valamint ajkától keletre lévő 
kutak vízjárásában érvényesülnek leginkább a lokális hatások, azaz a lokális sérülékenység is 
ott lesz a legnagyobb. amint már említettük zirctől d-re közepes és alacsony sérülékenységű 
területek helyezkednek el, ugyanakkor a becslésünk nagy sérülékenységet jelez. ennek oka az 
alul mintavételezettségben keresendő, hiszen a vizsgálatot három hidrográf alapján végeztük 
el. ha becslésünket több kút adatsorára alapozhatjuk, pontosabb eredményt kapunk.
érdekes ugyanakkor nyírád helyzete. itt a vízkivétel faktor maximális, ám az alaptérkép nem 
jelez ennyire egyöntetűen magas sérülékenységet (lásd a nyírádtól délre, dél-nyugatra lévő 
zöld területeket). a kutak vízjárásának matematikai elemzése ily módon regionális hatásokat 
tárt fel, mely a víztartó regionális sérülékenységét indukálja.
a Balaton-felvidéken az alaptérkép vékony sárga sávjának értelmezése nehézkesebb, mert a li-
téri-törés jelentősen befolyásolja a hidrogeológiai helyzetet. Ugyanakkor a tapolca–Balaton-
füred–ajka zónához (kékkel jelölve) tartozó közepes sérülékenységgel jó egyezést mutatnak a 
mindkét faktor súlytényező-eloszlási térképén látható közepes értékek.
ezzel igazolást nyert, hogy a fentebb említett, a súlytényezők maximális értékei által kifeszí-
tett skála valóban felruházható sérülékenységi jelentéssel. tehát a kutak skálán való elhelye-
zésével nem csupán a befolyásoló faktorokról nyerünk információt, hanem az adott kút víz-
járását meghatározó regionális/lokális hatásokról, s ezzel a nagy és kis léptékű sérülékenység 
arányáról is.
a geológiai és a matematikai módszer által kapott eredmények összevetéséből tehát kölcsö-
nösen minősíteni lehet mindkét megközelítést, hisz a dinamikus faktoranalízis nyomán azo-
nosítható, milyen léptékben is ábrázolja egy terület sérülékenységét az adott térkép, míg a 
klasszikus sérülékenyégi értékelés magát a matematikai eredményt tölti fel konkrét sérülé-
kenységi tartalommal.
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Összegzésként mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a bemutatott eljárás nem egy újabb sérü-
lékenység becslési módszer, hanem – a hagyományos geológiai úton kapott térképpel össze-
vetve – valamely „klasszikus” becslő eljárással megrajzolt sérülékenységi kép ellenőrzésének 
lehetősége. kérdés viszont, hogy mennyire objektív ez a törekvés? Módszertől függetlenül há-
rom munkafázist különíthetünk el. az alapadatok begyűjtése, majd azok valamilyen módon 
sérülékenységhez kapcsolása, míg végül egy végeredmény-térkép előállítása.
a dinamikus faktoranalízis az első fázist egzakt módon, jól mérhető alapadatokból, a hid-
rográfokból kiindulva oldja meg, jellegéből fakadóan közvetlenül nem használva nagyobb 
bizonytalanságú geológiai tényezőket. a második fázisban a sérülékenység fogalmához kap-
csolás közvetetten zajlik, a kutakra ható faktorok révén. ez a legbizonytalanabb lépés, hisz a 
sérülékenység elméleti fogalom, objektív mérőszáma nincs. végül a kapott kép esősorban egy 

„klasszikus” sérülékenységi értékeléssel összevetve értelmezhető.
ha az objektivitás szempontjából egy hagyományos sérülékenység-becslő eljárást tekintünk, 
akkor a felhasznált geológiai paraméterek mérhetősége legtöbbször nem vagy nehezen oldha-
tó meg, így már az első lépésben kevésbé objektív háttérrel indulhatunk. ez nyilvánvalóan az 
eredményre is kihat. 
a fentiek által értelmet kap azon kijelentés, hogy a dinamikus faktoranalízis ellenőrizheti a 
hagyományos úton kapott sérülékenységi képet.
Úgy tűnhet, e matematikai megközelítés paradoxont rejt, hiszen a vízszint idősorok mennyi-
ségi változásokat írnak le, míg a sérülékenység minőségi kérdésekre vonatkozik. az ellent-
mondást feloldhatja, hogy a nagy mértékű vízkivétel – mint fentebb már szó volt róla – újabb 
horizontális kapcsolatok kialakítása nyomán egyértelműen befolyásolhatja a vízminőséget, s 
így az érintett víztartó sérülékenységét. a beszivárgás domináns kutak esetében épp maga a 
beszivárgás jelensége a kulcs, hisz a szennyezők potenciális bejutási lehetősége e folyamattal 
teremtődik meg.
a leírt matematikai eljárás alkalmazásakor figyelembe kell venni az alábbiakat:
a beszivárgással jellemzett kutak akkor alkalmasak a víztartó lokális sérülékenységének jel-
lemzésére, ha azok nem (csak) regionális beáramlási területen helyezkednek el.
a vízkivétellel jellemzett víztartókban lezajló folyamatok abban az esetben állíthatók kap-
csolatba a regionális sérülékenységgel, ha a vízkitermelés olyan hosszú időn át zajlik, hogy a 
szennyező a távoli víztartóból is elérje a vizsgált víztartót. ez a feltétel pl. tartós bányászati 
tevékenységgel teljesülhet.
a fentiek alapján megállapítható, hogy a dinamikus faktoranalízis eredményeként azonosított 
tényezők és a sérülékenység között az összefüggés kimutatható.
azonban fontos megjegyezni, hogy a bemutatott hidrogeológiai helyzet bizonyos értelemben 
egyedi, de rávilágít a dinamikus faktoranalízis alkalmazhatóságára. természetesen egy más 
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jellegű hidrogeológiai szituációban a meghatározandó háttértényezők is mások lesznek, ezzel 
értelmezésük is más lehet. viszont a háttértényezők ebben az esetben is elláthatók lesznek 
súlyokkal, és ennek megfelelően sérülékenységi értékekkel.

III.2. Dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Szigetközben

a szigetközben elhelyezkedő talajvízszint megfigyelő kutak idősoraira vonatkozó vizsgálata-
im során a dinamikus faktoranalízis alkalmazásának célkitűzése a talajvíz szintjét befolyá-
soló tényezők meghatározása volt. ezen belül kiemelt hangsúlyt helyeztem az 1992-es év – a 
duna egyoldalú elterelése – utáni időszakban bekövetkezett változások követésére. ebben az 
évben csehszlovákia a duna vízhozamának jelentős részét szigeteléssel ellátott üzemvíz-csa-
tornába terelte és ezzel jelentős mértékben megváltoztatta a térség hidrológiai, hidrogeológiai 
helyzetét. a megépült létesítmények vázlatos áttekintését a ii. melléklet 1. ábrája (hankó és 
munkatársai, 1994) mutatja.
a műszaki létesítmények által okozott hatások matematikai szempontú jellemzésével töb-
ben foglalkoztak, de a téma kiemelt fontosságához mérten a vizsgálatok száma szerénynek 
mondható (Újfaludi és Maginecz, 1993; alföldi, 1994; Bárdossy és Molnár, 2003; kovács és 
munkatársai, 2004). 
a kutak adatait két időintervallumban vizsgáltam: az elterelés előtti (1953-1991) és az azt kö-
vető (1993-2003) időszakban. 1992 az elterelés éve volt, az októberben történt beavatkozások 
a térségben mért vízszint adatokban óriási változásként jelentek meg, ami az éves középérté-
kek számítását meghamisította volna. 
a szigetköz a kisalföld része, ahol a felszín alatti víz mozgását több száz méter vastag, víz-
földtanilag egységesnek tekinthető vízvezető összlet határozza meg. a szigetköz földtani vi-
szonyait a iii. melléklet tartalmazza.
a hatótényezők vizsgálatának mérlegelése, értékelése előtt célszerű röviden áttekinteni a mű-
szaki létesítmények üzembe helyezésének eredményeként kialakult, elsősorban a duna vízjá-
rásában, vízhozamában bekövetkezett változásokat.
a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer tervezett műszaki beruházásait, az átadandó vízmen-
nyiségeket az államközi szerződés részét képező egyezményes terv rögzítette. ennek meg-
felelően a duna felhagyott medrébe kb. 300 m3/s (200 m3/s élővíz + 100 m3/s magyar oldali 
vízpótlás) vízmennyiséget vezettek.
1992. októberében az 1851+750 fkm szelvényben megépített dunacsúni vízlépcső üzembe 
helyezését követően a vízmegosztás az egyezményes terv szerint a következőképpen alakult: 
az i. rajkai zsilipen keresztül a Mosoni-dunába 10–20 m3/s, a régi duna-mederbe 250–350 
m3/s vízhozam érkezett. 1993. júliusától, az érkező vízhozam felosztásában változások történ-
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tek, a Mosoni-dunaágba átadott vízmennyiségnek az alábbiak szerinti három részre történő 
felosztásával. Mosoni-duna: 10 m3/s, mentett ártér vízpótlása: 5 m3/s, hullámtéri mellékágak 
táplálása: maximum 5 m3/s. a módosított vízmegosztás nem váltotta be teljes körűen a hoz-
zá fűzött reményeket – sem ökológiai, sem pedig politikai téren – ezért 1994. június 20. és 
október 15 között dízel üzemű szivattyúk alkalmazásával a hullámtéri mellékágakba további 
15 m3/s vízhozam átemelésére került sor a duna felhagyott medréből, pontosabban az ott 
lebocsátott ~300 m3/s vízhozam rovására.
a vízpótlás e rendkívül költséges módja 1994. októberében abbamaradt, mert a szlovák fél a 
rajkai zsilipeken nagyobb vízmennyiség átadására mutatott hajlandóságot. ennek következ-
tében a rajkai zsilipek környezetében mintegy 40 m3/s vízhozam állt rendelkezésre az alábbi 
forrásokból: 30–35 m3/s átadott vízhozam az i. rajkai zsilipen keresztül, 5 m3/s – lénye-
gében a dunacsúni-tározó jobbparti szivárgó-csatornájában összegyűjtött hozam – a ii. raj-
kai zsilipen keresztül, továbbá a duna medrébe érkező, változatlanul ~300 m3/s hozam. a 
rajkai zsilipek környezetében rendelkezésre álló vízmennyiségből ~20 m3/s a Mosoni-duna 
vízpótlására, ~5 m3/s a mentett ártér vízpótlására, ~15 m3/s pedig a szigetközi hullámtér mel-
lékág-rendszerébe jutott.
1995-ben kormányközi megállapodás nyomán az 1843 fkm szelvényben fenékküszöböt he-
lyeztek üzembe, illetve a megállapodás részeként a vízmegosztás is módosult: a duna medré-
ben az éves vízhozam 20%-nak, de legalább 400 m3/s vízhozam átadására került sor, továbbá 
10–20 m3/s az i. rajkai zsilipen keresztül a Mosoni-duna vízpótlására. ez utóbbi vízmennyi-
séget kiegészítette a dunacsúni-tározó elszivárgó vizeiből összegyűjtött 5 m3/s -ot meg nem 
haladó mennyiségű vízhozam. a fenékküszöb létesítésének célja az volt, hogy a létesítmény az 
átadott vízmennyiséget olyan mértékben duzzassza föl, hogy a megemelt szintű víz kiléphes-
sen a hullámtér mellékág-rendszerébe, ily módon lehetővé téve a hullámtéri vízpótlást.

III.2.1. A dinamikus faktoranalízist megelőző vizsgálatok

a szigetközben az 1950-es években a talajvízszint-változások követésére észlelő kutakat tele-
pítettek. ezek a duna medrére merőlegesen létesített kútsorok, csak a legfelső kavicsszintben 
elhelyezkedő talajvízfelszín megfigyelésére alkalmasak (alföldi, 1994a).
az adatsorok elsődleges feldolgozása után, célszerű volt áttekinteni, milyen hidrográf típusok 
jellemzik a szigetközt. a vizsgálatot 1992. előtti és utáni időszakra végeztem el. a hasonló 
hidrográfok csoportba sorolását klaszter analízissel végeztem el (Ward módszerével, euklide-
szi távolsággal) és annak helyességét diszkriminancia analízissel ellenőriztem. a ilyen módon 
készített dendrogram (iii.2.1. ábra) alapján a 100-as távolságnál határoztam meg a csopor-
tokat. az egyes csoportok hidrográfjait a iii.2.2–4. ábrák mutatják be. a különbségek meg-
határozása különösen nehéz a ii. és a iii. csoport között. ezt alátámasztja az iii.2.i. táblázat 
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is, ami az egyes csoportok átlag idősorai és a duna rajkai és dunaremetei vízmércéjén mért 
idősorok korrelációs együtthatóit tartalmazza. feltűnő az i. csoport különbözősége a többitől. 
ez jól látható a hidrográfokból és a korrelációs együtthatókból. ezek a kutak lényegesen na-
gyobb lineáris függést mutatnak a dunaremetei vízmérce idősorától, mint a rajkaitól. az egyes 
csoportok kútjainak elhelyezkedését a iii.2.5. ábra mutatja be. a ii. és iii. csoport együttes 
elhelyezkedése többnyire egységes. az i. csoport megfigyelő pontjai elszórtan helyezkednek 
el és rosszul korrelálnak mind a dunával, mind a másik két csoport tagjaival.

III.2.1. ábra: Szigetköz talajvízszint megfigyelő kútjai idősorainak dendrogramja, 1953-1991

 Rajka Dunaremete
I. csoport 

talajvízszint
II. csoport 

talajvízszint 
III. csoport 
talajvízszint

rajka 1
dunaremete 0,79 1
i.csoport 0,58 0,78 1
ii.csoport. 0,97 0,72 0,52 1
iii.csoport 0,90 0,80 0,81 0,87 1

III.2.I. táblázat: Korrelációs mátrix a Duna és a meghatározott csoportok (v.ö.: III.2.1.ábrával) átlagos vízszintjei 
között, 1953-1991.
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az 1993-2002. időszak-
ra vonatkozóan már 90 
darab kútra végezhettem 
el a klaszter analízist. a 
iii.2.6. ábra mutatja be 
az idősorokra vonatkozó 
dendrogramot. négy cso-
portot határoztam meg a 
12-es transzformált távol-
ságnál, melyek normált 
hidrográfjait a iii.2.7.-10. 
ábrák mutatják be. az i. 
csoportot hét kút alkot-
ja, amelyek közül néhány 

„külön életet él”. ettől 
olyan érzése lehet a szem-
lélődőnek, hogy szinte a 
különbözőségek tartják 

III.2.5. ábra: A megfigyelő kutak csoportjainak elhelyezkedése, 1953-1991 
(Jelmagyarázat: a kék pontok az I. csoportba, a piros pontok a II. csoport-
ba, a zöld pontok a III. csoportba tartozó kutakat jelölik, v.ö. III.2.1. 

ábrával)

III.2.6. ábra: Szigetköz talajvízszint megfigyelő kútjai idősorainak dendrogramja az 1993-2002. közötti 
időszakban



• 53 •

II
I.2

.7
. á

br
a:

 A
z 

I. 
cso

po
rt

 m
eg

fig
ye

lő
 k

út
ja

in
ak

 h
id

ro
gr

áfj
ai

 a
z 

19
93

-
20

02
. k

öz
öt

ti 
id

ős
za

kb
an

II
I.2

.8
. á

br
a:

 A
 I

I. 
cso

po
rt

 m
eg

fig
ye

lő
 k

út
ja

in
ak

 h
id

ro
gr

áfj
ai

 a
z 

19
93

-
20

02
. k

öz
öt

ti 
id

ős
za

kb
an

II
I.2

.9
. á

br
a:

 A
 I

II
. c

so
po

rt
 m

eg
fig

ye
lő

 k
út

ja
in

ak
 h

id
ro

gr
áfj

ai
 a

z 
19

93
-

20
02

. k
öz

öt
ti 

id
ős

za
kb

an
II

I.2
.1

0.
 á

br
a:

 A
 I

V.
 c

so
po

rt
 m

eg
fig

ye
lő

 k
út

ja
in

ak
 h

id
ro

gr
áfj

ai
 a

z 
19

93
-

20
02

. k
öz

öt
ti 

id
ős

za
kb

an



• 54 •

össze ezt a csoportot, nem 
pedig a hasonlóságok. a 
ii. csoport trend nélküli, 
hullámzó mintázatot mu-
tat. a iii. csoport rend-
kívül egységes, csak az 
1997-2002. időszakban 
van néhány hidrográf, 
amelyeknek mintázata kis 
mértékben eltér a többitől. 
Markáns jellemző, hogy 
1994-1996 között rendkí-
vül erőteljes vízszint emel-
kedés, majd egy csökkenő 
trend érvényesül. a iv. 
csoport hidrográfjainak 
mintázata hasonlít a har-
madikban levőkhöz, de az 
itt levő vízszintek többsé-
ge nem mutat csökkenést 1993-1994 között, 1996-tól pedig erőteljesebb vízszint süllyedés 
valósul meg. a csoportok térbeli elhelyezkedését az iii.2.11. ábra mutatja be. az első csoport 
tagjai elszórtan, de főleg az alsó-szigetközben, a második tagjai összefüggő terület részeken 
az alsó-szigetköz déli felén találhatóak. a negyedik csoport fedi le a szigetköz nagyobbik 
felét, a harmadik csoport tagjai pedig a vizsgált terület é-i, ék-i részén helyezkednek el.
Megállapítható, hogy mind a két vizsgált időszakban meghatározhatóak jellemző mintázatok 
a vizsgált kutak hidrográfjaiból és ezek többségének térbeli elhelyezkedése köthető a sziget-
köz területének egy részéhez.

III.2.11. ábra: A megfigyelő kutak csoportjainak elhelyezkedése az 1993-
2002. közötti időszakban (Jelmagyarázat: a kék pontok az I. csoportba, a 
piros pontok a II. csoportba, a zöld pontok a III. csoportba, a lila pontok a 

IV. csoportba tartozó kutakat jelölik, v.ö. III.2.6. ábrával)
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III.2.2. A lehetséges háttértényezők számbavétele

a vízszint idősorok mintázatainak kialakításában sok folyamat vesz részt, amelyek közül több-
nek a részvétele valószínűsíthetően markáns, meghatározó jelentősége feltételezhető. közülük 
ki kell emelni a csapadék, a duna és a vízkitermelés hatását.

