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Üdvözlet az Olvasónak!
Március 22.-e a VÍZ VILÁGNAPJA
Ebben az évben a víz világnapjának kiemelt témája: „Küzdelem a vízhiánnyal”
A szárazság, az aszály egész földrészek legrettegettebb fenyegetése. Ha nincs víz,
kiszáradnak a növények, elpusztulnak az állatok, szomjan hal az ember.
A globális felmelegedés ma már nem csak fenyegeti az emberiséget, hanem valóságban jelen van. Az esõ és hó nélküli õsz és tél ma már hazánkban is fenyegeti
a termést, hiszen a talaj kiszárad, a gabona nem jut kellõ nedvességhez, a forró
nyár tönkre teszi a zöldség- és gyümölcs termést. A természetes csapadékot mesterséges úton kell pótolni. Az egyébként is csekély mennyiségû mobilizálható
édesvizet öntözésre kell használni.
A világ más tájain még ennél is szörnyûbb a helyzet. Sok millió ember nem jut
egészséges ivóvízhez és hal meg a víz hiányától vagy a víz szennyezett voltától.
Azokon az afrikai, ázsiai embertársainkon, akik már most is a vízhiánnyal küzdenek, bizonyára nem tudunk közvetlenül segíteni, de gondoljunk arra, hogy ezzel
a gondatlan, pazarló vízgazdálkodással, amit ma folytatunk, elõidézzük, hogy
néhány évtized múlva saját gyermekeink, unokáink is hasonló sorsra juthatnak.
A vízhiánnyal való küzdelemben élvezzen prioritást az, hogy nem szennyezzük
vizeinket és az, hogy ahol lehet, takarékoskodunk a vízzel, nem pazaroljuk azt!
2005-ben e lap hasábjain azt írtam, hogy „Ma már azon gondolkodunk, vajon
hogyan pótoljuk az olajat, ha elfogy. De vajon hogyan pótoljuk a vizet? Az olajnak van alternatívája. A víznek nincs. Védjük meg ezt a drága nélkülözhetetlen
kincset addig, amíg nem késõ!”
Azt gondolom, hogy ez a figyelmeztetés ma még fokozottabban aktuális.
Életünk és a jövõnk függ ettõl!

fõszerkesztõ
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Alkoholmentes italok értékelése
2006-ban
Kiss Gáborné
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ ÖSSZEFOGLALTA A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLMENTES ITALGYÁRTÁS
(ÜDÍTÕITAL, GYÜMÖLCSLÉ, ÁSVÁNYVÍZ) 2006. ÉVI EREDMÉNYEIT ÉS ENNEK 2007.
ÉVRE VÁRHATÓ ALAKULÁSÁT.

INHALT
DIE AUTORIN FASSTE DIE ERGEBNISSE DER PRODUKTION DER ALKOHOLFREIEN
GETRÄNKE (ERFRISCHUNGSGETRÄNKE, FRUCHTSAFT, MINERALWASSER) FÜR 2006
UND AUCH DIE ENTWICKLUNG DIESER DATEN FÜR 2007 ZUSAMMEN.

SUMMARY
THE AUTHOR SUMMED UP THE PRODUCTION RESULTS OF NON-ALCOHOLIC DRINKS
(SOFT DRINKS, FRUIT JUICE AND MINERAL WATER) IN HUNGARY FOR 2006 AND ALSO
THE DEVELOPMENT THEREOF TO BE EXPECTED FOR 2007.

Általános értékelés
Az egészségre kedvezõ hatású alkoholmentes italok fogyasztása Magyarországon az elmúlt évtizedben folyamatosan
növekedett, és napjainkban összességében
megegyezõ az európai középmezõnnyel.
Ebbe az árucsoportba az ásványvíz, a
szénsavas üdítõitalok és a köznapi nyelven
csak gyümölcsléként ismert termékek tartoznak. Az alkoholmentes italok egy fõre
jutó fogyasztása 10 év alatt kétszeresére
nõtt, és 2006-ban elérte az évi 195 litert.
A magyarországi alkoholmentes italok
piacából − bár az ásványvizek gyors térnyerése miatt csökkenõ mértékben −
2004. évig a szénsavas üdítõitalok részesedése volt a legnagyobb, az összes egy
fõre jutó fogyasztás mintegy 40%-a.
2005. évben ez megváltozott, a vezetõ
szerepet az ásványvíz vette át. 2006. évben ez a tendencia tovább folytatódott, az
ásványvizek már 44%-ot meghaladó részesedéssel elõzték meg a 34% részarányú üdítõitalokat. A szerkezet változása
tartósnak ígérkezik. Az alkoholmentes
italokon belül ez az a termékcsoport,
ahol a jövõben is jelentõsebb növekedés
prognosztizálható, tekintettel arra, hogy
a gazdaságilag fejlett országok fogyasztásától itt még tapasztalható elmaradás.
2007. évben − figyelembe véve a termékek iránti igény jelentõs idõjárás függõségét − átlagos hõmérsékletekkel számolva, az ásványvizek egy fõre jutó fogyasztása várhatólag eléri a 95 litert, míg
az üdítõitaloknál és a gyümölcsleveknél
nem számíthatunk a 2006. évhez képest
jelentõsebb változásra.
A rendkívül széles választékban gyártott, az éles verseny miatt alacsonynak
mondható árszinten tartott, a kereskedelemben folyamatosan akciózott alkohol-
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mentes italoknál 2007. évben átlagosan
inflációt követõ, 6−8% közötti árnövekedés prognosztizálható. Ezen belül a gyümölcsleveknél várható nagyobb ármozgás, tekintettel arra, hogy ebben az árucsoportban az általános költségnövekedési tényezõkön (energia árak, munkabérek és közterhek, stb.) túlmenõen jelentõs alapanyagár növekedést jelent a
kiugróan gyenge narancstermés is.
Szénsavas üdítõitalok
A szénsavas üdítõitaloknál a forgalom
tendenciája évek óta szinte stagnáló, eltekintve néhány, a kedvezõtlen idõjárás
miatt gyengébb évtõl. Az országban elõállított 650−700 millió liter/év szénsavas
üdítõitalt gyakorlatilag teljes egészében
belpiacon értékesítik, európai viszonylatban is magasnak számító egy fõre jutó
fogyasztást eredményezve.
Az üdítõital a fajlagosan magas szállítási költségek miatt tipikusan nem export
cikk. A belföldi igényeket, úgy, mint hazánkban is, jellemzõen saját gyártásból
elégítik ki, a külkereskedelem kizárólag a
választék bõvítését szolgálja. Magyarországon az export-import volumene nagyságrendileg megegyezõ, mindkét irányban stagnáló, mintegy 1 millió liter/év.
A fogyasztói igények változására fokozódik a csökkentett cukortartalmú,
vagy kizárólag mesterséges édesítõszert
tartalmazó, alacsonyabb energia tartalmú, light termékek térnyerése, tekintettel, az ezzel kapcsolatos, világviszonylatban terjedõ, elhízás megelõzését célzó
kampányokra. Ezek hatására a fogyasztók egyre nagyobb érdeklõdést mutatnak
a „kalória mentes”, „light” termékek, és a
különbözõ gyümölcsökkel ízesített, cukormentes, ásványvizek iránt. Új lehetõ-