Lehetséges háttértényező (1): csapadék 

a csapadék vizsgálatára négy mérőállomás (Mosonmagyaróvár, hédervár, dunakiliti, győr-
likócs) adatai álltak rendelkezésemre. az 1953–2002. közötti időszakban 570–583 mm volt 
az éves csapadékösszeg. ahhoz, hogy mérlegelhessem, mennyire szoros a kapcsolat a csapa-
dék és a talajvízszintek között, egyszerűsítéseket is végeztem. a műszaki beavatkozás előtti, 
zavartalannak tekinthető időszakra (1953–1992) kiszámítottam minden egyes csoport hid-
rográfjainak átlagát és ezt használtam fel a kapcsolati viszonyok tisztázására. a korrelációs 
együtthatókat iii.2.ii. táblázat mutatja be. látható, hogy az első csoport 0,2–0,3, míg a má-
sik két csoport 0,5–0,7 korrelációs együtthatókat mutat. ez nem meglepő, ha megtekintjük 
a vizsgált időszak csapadék idősorait (iii.2.12. ábra), ugyanis felismerhető az idősorokban a 
trend jelenléte. a hidrográfok i. csoportjában – mint az már megállapítást nyert – nincs trend, 
ebből következően nem is várható a csapadékkal szorosabb sztochasztikus kapcsolat.

 I. csoport II. csoport III. csoport

győr-likócs 0,21 0,70 0,50
Mosonmagyaróvár 0,34 0,57 0,51
dunakiliti 0,24 0,66 0,50
hédervár 0,29 0,50 0,37

III.2.II. táblázat: Korreláció a csoportok talajvízszint átlaga és csapadék között, 1953-1992.

III.2.12.ábra: A Szigetköz néhány csapadékmérő állomásának idősora, (az 1953-1991. közötti időszak  
évi összegei)
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az 1993-2002. években mindösszesen csak kilenc év áll rendelkezésre ahhoz, hogy számítá-
sokat lehessen végezni. az idősor realizációjának rövidsége rontja az eredmények megbízható-
ságát, de úgy vélem, a tájékozódáshoz elegendő. a hidrográfok négy csoportja közül csak az 
alsó-szigetközben elhelyezkedő ii. számú mutat erősebb, 0,5–0,68 korrelációt a csapadékkal 
(iii.2.iii. táblázat). a többi csoport esetére korrelálatlanságot, némely esetben negatív korre-
lációs együtthatót lehetett számolni, ami azt jelentené, hogy duna befolyásolja a csapadékot. 
ami természetesen nem lehetséges.
a szakirodalomban megjelent vizsgálati eredmények szerint a lehullott csapadékból történő 
utánpótlódás, a szigetköz térségében duna hatásához viszonyítva elhanyagolható mértékű 
(honti, 1955; Ubell, 1959). az 1978-79-ben létrehozott, kisalföld északi részét is ábrázoló 
háromdimenziós fizikai modell alapján a csapadék mennyisége egy nagyságrenddel kisebb-
nek adódott, mint a dunából való beszivárgás (Újfaludi és Maginecz, 1993). az 1991. utáni 
időszakra kapott korrelációs együtthatók ezt alátámasztják. 1991-ig, az elterelést megelőzően 
jelentős korreláció mutatható ki a csapadékkal, ami természetes, hiszen a vízgyűjtőre – így a 
szigetközre is – érkezett csapadék és a duna vízhozamának mennyisége egymástól nem füg-
getlen. az elterelést követően a mesterséges beavatkozás jelentősen megváltoztatta a viszonyo-
kat és nem véletlen, hogy csak azokkal a kutakkal szorosabb a lineáris kapcsolatot, amelyek 
az alsó-szigetközben, a duna eredeti medrébe történő visszacsatlakozása, az alvízcsatorna 
torkolata alatt helyezkednek el.

Lehetséges háttértényező (2): Duna 

a kisalföldön létesített talajvízszint-észlelő kutak viszonylag rövid időszakra kiterjedő adatai 
alapján honti gy. (1954, 1955), Ubell, (1959), rónai, (1960) arra a felismerésre jutott, hogy 
egyes kutak idősorai igen jól követik a duna vízállás-változásait. ezek az észlelő kutak az 
északnyugati területen, az országhatár és a lajta által közbezárt részen, a szigetközben, va-
lamint a Mosoni-duna alsó szakaszán helyezkedtek el, a jobb parti sáv egy kis területén. a 
dunához közelebb eső kutaknál a kisebb vízszint-ingadozások is azonnal észlelhetők a talaj-
vízállásban, míg a kapcsolat a folyótól távolodva gyengült, de kimutatható volt. a mérések 

 I.csoport átlag II.csoport átlag III.csoport átlag IV.csoport átlag

Mosonmagyaróvár 0,15 0,63 0,40 0,55
győr-likócs -0,27 0,52 -0,27 0,00
hédervár -0,30 0,68 0,09 0,28
dunakiliti -0,06 0,59 -0,15 0,13

III.2.III. táblázat: A Szigetköz néhány csapadékmérő állomásának korrelációs együtthatói a talajvízszintekkel az 
1993-2001. közötti időszakban
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alapján a duna mentén a talajvíz ingadozása igen erőteljes, általában 1,5–2 m, esetenként a 
3–4 métert is eléri. a folyótól 1–2 km-re a talajvíz-ingadozás mértéke deciméteres nagyság-
rendre csökken le. a Mosoni-duna menti kutaknál a dunai árvizek vének és dunaszentpál 
közti visszaduzzasztó, illetve kisvízkor leszívó hatását figyelték meg. a mellékágba jutó víz-
mennyiség a rajkai zsilip megépítése után szabályozhatóvá vált, az árvizeket kirekesztették, 
ennek következtében, talajvíz-járást befolyásoló hatása kismértékű a dunáéhoz viszonyítva. 
főként az alsó-szigetköz területének délkeleti felén mutatható ki kapcsolat a kutakban ész-
lelt talajvízszintek és a Mosoni-duna vízállása között, azonban ebben a térségben a duna 
főmederéből visszaduzzasztás révén és a rábából érkező vízhozam szerepe sem hagyható fi-
gyelmen kívül. a duna vízjárása és a talajvízszintek alakulása között helyenként igen szoros 
kapcsolatot az is igazolja, hogy a szigetköz keleti területein az 1950-es években a közepesnél 
magasabb dunai vízállások alkalmával a talajvíz a kavicsos összletből a fedőrétegen átszivá-
rogva a felszínre tört fakadó vizek formájában. 
a duna talajvízjárásra gyakorolt szerepéről az elmúlt évtizedekben a kutatók véleménye mege-
gyezett, a folyó befolyása alatt álló terület nagyságára vonatkozóan azonban különböző becs-
lések láttak napvilágot. honti (1955) és rónai (1960) kutatásai szerint a folyó-hatás 2-4 km 
széles sávban jelenik meg, ezzel szemben Ubell (1964) a duna hatástávolságát 8-10 km-ben 
határozta meg azon szakaszok mentén, ahol a folyó függőmederben (1850-1810 fkm) helyez-
kedik el, és 1-3 km-nek jelölte meg a többi folyószakasz mentén. a fedőréteg vastagság-kü-
lönbsége és a talajvízszint-esés különbsége alapján dunaremete térségében egy határvonalat 
valószínűsített arra a felismerésre támaszkodva, hogy a vonal északnyugati részén a talajvíz-
készlet változása jelentősebb, mint a délkeleti területen. a fedőréteg ugyanis az északnyugati 
részen vékonyabb, továbbá a talajvízszint-esés az északkeleti részen kisebb (Ubell 1959).
napjainkban a dunaremete és a fenékküszöb közötti szakaszon a lecsökkent szigetközi ta-
lajvízszintek és dunai vízszintek következtében feltételezhető, hogy a csallóköz területén az 
elterelés előtti időszakig a talajvíz jellemző északnyugat-délkelet irányú áramlása módosult, 
a magasabb talajvízszintű csallóközi területről a duna medre alatt, a pleisztocén vízvezető 
összletben szigetköz felé is történik áramlás. e feltételezés igazolására, illetve elvetésére a 
csallókőz területén mért talajvízszint-adatok hiányában nincs lehetőség.
a duna és a talajvíz kapcsolatának vizsgálatához elegendő adat állt rendelkezésemre, így 
azt az irodalmi adatokon túl saját számítási eredményekkel is értékeltem. ennek érdekében 
az egyes csoportok átlagai és a duna között korrelációt számoltam. az 1953–1991. közötti 
időszakban a duna rajkánál mért éves átlagos vízállás idősora nagyon jelentős kapcsolatot 
mutat a talajvízszintek ii. és iii. csoportjával (iii.2.iv. táblázat). ennek a két csoportnak a 
tagjai mind térben, mind számszerűen lefedik a szigetköz területének túlnyomó részét. az i. 
csoport kútjai a dunaremetei adatokkal mutatnak szorosabb lineáris kapcsolatot. ez a tényt 
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„véletlenszerűnek” ítélem, egyrészt azért mert az i. csoport hidrográfjai nem a szigetköz egy 
jól meghatározott területén, hanem elszórtan helyezkednek el, másrészt figyelembe kell venni, 
hogy a két vízmérce kapcsolatát is „csak” 0,79-es korrelációs együtthatóval lehet jellemezni, 
aminek oka a mederkotrásokkal hozható összefüggésbe.

az 1993–2002. évek időintervallumában a duna és a talajvízszintek kapcsolatát lényegesen 
rosszabb korrelációs kapcsolatokkal jellemezhetjük, mint az 1992. év előtt (iii.2.v. táblázat). 
Még a legjobban korreláló csoportok legnagyobb korrelációs együtthatója is csak 0,84-et ér 
el szemben az elterelés előtti 0,97-el. a ii. talajvízszint csoport, aminek tagjai összefüggő 
területrészeken az alsó-szigetköz déli felén találhatóak, egyik dunai vízmérce idősorával sem 
korrelálnak lineárisan.
a duna talajvízre gyakorolt 
hatása, tér és időbeli terje-
désének vizsgálatához a ren-
delkezésre álló idősorok le-
hetővé tették, hogy 12 órás 

„felbontásban” keresztkorre-
lációs együtthatókat számít-
sunk (kovács és munkatársai, 
2004/2). a cél eléréséhez a 
dunakilititől északnyugat-
ra és délkeletre elhelyezkedő 

 Rajka Dunaremete

rajka 1
dunaremete 0,79 1
i.cs.talajvízszint átlag 0,58 0,78
ii.cs.talajvízszint átlag 0,97 0,72
iii.cs.talajvízszint átlag 0,90 0,80

III.2.IV. táblázat: Duna vízállása és talajvízszintek korrelációs együtthatói, az 1953-1991. közötti időszakban

Talajvízszint Rajka Dunaremete Nagybajcs

i.csoport átlag 0,57 0,42 0,63
ii.csoport átlag 0,21 -0,15 0,20
iii.csoport átlag 0,84 0,44 0,15
iv.csoport átlag 0,81 0,18 0,24

III.2.V. táblázat: Duna és talajvízszintek kapcsolati viszonyai az 1993-2002. közötti időszakban

III.2.13. ábra: A Dunakilitől északnyugatra és délkeletre elhelyezke-
dő kútsorok
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kútsorok egyes tagjai kerül-
tek kiválasztásra (iii.2.13. 
ábra) egy olyan időszakban 
(2002. augusztus), amikor 
jelentős vízszintemelkedés 
volt a dunán. az idősort két 
részre vágtam, így lehető-
ség nyílt a talajvíztartó és a 
duna vízállása kapcsolatá-
nak meghatározására mind 
a feltöltődési, mind a leürü-
lési időszakban. a iii.2.14 
ábrán láthatóak a 4128-as 
kút peremtől mért vízszint-
mélységének és a duna víz-
szintjének időbeli változásai 
2002-ben, a iii.2.15. ábra 
ennek a kútnak a feltöltő-
dési időszakra vonatkozó 
keresztkorrelációs együtt-
hatóit szemlélteti. a duná-
tól 980 m-re levő kút 0 idő-
eltolás esetén csak az esetek 
mintegy 25%-ában korrelál 
a folyóval. 12 óra elteltével 
ez az érték 60%. Maximu-
mát 48 óra elteltével éri el 
oly módon, hogy kereszt-
korrelációs együttható 
0,91-re emelkedik, ami az 
jelenti, hogy ilyen időel-
tolás mellett a duna víz-
szintje az esetek 82%-ában 
lineáris kapcsolatot mutat 
a talajvíz-megfigyelő kút 
vízszintjével. fontos meg-

III.2.14. ábra: A 4128-as kút vízszint-mélységének és a Duna vízszint-
jének időbeli változása a 2002-es év második felében

III.2.15 ábra: A Duna és a 4128-as kút 2002.06.01.-2002.08.21. kö-
zötti vízszint idősorainak keresztkorrelációja

III.2.16. ábra 4128-as kút 2002.08.21.-2002.10.20. közötti idősorá-
nak és a Duna vízszintjének keresztkorrelációja



• 60 •

jegyezni, hogy a szoros kapcsolat már 24 óra elteltével is létrejön, hiszen ekkor is 77%-kal 
fejezhető ki a kapcsolat szorossága. a iii.2.16 ábra a leürülési időszak kapcsolati viszonyait 
mutatja be. egy lassan, és 144 óráig folyamatosan növekvő keresztkorrelációs együttható 
idősort láthatunk. a lassúbb folyamat mellett jellemzőnek mondható az is, hogy a kapcso-
lat szorossága kisebb, mint a feltöltődési időszakban, jelen esetben legfeljebb csak 70%. a 
iii.2.vi. táblázat a dunától, illetve a Mosoni-dunától való távolság mellett, az összes becsült 
legnagyobb keresztkorrelációs együttható értéket és a hozzá tartozó időt adja meg. fontos 
megjegyezni: a feltöltődés és 
leürülés legnagyobb kereszt-
korrelációs együtthatóinak 
átlaga 0,80 ill. 0,44.
a dunával való kapcsolatot 
számos, talajvíz megfigyelő 
kút adatai alapján szerkesztett 
talajvízszint-térkép is szem-
léletesen bizonyítja. Ubell 
(1959) térképén (iii.2.17. 
ábra) a főágból a Mosoni-
duna irányába, délkelet felé 
történő vízáramlás határoz-
ható meg. az ábra alapján 
bizonyítottnak tekinthető az 
az állítás, hogy a kisalföldi 
medencerészbe a parndorfi 

Távolság a folyótól (m)

Törzsszám
Mosoni-

Duna
Duna

Feltöltő-
dés (óra) rfeltölt-max

Leürülés 
(óra) rleürül-max

127 360 1320 36 0,97 144 0,84
129 4050 640 24 0,97 72 0,34
140 3998 2090 12 0,97 144 0,74

4128 670 980 48 0,93 144 0,83
4130 140 1750 48 0,85 168 0,85
147 1090 5440 72 0,76 288 0,84
148 2159 4048 36 0,94 264 0,77

3591 2890 3220 36 0,97 204 -0,78
3592 3300 2770 24 0,97 204 -0,78

III.2.VI. táblázat: Keresztkorrelációs együtthatók a Szigetköz néhány talajvíz megfigyelő kútjára

III.2.17. ábra: A talajvíztükör a Szigetközben és annak környezeté-
ben, a fő áramlási irányok feltüntetésével (Ubell K., 1959)
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plató és Pozsony felől jelentős mennyiségű víz érkezik (rónai, 1960). ezt a vízkészletet növeli 
a duna medréből és a csapadékból a kavicsos üledékbe beszivárgó vízmennyiség és mozog 
az alacsonyabb talajvízszinttel rendelkező terület felé. ezzel szemben a rába-völgy talajvize 
délről észak felé áramlik, majd felszín alatt a dunakavics vizébe torkollik (alföldi, 1994).
az 1992-1995. közötti időszakban a talajvízszintek, pontosabban az utánpótlódási viszo-
nyok jelentősen változtak. 1991-ig jellemzően a főmeder táplálta a talajvizet, de az eltere-
lés után a helyzet megváltozott, az elhagyott főmeder-szakasz megcsapolta azt (hankó és 
munkatársai, 1998). a szigetközi talajvízdomborzat alakulását, a duna elterelést megelőző 
és az azt követő időszakban – közel azonos pozsonyi vízhozamok esetén – liebe és szalai, 
(2005) nyomán a iii.2.18. ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy a korábbi időszakhoz vi-
szonyítva (Ubell, 1959) a fő vízáramlási irány ék–dny-i maradt, de az egyes talajvízszint 
izovonalak helyzete és lefutása megváltozott. az 1991-es évben a szintvonalak még jelzik 
a duna talajvízszint emelő hatását. 2003-ban ezek a vonalak a dunára közel merőlegesen 
futnak és főként a felső-szigetközben a folyásiránnyal szemben hajlanak el, mutatva a 
folyó talajvíz megcsapoló hatását.
a duna mindenkori vízjárása és a talajvízszintek közötti kapcsolat a folyó elterelése után 
módosult. ekkortól a dunába, a Mosoni-dunába és mellékágrendszerekbe változó vízmeny-
nyiség jutott. ennek több oka volt. egyik közülük, hogy a dunacsúnnál felépített vízlépcső 
által kialakított víztározótér a szlovák oldalon helyezkedik el, és az általa visszaduzzasztott 
vízszint talajvíztápláló hatása erősen korlátozott. az 1995. évi kormányközi megállapodás 
alapján szlovák részről az éves vízhozam 20%-ának, de legalább 400 m3/s vízhozam átadására 
került sor (a korábbi mintegy 2000 m3/s középvízi hozam helyett), továbbá 10-20 m3/s a Mo-
soni-duna vízpótlására, amit kiegészített a dunacsúni-tározó elszivárgó vizeiből összegyűj-
tött 5 m3/s-ot meg nem haladó mennyiségű vízhozam. ennek következtében a főmederben a 
vízszint az elterelés előtti állapotokhoz képest több métert süllyedt. 1993. nyarán a lecsökkent 
vízmennyiség és az aszályos időjárás miatt a mellékágak jórészt kiszáradtak. ezzel együtt a ta-
lajvízszint csökkenése is bekövetkezett (fejér és Baross, 1994). 1994. július 20. és október 15. 
között dízel meghajtású szivattyúkkal 15 m3/s vízhozamot emeltek át a hullámtéri mellékág-
rendszerekbe a főmederből. 1994. októberétől szlovákia 40 m3/s-ra emelte a Mosoni-dunába 
engedett vízmennyiséget. 1995-ben dunakiliti mellett Magyarország fenékküszöböt épített, 
a szlovák fél pedig megemelte a főmederbe és a Mosoni-dunába bocsátott vízhozamot. a 
talajvízháztartás javításában a megemelt vízhozam mellett jelentős szerep tulajdonítható az 
időközben elvégzett egyéb beavatkozásoknak is, mint pl. a mellékágak átvágása, összekötése, 
bukók építése. természetesen a felsorolt intézkedések hatására a szigetköz vízellátása javult, 
a talajvízszintek jelentősen megemelkedtek. a szigetköz felszínközeli vizei utánpótlódási vi-
szonyairól 2003-ban készült tanulmány megállapítása szerint a talajvízszintek alakulásában 
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III.2.18. ábra: A talajvízdomborzat alakulása a Szigetközben az elterelés előtt és után ~2100 m3 pozsonyi víz-
hozam esetén. (Liebe és Szalai, 2005)
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trendjellegű változás – csökkenés – figyelhető meg, aminek lehetséges okaként a hullámtér 
és a dunacsúni tározó kolmatációját, és ennek következtében a beszivárgás mérséklődését 
valószínűsítik (liebe, 2003).
az elterelést követő vízutánpótlódásban bekövetkezett változások hatását tükrözik vissza 
a klaszterezést követően meghatározott egyes csoportok talajvízszintjeinek mintázatai is 
(iii.2.9–11. ábrák), és azok területi elhelyezkedése.

Lehetséges háttértényező (3): vízkitermelés 

a talajvízszinteket befolyásoló további tényezők közül jelentős szerepe lehet a vízkitermelés-
nek. ezek közül nagyobb jelentőséggel bírnak az alábbi vízművek: győr, Mosonmagyaróvár, 
kisbajcs, vének, feketeerdő, valamint darnózseli, dunakiliti, lipót és gönyü. a termelőku-
tak túlnyomó többsége 130 m vagy attól kisebb talpmélységű, nagy vastagságú, kitűnő víz-
vezető képességű pleisztocén kavicsos összletre szűrőzött. néhány kút pannon rétegvizekből 
termel, de ezek talajvízszintre gyakorolt hatása nagy valószínűséggel elhanyagolható.
a lakossági és ipari fel-
használás mellett az ég-
hajlati adottságok miatt 
a negatív éves vízmérleg 
ellensúlyozására a mező-
gazdaság öntözés céljából 
hasznosít talajvizet. a 
iii.2.19. ábra az 1994–
2003-as időszak éves át-
lagai alapján mutatja be 
az egyes települések kör-
nyezetében létesített víz-
művek termelését.

III.2.3. Dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Szigetközben

a talajvízkutak vízszintingadozásai olyan összetett, időfüggő véletlen folyamatok, amelyekben 
több tényező, így az előzőekben számbavett folyó vízállás, csapadék és vízkitermelés hatása 
együttesen jelenhet meg. valószínű, hogy ezek között vannak olyanok, amelyek mint jelentős 
háttérhatások vezérlik a térben és időben változó talajvízfelszínt és egyszerűbb dinamikus 
struktúrával rendelkeznek. nem triviális és nem egyszerű feladat ezeknek a hatótényezőknek 

III.2.19. ábra: A felhasznált összegzett vízkitermelés adatok éves átlagai a 
1994-2003.között
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- matematikai szóhasználatban faktoroknak - a meghatározása. ennek igénye a szigetköz 
vonatkozásában, az 1990-es években már megfogalmazódott (völgyesi, 1994).
a rendelkezésre álló idősorokat a duna elterelése miatt két részletben szükséges vizsgálni, így 
az 1953–2003. közötti időtartamot két részre osztottam. vizsgálataimat a vízszintek éves 
átlagadataival végeztem. ennek oka, hogy az analízis elvégzéséhez kellően sok idősori re-
alizáció szükséges. az esetenként fellépő, egy-egy évig tartó adathiány havi bontásban 12 
adat pótlását tette volna szükségessé. ilyen hosszú időintervallum pótlása elkerülhetetlenül 
hibához vezet. amennyiben kihagyjuk az analízisből az ilyen kutakat, az idősori realizációk 
eleve nem magas száma tovább csökkent volna és ez a tény mindenképpen az eredmények 
megbízhatóságának mértékét csökkentette volna. Másrészt, a számított faktorokat azonosíta-
ni kell, amihez megfelelő idősorok szükségesek. ezek közül azonban a vízkitermelési adatok 
csak éves szinten álltak rendelkezésemre. 
az analízis elvégzése során három faktort számítottam ki. az ország más területein végzett, 
talajvízhez kapcsolódó vizsgálataim során az első faktort minden esetben a csapadék, ponto-
sabban a csapadék éves összegének integrált eltérésével sikerült azonosítani (kovács és mun-
katársai, 2002). a tiszántúl területén végzett vizsgálat alapján második faktor a nem túl 
mélyen (150–200 m) szűrőzött kutak vízkitermelésével azonosítható. a harmadik faktort a 
tiszántúl egy kisebb területét jellemző csapadék éves összegének integrált eltérése adta. ez az 
eredmény arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyanazt a folyamatot két faktor is jellemezheti. a 
faktorsúlyok megjelenítése után azonban az is látszott, hogy e két háttértényező a tiszántúl 
más-más területrészéhez kapcsolódik (kovács és munkatársai, 2005).
a szigetköznek azonban egyedi a helyzete, hiszen a vízföldtani ismeretek és amint az elő-
zőekben vizsgált sztochasztikus kapcsolatok alapján várható, a duna vízállásának jelentős 
a szabályozó szerepe a talajvíztükör felszínének változásaiban. a kapott dinamikus faktor 
idősorokat mind a két vizsgált időszakban a dunai vízállás és a csapadék idősorokkal tudtam 
összehasonlítani. Mivel vízkiemelési adatok 1953–1991 között nem álltak rendelkezésemre, 
felhasználásuk csak 1993–2002. közötti időszakra történhetett meg.

Az 1953–1991. közötti időszak 

a vizsgált időszakban az országos megfigyelő hálózat 43 kútjának talajvízszint idősora volt 
felhasználható. az i. dinamikus faktor idősora igen szoros sztochasztikus kapcsolatot mutatott 
a duna vízjárásával, számszerűsítve a rajkai és a nagybajcsi állomások – vízmércék – vízállás-
adataival (iii.2.vii. táblázat). a dunaremeteivel 0,94 helyett csak 0,73-at. ez a tény ellentmon-
dásnak tűnik, hiszen ugyanarról a duna főmederről és a benne átfolyó vízhozamról van szó. 
a három vízmérce kapcsolati viszonyait a iii.2.viii. táblázat mutatja be. 1953–1991 közötti 
időintervallumban a dunaremetei vízmérce vízállás-idősora a rajkaival és a nagybajcsival 
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csak 0,8 körüli, míg 1978–1991. 
között 0,94 fölötti korrelációs 
együtthatóval jellemezhető. a 
két időintervallumban megha-
tározható különböző kapcsolat 
oka a négy évtized alatt végzett 
folyószabályozási munkákban és 
ipari kavicskotrásokban keresen-
dő. ráadásul a térségbe érkező 
görgetett hordalék mennyisége 
a duna felsőbb szakaszán üzem-
be helyezett vízlépcsők csapdázó 
hatása miatt tovább csökkent. a 
felsorolt hatások eredőjeként a 
meder morfológiai változások és 
a vízfelszín esésében eséstörés kö-
vetkezett be. 
rövidebb időintervallumban a vál-

tozás mértéke is kisebb, így célszerű a faktor idősorokat ilyen esetre is kiszámolni. a iii.2.vii. 
táblázat jól érzékelteti a változást. a i. faktor és a vízmérce idősorokat a iii.2.20. és iii.2.21. 
ábrák szemléltetik. Mind a táblázatok, mind az ábrák jól mutatják, hogy a duna vízállása és 
az i. faktor idősora között nagyon szoros kapcsolat áll fenn.
az i. faktorban 0,66 korrelációs együtthatóval az egyes csapadékmérő állomások (Mosonma-
gyaróvár, hédervár, dunakiliti, győr-likócs) átlagos éves csapadékösszegei is megjelennek. 
ez a tény várható volt, hiszen a duna és a csapadék is korrelált egymással (lásd iii.2.iii. 
táblázat).

ellenőrzésként a ii. és a 
iii. faktort is összehason-
lítottam a dunai vízállá-
sokkal, a csapadékmérő 
állomások éves csapadék-
összegeivel, de a korrelá-
ciós együtthatók minden 
esetben nullához közeli 
értékek voltak, ami korre-
lálatlanságot jelent.

1953-1991.

Dunai vízmércék Rajka Dunaremete

dunaremete 0,79 1
nagybajcs 0,96 0,83

1978-19991.

Dunai vízmércék Rajka Dunaremete

dunaremete 0,94 1
nagybajcs 0,99 0,97

III.2.VIII. táblázat: A három dunai vízmérce sztochasztikus kap-
csolatai az 1953-1991 és a 1978-1991. közötti időszakban.

I. faktor

Időintervallum 1953-1991. 1978-1991.

rajka 0,972 0,957
dunaremete 0,734 0,903
nagybajcs 0,948 0,924

III.2.VII. táblázat: A Szigetköz területén elhelyezkedő 43 víz-
szintmegfigyelő kút idősoraiból meghatározott I. faktor és a három 

dunai vízmérce korrelációs együtthatói.

III.2.20. ábra: A Szigetköz területén elhelyezkedő 43 vízszintmegfigyelő 
kút idősoraiból meghatározott I. faktor és három dunai vízmérce idősora, 

1953-1991. közötti időszakban
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végeredményként meg-
állapítható, hogy az i. 
faktor a duna hatásával 
azonosítható. valószínű-
síthető, hogy a folyó a ta-
lajvízszintekre olyan nagy 
befolyással bírt, hogy 
minden más háttérténye-
ző hatását elnyomta.

Az 1993-2003. közötti időszak

az 1993-2002. közötti időszakban 90 kút idősorát használhattam fel a faktorok kiszámításá-
hoz. ezek a kutak az országos monitoring hálózat és a víztermelő vállalatok figyelőkútjainak 
adatait tartalmazták. előzetes számításaim azt mutatták, hogy a ii. faktor értelmezése kevés 
megfigyelőkúttal bizonytalan. a rendelkezésre álló idősoroknak csak egy része tartalmazott 
megfigyeléseket 2004-ig, ezért a megfigyelési pontok számának jelentős növelése érdekében 
csökkentettem az analízis időintervallumát.
az 1953-1991. közötti időszakra elvégzett vizsgálat eredményei alapján célszerű volt az i. fak-
torban a duna vízállását keresni. ez a várakozás teljesült, de a számítások azt mutatták, hogy a 
korrelációs együttható jelentősen lecsökkent a rajkai vízállás-adatok esetében 0,8-ra, dunare-
mete vonatkozásában pedig 0,25-re. ezek az értékek meglepőek, ezért kiszámoltam a két vízál-
lás-idősor átlagát és az i. faktor korrelációját. értékként 0,83-et kaptam. Így a korrelációs együtt-
ható nagyobb lett, aminek okaként az jelölhető meg, hogy a duna elterelését követően a folyó 
vízjárását nem a természet, hanem emberi tevékenység szabályozza. ennek a ténynek következ-
ménye, hogy az egyes vízmércéknél különböző vízjárás alakult ki. Ugyanakkor, a szigetköz felé 
történő vízutánpótlódás következményeként kialakuló talajvízfelszín ennek, mintegy az eredője-
ként jelenik meg (iii.2.22. 
ábra). ez alapján érthető 
meg, mennyire bonyolult-
tá vált a folyó szerepe a ta-
lajvízszintek alakításában 
az elterelést követően. a 
rajkai vízmércénél szin-
te stagnál a vízszint, míg 
dunaremeténél évről évre 

III.2.22. ábra: Az. I. faktor és vízmércék normált értékeinek idősora, 
1993-2002. közötti időszakban

III.2.21. ábra: A Szigetköz területén elhelyezkedő 43 vízszintmegfigyelő 
kút idősoraiból meghatározott I. faktor és három dunai vízmérce idősora, 

1978-1991. közötti időszakban
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változik, az átlag pedig – ha nem is tökéletesen – modellezi a talajvíz felszín háttér tényezőjé-
nek időbeli változásait.
a ii. faktor értelmezéséhez, kézenfekvő volt kapcsolatot keresni a csapadékkal. a iii.2.iX. 
táblázat bemutatja a ii. faktor és az éves csapadék összegek közötti korrelációs együttható-

kat, mérőállomásonként. a mosonmagyar-
óvári állomás kivételével ezek mindegyike 
0,82-nél nagyobb. ennél szemléletesebb 
a vizsgált idősorok grafikus képe (iii.2.23. 
ábra). láthatóvá válik a mosonmagyaróvári 
idősor különbözősége a többitől. ilyen mó-
don egyértelművé válik, hogy azonosítható 
a talajvízjárást térben és időben szabályozó 
második háttértényező, a csapadék. 

ezt az eredményt több szempontból is fontosnak tekinthetjük. az 1953–1991. közötti idő-
szakban a második faktort nem lehetett azonosítani a csapadékkal. Ugyanakkor itt – az 1993–
2002. közötti időszakban – a korábbi évtizedekkel szemben, jól kimutathatóvá vált a csapa-
dék hatása. ennek oka, hogy a duna szerepe jelentősen megváltozott és ezzel párhuzamosan 
a csapadék befolyásoló 
hatása relatíve megnőtt, 
így kimutathatóvá vált.
a kiszámított iii. fak-
tor és a duna nagybajcsi 
vízmércéjénél mért víz-
szint idősor szoros kap-
csolatban van egymással, 
a korrelációs együttható, 
0,83. a tény megismeré-
sét követően ábrázoltam 
a két idősor normált érté-
keit, amit a iii.2.24. ábra 
szemléltet. az eredmény 
nagyon meglepő, bár a 
dinamikus faktoranalízis 
alkalmazása során elő-
fordult már hasonló eset 
(kovács és munkatársai, 

Csapadékmérő állomás Korr.egy.

győr-likócs 0,82
Mosonmagyaróvár 0,58
dunakiliti 0,84
hédervár 0,83
csapadék átlag 0,82

III.2.IX.. táblázat: A II. faktor és az éves csapadék ös-
szegek közötti korrelációs együtthatók az 1993-2002. 

közötti időszakban

III.2.23. ábra: A II. faktor és az éves csapadék összegek normált értékeinek 
idősorai az 1993-2002. közötti időszakban

III.2.24.ábra: A III. faktor és a nagybajcsi vízmérce normált idősora az 
1993-2002. közötti időszakban
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2005). hogyan magyarázható, hogy a duna hatása két faktorban is megjelenik? a megoldást 
az adja, hogy az elterelt szakasznak a dunába történő visszacsatlakozása, azaz az alvízcsatorna 
torkolata alatt az erőtelep mindenkori üzemrendjétől függően módosított, de a “természetes-
hez” közelítő vízjárását mérjük nagybajcs vízmércéjén. ez a szakasz befolyásolja a szigetköz 
felszínalatti vizeinek utánpótlódási viszonyait, ami ilyen módon mint külön háttértényező 
jelenik meg. erre való utalás kiolvasható az előzetesen végzett klaszterezési eredményekből is 
(v.ö.: iii.2.-7. ábrák).
nagyon értékes eredménynek tartom, hogy ezt a háttértényezőt ki lehetett mutatni dinami-
kus faktoranalízissel, és úgy értékelem, reprezentatívan mutatja a módszer érzékenységét. 
a faktorok azonosításának eredményei egybeesnek Bárdossy és Molnár (2003) tapasztalatai-
val, miszerint a szigetköz felső kétharmadának talajvízjárása 1992. után kevésbé függ a duna 
vízjárásától, mint előtte.

III.2.4. A dinamikus faktorsúlyok térbeli eloszlása

a faktor idősorok azonosítása után a két vizsgált időintervallum dinamikus faktorainak di-
namikus súlytérképét készítettem el. ezek a súlyok a megfelelő faktorok hatásának erősségét 
reprezentálják egy adott helyen.

Az 1953–1991. közötti időszak

az 1953–1991. közötti időszakra vonatkozó első dinamikus faktor dinamikus súlytérképét a 
iii.2.25. ábra mutatja be. a térkép pontosságát illetően fontos megjegyezni, hogy a vizsgált 
területen 41 kút helyezkedik el. a szigetköz középső területéről hiányzik egy teljes kútsor 
(ásványráró térsége). Ugyanakkor a dinamikus súlytényezők szintvonalainak lefutása kis-
mértékű változékonyságot mutat. Így a térképet elfogadhatónak tekinthetjük.
Megállapítható, hogy az egyes értékek izovonalai a dunával megközelítőleg párhuzamosan 
futnak. a legnagyobb súlytényező ény-ról dk-i irányban levő harmadik kútsornál (halászi 
mellett) található. hidrogeológiai szempontból ez azt jelenti, hogy a folyónak az elterelés előtt 
– természetesnek tekinthető állapotában – ennél a kútsornál volt a legnagyobb mértékű betáp-
lálása a szigetköz talajvíztartójába. hasonló, második legnagyobb erősségű betáplálás a győr 
térségében látható. a jelentős betáplálások okát a terület földtani felépítésében kell keresni.