ségként, növekvõ a vitamin- és fehérjedús sportitalok fogyasztása.
Átlagos idõjárást feltételezve 2007ben is a 2006. évben elért forgalommal
számolhatunk az üdítõitaloknál. Kedvezõtlen nyár esetén forgalomcsökkenés
prognosztizálható.
Gyümölcslevek
A magyar gyümölcslégyártás mintegy
600 millió liter/év, termelõ kapacitással
rendelkezik, melynek kihasználtsága
csak részleges. 2006. évben, az elõzõ
évekhez hasonlóan, 500 millió liter gyümölcslevet állítottak elõ, melynek mintegy 80%-át belföldön értékesítették,
20%-át exportálták, elsõsorban a már hagyományosnak számító keleti piacokra.
2007. évben hasonló termelési volumen,
és Bulgária valamint Románia EU taggá,
ezzel új versenytárssá válásával némileg
csökkenõ export prognosztizálható.
Az import hagyományosan ebbõl a termékcsoportból sem volt jelentõs, EU
tagságunkig alig haladta meg a fogyasztás 1−2%-át. Ezen a területen változás
figyelhetõ meg. Atöbb országban érintett
gyártók termeléskoncentrációja következményeként, 2006. évben már behozatalból származott az összfogyasztás
mintegy 15%-a, és 2007. évben további
növekedésre számolhatunk.
A gyümölcslevek körébe tartoznak
− gyümölcslé tartalom szerinti megkülönböztetéssel − a 100%-os levek, a nektárok és az alacsony gyümölcstartalmú
italok. Az elmúlt években bekövetkezett
lassú fogyasztásnövekedés jellemzõen
az alacsony gyümölcstartalmú, olcsóbb
italoknál jelentkezik.
E termékcsoport térnyerése a vásárlóerõ korlátaira, és az ebben a körben meg-
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A belföldi gyümölcsléfogyasztás alakulása gyümölcslé tartalom szerint (liter/fõ/év)
Termék

2003

2004

2005

2007
várható

2006

Juice (100% gyümölcstartalom)

4.8

4.9

5.3

5.3

5.4

Nektár

2.2

2.0

1.8

2.1

2.2

Gyümölcsital

33.0

33.6

33.7

36.0

36.4

Összesen

40.0

40.5

40.8

43.4

44.0

A belföldi gyümölcsléfogyasztás alakulása gyümölcslé tartalom szerint (liter/fõ/év)

jelent új italok széles választékára vezethetõ vissza, itt kiemelve a jegesteák egyre
bõvülõ választékát. A jegestea fogyasztása, új szegmensként, folyamatosan növekszik, 2006-ban elérte a fejenkénti 8,2
litert, a 2003. éves 4,7 literrel szemben.
Tekintettel a fizetõképes kereslet várható alakulására, az alacsonyabb gyümölcslé tartalmú italok „sikerének” tendenciája a közeljövõben lényegesen nem
változik.
Az alkoholmentes italok közül a gyümölcslevek a legkevésbé idõjárás érzékenyek, így egy nem kiugróan kedvezõtlen nyár itt várhatólag 2007. évben nem
csökkenti a fogyasztást, és számíthatunk
további néhány % forgalombõvülésre.
Ásványvizek

Az alkoholmentes italok egy fõre jutó fogyasztása (liter/fõ/év)
Termék

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
várható

Ásványvíz

21.5

28.1

39.2

42.0

50.0

59.8

58.0

70.0

85.0

95.0

Üdítõital

64.3

65.5

68.6

67.6

68.5

70.0

65.2

62.1

67.0

67.0

9.7

31.3

31.8

30.5

35.0

40.0

40.5

40.8

43.4

44.0

Gyümölcslé
(juice, nektár,
ital)

Az alkoholmentes italok egy fõre jutó fogyasztása (liter/fõ/év)

A magyar ásványvizek nagyon értékes,
élettanilag kedvezõ mennyiségû és öszszetételû ásványi anyagot tartalmazó
élelmiszerek. Napjainkban Magyarországon közel 100 kút és forrás szolgáltat
elismert, természetes ásványvizet, amelyek közül kb. 40 vizét palackozzák.
A természetes ásványvizeket háromféle
változatban − szénsavval dúsítva, enyhén
szénsavas formában és szénsavmentesen − palackozzák. Ahazai fogyasztók hagyományosan a szénsavval dúsított termékeket kedvelik jobban, de a növekedési
ütem a csendes, és szénsavmentes ásványvizeknél lényegesen gyorsabb.
A hazai palackozott vizek döntõ többsége természetes ásványvíz, de − a nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen − forrásvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz,
és ivóvíz is van forgalomban.
Külföldrõl napjainkig jelentõsebb volumenben nem érkezetek palackozott vizek, így a választék ebben a termék csoportban jellemzõen hazai termék. Az export sem számottevõ.
Átlagos idõjárást feltételezve is az elmúlt években tapasztaltakhoz képest lassuló növekedéssel számolhatunk 2007ben az ásványvizeknél. Kedvezõtlen
nyár esetén a növekedési ütem nagyobb
lassulása prognosztizálható.
Szerzõ: Kiss Gáborné titkár
Magyarországi Üdítõital-, Gyümölcsléés Ásványvízgyártók Szövetsége
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(Ásvány)vízkutak kútszerkezetének vizsgálata
Szongoth Gábor
NUR

ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ÁSVÁNYVÍZKUTATÁS A LEGIGÉNYESEBB FELADAT A VÍZKUTATÁSBAN, MIVEL ITT
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖKÉLETESEN TISZTA, EGYENLETES MINÕSÉGÛ,
BAKTÉRIUM- ÉS ÜLEDÉKMENTES VIZET KELL TERMELNI. AZ ÁSVÁNYVÍZ A LEGÉRTÉKESEBB VÍZ, NÉHÁNY LITER ÁRA EGY KÖBMÉTER IVÓVÍZ ÁRÁNAK FELEL MEG. A MINÕSÉGÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT FOKOZOTT KÖVETELMÉNYEK A KUTATÁSBAN ÉS
A KÚT KIVITELEZÉSÉBEN IS JELENTKEZNEK. MAGYARORSZÁG IGEN GAZDAG ÁSVÁNYVIZEKBEN ÉS MINDENT MEG KELL TENNIE AZ ÁSVÁNYVÍZ JÓ MINÕSÉGÉNEK
MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN. AZ ÁSVÁNYVÍZ MINÕSÍTÉS IGEN SZIGORÚ FELTÉTELEINEK
CSAK TÖKÉLETESEN KIVITELEZETT KÚTBÓL TERMELT VÍZ FELELHET MEG. EZÉRT
SZÜKSÉG LEHET ALKALMANKÉNT AZ ÁSVÁNYVÍZKUTAK SZABVÁNYOS (MÉLYFÚRÁSGEOFIZIKAI, KÚTSZERKEZET VIZSGÁLATI, HIDRODINAMIKAI MÉRÉS, FELSZÍNI ÉS
MÉLYSÉGI GÁZ/VÍZMINTAVÉTEL STB.)VIZSGÁLATÁRA.
A SZERZÕ NÉHÁNY PÉLDÁN KERESZTÜL HÍVJA FEL A FIGYELMET A KÚTHIBÁKRA
ÉS AZOK KIJAVÍTÁSÁNAK LEHETÕSÉGÉRE.

INHALT
MINERALWASSER-PROSPEKTIEREN IST DIE ANSPRUCHSVOLLSTE AUFGABE DES WASSERPROSPEKTIERENS, WEIL HIER, UNTER ALLEN UMSTÄNDEN, EIN ABSOLUT KLARES,
BAKTERIEN- UND SEDIMENTFREIES WASSER MIT FESTER QUALITÄT HERGESTELLT WERDEN MUSS. MINERALWASSER IST DAS ALLERWERTESTE WASSER. EINIGE LITER DAVON
KOSTEN SOVIEL WIE EIN KUBIKMETER TRINKWASSER. DIE AN DIE QUALITÄT GESTELLTEN HOHEN ANFORDERUNGEN MELDEN SICH AUCH BEIM PROSPEKTIEREN UND BEI DER
BRUNNENAUSFÜHRUNG. UNGARN IST SEHR REICH AN MINERALWASSER UND ES MUSS
ALLES GETAN WERDE UM DIE GUTE QUALITÄT DER MINERALWÄSSER ZU SCHÜTZEN.

EIN WASSER, DAS AUS EINEM PERFEKT AUSGEFÜHRTEN BRUNNEN GEWONNEN
WIRD KANN DIE STRENGEN BEDINGUNGEN DER QUALIFIZIERUNG FÜR MINERALWASSER ERFÜLLEN. DESHALB KANN ES NOTWENDIG SEIN DIE MINERALBRUNNEN DEM
STANDARD ENTSPRECHEND (TIEFBOHREN UND GEOPHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG,
UNTERSUCHUNG DER BRUNNENSTRUKTUR, HYDRODYNAMISCHER TEST, GAS/WASSER
PROBENENTNAHME USW.) HIN UND WIEDER ZU PRÜFEN. DURCH BEISPIELE RICHTET
DER AUTOR DIE AUFMERKSAMKEIT AUF DIE BRUNNENFEHLER UND AUF DIE ALTERNATIVEN DER FEHLERKORRIGIERUNG.

SUMMARY
THE PROSPECTING FOR MINERAL WATER IS THE MOST SOPHISTICATED TASK IN WATER
PROSPECTING, SINCE HERE A BACTERIA- AND SEDIMENT-FREE, PERFECTLY CLEAN
WATER OF CONSTANT QUALITY SHOULD BE PRODUCED. MINERAL WATER IS THE MOST
VALUABLE WATER OF ALL. THE PRICE OF SOME LITRES OF MINERAL WATER EQUALS
TO THAT OF ONE CUBIC METRE OF DRINKING WATER. THE HIGH-LEVEL REQUIREMENTS SET FOR WATER QUALITY APPEAR ALSO IN THE PROCESS OF WATER PROSPECTING AND WELL IMPLEMENTATION. HUNGARY IS VERY RICH IN MINERAL WATERS AND
EVERY EFFORT HAS TO BE MADE IN ORDER TO PROTECT AND PRESERVE THE HIGH
QUALITY OF THE MINERAL WATER. ONLY WATER EXPLOITED FROM A PERFECTLY CONSTRUCTED WELL CAN MEET THE VERY STRICT REQUIREMENTS OF MINERAL-WATER
QUALIFICATION. THEREFORE, IT MAY OCCASIONALLY BE NECESSARY TO CARRY OUT
THE STANDARD EXAMINATION (THROUGH DEEP-DRILLING GEOPHYSICAL MEASUREMENTS, WELL-STRUCTURE SURVEY, HYDRODYNAMIC EXAMINATION, SURFACE AND
SUBSURFACE GAS/WATER SAMPLING, ETC.) OF THE MINERAL-WATER WELLS. THE
AUTHOR CALLS THE ATTENTION − THROUGH SOME EXAMPLES − TO WELL FAILURES
AND ALSO TO THE ALTERNATIVES OF FIXING THEREOF.

„Minden kúthiba oka felderíthetõ,
csak megfelelõ számú és minõségû
mérést kell helyesen értelmezni.”

A fúrt kutak szerkezetének döntõ hányada a felszín alatt van, csupán a kútfej szerelvényt, a szivattyúházat és az egyéb gépészeti berendezéseket lehet látni. A látható részek sokat elárulnak a kútról, pl. a
felszíni szerelvények állapota, a kút közeli körzetében levõ szennyezõ forrás
(istálló, ipari üzem) stb., azonban a jó
minõségû víz termelése szempontjából
döntõ jelentõsége van a kút szerkezetének. Pontosan kell tudni, mely rétegek
vannak beszûrõzve, ebbõl melyek és milyen arányban termelnek, kizárták-e palástcementezéssel a felszíni (szennyezett) vizek beszivárgásának lehetõségét,
zárnak-e a tömszelencék és a csõtoldások, nem lyukas-e a szûrõcsõ, kerül-e
„idegen” víz a kútba, milyen állapotban
van a szûrõ és a szûrõváz mögötti tér,
van-e feltöltõdés a kútban és ha igen, mi
az oka? Mindezen kérdések fontosak a
kút mûködtetése során és meghatározóak
a kút hasznosításának és élettartamának
tervezésénél. Sok esetben a kutak (fõleg
a régiek) egyáltalán nincsenek dokumentálva, csak „folyik” belõlük a víz, de ki
tudja meddig, mennyi és milyen minõségben? Amíg a kút jól mûködik és nem
homokol, nem szennyezett a vize, nem
csökken a hozam, nem változik a nyugalmi és az üzemi vízszint, nincs probléma,
de ha valami hirtelen megváltozik, azonnal fontos lesz a kútszerkezet ismerete.
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a.