Az 1993-2003. közötti időszak

az 1993–2002. közötti időszakban az i. első dinamikus faktor dinamikus súlytényezőinek 
térképi ábrázolásakor (iii.2.26. ábra) lényeges különbségek figyelhetők meg az előző, 1953–
1991. közötti időszakhoz képest. a felső-szigetközben magasabb faktorsúlyok jellemzőek és 
csak itt igaz, hogy ezek értékei nagyobbak a duna mentén. a legmarkánsabb változás, hogy 



III.2.25. ábra: Az I. faktor súlytényezőinek területi eloszlása az 1953-1991. közötti időszakban (a kutak elhe-
lyezkedését a kék pontok mutatják)

III.2.26. ábra: Az 1. faktor súlytényezőinek területi elhelyezkedése az 1993-2003. közötti időszakban (a kutak 
elhelyezkedését a kék pontok mutatják)
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1992. előtt a halászi mellett levő kútsorban kiemelkedő értékű súlytényezők voltak, azonban 
az elterelés utáni időszakban ez egy kútsorral lejjebb „költözött”, és dunaremeténél jelenik 
meg. Jelentősebb, de a dunaremeteit meg nem közelítő, súlytényezők vannak dunakiliti és 
rajka közelében. a dinamikus faktorsúly izovonalak a felső-szigetköz belsejében kisebbek, 
jelezve, hogy nagy jelentősége van a talajvízfelszín alakulásában a folyóktól való távolságnak. 
ez az eredmény – bár más időléptékben – megegyezik a keresztkorrelációs vizsgálat eredmé-
nyével. a mesterséges csatornának a duna „régi” medrébe történő becsatlakozása után a súly-
tényezők a legkisebbek. ennek okára később térek vissza. az 1953–1991 időszakhoz képest a 
szigetköz területén csak a győr környéki viszonylag magasabb dinamikus faktorsúly értékek 
nem változtak. ezek jelenlétét úgy vélem a földtani viszonyok magyarázhatják.
a faktorsúlyok területi elhelyezkedésének megváltozását az okozta, hogy a szigetközt érintő, 
a vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos építkezések következtében a duna egyes folyószakaszainak 
vízszintjét befolyásoló tényezők köre, illetve a korábbiak szerepe is módosult.
az 1852–1843 fkm közötti magyarországi folyószakaszon a dunacsúni-(körtvélyesi)-tározó-
ból a főmederbe bocsátott vízmennyiség határozza meg a vízszintet, és ez a víztömeg biztosítja 
a meder vízellátását egészen az alvízcsatorna torkolatáig. az 1843 fkm-ben létesített fenék-
küszöb visszaduzzasztja a főmederben áramló vizet, és – az árhullámok levonulását, illetve 
az esetleges üzemzavar miatti lebocsátásoktól eltekintve – környezetében kis ingadozással 
jellemezhető, stabilizált vízszint alakul ki. a fenékküszöb alatti elhagyott meder-szakasz víz-
járását azonban ismét a víztározóból származó, a fenékküszöbön átbukó vízhozam és a me-
dermorfológiai jellemzők együttesen határozzák meg. az 1820 és 1811 fkm közti szakaszon a 
bősi erőmű alvízcsatornáján érkező víz hatása alatt áll a vízszint, a legjelentősebb ingadozások 
az alvízcsatorna torkolata fölötti közel 5 kilométeres szakaszon észlelhetők (scharek és mun-
katársai, 2000). az elhagyott mederben a visszaduzzasztási határ azonban ennél lényegesen 
nagyobb távolságban helyezkedik el, amint arra a medermorfológiai és szedimentációs vizs-
gálatok is rámutattak (rákóczi és sass, 2004). 
a felszínközeli vizek (elsősorban a talajvíz) utánpótlódása szempontjából lényeges körülmény, 
hogy a főágban áramló kisebb vízhozam – a korábbi 10-20%-a – kevesebb energiával rendel-
kezik, így megváltozott a folyó üledékszállító képessége, a mederben lerakódó üledék összeté-
tele, amit a rendszeres mederfelmérések is alátámasztottak. 1992. októbere után a rajka és a 
dunaremete közti területen a főmeder vízszintje helyenként 3–4 méterrel a korábbi középvíz-
szintek alá süllyedt. az alacsony vízszint miatt szárazra került kavicstesteken megtelepedett a 
növényzet és iszapréteg rakódott le a növények között (szabó M., 2005).
a felmérések igazolták, hogy „a mederfenntartásra (túlnyomóan elégtelen) átadott vízmeny-
nyiség mellett (főleg a szapi alvízcsatorna torkolata és dunaremete között) a felszíni és fel-
színalatti vizek kapcsolatát is zavaró káros szedimentációs folyamatok léptek fel, a szakasz 
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érdességi viszonyai (vízvezető képessége) alapvetően megváltozott, romlott” (rákóczi és sass, 
2004). a mederfelmérések eredményei alapján végzett számítások szerint az 1811-1826 fkm 
közötti „duzzasztott” szakaszon a meder átlagosan 8 cm-rel magasabb az 1992. évinél (rákó-
czi és sass, 2004) Jellemző, hogy ezt a helyzetet a 2002. évi szélsőséges árvíz sem változtatta 
meg alapvetően. a régi duna-meder 1800-1826 fkm közötti szakaszán bekövetkezett feltöl-
tődések és mélyülések egyenlegét, hosszmenti eloszlását a iii.2.27. ábra szemlélteti.
a feliszapolódás az alvíz-
csatorna torkolata fölötti 
10–15 km-es szakaszon az 
elhagyott medret, illetve a 
mellékágrendszert érintet-
te elsősorban. a főmeder-
be visszaérkező vízmeny-
nyiség hatására a csatorna 
feletti szakaszon a duna 
vize visszaduzzad, így az 
iszap méretű szemcsék az 
áramlási sebesség csökke-
nése miatt (0,15 m/s alá) 
a vízből leülepednek. a 
konszolidálatlan iszaple-
rakódásokat egy nagyobb 
árhullám képes szállítani, 
azonban a homokos-kavicsos üledék közé lerakódott agyag, a beékelődött kőzetliszt méretű 
szemcsék a pórusokat teljesen el is zárhatják, aminek következtében a meder szivárgási té-
nyezője több nagyságrenddel csökken. a folyamat eredményeképpen a meder környezetében 
kolmatációs zóna alakul ki, ami akadályozza a talajvíz felszíni vízből történő utánpótlódásá-
nak lehetőségét.
a dinamikus ii. faktor dinamikus súlyai térképének megszerkesztése az 1993–2002. időin-
tervallumra történt meg (iii.2.28. ábra), hiszen a duna elterelését megelőzően a második 
faktor azonosítására nem volt lehetőségem. a duna elterelését követő időszakra a ii. dinami-
kus faktor idősorát a csapadékkal azonosítottam. a dinamikus súlyokból készített súlytékép 
tehát a csapadék hatását mutatja a talajvízre. Mivel a dinamikus faktor idősort és a hozzá 
tartozó súlytényezőket a talajvíztartó telített zónájának vízszintingadozásaiból számítottam, 
a súlyok izovonalas térképe azt mutatja, milyen mértékben járul hozzá a csapadék a szigetköz 
területén a talajvízszint ingadozáshoz. a térképen jól látható, hogy a dunától távolodva a 

III.2.27. ábra: Feltöltődések (piros) és medermélyülések (zöld) a régi 
Duna-meder 1811-1826 fkm közötti szakaszán, 1992-2001 között 

(Rákóczi és Sass, 2004)
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csapadék jelentősége növekszik. legnagyobb súlytényezővel győr környezetében jelenik meg, 
ami valószínűsíthetően a rába és a rábca hatását mutatja elsősorban, amiknek vízállása szo-
rosabban összefügg a csapadékkal, a vízgyűjtőterület kisebb mérete miatt.
a iii. dinamikus faktort a duna nagybajcsnál mért vízszintjeivel azonosítottam, melynek di-
namikus faktorsúly-térképét a iii.2.29. ábra szemlélteti. a felső-szigetköz területére gyakor-
latilag 0 súlytényezőket kaptam. nagyobb értékek két helyen fordulnak elő. a legnagyobbak 
a vámosszabadi közelében levő kútsor dunához legközelebb eső részénél. ez a pont néhány 
km-re dk-re helyezkedik el az 1811. folyamkilométertől (szap), attól a ponttól, ahol a mester-
séges meder visszacsatlakozik a folyó eredeti medrébe. a másik hely dunaremeténél van, ahol 
nagyobb súlytényezők láthatók. ez egybeesik az i. faktor súlytényezőinek maximumával. ez 
azt jelenti, hogy itt egy ponton, jelentős súllyal van jelen a két háttértényező. végeredmény-
ként megállapítható, hogy az alsó-szigetköz talajvízállását, a térkép izovonalainak tanúsága 
szerint, a nagybajcsnál mért duna hatás befolyásolja leginkább, aminek mértéke a dunára 
merőlegesen a Mosoni-duna felé csökken.

III.2.28.: Az II. faktor súlytényezőinek területi elhelyezkedése az 1993-2003. közötti időszakban (a kutak elhe-
lyezkedését a kék pontok mutatják)
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a iii. faktor súlytényezői területi eloszlásának értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy a 
duna fejlődése során egyes szakaszain jellegzetes medertípus, az ún. függőmeder alakult ki. 
függőmedernek ebben a vonatkozásban azt a medertípust tekinthetjük, amikor a meder a 
talajvízszinthez képest mélyebben, de a folyó vízszintje annál magasabban található. e szaka-
szok elhelyezkedése az idők folyamán a vízhozamtól, vízszinttől függően változhat (alföldi, 
1994). a víztáplálás irányát a folyó és a talajvíz egymáshoz viszonyított helyzete határozza 
meg. ezért amikor a folyó vízszintje található magasabban, (a függőmedernél mindig ez a 
helyzet) a felszíni víz táplálja a talajvízkészletet. ellenkező esetben, amikor a talajvíztükör 
szintje a magasabb, a felszín alatti víz áramlik a folyóba. az 1950-es években a kisalföld 
felső részén, Pozsony és rajka között a folyó táplálta a talajvizet. rajka és szap közti sza-
kaszon általában szintén a duna vízállása volt a magasabb, míg szap-komárom között a 
felszín alatti vízből pótlódott a folyó. nagyvízkor azonban az egész kisalföldi dunaszaka-
szon a folyó táplálta a talajvizet (erdélyi M, 1983, 1994; hankó és munkatársai, 1998). az 
elterelést követően ez a hidraulikai helyzet alapvetően megváltozott. szap és a fenéklépcső 

III.2.29.: A III. faktor súlytényezőinek területi eloszlása 1993-2003. közötti időszakban (a kutak elhelyezkedését 
a kék pontok mutatják)
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közötti szakaszon – az erőtelep üzemrendjének függvényében, a iii.2 fejezet bevezetőjében  
ismertetettek alapján – csak dunaremete térségéig van lehetőség az elterelés előtti időszakhoz 
hasonlító hidraulikai helyzet megvalósulására. ez a körülmény, valamint a csallóköz térségé-
ből feltételezhetően érkező utánpótlódás (lásd a duna, mint lehetséges háttértényező alfejeze-
tet) együttesen eredményezheti a iii. faktor esetében a súlytényező megnövekedett értékét. 
Miután áttekintettük a három faktor súlytényezőinek térbeli eloszlását, érdemes azt összeha-
sonlítani a klaszterezés során kapott csoportok térbeli elhelyezkedésével.
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IV. Periódus vizsgálat Lomb-Scargle és wavelet módszerrel

a ii. fejezetben az idősorok összetevői között már foglalkoztam a periódusokkal, és bemu-
tattam azok egyszerű módszerekkel történő meghatározását. Mivel a jelenlegi legmodernebb 
módszerek pontosabbak és lényegesen több információt nyújtanak, célszerű a problémakört 
részletesen megvizsgálni.
számos publikáció foglakozik a földtudományokon, így a hidrológián és hidrogeológián be-
lül is, annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy adott idősori folyamatnak van-e periodi-
citása, és ha igen, annak milyen a periódus ideje. a hagyományosnak mondható periódus idő 
becslési módszerek használatának áttekintését, terjedelmi okok miatt, a hazai publikációkra 
és a hidrogeológia hidrológia területére korlátozom.
a talaj- és a karsztvíz szintjének változásaiban gyakran figyelhetők meg éves és többéves 
periodikus változások. a talajvízjárásnak az évszakos időjárási viszonyoknak megfelelően évi 
menete van. Ősz végén általában a vízszint emelkedik, amely folyamatosan vagy szünetekkel 
tavasz közepéig tart. onnan kezd süllyedni egészen október-november időszakig, amikor is 
megfordul a folyamat. ez tesz ki egy éves periódust (rónai, 1985; és lásd a ii. 4. ábrát). en-
nek a vízjárásnak magyarázata az, hogy ősszel a csapadékosabb és hűvösebb hónapok miatt a 
csapadék nagy része beszivárog a talajba. a télen lehullott hó olvadékvize a tavaszi olvadáskor 
szintén a talajba szivárog, míg a nyári hónapokban az erősebb párolgás miatt a vízszint csök-
ken ősz végéig. 
az éves perióduson kívül többéves periódusok is megfigyelhetők a talajvízszint ingadozá-
sában. ezek kapcsolatát már keresték az időjárásban mutatkozó többéves periódusokkal, a 
csapadékosabb és szárazabb időszakokkal, a napfolttevékenységgel stb. az egyeztetés sikerte-
lensége valószínűleg abban állt, hogy az említett hatások együttesen alakítják ki a hosszabb 
periódusokat. az alföldön megismert legkisebb periódus az évesen kívül, a 14–16 éves, de 
kimutatható ennek kétszerese, a 28–30 éves periódus is (rónai, 1985).
rétháti (1965) a tiszántúli, zavartalan vízjárású talajvízszint-megfigyelőkutak évi relatív kö-
zepesvizei alapján magas és mély vízállású évcsoportokat különített el, amelyek súlypontjai 
között 12–13 év telt el, tehát 12–13 éves hidrológiai hosszúperiódust mutatnak. kutatásait 
az egész ország területére kiterjesztve 5 tájegység zavartalan vízjárású talajvízszint-megfigye-
lőkút relatív közepesvizeik évenként vett átlaga alapján, a már említett módszer segítségével 
25, 12–13 éves periódusokat mutatott ki (rétháti, 1974), melyeket autokorreláció függvény 
felhasználásával is igazolt. ez utóbbi módszerrel a hidrológiai periódusok hosszát 12–14 és 
25–26 évre tette talajvizekben (rétháti, 1977).
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a dunántúli-középhegységi főkarsztvíztárolóban Mádlné (1994) 9–13 éves periódus mutatott 
ki, több kutató (reimann és v. nagy, 1984) által is használt és javasolt mozgóátlag simítással 
előállított jelleggörbék segítségével.
csapadék időbeli ciklikus változás vizsgálatára is sor került a Mátra-Bükkalja területén a 
diszkrét fourier transzformációk egy változatával. kovács f. (2005) megállapította, hogy 

„az elemzés egy 3,1–3,6 és egy 10,4–11,3 éves fő ciklust, továbbá egy 4,7–4,9 és egy 7,2–7,3 
éves mellék ciklust ad” a szerző továbbá valószínűsíthetőnek tart egy hosszabb, 23–26 éves 
ciklus jelenlétét is.
az említettek alapján jól látszik, hogy az eddig kimutatott periódusok igen változatos frek-
venciákkal rendelkeznek. az elemzések egy része matematikai értelemben ma már kevéssé 
korszerű és pontos módszerekkel készült. az említett módszerek mellett napjainkban meg-
jelentek – az utóbbi években más tudomány területeken egyre népszerűbbé váló – olyan 
periodicitást becslő eljárások is, amelyek a szubjektív elemeket tartalmazókat háttérbe szo-
rítják, és olyan új eljárás is kidolgozásra került amihez nem szükséges az adott idősor azonos 
időközönkénti megfigyelése kovács és munkatársai ezt a lehetőséget kihasználva végeztek 
vizsgálatokat a duna-tisza közén (2002/2 és megjelenés alatt), a tiszántúlon (2004) és a 
dunántúli-középhegység területén (2006).
az általam használt lomb-scargle (lomb, 1976, scargle, 1982) eljárást sokan alkalmazzák 
világszerte, a természettudományok minden területén. a földtudományokban leginkább csil-
lagászati alkalmazásai találhatók. a módszer gyakori használatához képest ritka a földtanhoz 
kapcsolódó. hazai vonatkozása nem ismert és a nemzetközi felhasználása is ritkaságnak te-
kinthető. Példaként megemlítem a dél-olaszország kréta üledékeinek periodicitás vizsgá-
latára vonatkozó publikációt, (Bresscia és munkatársai, 1996), illetve a holocén paleoklíma 
kutatásához kötődő munkákat (Witt és schumann, 2005, Burns és munkatársai, 2002). a 
wavelet analízist világszerte sokan használják a hidrológiában és a hidrogeológiában egyaránt. 
hazai alkalmazásáról nem tudok, pedig az eljárás alkalmazásával figyelemmel kísérhetők az 
oszcilláló komponensek folyamatos átrendeződései.

IV.1. Periodogram

a sztochasztikus folyamatok jellemzésére használt elemzések között előkelő helyet foglal el 
a második momentum, a variancia vizsgálata. a variancia (pontosabban annak négyzete, az 
energia) dekomponálásával kapható független összetevők meghatározása felszínre hozza az 
alapvető oszcillációkat. determinisztikus folyamatokra fourier oldotta meg a dekomponá-
lást, bebizonyítva, hogy a folytonosság nem szükséges feltétele a trigonometrikus sorral tör-
ténő approximálhatóságnak. a trigonometrikus rendszer mellett természetesen akármelyik 
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másik ortogonális függvényrendszer is betöltheti a „prizma” szerepét, amely – a fénytörés 
analógiájára utalva – a mért természeti változónak a spektrumát szolgáltatja, és valóban ilye-
nek (haar-, Walsh függvények) alkalmazásra is kerültek azóta speciális célokra. ezek, épp 
úgy, mint a fourier sorfejtés, lineáris operátorok, azaz a mért időtől függő változót egy másik, 
ez esetben frekvenciától függő változóba transzformálják át, vagyis az időtartományt képezik 
le frekvenciatartományba. a fourier transzformáció tehát a vizsgált folyamatra jellemző vál-
tozót, az x(t)-t frekvenciakomponenseibe, X(w)-ba dekomponálja:

1
( ) ( )

2
i tX x t e dtww

p

¥
-

-¥

= ò
 

sztochasztikus változókkal kapcsolatban azonban alapvető nehézség lép fel: mivel varian-
ciájuk (energiájuk) végtelen, nem négyzetesen integrálhatóak és így nem létezik a fourier 
spektrumuk. alternatívaként a teljesítmény (időegységre eső energia) dekomponálása tör-
ténik, a kapott teljesítménysűrűség (Psd, Power spectral density) leírja, hogyan oszlik el a 
sztochasztikus változó energiája a frekvencia függvényében. 
a teljesítménysűrűség becsléséhez, vagyis a jelet alkotó oszcillációk koefficienseinek meghatá-
rozásához klasszikusan fourier transzformációs technikák használatosak, nevezetesen a véges 
fourier transzformáció, a dft (discrete fourier transform):
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ezt a becslést 1965 óta az igen hatékony cooley-tukey -féle fft (fast fourier transform) 
algoritmusával valósítják meg (cooley és tukey, 1965).
a szinuszos és koszinuszos összetevők koefficienseinek négyzetösszegére a. schuster 1898-
ban a periodogram elnevezést vezette be. Mivel ez a szóhasználat elterjedt az alkalmazott 
fourier transzformáció irodalmában, jelen értekezésben is ezt használom.
a periodogram becslést egyetlen jelszakaszból számítva természetesen csak egy pontbecslés-
hez jutunk, a becslés várható értékének, azaz a valódi periodogramnak az előállításához ezért 
számos gyakorlati technika fejlődött ki az idők során. ezen túlmenően a becslés statisztikai 
tulajdonságait tekintve maga is igen előnytelen, mivel inkonzisztens, azaz torzított és ma-
gas a varianciája, ezért a fent említett különböző algoritmusok megkísérlik kiküszöbölni a 
becslés inkonzisztenciáját. a torzítás abból ered, hogy a fourier transzformáció improprius 
intergrálja helyett véges összegzést számolunk. ennek az eredménye a leakage (vagy aliasing) 
jelensége. az elnevezés arra utal, hogy az adott frekvenciához tartozó energia a szomszédos 
frekvenciákon is megjelenik. a probléma orvoslására a különböző „ablakfüggvények” alkal-
mazása vált be, a legkedvezőtlenebb tulajdonságú derékszögű ablak helyett a frekvencia tar-
tományban előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező, a véges jelet „szelídebben” határoló és 
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nem élesen levágó általában koszinuszos függvényekből álló „ablak” kerül alkalmazásra. az 
inkonzisztencia másik nemkívánatos jellemzője, a korlátlan variancia átlagolási technikákkal 
kontrollálható. a jelet véges (többnyire valamilyen mértékben átlapolódó) intervallumokra 
bontjuk, az ezekből számított dft-k átlagolásával nyerhető a konzisztens becslés. a Welch-
féle periodogram becslő eljárás az ablakozás és az átlagolás módszerét egyesítve tartalmazza. 
a teljesítménysűrűség spektrum fourier transzformációra alapozott becslése úgynevezett 
nemparaméteres becslés, közvetlenül a spektrum paramétereit számítja ki. ha azonban előbb 
az adatokhoz egy adekvát modell illesztése történik meg, majd ebből zárt alakban megha-
tározzuk a teljesítményspektrumot, akkor paraméteres becslésről beszélünk. a paraméteres 
becslésnek számos előnye van a nemparaméteres becsléssel szemben. elsősorban az, hogy 
tetszés szerinti pontra számíthatóak a frekvenciaösszetevők, az egyes komponensek energiája 
külön meghatározható és a becslés statisztikai tulajdonságai is megfelelőek.
a teljesítményspektrum meghatározását azonban különféle irányban is általánosították és 
továbbfejlesztették a társtudományok, elsősorban a matematika és fizika. ebből kettő kerül 
itt tárgyalásra: a Lomb-Scargle periodogram és a wavelet transzformáció. Az előbbit elsősorban 
az egyenetlen mintavételezés által generált probléma megoldására, az utóbbit a jelek nemstacioná-
rius mivoltából eredő gondok megoldására használom. a kitűzött célok teljesítésén túlmenően 
azonban mindkét eljárás speciális előnyei is jó szolgálatot tesznek a folyamatok megértésében, 
például az, hogy mindkét spektrum becsléshez konfidencia intervallum konstruálható.

IV.2. Lomb-Scargle periodogram 

valóságos folyamatok elemzésénél gyakran előfordul, a hidrogeológiában pedig általános, 
hogy az adatok regisztrálása nem konstans mintavételi frekvenciával történik, így az adatok 
közötti időintervallum különböző lesz. hasonló eredményt kapunk, ha hiányzó adatok van-
nak egy egyébként egyenletesen mintavételezett adatsorban. a klasszikus spektrum-számítá-
sok ezekre az adatsorokra nem alkalmazhatóak, mivel azok ekvidisztánsan mintavételezett 
adatokat feltételeznek. ilyen esetben szokás az adatok interpolációját és újra mintavételezését 
végezni. ez a technika azonban gyenge teljesítményt ad, ha a kimaradt adatok relatíve hosszú 
időintervallumokat fognak át (lásd az i. melléklet i.2. fejezetét és az i. melléklet 3. ábráját).
az elméletileg helyes megoldást a lomb-scargle periodogram kínálja, amely ráadásul járu-
lékos előnyöket is nyújt, mert olyan Psd becslő eljárást képvisel, amely ezen túlmenően 
a nyquist frekvenciánál magasabb frekvenciákra is képes a teljesítmény spektrum értékeit 
kiszámítani.
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a lomb-scargle–féle periodogram becslését a dft-re alapozva is lehet definiálni, de a kapott 
periodogram nem invariáns az időbeli eltolással szemben. ezért lomb módosította a perio-
dogram definícióját a következő módon:
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ahol s az x(tn) idősor varianciája és a t(w) konstans egy olyan időeltolást képvisel, amely in-
variánssá teszi a periodogramot az időeltolással szemben :
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a t(w) konstans alkalmazásának további, mélyebb értelme, hogy ekvivalenssé teszi a perio-
dogram számítást az adatban rejlő harmonikus összetevő adott w szögfrekvenciánál történő 
becslésével, legkisebb négyzetek módszerével. emiatt a lomb-scargle periodogram a harmo-
nikus függvények illesztését az fft-től eltérően pontra és nem intervallumra alapozva végzi 
és ebben felülmúlja azt. 
a lomb-scargle módszer kihasználja továbbá, hogy az egyenetlen mintavételezés az átlag 
mintavételi időnél jóval kisebb távolságra lévő pontokat is eredményez, és ennek az informá-
ciónak a birtokában képes kiküszöbölni az aliasing jelenségét. Meglepő, de az előbbiek miatt 
érthető kedvező tulajdonsága az, hogy a nyquist frekvenciánál gyorsabban rezgő összetevő-
ket is képes azonosítani. lomb és scargle ezen túlmenően felvetette a teljesítményspektrum 
becslésének legnehezebb, ezért sok szerző által elhallgatott problémáját, a hipotézisvizsgálatot: 
mely spektrumcsúcsok, azaz a folyamatban talált mely oszcillációk szignifikánsak? a konfi-
dencia intervallum számításához szükséges a mintaeloszlás ismerete és igen vonzó tulajdon-
sága a lomb-scargle eljárásnak, hogy ez exakt módon meghatározható. scargle megmutatta, 
hogy a P(w) definíciójában szereplő s2 normalizáló faktor hatására a P(w) nullhipotézisnek 
megfelelő eloszlása az exponenciális valószínűségeloszlást követi:

Prob( ) 1 (1 )z M
NP z e-> º - -

ahol M a független frekvenciák száma. az M értékét Monte carlo módszerrel meghatározva 
az n-hez igen közeli értéket mutat, különösen ha az adatpontok elhelyezkedése egyenletes-
nek mondható. csak abban az esetben tér el az n-től, ha az adatok szorosan összetorlódnak, 
ekkor a független frekvenciák száma egy 3-as faktorral csökken. 
Periodogram számításra a Press és munkatársai (1992) gyors algoritmusát használtam.
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IV.3. Wavelet teljesítménysűrűség spektrum 

egy jel teljesítménysűrűség spektruma akkor és csak akkor létezik, ha a jel tágabb értelemben 
stacionárius, azaz ha első és második momentumai (középérték és variancia) időben állandó-
ak. ez a feltétel a középértékre azt a korlátozást jelenti, hogy az konstans, a kovariancia (kor-
reláció) esetén pedig azt, hogy az csak a t1–t2 különbségtől függ, tehát elegendő egy változó 
szerint indexelni:

{ }1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( , ) ( , ) ( , 0)x x xE x t x t R t t R t t R t t Rt t t= = + + = - " Î

emiatt a stacionárius jelek könnyen kezelhetőek. a természeti folyamatok azonban ritkán 
stacionáriusak, ezért szükség van a nonstacionaritással megküzdő teljesítménysűrűség becslő 
eljárásra, azaz idő-frekvencia felbontásra (time-frequency mapping). kezdeti próbálkozásként 
a Wft, az ablakozott fourier transzformáció (Windowed fourier transform) került beveze-
tésre, vagyis a klasszikus fourier transzformáció az idősor egy mozgó szegmensére alkalmaz-
va. a Wft azonban pontatlan és nem eléggé hatásos módszer, mert a választott intervallum 
frekvenciatartományán kívül eső komponensek aliasing jelenséget okoznak. ezeket a kritikus 
frekvenciákat minden lépésben külön kell elemezni. ezt a hátrányt csak az előre determinált 
skála elvetésével lehet megoldani, éppen ezt teszi a wavelet analízis. 
a wavelet analízis szemben a hagyományos fourier módszerrel, idő-frekvencia felbontást 
(time-frequency mapping) tesz lehetővé, és szemben a Wft-vel skálafüggetlen idő-frekvencia 
lokalizációt valósít meg.
a teljesítményspektrum fourier-transzformációval történő becslése azt feltételezi, hogy az 
oszcilláló komponensek folyamatosan jelen vannak az idősorban. a fourier-módszer éppen 
emiatt nem adekvát eljárás nemstacionárius vagy tranziens jelek Psd függvényének becslé-
sére. a wavelet-módszer alternatív megközelítést kínál a tradicionális fourier-analízis helyett, 
mivel időben (térben) és skálában (frekvenciában) lokalizált. ez a megközelítés idő-skála (idő-
frekvencia) felbontást eredményez, így ezzel lehetővé válik, hogy a jelnek időben változó 
jellegzetességeit megragadja. az oszcilláló komponensek folyamatos átrendeződésének kö-
vetését a spektrumbecslő eljárás adaptivitása biztosítja. a wavelet analízis az adaptivitásával 
kerekedik felül a non-stacionaritási problémán: a nem lokalizált szinusz hullámok helyett 
lokalizált „wavelet”-eket alkalmaz, ezekre bontja fel a jelet. a wavelet-nek teljesítenie kell az 
ún. admissibilitási követelményt, a zérus középértéket és mind időbeli, mind frekvenciabe-
li lokalizáltságot. Jellegzetes, gyakran használt képviselője a wavelet függvénynek a Morlet 
wavelet (ld. iv.1. ábra). a wavelet függvény egyaránt jelent nem ortogonális és ortogonális 
wavelet-eket, a wavelet bázis csak az ortogonális wavelet rendszer megnevezésére használatos. 
ortogonális bázis használata diszkrét wavelet transzformációt implikál, a nem ortogonálisak 
egyaránt használhatóak diszkrét és folytonos wavelet transzformációban.
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a folytonos Wn (s) wavelet transzformáció a diszkrét adatsornak a skálázott és eltolt wavelet 
függvénnyel számított konvolúciójaként definiálható:
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ahol a csillag (*) a komplex konjugáltat jelöli, Xn az eredeti idősor, s a skála, Y a wavelet függ-
vény és dt a felbontás mértéke.
az adaptivitás a skálázási eljárásban jelentkezik: az eljárás a fő wavelet-ből („mother” wavelet) 
sorozatos skálázással, azaz nyújtással és összenyomással származtatja a „daugther” wavelet-
eket. a transzformáció dilatációs függvényét felül- és aluláteresztő szűrők hierarchiájával rep-
rezentálhatjuk. ezeknek a szűréseknek a sorozatán keresztül a jel egyre nagyobb felbontású 
komponensekre bomlik. eredetileg a wavelet transzformáció éppen az ilyen többszörös fel-
bontást szolgálta, vagyis a jeleknek a skálatartományban („scaling space”) történő dekompo-
nálását annak érdekében, hogy feltárható legyen a jelek esetleges önhasonló struktúrája (self-
similarity structure). ebben az esetben éppen a skála együtthatók szolgáltatják a felbontás 
végeredményét. 
annak érdekében, hogy a wavelet transzformációval Psd becslést lehessen végezni, speciális 
wavelet-et célszerű választani (pl. Morlet, iv.1. ábra), ezen kívül a skálából megfelelő transz-
formációkkal kell származtatni a frekvencia tengelyt. a Morlet-wavelet egyesíti a trigono-
metrikus függvényeknek azt az előnyét, hogy oszcillálnak az exponenciális függvény gyors 
lefutásával, ami a lokalizáltságot biztosítja.
Mivel a wavelet függvény komplex, és a wavelet spektrum szintén az, tehát valós és imagi-
nárius komponensből áll, vagy másként amplitúdó és fázis alkotja. a wavelet teljesítmény-
spektrum a négyzetes amplitúdó. 
Mivel a wavelet transzformáció ismert válaszfüggvénnyel jellemezhető sávszűrőként is 
felfogható, ezért az eredeti idősor dekonvolúcióal vagy az inverz szűrő alkalmazásával 
rekonstruálható. 

ahhoz, hogy a spektrális összetevők 
szignifikanciájának kérdését felvethes-
sük, a nullhipotézishez tartozó „háttér 
spektrum”–ot kell megválasztanunk. a 
legtöbb természeti folyamatban a háttér 
jól reprezentálható fehér vagy vörös zaj-
jal (a fehér zaj spektruma teljes, minden 
frekvenciaösszetevőt tartalmaz, a vörös 
zajban az alacsony frekvenciás kompo-
nensek vannak hangsúlyozva). földtani IV.1. ábra. A Morlet-wavelet függvény képe
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folyamatokra reális választás a vörös zaj, ekkor a fourier teljesítmény spektrum eloszlása c2 
és mivel a lokális wavelet spektrum megegyezik az átlagos fourier spektrummal, a lokális 
wavelet spektrum konfidencia intervalluma ebből számítható. 

IV.4. Példák vízszint idősorok periódusainak vizsgálatára

tekintsük a kisalföldön elhelyezkedő 00134-s számú talajvíz megfigyelő kútnak, az 
1955.01.31.–1997.12.31 időszakban mért vízszintjének, lomb-scargle módszerével elvégzett 
periódusvizsgálat eredményeit, amelyeket az iv.2–7. ábrák mutatnak be. a vízszintes ten-
gelyeken az egyes csúcsokhoz tartozó frekvencia határozható meg, ami függvénye a minta-
vételezési gyakoriságnak, amelyet figyelembe kell venni a periódusidő kiszámításánál. Jelen 
esetben az időtengelyt, mint az analízis bemenő adatát, napokban adtam meg, ezért a kapott 
frekvencia mértékegysége a nap reciproka. 
a periodogamon azokat az értékeket kell figyelembe venni, amelyek a felhasználó által meg-
szabott szignifikancia szint felett vannak. az ábrákon három féle (5%, 2%, 1%) szignifikancia 
szintet jelöltem meg. Mindegyik periódus becslés ugyanarra az idősorra készült. a különbség 
annyi, hogy a mért idősori realizáció nem stacionárius, trendet tartalmaz, aminek eltávolítása 
különböző fokszámú polinomokkal történt. a 8–13. ábrákon láthatóak azok a polinomiális 
trendek, amelyeket a mért adatok értékeire illesztettem, az általam választott 95%-os meg-
bízhatósági szint mellett. a trendek illesztése utáni maradékokat – az illesztett trend és a mért 
értékek különbségei – a 14–19. ábrasorozat mutatja be. 
a 8. és a 14. ábrákon, csillaggal jelöltem, a mért értékek normált értékeit. ez a transzformáció 
a vizsgálatok helyességét nem érinti, viszont segít különböző nagyságrendű értékek egy ská-
lára hozásában, így összehasonlítható ábrák készíthetőek. a későbbiekben ezeket, mint mért 
értékeket említem. 
a maradékokra különböző periódus értékek becsülhetők (iv.2-7. ábrák). ezt számszerű ada-
tokkal mutatja be a iv.1. táblázat első oszlopa. az eredmények kiértékeléséhez fontos figye-
lembe venni a következőket:
a példaként tárgyalt 00134-s számú talajvíz megfigyelő kút trendeltávolítás nélküli 
mért adataira becsült legnagyobb periódus idő 48,89 év. ez az érték meghaladja a meg-
figyelt idősor hosszát. ennek oka, hogy a használt eljárás a trend jelenlétét nagy hullám-
hosszú folyamatként érzékeli, ebből következően becsülhető olyan periódus hossz, ami 
nagyobb, mint a realizáció hossza. többek között ez az oka annak, hogy az idősoros vizs-
gálatokkal foglalkozó matematikai irodalom azokat a periódus időket tartja elfogadható-
nak, amelyek körülbelül ötször “beleférnek” a megfigyelési idő tartományába. ez hidro-
geológiai területen, a hosszú periódusok meghatározásánál szinte teljesíthetetlen feladat.  
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egy 15 éves periódus megbízható kimutatásához, ebben az esetben már legalább 75 éves meg-
figyelési időre lenne szükség. szakterületünkön ezt a szigorú feltételt nehéz, vagy az esetek 
túlnyomó részében lehetetlen betartani.
a különböző fokú trendek eltávolítása után a maradékokra becsült periódusidő hosszak kö-
zött egyes periódusok eltűnnek, és újak jönnek „elő”. ennek a kijelentésnek szélsőséges példá-
ját is érzékelhetjük. Mind a táblázatban, mind az ábrákon látható, hogy a polinomiális trend 
fokszámának növelésével a nagy periódus idejű folyamatokat távolítottuk el. a 2. fokú poli-
nom esetében azonban nem ez tapasztalható! Új jelenséget láthatunk. a trendeltávolítással mi 
magunk vittünk be a jelbe egy új periódus idejű folyamatot. Ugyanis az i. fokú trend utáni 
maradékok már csak a 15 éves periódust tartalmaznak, addig a ii. fokú polinom eltávolítása 
után újból meghatározhatóvá vált egy nagy periódus idejű (31,47 év) folyamat. további poli-
nomok segítségével ezt újból sikerült eltávolítani. 
felmerül a kérdés: hányad fokú trend levétele indokolt ahhoz, hogy a periódus idő becslése 
a lehető legjobban tükrözze a valóságot? ennek megválaszolására egy lehetőség, ha statisz-
tikai szempontból elegendően nagy számú idősor esetén el lehet kell végezni a periódus idő 
becslését, különböző fokú trend függvényekkel képzett maradékok esetére. a meghatározásra 
került szignifikáns periódusok közül azok tekinthetők a valósághoz a legközelebb állóknak, 
amelyek a leghasonlóbb eredményt adják a trendeltávolítások függvényében. ezt a feltevést az 
eredményként kapott a periódus idők homogenitás vizsgálatával lehetne eldönteni. a módszer 
alkalmazhatóságának azonban csak az egyik feltétele a kellő számú idősor. lényeges szem-
pont még, hogy a vizsgált idősorok mindegyike ugyanarról a jelenségről hordozzon informá-
ciót. a iv.1. táblázat kilenc idősor becsült periódusait tartalmazza. Megállapítható, hogy az 
éves periodicitás mindegyik idősorban megtalálható. ezen kívül 5%–1%-os szignifikancia 
szinten, több polinomiális trend levétele mellett szinte minden esetben megtalálhatóak voltak 
a 9,8–10,3 éves periódusok. az előbbiektől kevesebbszer voltak kimutathatók a 7,2–7,4 és az 
5,1–5,2 éves periódusok.
a lomb-scargle eljárás alkalmazásával ki lehetett használni azt az óriási előnyt, hogy az a 
nem ekvidisztánsan mintavételezett idősor esetében is alkalmazható. Ugyanakkor fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a becsült periódus idők, azért mert kimutathatóak az adott jelből, 
nem jelenti azt, hogy a megfigyelési időszak teljes hosszában jelen vannak. ennek vizsgálatára 
igen jól használható eljárás a wavelet analízis. 
a. iv.20/b. ábrán 00134-s számú talajvíz megfigyelő kút, az 1955.01.31.–1997.12.31 időszak-
ban mért vízszintjének wavelet spektruma látható, amely mint korábban tárgyaltam, egy idő-
frekvencia térkép. ennek megfelelően az első (vízszintes) tengelyen az idő, a második tenge-
lyen (függőleges) a periódus idő van feltüntetve. a teljesítményt – mint harmadik dimenziót 
– színkódolás jeleníti meg. a meleg színek a teljesítmény magas értékeinek, a hideg színek az 
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alacsony értékeknek felelnek meg. a vörös színnel jelzett spektrális komponensek szignifi-
kánsak. (a könnyebb tájékozódás maitt az idő-frekvencia térkép felett normált talajvízszint 
idősort is elhelyeztem, iv.20/a. ábra.) Megfigyelhető, hogy az éves periódus néhány rövidebb 
időintervallumban kimarad, így 1971–1975 és 1987–1988-ben. ez a jelenség nem egyedi eset, 
nem csak ebben az idősorban fordul elő. a vizsgált idősorok közül a 00205, 00117, 00167, 
00198 kutak esetében az 1971–1975 években, szintén kimaradt az éves periódus (iv. mellék-
let 4–7 ábrák). erre az időszakra hasonló tapasztalataim / tapasztalataink voltak a duna-ti-
sza közén is (kovács és munkatársai, megjelenés alatt). valószínűsítem, hogy a jelenség oka is 
hasonló. a 1970-es évek elején a több évtizedes időszakátlagtól jóval szárazabb és jóval ned-
vesebb évek váltogatták egymást, ami erre az időszakra, különleges vízjárást okozott. az éves 
periódus kimaradása más időszakokban és kutaknál is megfigyelhető (lásd iv. melléklet 1–8 
ábrák). a hosszabb periódus idők vonatkozásában számításaim azt mutatták, hogy jelenlétük 
nem folyamatos a vizsgált időtartam teljes hosszában, csak hosszabb, rövidebb ideig jellemzői 
az idősoroknak.