b.

c.
1. ábra. Mérések egy ásványvíz termelõ kútban
a − mélyfúrás-geofizikai, b − kútvizsgálati, c − hidrodinamikai
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A dokumentált kutak adatai sokszor hibásak: az elírás, a hiányos vagy a téves
adatszolgáltatás és fõleg a mûszeres ellenõrzés hiánya miatt.
A továbbiakban néhány érdekes példán
keresztül mutatjuk be, hogyan lehet vizsgálni a kutak állapotát és ezzel biztosítani
az ásványvizek egyenletes, jó minõségét.
Elõször egy pozitív példát mutatunk
be: ismertetjük az egyik ásványvíz termelõ kút mélyfúrás-geofizikai és kútvizsgálati méréseit (1. ábra).
A kút a Balaton-felvidéken található, a
Káli-medencében. Apalackozott víz a repedezett dolomitból származik. Az elvégzett komplex geofizikai mérések
alapján készítettük el a rétegsort és adtuk
meg a szûrõzendõ szakaszt 46−54 méter
között. A hidrodinamikai mérések alapján megállapítható, hogy a szûrõ a megfelelõ helyre került és teljes hosszban termel, a hozam 2/3 részét a szûrõ alsó fele
adja, ami nagyon jó összhangban van az
elvégzett geofizikai mérésekkel*.
A kapacitás és visszatöltõdés vizsgálatok szerint a kút hidrodinamikai paraméterei átlagosak.
A második példa egy szikvízkészítõ
üzem új kútjának ellenõrzõ vizsgálatát
mutatja be (2. ábra). A természetes gamma görbét a mélyfúrás-geofizikai mérések során vettük fel és kijelöltük a szûrõzendõ réteg helyét. A szûrõ 70−80 cmrel feljebb került a tervezettnél (valószínûleg a szûrõzés elõtt összeszûkült a fúrás alja), így a szûrõ legfelsõ része vízzáró rétegbe (agyag) került, ezért nem is
termel. A beáramlás helyét az áramlásmérés mellett a hõmérséklet és a folyadék átlátszóság görbe is jól mutatja: a
lyuk talpán a szonda iszapban ül (nem
lett a kút alja kitisztítva), majd a beáramlás kezdetén (101 m) kitisztul a víz, a beáramlás helyén a víz kissé zavaros, de a
zavarosság mértéke kicsi, az átlátszóság
közel van a 100%-hoz (tiszta víz). Az
áramlásmérésbõl számított hozamgörbe
szerint a szûrõ egyenletesen termel az
egész szakaszon.
Ez a mérés egy új ivóvízkút átadásakor
készült. A természetes gamma szelvény
alapján kijelölt helyre került a szûrõ (3.
ábra), a hõmérséklet, az iszapellenállás
(folyadék vezetõképesség) és az áramlásmérés szerint a beáramlás a teljes szûrõ mentén egyenletesen oszlik el. A folyadék átlátszóság mérés jelzi, hogy beáramláskor finom szemcse jut a kútba,
ami az áramló víz gyenge szállítóképessége miatt nem kerül a felszínre, hanem a

2. ábra
Mérések egy szikvízüzem kútjában

3. ábra
Vízmû kút

4. ábra
Homokoló kút vizsgálata

*[látszólagos fajlagos ellenállás szelvény: a kõzetek repedezettségével, illetve szemcseméretével (a pórusokban levõ elektrolit mennyiségével) arányos fizikai tulajdonság; sûrûség; porozitás; akusztikus hullámkép: a kõzetben való hanghullám terjedés idõ-amplitúdó diagramja; természetes gamma szelvény: a kõzetekre jellemzõ radioaktív sugárzás szintje (agyag − magas;
homok − alacsony)]
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kút alján összegyûlik. A felszínrõl nézve
a kút látszólag jó, de a homok valószínûleg rövidesen eltömedékeli a kút alját.
A rétegváz rossz kiképzése és a szûrõszita méret helytelen megválasztása miatt a
kutat rövidesen betétszûrõzni kell.
Homokoló kút
Új kút vizsgálatát végeztük, a feladat a
termelési profil (a termelt hozam megoszlása a szûrõzött szakaszok között, az
áramlásmérés alapján) megállapítása
volt (4. ábra).
Az áramlásmérés szerint mindkét szûrõ a teljes szakaszon termel, körülbelül
egyenletes eloszlásban. Mindezt megerõsíti a hõmérsékletmérés is. Mivel az
áramlásmérõ és hõmérsékletmérõ szondánk tartalmaz optikai átlátszóság és
iszapellenállás (vezetõképesség) mérõ
detektort is, így ezeket a szelvényeket is
felvettük. Ebbõl megállapítható, hogy az
új kút 41 méternél, a felsõ szûrõ tetejénél
homokol. (Nagy valószínûséggel a csõátmenet szétcsúszott.)
Az iszapellenállás és az optikai átlátszóság mérés szerint a 86 méteres kútban
71 méterig iszapos felülepedés van, ami
egy új kút esetén nem megengedhetõ!
Javaslat: szûrõrakat csere.