IV.20/a-b. ábra: A 00134 talajvíz megfigyelő kút normált vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között, /a ábra ) 
és wavelet spektrum felbontása (/b ábra)
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Kút jel

00134. 00128. 00108. 00166. 00205. 00117. 00167. 00198. 00202.
Periódushossz (év)
0. fokú polinom

48,9 88,3 54,8 57,4 42,1 36,5  34,4  
14,8 21,5 19,1 19,1 16,6 14,6 15,3 15,6 15,6
9,9 10,7 9,8 9,8 10,0 9,8 10,1 10,1 10,3
7,5    7,2 7,5 7,4  6,9
5,2    5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
     4,4    

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1. fokú polinom

        42,91       36,50       33,80       36,50  35,1  
15,0 16,4 16,0 16,2 16,1 14,6 15,6 15,6 15,6
9,8  10,1 10,1 10,3 9,8 10,1 10,1 10,1
7,4 7,5  7,2 7,2 7,4 7,4  6,9
5,2    5,2 5,2 5,1 5,2 5,2
     4,4    

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. fokú polinom

31,5    33,4 32,2  32,2  
15,2  15,6 15,6 16,1 15,2 15,6 16,1 16,1
9,9  10,1 10,1 10,2  10,0 10,3 10,3
7,4 7,6  7,3 7,2 7,4 7,4  6,9
5,2   5,2 5,2 5,1 5,2 5,2
  3,2   4,4    

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. fokú polinom

14,8   15,6 15,6 14,7 14,8 16,1 16,1
10,1  10,1 10,1 10,0 10,1 9,8 10,1 10,2
7,5 7,6  7,3 7,2 7,4 7,4  6,9
5,2    5,2 5,2 5,1 5,2  
  3,2   4,4 3,3 3,4  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4. fokú polinom

16,1   17,2 17,2 15,6 15,2 16,1 16,1
10,1  10,0 10,0 9,7 7,4 9,8 10,1  
7,4 7,5  7,2 7,2  7,4  6,9
5,2    5,2 4,3 5,0 5,2  
  3,2    3,3   

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5. fokú polinom

15,6   15,6 15,6 15,2 15,2 16,1 16,1
10,1  10,0 9,8 9,8  9,8 10,1  
7,3 7,5  7,2 6,9 7,2 7,4  6,9
5,2    5,2  5,1 5,2  
3,4  3,2    3,3 3,4  
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6. fokú polinom
   15,0  13,4 15,6   

9,5  9,8 9,5 9,1  9,8 9,4  
7,2 7,5  7,2 6,9 7,2 7,4  6,9
5,7   5,7 5,1 4,3 5,1 5,3  
5,2       3,7 3,3
3,4  3,2  3,3  3,3 3,3  
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

IV.1. táblázat: Becsült periódusidők, különböző fokú polinomiális trend eltávolítása utáni maradékokra, kilenc 
kisalföldi talajvízszint idősorán
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Összefoglalás

értekezésem első fejezete rövid áttekintést ad a földtudományokban előforduló adatokról. 
egy adott – például hidrogeológiai – helyzetet leggyakrabban, a mintavételi pontok térbeli 
helyzetének figyelembe vétele mellett, egy időpontban mért állapotjellemzőivel írjuk le. gya-
kori eset, hogy követnünk kell a jellemzők állapotának változásait is. az összes lehetőséget 
egy négydimenziós ábrán szemléltetem. attól függően, hogy milyen síkbeli metszetét vesszük 
ennek a négydimenziós tömbnek, statisztikai, sokváltozós adatelemző vagy idősoros módsze-
reket használhatunk.
a második fejezet a sztochasztikus folyamatok elméletének fontosabb elemeit tárgyalja. rész-
letesen ismerteti és példán keresztül bemutatja a polinomiális trend illesztését, majd a mara-
dékok képzését. ezt követően lehet becsülni a periódust, az adott esetben az éves átlagos pe-
riódust. ezt levonva a maradék jelből, az idősorok additív modellje szerint, ekkor eredményül 
a véletlen komponenst kapjuk. a továbbiakban megvizsgáltam, hogy az így kapott maradék 
idősor ténylegesen véletlenszerű-e, vagy van benne még valamilyen szabályszerűség. választ 
kell adni a kérdésre, hogy ez a folyamat fehér zaj-e? ez – mint ismeretes – akkor teljesül, ha 
EX(t)=0, minden t-re és a folyamat korrelálatlan. csúcspróba (extremális pontok módszere) 
és a szomszédos pontok különbségének előjelén alapuló próbákkal teszteltem a következő 
nullhipotézist:

h0: a folyamat korrelálatlan.

az eredmények alapján megállapítottam: a trend és periódus eltávolítása utáni maradék idő-
sor nem fehér zaj. ezt a tényt a maradék idősor autokorreláció függvénye is alátámasztja, 
aminek első számított értékei nagyok. ennek oka, hogy a maradék idősor értékeit jelentősen 
befolyásolják a megelőző maradék értékek, vagyis a maradék idősor értékei úgy viselkednek, 
mintha „emlékeznének” korábbi értékeikre. ilyen jellegű idősorok vizsgálatára igen hatékony 
statisztikai eljárás Box és Jenkins módszere, amely az ar, autoregresszív, az Ma, mozgóátlag 
és a kevert, például arMa idősor modellek illesztéséből áll. 
a harmadik fejezetben a dinamikus faktor analízis alkalmazását mutatom be. a módszer 
háttérhatások, rejtett faktorok meghatározására szolgál, de a „klasszikus faktoranalízishez” 
képest figyelembe veszi a faktor-idősorok dinamikus jellegét. ezeket a háttér tényezőket mint 
ar folyamatokat kerestem. Becslésük után azonosítanom kellett őket. a fejezet két, hidroge-
ológiai szempontból különböző területre vonatkozó alkalmazást mutat be.
a dunántúli-középhegységben (Bakony- keszthelyi-hegység és Balatonfelvidék) jelentős 
mértékű bányászati célú, preventív vízkiemelés történt az 1970–1990-es években. az első 
dinamikus faktor a nyírádi bauxit bánya, mint a terület mértékadó vízkivételének hatását, 
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míg a második, a területre jellemző beszivárgás általános tendenciáit jeleníti meg. ez utóbbi-
val a kessler-féle számított beszivárgások adták a legjobb korrelációt. ez azt is jelenti, hogy a 
területre ezt a beszivárgás számítási módszert fogadhatjuk el a legjobbnak. ez a felismerés a 
víztartóból kivehető vízhozam pontosabb becslése szempontjából jelentős eredmény.
a dinamikus faktoranalízis másik hozadéka, hogy a faktorok időbeli folyamatai mellett meg-
határozza az i-dik faktor tapasztalati súlyait, a j-dik megfigyeléskor. a dinamikus faktorok 
súlytényezői adott helyen fennálló hatások erősségének mérőszámaként szolgálnak s így az adott 
területet átfogó hidrogeológiai jellemzőkkel ruházzák fel. az általam elkészített dinamikus súly-
térképek ismerete megnyitja az utat a sérülékenység kvantitatív vizsgálatához. a vízkivétel fak-
tor dinamikus súlytényezői a regionális víztartó sérülékenységének jellemzésére, míg a beszivárgás 
dinamikus súlytényezői a lokális sérülékenység leírásához adhat segítséget.
a dinamikus faktoranalízis alkalmazhatóságát az előbbiektől merőben más, a duna elterelése 
miatt speciális hidrogeológiai helyzetben levő szigetközben is megvizsgáltam. a cél az volt, 
hogy meghatározzam a talajvíz szintjét befolyásoló tényezőket. ezen belül nagy hangsúlyt he-
lyeztem az 1992-es év – a duna elterelése – utáni időszakban bekövetkezett változások köve-
tésére. ezért szükséges volt a vizsgált időtartamot két részre, egy elterelés előtti (1953–1991) és 
egy elterelés utáni (1992–2003) időszakra osztani, majd ezeket külön-külön vizsgálni. Mind a 
két időtartamra három dinamikus faktort határoztam meg. az első dinamikus faktort mind 
a két időszakra a duna adta. az elterelés után a háttértényező olyan dunai vízmércék időso-
rának átlagával volt azonosítható, amelyek az elterelt folyó szakaszhoz kapcsolódnak. ez az 
eredmény várható volt, hiszen az elővizsgálatok során, keresztkorrelációval kimutattam, hogy 
a duna vízszint emelkedése szinte órák alatt megjelenik a talajvízszint megfigyelő kutakban. 
a második és a harmadik faktor a duna elterelése előtti időszakra nem volt meghatározható. 
az elterelés után a második legjelentősebb hatótényezőnek a csapadék bizonyult. ez azt is 
jelenti, hogy az elterelés után a csapadék szerepe a szigetköz talajvízszintjének alakulásában 
relatíve megnőtt az elterelés előtti időszakhoz képest, amikor a csapadék hatása nem volt 
kimutatható. a becsült harmadik dinamikus faktor az 1992–2003 időszakban olyan dunai 
vízmércének az adataival mutatott lineáris kapcsolatot, ahol már az elterelt duna visszatér 
az eredeti folyómederbe. az eredmény rávilágít arra, hogy a duna a tényleges elterelés óta a 
korábbiaktól jelentős mértékben eltérő módon befolyásolja a szigetköz talajvíz felszínét ott 
ahol elterelték, mint ott, ahol az üzemvíz csatorna már visszacsatlakozik az eredeti duna 
mederbe.
igazi szakmai többletet adnak a dinamikus fatorsúlyok és az azokból szerkesztett izovona-
las térképek. ezek szerint az első faktor (duna) legnagyobb súlytényezői az elterelés előtt 
a szigetköz ény-i részén helyezkedtek el. az elterelés után ezek a súlypontok mintegy 15 
km-re dk-re mozdultak el. ez hidrogeológiai szempontból azt jelenti, hogy a folyónak az 
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elterelés előtti legnagyobb mértékű betáplálási helye térben jelentősen megváltozott. a má-
sodik háttértényező súlytényezőinek térképe bemutatja, hogy milyen mértékben járul hozzá 
a csapadék a talajvízszint ingadozásához. a harmadik faktor dinamikus súlyainak térképén 
látható, hogy az alsó-szigetközben a dunának más a hatása, mint a felső-szigetközben. az 
alsó-szigetközben a dunával párhuzamos és a Mosoni-duna felé csökkenő értékű intenzitás 
izovonalak szemléletesen mutatják a dunából történő betáplálást.
a dinamikus faktoranalízis mind a két példa esetében jól értelmezhető és a szakmai várako-
zással egybeeső eredményeket adott. a módszer alkalmazása az eddigi ismeretek bővítéséhez 
jelentős mértékben járulhat hozzá, főleg azzal, hogy képes a háttérhatásokat arányaikban 
számszerűsíteni és térbeli eloszlásukat megadni.
a negyedik fejezet két periódus becslési módszer alkalmazását mutatja be. lomb-scargle 
számítási eljárása fontos szerepet kaphat a hidrogeológiában. ennek oka kettős: egyrészt nem 
egyenközű mintavételezés esetén is képes periodicitást becsülni, másrészt periodogramjá-
nak csúcsai khi-négyzet eloszlást követnek, aminek következménye, hogy meghatározható, 
az adott folyamatban talált oszcillációk közül melyek szignifikánsak. vízszint idősoroknál 
gyakori, hogy az idősor nem stacionárius, trendet tartalmaz. ilyen esetekben a trendet el 
kell távolítani és ezután lehet becsülni a periódus időt. célszerű többféle trendet eltávolítani, 
majd a maradékból azokat a becsült periódus időket elfogadni amelyek a trend eltávolításá-
tól „függetlenek”. a kisalföld kilenc talajvízszint idősorának vizsgálati eredményei alapján 
megállapítottam, hogy az éves periodicitás mindegyik idősorban megtalálható. ezen kívül 
5%–1%-os szignifikancia szinten, a kutak többségében, több polinomiális trend alkalmazása 
mellett, becsültem 9,8–10,3 éves periódus időket. számos, de az előbbiektől eltérően keve-
sebb kútban 7,2–7,4 és 5,1–5,2 éves periódus időket tapasztaltam.
a periodicitás számítási eljárások egy átlagértéket adnak. egy becsült oszcilláló komponens, 
amit valamely periódus becslő eljárással számítunk ki, korántsem biztos, hogy a jelben a 
vizsgálat teljes időtartama alatt mindvégig megvan. ennek elemzésére kitűnő eszköz a wavlet 
spektrum analízis. segítségével kimutathattam, hogy a jelben még az állandóan megtalálha-
tónak vélt éves periódikus komponensnek is folyamatos az átrendeződése, így némely időin-
tervallumban kimaradása, a kisalföld talajvízében.
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Summary

The first part of my thesis gives an overview of the data types generally appearing in the ge-
osciences. for example a given hydrogeological event or setting is most often characterized 
by parameters recorded at a single interval, naturally taking into consideration the spatial 
distribution of the sample sites as well. very often the temporal and spatial changes obser-
vable in the recorded parameters must be traced as well. The possible situations are depicted 
on a four dimensional figure. depending on which plane is studied within this 4 dimensio-
nal morphospace, the statistical methods of multivariate analysis or time-series analysis can 
be applied to study the parameters.  chapter two discusses the most important theoretical 
background elements of stochastic processes. an overview of polynomial fit on a geological 
example is given with how the residuals are received and interpreted. at this stage the period, 
or in a given case the annual average period can be predicted. When this is subtracted from 
the residuals, in accordance with the additive model for time series, the result is a random 
component. The newly gained time-series was further tested for randomness. another impor-
tant question to answer was whether or not this process should be interpreted as white noise. 
This is true if the process is not correlated for every t. The null hypothesis of no correlation 
was tested using the method of extreme points. as shown by the gained results, the residual 
time series received after the removal of trend and period is no white noise.  The calculated 
autocorrelation of the residual time series, with very high first values, seem to justify this 
presumption. The values of the residual time series are strongly dependent on the previous 
residual values. a good method for studying such time-series is using the arMa models of 
Box & Jenkins (autoregressive moving average). chapter three discusses the utilization of dy-
namic factor analysis. The method is very similar to the classic factor analysis by creating new 
components, but it also takes into account the dynamic nature of factor time-series as well.  
These background components were looked for as ar processes. following the calculation, 
came the identification and interpretation of these background components. The practical 
usage of the mentioned method is presented in this chapter as applied for two hydrogeo-
logically fundamentally different areas. The subsurface waters of the transdanubian Mid-
Mountains (Bakony, keszthely hills, Balaton highland) were subjected to heavy pumping 
during 1970-1990 to prevent flooding in the working subsurface mines. The first dynamic 
component was interpreted to signify the effects of water pumping executed in the bauxite 
mine of nyírád, while the second component corresponded to the general infiltration trends 
of the studied area. This component had a high correlation with the calculated kessler type 
infiltration values for the area. so the calculation of this parameter yields the best results in 
predicting the discharge parameters of potential removable waters from an aquifer. 
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another important result of dynamic factor analysis in our work was that besides the tempo-
ral variation of the individual components, it also yields the loadings of the i-th experimental 
component when the j-th component is examined. The loadings of the individual dynamic 
components express the strength of given influences, processes for a given case. Thus they 
can be used as a measure of general hydrological characteristics for a study area. via the pre-
paration of loading maps of the received dynamic components, a quantitative evaluation of 
vulnerability was also possible in our work.  The dynamic loadings of the component water 
discharge yielded data for a description of the vulnerability of a regional aquifer. Meanwhile 
the loadings for the discharge as a dynamic factor may yield information on the vulnerability 
of a local aquifer.
The applicability of dynamic factor analysis was further tested in another pilot area, charac-
terized by fundamentally different hydrological parameters from the previous example, the 
area of the szigetköz, characterized by unique hydrogeological parameters thanks to the 
artificial diversion of the river danube The aim here was to determine the components res-
ponsible for the variation observable in the ground water levels. special attention was paid to 
the observable changes following the period of 1992, when the river was diverted from the 
area. The study period was divided into two parts. The first part corresponded to a period 
of the observable changes preceding the divertion in 1992. While the second part took into 
account the period and changes recorded after the danube was diverted from the szigetköz. 
Three dynamic components were identified for either study periods. The first component for 
either periods corresponded to the influences of the danube on the groundwater levels. The 
background variables of this component for the period after the diversion, referred to the 
averages of a time-series of recorded water levels for the diverted channel of the danube, as 
was expected. With the help of cross-correlation analysis, it has been previously proved that 
a rise in the water level of the danube results in a similar increase in the groundwater mo-
nitoring wells within the nick of some hours.  The background variables for the second and 
third components were not discernible for either studied period. The second most important 
influencing factor on the groundwater table following the diversion was the precipitation. 
This was not discernible for the period preceding the diversion of the danube. The third 
dynamic component was highly correlated with some water level records for the diverted 
danube, where the diverted waters flowing though the area return to the original channel of 
the danube during the studied time period of 1992-2003.  This clearly indicates the differen-
ces in the way the danube influences the groundwater levels of the szigetköz in the reaches 
preceding and following the artificial diversion channels. The dynamic component loadings 
and the maps prepared using these are very helpful in understanding the background hydro-
geological processes acting in the study area. according to the information revealed by these 
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maps, the variables with the greatest loading on the first component (river danube) for the 
period preceding the divertion are restricted to the nW part of the szigetköz. These tended 
to move about 15 km to the se after the danube was diverted. This indicates a significant 
replacement of the discharge area of the danube with the highest water supplies. The maps 
prepared for the component loadings for the second component reveal the intensities of the 
infiltration of rainfall in the studied area.  The map prepared using the loadings for the third 
component clearly display the spatial differences observable regarding the possible effects 
of the danube on the area of the Upper and lower szigetköz. The intensity lines running 
parallel with the danube in the lower szigetköz and having decreasing values towards the 
Moson-danube indicate a discharge from the danube to this area. The results of dynamic 
factor analysis met the previous geological expectations for both study areas. The importance 
and possible advantages of the method are the following: the background influences can be 
quantified and spatially analyzed using geostatistical methods. 
chapter four discusses the applications of two periodic prediction methods. The method of 
lomb-scargle is highly useful in hydrogeology as it is able to predict periodicity in case of 
studies with uneven sampling as well. on the other hand the peaks of the periodogram are 
following a chi-square distribution. This way the significant oscillations can be easily selec-
ted from the whole periodogram. in case of water level time-series the time-series is very often 
not stationary. as an initial step here, the trend must be removed before the prediction of the 
period interval. The best way is to remove several trend types and accept those values after 
this treatment process, which are independent of the trend removal. during a careful study of 
9 groundwater level time-series for the area of the kisalföld an annual periodicity could have 
been identified in each and every time-series. Using several polynomial trends, the 9.8-10.3 
period interval values were predicted at several significance levels (0.05, 0.01). in several wells 
a period of 7.2-7.4 and 5.1-5.2 years could have been identified, respectively in lower quan-
tities compared to the previous values. Periodicity studies generally yield an average value. 
very often the calculated oscillating component is not present during the entire time interval 
of the study. Wavelet spectrum analysis is a useful tool for determining whether the annual 
periodic components are continuously present or not in the entire study interval. as shown 
by our results a gradual restructuring of the annual components of groundwater levels could 
have been observed for the kisalföld, with this period being absent in some cases.
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I. melléklet. Megoldandó feladatok az adatpótlás és adatrendezés során