5. ábra. Bakteriális szennyezõdés okának felderítése

Bakteriális szennyezõdés
Az egyik ásványvíztermelõ kútban bakteriális szennyezés volt, ezért kérték a
kútvizsgálati mérést (5. ábra). Az eredetileg acélcsöves kútba régebben PVC betétcsövet építettek, valószínûleg homokolódási problémák miatt. Ez nehezítette
a vizsgálatot, mert csak a belsõ (PVC csõ)
állapotát lehetett felmérni. A mérésekbõl
a következõket állapítottuk meg:
• a belsõ szûrõ az akusztikus hullámkép szerint 196,0−202,5 méter között van, tehát nincs tökéletesen
szemben a külsõ acélcsövön levõ
perforációkkal,
• a PVC csõ több helyen sérült (53 és
85 méter körül) a lyukátmérõ és a
differenciál hõmérséklet mérés alapján,
• a két csõ közötti gyûrûs térben pangó
víz van, aminek a vízszintje változik
termelés közben.
Mindebbõl azt a következtetést vontuk
le, hogy a kútba a sérülés(ek)nél kerül a
szennyezõdés a gyûrûstérben pangó vízbõl. A gyûrûstérbe a külsõ (acél) csövön
át kerülhet a bakteriális szennyezés csõ(toldási) hiba, és a palástcementezés hiánya miatt. Ezt a betétcsõ miatt nem lehetett megvizsgálni.
Javaslat: ki kell cserélni a régi PVC be-
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6. ábra. Hozamcsökkenés okának felderítése

tétcsövet újra, de azt folytonossági hiány
nélkül, centírozva és végig kavicsolva
kell telepíteni.
Hozamcsökkenés
A kút hozama visszaesett, a feladat az ok
megállapítása volt.
A kútban komplex kútvizsgálati méréseket végeztünk (6. ábra), melyek alapján az alábbi megállapításokat tesszük:
• az akusztikus hullámkép mérés szerint a felsõ szûrõ 1,5 méterrel rövidebb a megadottnál,
• a lyukátmérõ mérés szerint a tömszelence egy méterrel feljebb van a

megadottnál és a 2 acélcsõ belsõ felülete igen rossz állapotban van,
• a közbensõ rakat cementpalástja az
akusztikus hullámkép mérés szerint
84−74 m között jó, 74 métertõl gyenge,
• az áramlásmérés szerint a II. szûrõnek csak az 1/3 része és a III. szûrõnek csak az alsó fele termel,
• a szûrõk állapotát az akusztikus
lyukfaltelevízióval vizsgáltuk meg
(7. ábra). A felvételen jól látszik,
hogy a II. szûrõn lerakódás van,
ezért ez a szûrõ csak 115,5 méter körül termel. A legalsó szûrõnél a
helyzet hasonló, a felsõ szakasz alig
termel a lerakódás miatt.
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8. ábra. Szûrõ átjárható tiszta résekkel

7. ábra. Lyukfaltelevíziós felvétel

Az eredeti termelési szint visszaállításához a szûrõk tisztítását javasoltuk.
Videokamerás felvételek
szûrõkrõl
A kutak belsejének állapota több módszerrel vizsgálható (lyukátmérõ mérés,
akusztikus lyukfaltelevízió), de a legárnyaltabb képet a videokamerás felvétel
adja (8., 9. és 10. ábra). Ez csak egy rendkívül modern, nagyon jó felbontású
kamerával végezhetõ el, amelynek „szeme” nem csak elõre lát, de egy adott helyen körbe is forgatható.
Az alábbi felvételeket ásványvíz termelõ kutak szûrõzött szakaszán végeztük, a képek önmagukért beszélnek.
Fenti példákban bemutattuk, hogy a
fúrásokban és a kutakban végzett korszerû mûszeres vizsgálatok segítségével jó

vízkutak építhetõk; megismerhetõ és dokumentálható a meglévõ kutak felszín
alatti szerkezete és állapota, illetve kimutathatók az esetleges kúthibák (bakteriális szennyezés, homokolódás, feltöltõdés, hozamcsökkenés stb.), tervezhetõ a
kutak teljesítménye és optimális mûködtetése, elvégezhetõ a karbantartás vagy a
javítás.
Apéldák alapján megállapítható: szükség van a kutak ellenõrzõ vizsgálatára elsõsorban a kút építésekor és bizonyos
rendszerességgel a használat során is,
mert akkor kevesebb meglepetés érheti a
kút üzemeltetõjét.

Szerzõ: Szongoth Gábor
geofizikus
Geo-Log Kft.

9. ábra
Új kút szûrõje homok lerakódással

10. ábra
Kalcit kirakódás a szûrõ felületén

Balogh Sándor 1939−2007
2007. március 8-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh Sándor barátunk, a Vitapress
Kft. tulajdonosa, ügyvezetõ igazgatója, a
„Szentkirályi ásványvíz” sikerének megteremtõje.
Balogh Sándor 1939-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Budapesti
Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végezte, ahol 1965-ben az élelmiszeripari szakon szerzett vegyészmérnöki diplomát.
1974-tõl a Közép-Magyarországi Pincegazdaság borászati vezetõje. Ezen idõszak
alatt fejlesztették ki kollégáival a ma is népszerû Márka üdítõital családot. 1977-tõl a
Szikrai Állami Gazdaság ágazat vezetõje. Irányításával kezdõdött meg a Piroska márkanevû szörpök gyártása. 1984-ben jött létre a
görög-magyar Olympos Gyümölcslé Elõállító Kft., melynek 1991-ig mûszaki igazgatója

volt. Itt hozta létre a Top-Joy gyümölcslé termékcsaládot. 1989-ben megalapította a Dunaharaszti központú Vitapress Kft-t. Bevezet-

te a Marina márkanév alatt forgalmazott szörp
és üdítõital családot, amelyek gyártására
1992-ben Szentkirályon üzemet hozott létre.
A szentkirályi telephelyen az italgyártáshoz
kutat fúratott, melynek vízét 1995-ben törzskönyvezték és „Szentkirályi ásványvíz” néven hoztak forgalomba. Az ásványvíz 2002ben a „Párisi Víz Világkiállításon” a csendes
víz kategóriában elsõ díjat nyert.
Hihetetlen megérzéseinek, munkabírásának, alkotóképességének köszönhetõen a magyar élelmiszeripar egyik kiválóságává küzdötte fel magát, halálával szinte pótolhatatlan
ûrt hagyva maga után.
Március 13-án szeretett családja mellett
gyermek és felnõttkori barátai, régi és új munkatársai, tisztelõi, Szentkirály és Dunaharaszti dolgozói vettek tõle végsõ búcsút.
(Dr. Sz T.)
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30 éves a SIÓ
Éves gazdasági és jubileumi sajtótájékoztató
Budapest, 2007. március 7. Corinthia Grand Hotel Royal
ÖSSZEFOGLALÓ
STABIL PIACI POZÍCIÓ, FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS, KIEGYENSÚLYOZOTT, HATÉKONY
GAZDÁLKODÁS ÉS JÓ PÉNZÜGYI MUTATÓK JELLEMEZTÉK A LEGNAGYOBB HAZAI
GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÓ, A 30 ÉVES SIÓ-ECKES KFT. ELMÚLT KÉT ÉVÉT. 2006-BAN
STRATÉGIAI IRÁNYVÁLTÁSSAL ÚJ NÖVEKEDÉSI PÁLYÁRA ÁLLÍTOTTÁK A CÉGET, AMI
A VÁRAKOZÁSOK SZERINT MEGALAPOZZA A KÖVETKEZÕ NÉGY-HÉT ÉVES IDÕSZAKOT. A NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2005-HÖZ KÉPEST MINTEGY 50 SZÁZALÉKKAL KÖZEL 15
MILLIÁRD FORINTRA NÖVEKEDETT, S AZ ÜZEMI EREDMÉNY ESETÉBEN MINTEGY 70
SZÁZALÉKOS PLUSZT SIKERÜLT KIGAZDÁLKODNI.

INHALT
STABILE MARKTPOSITION, KONTINUIERLICHES WACHSTUM, AUSGEGLICHENE UND
EFFEKTIVE GESCHÄFTSSTRATEGIE UND GUTE FINANZIELLEN KENNZIFFERN HABEN DIE
LETZTEN 2 JAHRE DES GRÖßTEN UNGARISCHEN FRUCHTSAFTHERSTELLERS, DIE 30
JAHRE ALTE SIÓ-ECKES AG, CHARAKTERISIERT. IM 2006 WURDE DIE FIRMA, DURCH

EINEN STRATEGIEWECHSEL, AUF EINEN NEUEN WACHSTUMSWEG GESTELLT, DIE NÄCHSTEN 4−7 JAHRE VORAUSSICHTLICH BEGRÜNDET WIRD. IM VERGLEICH ZUM JAHR
2005 NAHM DER NETTO GESCHÄFTSUMSATZ MIT 50% AUF 15 MILLIARDEN HUF ZU
UND BEZÜGLICH DER BETRIEBERGEBNISSE KONNTE DIE FIRMA EIN PLUS VON 70%
ERREICHEN.

SUMMARY
STABLE

MARKET POSITION, CONTINUOUS GROWTH, BALANCED AND EFFECTIVE
BUSINESS STRATEGY AND GOOD FINANCIAL RATIOS HAVE CHARACTERIZED THE PAST
TWO YEARS OF THE LEADING HUNGARIAN FRUIT JUICE PRODUCER, THE 30-YEAROLD SIÓ-ECKES LTD. IN 2006 THE COMPANY SET ON A NEW GROWTH PATH
THROUGH INTRODUCING A STRATEGIC CHANGE IN BUSINESS, WHICH IS EXPECTED TO
ESTABLISH THE FOLLOWING 4-7-YEAR PERIOD. THE NET SALES REVENUE HAS INCREASED BY SOME 50% TO ALMOST 15 BILLION HUF, AS COMPARED WITH THE FIGURES OF 2005. CONSIDERING THE OPERATING RESULTS SOME PLUS OF 70% COULD
BE REALIZED.

50 százalékkal nõtt a SIÓ-ECKES forgalma 2006-ban
Stabil piaci pozíció, folyamatos növekedés,
kiegyensúlyozott, hatékony gazdálkodás és
jó pénzügyi mutatók jellemezték a legnagyobb hazai gyümölcslégyártó, a SIÓECKES Kft. elmúlt két évét. 2006-ban stratégiai irányváltással új növekedési pályára állították a céget, ami a várakozások szerint megalapozza a következõ négy-hét éves idõszakot. A nettó árbevétel 2005-höz képest mintegy 50 százalékkal közel 15 milliárd forintra
növekedett, s az üzemi eredmény esetében
mintegy 70 százalékos pluszt sikerült kigazdálkodni.
„Innováció, hatékony költséggazdálkodás,
versenyképesség, egyenletes és kiemelkedõ
minõség, fogyasztói bizalom, egyedi márkaépítés, és szélesedõ disztribúció voltak sikerünk kulcstényezõi” − emelte ki Fazekas Endre
ügyvezetõ igazgató a SIÓ-ECKES Kft. sajtótájékoztatóján. A cég pozitív jövõképpel és határozott, a tartós piacvezetõi pozíciót biztosító
tervekkel valamint egy olyan márkával rendelkezik, amely egy generáció óta rendkívül ismert és népszerû. A SIÓ-ECKES Kft. az idén
ünnepli a cég „zászlóshajójának” számító,
1977-ben útjára indított SIÓ márka 30 éves
fennállását.
Bár az elmúlt évben a makrogazdasági környezet kiszámíthatatlansága a fogyasztókat is
elbizonytalanította, a magyarországi gyümölcslépiac vezetõ szereplõje, a SIÓ-ECKES
ennek ellenére jelentõs sikerekre tekinthet
vissza. Az ügyvezetõ igazgató szerint mindez
egyrészt a dinamikusan bõvülõ gyümölcsléértékesítésnek, másrészt a Szentkirályi ásványvíz tavaly megkezdett forgalmazásának
köszönhetõ.
A SIÓ-ECKES nettó árbevétele az erõs
piaci verseny ellenére is jelentõsen, közel 50
százalékkal emelkedett: a 2005. évi 9,9 milliárd után 2006-ban megközelítette a 15 mil-
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liárd forintot. A 220−230 fõt foglalkoztató
cég nemcsak megõrizte, de tovább szilárdította vezetõ pozícióját az alkoholmentes üdítõitalok piacán.
A Siófok melletti Balatonszéplakon található vállalat a több mint 4,5 milliárd forintos
forgalombõvülés mellett üzemi eredményét
tekintve is kiemelkedõ, 70 százalékos növekedést könyvelhetett el. Ez döntõen a cég
piaci stratégiájának, hatékony költséggazdálkodásának és portfolió-menedzsmentjének
köszönhetõ.
„Csupán a kedvezõtlen külsõ körülmények
akadályozták meg, hogy kiemelkedõ évnek
minõsíthessük az elmúlt évet. A forint évközi
mélyrepülése, valamint a narancskoncentrátum beszerzési árának megduplázódása közel
200 millió forint többletköltséget okozott a
vállalatnak, amelyet az erõs piaci verseny
mellett nem lehetett érvényesíteni a fogyasztói árakban” − mondta el Fazekas Endre.
A belföldi értékesítés növekedése mellett
2006-ban dinamikusan bõvült a cég exportja
is, elsõsorban a környezõ országokba. Az
exportértékesítés azonban így is mindössze a
teljes forgalom 3,5 százalékát, 3 millió litert
képvisel. Ugyanakkor fontos, hogy a cég letûzte zászlaját ezeken a piacokon is, s a kivitel
eredményjavító hatása sem elhanyagolható.
Az elmúlt két évben a beruházások alap-