az idősoros vizsgálatok alkalmazásának egyik legfontosabb feltétele, hogy az idősorokban 
ne legyen adathiány. ezt a hidrogeológiában nehéz teljesíteni, aminek talán legfontosabb 
oka, hogy a több évtizedes hosszúságú vízszint idősorok mérése során sok esemény történhet 
a kúttal. gondolok itt a műszaki vagy gazdasági feltételek megváltozására. az adatpótlás 
tehát gyakran szükséges és sok esetben fontos információt jelentő megfigyelő kút „menthető” 
meg valamilyen vizsgálat céljára egy-két adat pótlásával. számos módszer ismert ilyen esetek 
megoldására, melyek közül kettőt használtam. az első az egy és többváltozós regresszió, ami 
figyelembe veszi a pótlandó és a pótlásra felhasznált idősorok lineáris kapcsolatát, a második 
a spline függvény alkalmazása volt.

I. 1. Adatpótlás regresszióval

a gyakorlati megvalósítás első lépéseként érdemes a vizsgálatba bevont kutak korrelációs mát-
rixát elkészíteni, és meghatározni, hogy az adathiányt tartalmazó kút mely idősorral (vagy 
idősorokkal) korrelál a legjobban. ezzel benyomást szerezhetünk a kapcsolati viszonyokról, 
de figyelembe kell vennünk, hogy a korrelációs együttható csak a lineáris kapcsolatot méri. 
ezért célszerű egy x,y pontdiagramon ábrázolni az adathiányos és a pótlásra felhasználandó 
kutat, majd meg lehet határozni a kettő közötti regressziót, annak egyenletét, amelynek se-
gítségével az adatpótlás elvégezhető. 
az elmondottakra mutatok be egy 
példát. kiválasztottam egy olyan ta-
lajvízszint megfigyelő kutat (54-es) a 
szigetközben amelynek negyedéves 
adatai elég szoros kapcsolatot mu-
tatnak más kutakkal (i. melléklet i. 
táblázat). amint látható, a lineáris 
kapcsolat a 164-es számú kúttal a 
legjobb. azonban ha kiszámítjuk a determinációs együtthatót, annak értéke 86%. vagyis a 
lineáris kapcsolat az esetek 14%-ban nem teljesül! (Megjegyzem voltak olyan kutak, amelyek 
sokkal szorosabb (96%) kapcsolati viszonyokkal rendelkeztek, de azért nem őket választot-
tam, hogy a példa minél inkább közelítsen a napi gyakorlathoz.)
a két kút pontdiagramját a i. melléklet 1. ábrán láthatjuk. Megfigyelhető, hogy az illesztett li-
neáris trend körül nagy mértékű szóródása van néhány pontnak. ez a tény már bizonyos érte-
lemben előrevetíti az adatpótlás sikerességét, amelynek mérése egy valóban hiányzó érték ese-

kút/korr.e. 54 149 157 164

54 1
149 0,87 1
157 0,85 0,83 1
164 0,93 0,89 0,86 1

I. melléklet, I. táblázat: Néhány szigetközi talajvízszint megfi-
gyelő kút korrelációs mátrixa.
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tén nem lehetséges. ezt úgy hidaltam át, hogy a pótlandó, 54-es számú kút meglévő adataiból 
kitöröltem az 1970–1974. közötti értékeket, mintha azokat nem ismernénk, majd elvégeztem 
az adatpótlást. ennek eredménye (piros színnel) látható az i.melléklet 2. ábráján. a korreláci-
ós mátrix adataiból látszik, 
több olyan idősor van 
amely elég szoros kapcso-
latban van az 54-es jelűvel. 
ezért sokváltozós regres-
szióval további két kutat 
is bevontam az adatpót-
lásba. az eredményt gra-
fikusan az i.melléklet 2. 
ábra mutatja be (lásd 54, 
becslés sokváltozós, bor-
dó színnel). Mind a két 
esetre azt tapasztalhatjuk, 
hogy az utolsó pont kivételével sikeres adatpótlásról beszélhetünk. a sokváltozós eset jobbnak 
tűnik, amit számszerűen a mért és becsült értékek négyzetes eltérése is jelez, mivel az a sok-
változós esetre kisebb volt. Megállapítható tehát, hogy egy szorosabb lineáris kapcsolat esetén 
már egy kúttal is elég jó, de többel lényegesen biztonságosabban tudjuk adatainkat pótolni. 
itt azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy – különösen nagyobb kiterjedésű vizsgált 
terület esetén – egymástól távol levő, esetleg más hidrogeológiai helyzetben levő kutak is mu-

I. melléklet 2. ábra: Mért és pótolt idősorok a Szigetközből

I. melléklet 1. ábra: Az 54, 164 számú kutak egymás függvényében
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tathatnak jelentősebb korrelációt. ezek bevonása az adatpótlásba kockázatos is lehet, ezért az 
eljárásban közeli és azonos földtani helyzetben lévő kutakat célszerű felhasználni.

I.2. Adatpótlás spline függvénnyel

az idősoros vizsgálatok túlnyomó része azonos időközű mintavételezést igényel. a rendelke-
zésre álló adatok ezt a feltételt szakterületünkön csak a legritkább esetben teljesítik. ilyen eset-
ben alkalmazhatóak az interpolációs módszerek, amelyek segítségével minden időpillanatra 
becsülhetünk értékeket, és az alkalmazott módszer igényeinek megfelelően ekvidisztáns idő-
pillanatokra újra mintavételezést alkalmazhatunk.
az interpolációs gondok megszüntetésére spline interpolációt alkalmaztam. a spline szaka-
szokból összerakott polinom, ahol szakaszonkénti polinomiális regresszióról van szó. ez az 
eljárás a polinomiális regressziót azért múlja felül, mert elkerülhető vele a runge-jelenség, a 
polinomiális regresszió legnagyobb problémája (amint a fentiekben már szóba került). runge 
észrevette, hogy az

2

1
( )

1 25
f x

x
=

+

függvény polinomokkal történő közelítése során az interpolációs hiba a végtelenhez tart a 
polinom fokszámának növelésével:

1 1
( )( ) ( )maxlim

xn
nf x P x

- £ £®¥
=- ¥

a runge által talált eredmény nemcsak erre a konkrét függvényre érvényes hanem azt is 
kimondja, hogy magas fokszámú polinommal interpolálni veszélyes. a legjobb módszer a 
runge-jelenség elkerülésére a spline interpoláció. a spline interpoláció a regresszió hibáját 
alacsony fokszámú polinommal is képes csökkenteni.
harmadrendű (cubic) spline-t alkalmaztam. ennek fontos variációs a tulajdonsága, hogy a 
sobolev tér függvényei felett minimalizálja a következő funkcionált: 

1 1
( )( ) ( )maxlim

xn
nf x P x

- £ £®¥
=- ¥

az interpolációs koefficiensek becslésének kritériuma egyrészt, hogy a polinom szakaszok az 
interpolációs pontokon átmenjenek:

 ( )i i iS x y=  ( )1 1ii i iS x y+ +=

sőt, hogy “simán”, törések nélkül csatlakozzanak, vagyis polinom szakaszok első és második 
deriváltjai is ugyanazokra a pontokra illeszkedjenek.
az i. melléklet 3. ábra a mért, és az interpolált értékekre mutat be egy példát. az interpolált 
értékek közül 15 naponként történt „leolvasás”. a mért havi átlagadatok nem ekvidisztánsak, 
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hiszen ha például minden hónap 15-éhez rendeljük az átlagadatot, a februári 28. (elletve 
szökőév esetén 29.), valamint a más hónapok 30. és 31. napja miatt nem egyenközű az idősor. 
erre az esetre a bemutatott ábra szemléletes. Jól megfigyelhető, hogy a spline interpoláció 
hibája nem tekinthető nagynak. az 1998. februári adat hiányzik, helyette csak interpolált 
értékeket láthatunk. két mért értéket lineáris egyenessel kötöttem össze. az intervallumba 
interpolált értékek pedig a harmadfokú függvényt követik.

Adatelőkészítés során felmerülő problémák, az adatszűrés

a feldolgozott adatok (amelyekért ezúton is köszönetemet fejezem ki) a vitUki kht-tól 
származnak. a vízszint adatok többsége a törzshálózati kutak rendszeréhez tartozik, de van-
nak közöttük úgynevezett üzemi kút adatok is. a rendelkezésemre bocsátott idősorok száma 
több száz volt, de ez nem jelentette azt, hogy azok mindegyike alkalmas lett volna szakmai 
feldolgozás céljára. ennek alapvetően két oka van.
az egyik, hogy az idősorok hossza nagyon változatos volt. ez a tény például, jól kiolvasható a 
kisalföld területén adatot szolgáltató kutak számának változásából (i. melléklet 4. ábra). az 
idősorok között voltak több évtizedes és voltak csak néhány év hosszúságúak. ehhez az infor-
mációhoz még hozzá kell venni, hogy a legkorábbi időpontban elkezdett megfigyelések sem 
voltak folyamatosak, gyakori a több hónapos, vagy akár az éves nagyságrendű mérési szünet. 
további probléma, hogy a mintavételezés gyakorisága az 1950-es években a kisalföldön példá-

I. melléklet 3. ábra: Mért és interpolált havi átlag idősorok a Kisalföldről, 3986 számú
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ul átlagosan néhány nap 
volt, addig a szigetköz-
ben ma óránként mérik 
a vízszintet. ilyen módon 
nem összemérhető az idő-
beli adatsűrűség. a fel-
soroltaknak több súlyos 
következménye van. egy-
részt azért, mert az időso-
ros vizsgálatok túlnyomó 
többségének alkalmazási 
feltétele az azonos időkö-
zönként vett minta, más-
részt a számítások során kapott eredmények értelmezése során erre tekintettel kell lenni.
a másik jelentős feladat abból származott, hogy a mért és a rögzített adatok a legkülönfélébb 
hibákkal terheltek. Mint tudjuk, ezek lehetnek szisztematikusak vagy véletlenek. előbbi el-
sősorban a mérési technika sajátja, de megjelenhet a megfigyelő kút peremének mesterséges 
megváltoztatása nyomán, ha azt a mért adatoknál nem korrigálták. további, véletlen hibák 
jöhetnek létre a vízszint észlelése során, az adat terepi és számítástechnikai rögzítése vagy a mé-
rőműszer meghibásodása alkalmával. ezek a hibák lehetetlenné teszik az adat számítástechni-
kai úton történő feldolgozását, javítás nélkül. ezért szükséges minden egyes idősort ellenőriz-
ni. ehhez a legegyszerűbb módszer az idősor diagramjának vizuális megjelenítése. az ilyen 
ábrák rögtön nyilvánvalóvá teszik a kiugró adatokat. nem kerülhető el és nem könnyű, hogy 
szakmailag megalapozott döntést hozzunk arról, mely adatok maradjanak bent az idősorban, 

és melyeket kell eltávolí-
tani. gyakran célszerű a 
közeli és ugyanolyan hid-
rogeológiai környezetben 
levő kútadatokal történő 
összehasonlítás. tekint-
sünk át néhány példát.
a leggyakoribb hiba az 
adatelírás. ennek legkirí-
vóbb eseteiben gyorsan és 
egyértelműen eldönthető, 
hogy az adatot nem termé-

I. melléklet 4. ábra: Talajvízszint adatot szolgáltató törzshálózati kutak 
számának változása a Kisalföldön

I. melléklet 5. ábra: Balatonakali-1 karszvízmegfigyelő kút idősora
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szetes folyamat hozta létre. 
Példaként a Balatonakali-1 
karsztvíz megfigyelő kút 
idősorát mutatom be (i. 
melléklet 5. ábra), ame-
lyen az átlagos vízszinttől 
lényegesen eltérő két hibás 
adatot láthatunk. a 102,5 
m.a.f. érték valószínűsít-
hetően a 122,5 elírásából 
jött létre. ez a különbség 
20 m, ami négyszerese a 
kút valaha mért legkisebb 
és legnagyobb vízszintje 
különbségének.
Jelentős és nagyon sok 
esetben előfordul a kút 
peremének megváltoztatá-
sából származó hiba. en-
nek szép példája látszik a 
t00094 törzsszámú, ura-
iujfalui kút diagramján (i. 
melléklet 6. ábra). 1989. 
november 11-én 70 cen-
timéterrel megemelték a 
kút peremmagasságát, de 
ezt a későbbiekben mért 
adatok rögzítésénél nem 
vették figyelembe. az ada-
tok korrekciója után az i. 
melléklet 7. ábráján látha-
tó hidrográfot.
szintén gyakori, hogy rossz 
adatok kerülnek rögzítésre 
a regisztráló műszer meghi-
básodása miatt. ezek álta-

I. melléklet 6. ábra: A T00094 törzsszámú talajvízszint megfigyelő kút 
hidrográfja, a peremváltozás figyelembe vétele nélkül.

I. melléklet 7. ábra: T00094 törzsszámú, talajvízszint megfigyelő kút 
hidrográfja, a peremváltozás figyelembe vételével.

I. melléklet 8. ábra: Csehbánya-1 karsztvízmegfigyelő kút adatai
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lában nem egy időpontban, 
hanem hosszabb rövidebb 
intervallumban vannak 
jelen, és gyakran több tíz 
méterrel jeleznek több vagy 
kevesebb vízszintet attól, 
ami szakmailag indokolt 
lenne. Példaként a csehbá-
nya-1 karsztvízmegfigyelő 
kút adatait mutatom be (i. 
melléklet, 8. ábra)
szakterületünkön gyakran 

előforduló eset a vízszintmegfigyelő kút tönkremenetele. ennek oka általában a feliszapoló-
dás. ebben az esetben a vízszintidősor görbéje ellaposodik, amplitudója kisebb lesz, majd idő-
ben változatlanná válik, egy egyeneshez tart. ilyen példát mutat be az i. melléklet, 9. ábrája.