vetõen a technológia és a töltõsorok modernizálására irányultak. Ebben az idõszakban teljesen megújult a literes töltõkapacitás, és két,
óránként kilencezer darab kapacitással mûködõ SIG Combibloc 1,0 literes töltõsort telepítettek. A SIÓ legelsõ termékeit idézi a kiskiszerelésû termékek töltésére alkalmas Gualapack alumíniumzacskóra emlékeztetõ csomagolása. A töltõkapacitás növelésének célja
a növekedés technológiai megalapozása volt.
A SIÓ-ECKES Kft. az ország egyik legjelentõsebb gyümölcsfeldolgozója, és itt dolgozzák fel a legtöbb magyar termelõtõl származó õszi- és kajszibarackot, körtét és almát.
A SIÓ gyümölcslevek kiváló ízüket annak
köszönhetik, hogy azok saját gyártású gyümölcsvelõbõl készülnek, megõrizve a gyümölcs valódi levét, ízét, zamatát is, ellentétben a koncentrátumból gyártott termékekkel.
Az elmúlt évben közel 15 ezer tonna gyümölcsbõl készült tízezer tonna velõ, amely
több száz hazai gyümölcstermelõnek biztosít
stabil megélhetést.
A stratégia alappillérei egyszerûek, átláthatóak és megfelelnek a SIÓ-ECKES Kft.
hagyományainak, erõsségeinek.
− Erõteljes és hiteles márkákra támaszkodnak.
− Megõrzik az „innovációs motor” szerepet.
− A marketingkommunikációt a márkák
építésére, erõsítésére koncentrálják − érzelmi kötõdést, elkötelezettséget alakítanak ki.
− A disztribúciós erõ és képesség fejlesztése elengedhetetlen, mert csak így
lehet fenntartani a versenyképességet a
nagy multinacionális cégekkel szemben.
− Egyedi hangulatot építenek, hogy a
márkát erõteljesen megkülönböztessék a
többitõl.
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E célok megvalósításának érdekében
2006-ban erõteljes portfoliótisztítást hajtottak végre. Beszüntették a Suzy termékcsalád
és a SIÓ Ice Tea gyártását, a Multiplusz termékeknél megszokott ízek pedig átkerülnek a
SIÓ Könnyû és Zamatos termékcsaládba.
Az elmúlt év jelentõs és meghatározó stratégiai döntése volt a Szentkirályi Ásványvíz
Kft.-vel kötött tíz éves együttmûködési megállapodás. Ennek nyomán a SIÓ-ECKES Kft.
lett a Szentkirályi ásványvíz kizárólagos magyarországi forgalmazója, s az együttmûködés megteremtette annak lehetõségét, hogy az
értékesítési és disztribúciós szervezet tekintetében a legerõsebb gyümölcslégyártóként a
SIÓ-ECKES felzárkózzon a két nagy multinacionális üdítõital-gyártó mögé.
A SIÓ márkanév alatt forgalmazott termékek összértékesítése 54 millióról 58 millió
literre nõtt 2006-ban, s ezzel a SIÓ termékek
szegmensükben tavaly ismét megelõzték versenytársaikat. A SIÓ továbbra is piacvezetõ
gyümölcslémárka Magyarországon.
Az ugyancsak a cég portfoliójába tartozó
Hohes C termékcsalád tavalyi értékesítése
szerényen növekedett, és elérte a 15 millió
litert. Ebben a szegmensben − száz százalékos gyümölcslevek − erõsödött a legnagyobb mértékben a piaci verseny, egyrészt
a kereskedelmi márkák másrészt a jól ismert
nemzetközi márkák erõsödése miatt.
Vélhetõen a SIÓ Prémium gyümölcslevek
és nektárok kedvezõ növekedésének is következménye, hogy a Granini értékesítése
2006-ban nem emelkedett a 2005. évhez képest, azaz tavaly is hárommillió liter fogyott
belõle, csakúgy, mint a megelõzõ évben.
A 2005-ben piacra került, saját fejlesztésû,
csökkentett kalóriatartalmú SIÓ Könnyû és
Zamatos termékcsalád az elmúlt évben is
erõteljes, dinamikus növekedést mutatott. A
korábban már sikeresen szereplõ SIÓ Drinx
gyümölcsital új ízzel bõvült 2006-ban.
A vállalat saját márkáinak hazai értékesítése két százalékkal 77 millió literre nõtt.
A Balaton-parti gyümölcslégyártó piaci
részesedése az AC Nielsen piackutató adatai
szerint 2006-ban mennyiségét tekintve 18,9
százalékot, értékét tekintve ennél többet, közel 25 százalékot tett ki. A magasabb minõséget képviselõ száz százalékos gyümölcslevek
szegmensében a cég 28,7 illetve 33,7 százalékos részesedést mondhat magáénak. A nektárok (45−50% százalékos gyümölcstarta-

lom) piacán 11,9 illetve 15,4 százalékos, míg
a gyümölcsitalok (12−25 százalékos gyümölcstartalom) piacán 16,9 illetve 21,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik.
A SIÓ-ECKES továbbra is meghatározó
szereplõ a gasztronómiai értékesítés területén, ahol az AC Nielsen adatai szerint a gyümölcslevek között 47 százalékos piaci részesedést ért el tavaly. Mindez alátámasztja,
hogy jó elgondolásra alapozták azt a 2002ben indított stratégiai programot, amelynek
célja a vendéglátóipari értékesítés középpontba helyezése volt.
Jelentõsen bõvült 2006-ban a hazai gyümölcslépiac: az AC Nielsen adatai szerint
összességében mintegy 5 százalékkal több
ilyen terméket értékesítettek a magyar piacon, mint 2005-ben. A fejenkénti gyümölcslé/italfogyasztás ezzel 40 literre nõtt. A növekedés motorja elsõsorban a száz százalékos
gyümölcslevek és a magas gyümölcstartalmú
nektárok valamint a hozzáadott vitaminokat,
illetve ásványi anyagokat tartalmazó funkcionális termékek értékesítése volt.
Ízek tekintetében ma is a narancs a legnépszerûbb. Ezt követi az õszibarack, ugyanakkor feljövõben vannak a vegyes ízek és a
funkcionális termékek, amelyek hamarosan
várhatóan egyre nagyobb részt fognak kiszakítani a piacból.
A Magyar Élelmiszerkönyv gyümölcslevekre és nektárokra vonatkozó elõírásainak
megváltoztatásával Magyarország az elsõk
között fogadta el és alkalmazta az Európai
Unió elõírásait, megelõzve több nyugat-európai EU-tagállamot. Valószínûleg e változásnak is köszönhetõ, hogy az elmúlt két évben
az új, magas gyümölcstartalmú nektárok termékköre bõvült rendkívül dinamikusan, és itt
az átlagot meghaladó fogyasztásnövekedés
tapasztalható.
2007-ben a SIÓ-ECKES tovább kívánja
erõsíteni piaci pozícióit, és a piaci átlag feletti
forgalomnövekedést tervez. A gyümölcsleveknél 4−5 százalékos, az ásványvizeknél 20
százalékos bõvülést szeretnének elérni. Az
árbevétel elõreláthatólag eléri a 18 milliárd
forintot.
Az eredmény várhatóan nem haladja meg a
2006. évit, mivel a jelentõsen emelkedõ költségeket és a termékdíjat a cég nem hárítja át a
fogyasztókra, illetve a többlet árbevételbõl
eredõ forrásokat a cég a piacépítésre, a hosszú
távú növekedés fenntartására fordítja.