I. melléklet 9. ábra: 000691 talajvíz-megfigyelő kút adatai
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II. melléklet. A Felső-Dunán megépült létesítmények
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III. melléklet. A Szigetköz elhelyezkedése és képződményei

a kárpát-medence tájbeosztása szerint a szigetköz a győri-medence, vagy más néven a kis-
alföld és peremvidéke nagytáj középtája, melynek egésze Magyarország területén helyezkedik 
el. a szigetköz két kistájra, az alsó- és a felső-szigetközre tagolódik. északról a csallóköz, 
délről a Mosoni-síkság, ezen belül a Mosoni-sík nevű kistáj, keletről pedig a komárom-esz-
tergomi-síkság, ezen belül a győr-tatai teraszvidék, mint kistáj határolja. győrsziget térség-
ében, rövid szakaszon a rábaköz egyik kistájához, a csornai-síkhoz kapcsolódik (karátson, 
2000).
a kisalföld medencéje kialakulásában meghatározó szerephez jutottak a kéregmozgások. az 
alsó-középső miocéntől kezdődően egyenlőtlen, lassú süllyedéssel kezdődött a kisalföld me-
dencéjének kialakulása. a medencét határoló harmadkori törésvonalak északnyugaton Pös-
tyén vidékétől a fertő-tó délnyugati partvidékiéig, északkeleten pedig Pöstyéntől érsekújvár 
térségén át a dunáig futnak. a törésvonalak a medence déli határát közelítőleg a többször 
megtörő Balf-kapuvár-répcelak-Marcaltő-győr-komárom települések térségében meghúz-
ható vonalak mentén jelölik ki (Bulla és Mendöl, 1999).
a kisalföld katlansüllyedékének aljzata a peremek felől lépcsősen lesüllyed, a legmélyebb te-
rület a szigetköz-csallóköz alatt található. az 1960-as években refrakciós mérésekkel végzett 
szerkezetkutatások a Mihályi-hát és a Bakony előtere között egy közel észak-dél irányú mély 
zónát, a kisalföldi-árkot mutattak ki. a vetődésekkel határolt árokban az aljzat 6000 méter-
nél is mélyebben helyezkedik el. a dunát a Mosonmagyaróvártól keletre metsző árok széles-
sége lébény-Bősárkány-kóny térségében eléri a 20 km-t, majd csornától dél felé csökkenve 
várkesző-Pápóc térségében elvégződik (Jaskó s., 1995, góczán in karátson, 2000).
a szigetköz térségében elhelyezkedő két szerkezeti egységet, a rába-menti és a dunántúli-
középhegységi egységet a rába-vonal (a rába-Mosoni-duna-gönyű irányban) választja el. 
e vonal pontosításában a danreg-program keretében végzett geofizikai vizsgálatoknak 
jelentős szerepe volt. a kutatások során mérésekkel alátámasztva meghatározták a szerkeze-
ti vonal magyarországi lefutását, továbbá folytatódását szlovákia területén (nemesi et. al., 
1997). a pontosított szerkezeti vonal északnyugati oldalán paleozoós képződmények, kü-
lönböző mértékben metamorfizálódott gneiszek, csillámpalák helyezkednek el, amelyekre 
középső-miocén törmelékes üledékek települtek. a rába-vonaltól keletre triász mészkő és 
dolomit képződményekre települt a miocén rétegsor (Bulla és Mendöl, 1999., hajósy és mun-
katársai, 1993). a kisalföld szerkezeti felépítését a iii. melléklet, 1. ábra szemlélteti.
a medencealjzatra több ezer méteres vastagságú harmadidőszaki képződmények települtek, 
tengeri-tavi-folyóvízi üledéksorozatot hozva létre. a medence-terület pannon időszakban 
végbement, egészében gyors, egyes intervallumokban lecsökkent sebességű süllyedése során 
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1-3 km vastag összlet képződött. (ádám és munkatársai, 1975). a negyedidőszaki képződ-
mények alsó határának megállapítását nehezíti, hogy a folyóvízi üledékképződés már a felső-
pannonban megkezdődött, folyamatos átmenetet képezve a pleisztocén rétegek felé. a felszín 
felé haladva az üledékrétegekben vízrekesztő rétegek, lencsék egyre ritkábban fordulnak elő, 
azonban a kavics és homok betelepülések egyre gyakoriabbakká válnak.
a pannon-pleisztocén képződmények határát az 1950–60-as években az üledék jellege alap-
ján, az első durva homok vagy kavicsréteg talpánál határozták meg, amit a beltavi és folyóvízi 
rétegek határának tekintettek. ebben az időszakban a szigetköz területén mélyített fúrások 
még nem harántolták teljes vastagságában a pleisztocén összletet, ezért a geofizikai mérések-
kel (pl. refrakciós szelvények) pontosították az eredményeket. a Mosoni-duna, valamint a 
duna által közbezárt területen a pleisztocén üledékek vastagságát 250 méteresre becsülték 
(franyó, 1965; sághy és munkatársai, 1967; ádám és munkatársai, 1975). a rétegek besorolá-
sában jelentős előrelépés volt az 1985-ben halászi térségében mélyített 403 m–es talpmélysé-
gű kutatófúrás, melynek magmintáiból korjelző ősmaradványokat sikerült meghatározni.
az arak-1 kutatófúrás célja a pleisztocén vízvezető összlet vizsgálata volt. a magmintákban 
rétegtani szempontból jelentős gerinces és molluszka fauna maradványokat találtak. a feltárt 
őslénytani leletek alapján lehetővé vált a fúrási rétegsorban az egyes időszakokban képző-
dött üledékek vastagságának közelítő meghatározása. ennek alapján a területet a felszíntől 
számított 16 m mélységig holocén rétegek fedik. a felső- és középső-pleisztocén képződmé-
nyek közel 53 méter vastagságot érnek el, a felszíntől számított 69 m mélységtől kezdődően 
pedig az alsó-pleisztocén üledékek helyezkednek el közel 300 m összvastagságban. ezek az 

III. melléklet 1. ábra: Földtani szelvény a Pándorfalvi (Parndorfi)- fennsík és a Bana-Bábolna környéki terasz-
szigetek között. (1 – pannóniai rétegek; 2 – felső-pliocén rétegek;  3 – idősebb hordalékkúp-kavics;  4 – főként 

homokos, kavicsos folyóvízi üledék; IIa–VI – Duna-teraszok)
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eredmények azt mutatták, hogy a kavicsösszlet jelentős részének felhalmozódása már az alsó-
pleisztocénben megtörtént. a negyedidőszaki képződmények feküszintjének meghatározását 
nehezítette, hogy korjelző ősmaradványok csak a felső rétegekből kerültek elő, ezért a negyed-
időszaki képződmények alsó határát az üledék jellege alapján 358 méteres mélységben vonták 
meg. (kordos és krolopp, 1990). a folyóvízi eredetű rétegek kiterjedését és vastagságát a iii. 
melléklet, 2. ábra mutatja.

további eredményeket hozott a kisalföldi kutatási Program, melynek keretében az 1980-as 
1990-es években a medence fiatal üledékeinek szerkezetét geofizikai mérésekkel, geoelektro-
mos szintekre bontva vizsgálták, melynek során megállapították, hogy a felszíni rétegek alatt 
200-300 méter vastag homogén vagy réteges kavicsterasz helyezkedik el a szigetköz területén. 

III. melléklet 2. ábra: A folyóvízi eredetű rétegek vastagsága a Kisalföldön m-ben, Erdélyi, 1990.
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a terasz alatt sok homokréteget tartalmazó pleisztocén kavicsos üledék vált azonosíthatóvá. 
a pleisztocén fedőréteg alatt 3-4 különböző vastagságú és ellenállású rétegre bontható felső-
pannon összletet határoztak meg. a kavicsos rétegek alatt egy agyagos vagy erősen rétegzett 
homokos agyag képződményt mutattak ki, amelynek vastagsága a szigetköz területén jelen-
tős, a medence-területen déli irányban elvékonyodik. a mérések alapján a pannonkori és a 
negyedidőszaki rétegek határát e kis ellenállású geoelektromos réteg felületével, illetve ezen 
belül valószínűsítették. a feltételezett határréteg alatt elhelyezkedő felső-pannon, 50–400 m 
közötti vastagságúra becsülhető geoelektromos szint homok és agyagrétegek váltakozásából 
áll, amit helyenként márga és homokkő betelepülések tagolnak. a medencealjzat felé haladva 
agyag és kőzetliszt összetételű, helyenként vékony homokréteget tartalmazó képződményt 
tártak fel, melynek feküjét értelmezték a vízvezető rétegek alsó határaként. (hobot és dudás, 
1994). 
a duna hordalékkúpja morfológiai jegyei, valamint a szemcseátmérő alapján végzett vizs-
gálatok arra mutattak rá, hogy a duna esésének csökkenése következményeképp a nagyobb 
átmérőjű (50–70 mm) szemcsékből álló törmelék a szigetköz nyugati részén halmozódott fel. 
kelet felé haladva a törmelékkúp lejtése egyre kisebb lesz, és felépítésében az apróbb kavics 
(3-5 cm) és durva homok válik uralkodóvá. a szemcsék anyaga főleg kvarc, ritkábban mészkő 
és dolomit (honti, 1955). a legdurvább szemcseösszetételű a kavicsösszlet felső 10–20 m vas-
tagságú része, amelyben helyenként igen jó vízvezető képességű csatornák, járatok találhatók. 
a nagy kiterjedésű, összefüggő kavicsösszlet nagy mennyiségű vizet tárol, összefüggő záró-
réteg sem fordul elő, ezért a réteg- és talajvizek nem határolhatók el egyértelműen. nagyobb 
mélységben, a pannon rétegek felé egyre gyakoribbá válnak az agyagos lencsék (völgyesi, 
1994). a kisalföldi duna idősebb és fiatalabb hordalékkúpjának vázlatát a iii. melléklet 3. 
ábra szemlélteti.
Más kutatók véleménye szerint a kisalföld fluviatilis rétegsorát két tagozat alkotja (Jaskó, 
1995). e megközelítés szerint a kisalföldi-árkot kitöltő, többnyire 10 m vastagságot meghala-
dó alsó kavicstagozat az alsó-pleisztocénben jött létre. továbbá a tektonikus árkot szegélyező 
vetők a felső kavicstagozat lerakódása előtt keletkeztek, a peremvetőkön kívüli területeken az 
alsó kavicsösszlet üledékei hiányoznak. a felső kavicsösszlet lényegesen nagyobb kiterjedésű, 
mint az alsó kavicstagozat. ahol a felső kavicsösszlet hiányzik, ott a felső-pleisztocénben-ho-
locénben keletkezett üledékek közvetlenül települnek a leerodált hamadidőszaki feküréte-
gekre. a két tagozatot eróziós és tektonikus diszkordancia választja el. a felső kavicstagozat a 
Mosonmagyaróvári kavics formációnak feleltethető meg, anyagát a duna, a Marcal, a rába 
és a répce folyók által szállított hordalék alkotja. e tagozat legnagyobb vastagsága lébény és 
kóny térségében van, ahol 40–50 m-t ér el. (Jaskó, 1995).
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az alsó- és középső-pleisztocén üledékek az ostffyasszonyfai kavics formációval jellemezhe-
tők. a formáció jól osztályozott, limonitos elszíneződéseket tartalmazó folyóvízi aprókavics 
(császár, 1997). ezzel szemben a középső- és a felső-pleisztocén  Mosonmagyaróvári kavics 
formáció nagy vastagságú, apró és durvább szemű folyóvízi kavics, ami helyenként vékony 
homokréteg-közbetelepüléseket tartalmaz, azonban a limonitos elszíneződések ritkábban for-
dulnak elő (császár, 1997).
a geofizikai mérések szerint a kisalföld területén felhalmozódott kavicsösszlet legnagyobb 
vastagságát a szigetköz alatt éri el (scharek és munkatársai, 2000/2). a 700 m vastagságot 
is meghaladó kavicsösszlet kialakulását a győri-medence központi részének süllyedése tette 
lehetővé. Mivel a süllyedés viszonylag lassú volt, ezzel a feltöltődés lépést tartott. a meden-
ceterület peremterületein az emelkedés a pleisztocén, de még a holocénben is folytatódott 
(Jaskó, 1993). ez az oka annak, hogy a pannon képződmények ásványráró térségében több 
száz méter mélyen, de gönyű térségében már a felszín közelében helyezkednek el. (hajósy és 
munkatársai, 1993)

III. melléklet 3. ábra: A kisalföldi Duna idősebb és fiatalabb hordalékkúpjának vázlata (szerkesztette Pécsi 
Márton), 1 – A Duna idősebb hordalékkúp-teraszának (HkT) megmaradt foszlányai;  2 – a pleisztocén eleji 
hordalékkúp feltételezhető kiterjedése; 3 – a Duna mindel jégkorszak végéig képződő hordalékkúpjának (Hk) 
felületi kiterjedése;  4 – a mindel-riss jégkorszakköztől a jelenkorig képződő fiatalabb hordalékkúp határa; 5 – a 
Rába, Répce, Marcal fiatalabb hordalékkúpja;  6 – peremhegységek;  7 – a IIa, IIb és III. számú terasz határa 

Győr és Komárom között
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a kisalföld medencéjének feltöltésében elsődleges szerepe volt a dunának, de a mellékfo-
lyók hordalékszállítása is számottevő. a duna hordalékszállító tevékenysége a miocén végén 
kezdődött, amikor a folyó megjelent a kárpát-medencében, s a Bécsi medencét érintve dél 
felé folytatta útját. később tektonikus mozgások következtében – az alpok emelkedése – a 
dunát folyásirányának megváltoztatására kényszerítette, és a belépési pont a lajta-hegység 
északi részére, a Brucki-kapuba helyeződött át. (frisnyák, 1988). a középső-pleisztocénben 
a kéregmozgások hatására a folyómeder keleti irányba fordult, hatalmas hordalékkúp építése 
után a visegrádi-kapun át folytatta útját. (neppel és munkatársai, 1999). a felső-pleisztocén 
ismételt kéregmozgásai következtében a duna a jelenleg is ismert áttörési pontjába, a dévényi-
kapuba helyeződött át. a hordalékkúp-építésben jelentős szerep jutott a pleisztocén éghajlat-
változásoknak, – eljegesedések, interglaciálisok – melyek következtében nagymennyiségű, jó 
vízvezető képességű összletként lerakódó hordalékot szállított a duna a területre. 
a pleisztocénben a süllyedő medenceterületen kialakult nagyméretű, hosszában 130, szél-
tében 50 km kiterjedésű, hatalmas orsó alakú hordalékkúpon a duna gyakran változtat-
ta folyásirányát. a holocénben az ártereken finom szemcséjű hordalék, főként aleuritból és 
agyagból álló fedőréteg rakódott le, ami a rajka - Mosonmagyaróvár - Jánossomorja vonaltól 
nyugatra hiányzik, illetve elhanyagolható vastagságú. ezzel szemben a hordalékkúp délkeleti 
része felé vastagodva eléri a 4–6 m-t, maximális vastagsága 10 m (hankó és munkatársai, 
1998). a holocén üledékeknek a területen való egyenetlen elterjedésének okaként a Moson-
magyaróvár - abda vonaltól északkeletre elhelyezkedő terület süllyedését jelölik meg. (hajósy 
és munkatársai, 1993). 
a holocén üledékeket a franyó (1965) ásványrárói kavics formációval jellemezte. ez a jellem-
zően világos színű folyóvízi üledéksor többségében 2-4 cm átmérőjű aprókavicsból, ritkábban 
durvább szemcsés kavics-, valamint homokrétegek váltakozásából áll (császár, 1997).
Meg kell jegyezni a holocén fedőrétegek alakulása szempontjából fontosnak tekinthető körül-
ményt is, hogy a hordalékkúpra érkező duna nemcsak azért vált szét számtalan mellékágra, 
mert a hordalékhozam meghaladta a folyó hordalékszállító képességét, hanem azért is, mert 
a hordalékkúp kisebb árhullámok levonulása alkalmával is víz alá került. az elöntések követ-
keztében – a kavicsformációk mellett – döntően finom szemcsés anyagok alkotják a holocén 
fedőréteget. e fedőrétegek anyaga aleurolit, kőzetliszt, olykor magas agyagtartalommal, de 
agyagrétegek is előfordulnak (völgyesi, 1994). 
a kéregmozgások mellett Mike k. az éghajlatnak is meghatározó szerepet tulajdonít. első-
sorban a hőmérséklet és a csapadék gyakorolt jelentős hatást a vízrajz alakulására. az üle-
dékvizsgálatok bizonyos periodicitásra mutattak rá, amelyek a szintváltozásokon túlmenően 
az éghajlati hatásokat is tükrözik (Mike 1971, 1991). idézi Bacsák gy. véleményét, mely 
szerint az éghajlati változások 40 000 éves periódusokban ismétlődnek. az üledéksorban az 
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alul elhelyezkedő durva, majd fölfelé finomodó üledéksávok ennek a periódusos változásnak 
felelnek meg. 
a pleisztocén folyóvízi üledékek tagolása során franyó. (1965) az éghajlatváltozások alapján 
osztályozta a negyedkori üledékösszletet. e vizsgálat szerint általánosan elterjedt, finomabb 
szemcsékből álló képződmények a kevésbé csapadékos glaciálisokban, a kavicsos összletek 
ezzel szemben a csapadékosabb interglaciálisokban halmozódtak fel.
a felszínközeli vizek, azaz a talajvizek csapadékból történő utánpótlódása, valamint a mező- 
és erdőgazdaság szempontjából (a fedőréteg nedvesítése a talajvízből) fontos környezeti jel-
lemző a fedőréteg kiterjedése és vastagsága. (szalai, 1996., scharek P és munkatársai, 2000/2) 
a fedőréteg vastagsága a szigetköz területén jelentős eltéréseket mutat (iii. melléklet 4. ábra). 
a hullámtéri területeken jellemzően 1 m-nél vékonyabb, ritkán kissé vastagabb fedőrétegeket 
találunk. a felső-szigetközben – elsősorban az erőmű létesítéséhez kapcsolódó beruházások-
kal érintett területen – a fedőréteg vastagsága mindössze 1–2 m közötti. a felső-szigetköz 
középső részén jelentős a 2–3 m közötti vastagságot elérő fedőréteggel borított terület aránya. 
a fedőréteg legnagyobb (4,5–5 m közötti) vastagságú a halászitól észak-keletre kisebb kiter-
jedésű foltban. délkelet felé haladva – ásványráró térségében – szigetszerűen elhelyezkedő 3–
3,5 m-es fedőréteg jellemző, amelyen belül egy kisebb kiterjedésű területen 4–4,5 m közötti 
vastagságú a fedőréteg. az alsó-szigetköz felé 2,5–3 m közötti vastagságú fedőréteg-izovonal 
képez átmenetet. az alsó-szigetköz területén jelentős arányt képvisel a nagyobb vastagságú 
fedőréteggel fedett felszín aránya. a szigetköz egészét tekintve is itt, vámosszabadi térségé-
ben éri el a fedőréteg a legnagyobb vastagságot (5,5–6 m).

III. melléklet 4. ábra: A holocén fedőréteg vastagsága a Szigetköz és a Hanság területén (Scharek, 2000)
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IV. melléklet. Talajvíz megfigyelő kútak vízszintjei (1955.01.31.–
1997.12.31 között) és wavelet spektrum felbontásuk

IV. Melléklet, 1. ábra: A 00128 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása

IV. Melléklet, 2. ábra: A 00108 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása
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IV. Melléklet, 3. ábra: A 00166 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása

IV. Melléklet, 4. ábra: A 00205 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása
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IV. Melléklet, 5. ábra: A 00117 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása

IV. Melléklet, 6. ábra: A 00167 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása
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IV. Melléklet, 7. ábra: A 00198 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása

IV. Melléklet, 8. ábra: A 00202 talajvíz megfigyelő kút vízszintje (1955.01.31.-1997.12.31 között) és wavelet 
spektrum felbontása
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