Mindennek érdekében 2007-ben a vállalat
jövõje szempontjából meghatározó stratégiai
döntések születtek. Leállt a Granini kartondobozos termékek gyártása és forgalmazása.
A nagy gyümölcstartalmú nektárokat a SIÓ
márka keretein belül forgalmazzák, ezzel a
lépéssel is erõsítve az idén harminc éves
márka helyzetét. Minden, Graniniban megszokott, népszerû íz a jövõben SIÓ nektárként
kapható, és új ízek is megjelentek, mint pl. a
SIÓ meggynektár. Az elsõ tapasztalatok rendkívül kedvezõek, a forgalmi adatok nagyon
biztatóak.
A SIÓ-ECKES emellett további termékinnovációkat is tervez. 2007 elején megújult,
még alacsonyabb kalóriatartalmú a Könnyû
és Zamatos termékcsalád. Az eddig öt ízben
kapható SIÓ Prémium termékcsalád a Granini kivonásával összefüggésben új ízvariánsokkal − eperkoktél, meggynektár, pink
grapefruit nektár, narancs maracuja nektár,
multivitamin gyümölcslé − jelent meg. Két új
ízzel, sportkupakos 0,5 literes PET palackos
kiszerelésben bõvül a Vitatigris termékcsalád.
A cég menedzsmentje meggyõzõdéssel
vallja, hogy az üzleti élet szereplõinek társadalmi kötelezettségei vannak a tágabb és
szûkebb közösséggel szemben. Ezért támogatja pl. a Heim Pál Gyermekkorházat valamint a Gyermekélelmezési Alapítványt.
Harminc éve, 1977-ben töltötték az elsõ
SIÓ termékeket Siófokon. Visszatekintve az
elmúlt három évtizedre: a márka fejlõdése
igazi sikertörténet. A SIÓ azon kevés hazai
márka közé tartozik, amelyek nemcsak túlélték a rendszerváltás gazdasági viharait, hanem meg is erõsödtek azóta. Ez döntõen az
Eckes-Granini csoportnak köszönhetõ,
amely Európa egyik legnagyobb szakmai
befektetõjeként állította új pályára a céget
1993-ban.
A legnépszerûbb SIÓ Õszibarack, Kajszibarack, Vilmoskörte, Alma és Narancs termékeket aranyszínû dobozban vehetik majd
le a vásárlók a polcokról − s ehhez a promócióhoz jelentõs nyeremények is kapcsolódnak.
A SIÓ-ECKES Kft. tulajdonosa az EckesGranini Group GmbH., Európa piacvezetõ
gyümölcslégyártója, amelynek leányvállalatai
Németországon kívül kilenc országban vannak
jelen, termékei pedig több mint hetven országban kaphatók.

Az elõzõ (VII. évfolyam 4. sz.) számban hibásan jelent meg Vas Károly professzor úr életrajzi adata, melyet az alábbiakban helyesbítünk: Prof.
Dr. Vas Károly akadémikus (+1919 Mosonmagyaróvár, +1981 Budapest) 1941-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mûszaki Egyetemen. 1941−1944-ig az Egyetem Élelmiszerkémiai Tanszékén, 1944−1948 Országos Mezõgazdasági Ipari Kísérleti Intézet, 1948−1959 Konzerv-, Hús- és Hûtõipari Kutató Intézet, 1959−1967 Kertészeti és Szõlészeti Fõiskola tanszékvezetõ egyetemi tanára, 1964−1966, majd 1972−1978
ENSZ tisztviselõként a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Élelmiszertartósító Osztályának vezetõje, 1976-tól haláláig a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója. Az „Acta Alimentaria” címû angol nyelvû akadémiai folyóirat alapító fõszerkesztõje.
A cikk 85. oldal harmadik hasáb, 21 sor végén 1961 helyett: 1959

*
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Felpezsdülõ Coca-Cola eredmények
Hatodik éve kétszámjegyû növekedés a palackozó vállalatnál
2007. március 6., Dunaharaszti − Kimagasló eredményekkel zárta a tavalyi
esztendõt a 28 országban jelen lévõ,
43.000 embert foglalkoztató athéni
székhelyû Coca-Cola Hellenic Bottling
Company (CCHBC). A cégcsoport 13
százalékkal növelte forgalmát, adózott
nyeresége pedig megközelítette a 100
milliárd forintot. A nemzetközi eredményekkel párhuzamosan a hazai
leányvállalat is kétszámjegyû forgalom- és bevétel-növekedést produkált,
megõrizve ezzel magyarországi piacvezetõ szerepét.
„Sikerünk egyik kulcsa, hogy vásárlóink igényeire válaszolva folyamatosan
bõvítjük választékunkat, szénsavmentes
üdítõink részesedése ma már eléri a teljes
gyártott mennyiség harmadát. Sõt, a
CCHBC a tejtermékek forgalmazásában
is érdekeltté vált a ciprusi Lanitis Bros.
felvásárlásának köszönhetõen − kommentálta az eredményeket Doros Constantinou, a Coca-Cola Hellenic Bottling
Company vezérigazgatója.
A cégcsoport 2006-ban a The CocaCola Company-val együttmûködve megvásárolta a prémium minõségû ásványvizeket forgalmazó olasz Fonti Del Vulture vállalatot, valamint Szerbia vezetõ
gyümölcslégyártóját, a Fresh & Co társaságot. A CCHBC új piacokat is meghódí-

tott, tavaly óta Cipruson is jelen van teljes termékválasztékával.
A Coca-Cola Hellenic Bottling Company 2006. évi fõbb eredményei:
• 13%-os, azaz mintegy 10 milliárd literes forgalomnövekedés 2005-höz
viszonyítva.
• Adózott nyereség 95 milliárd forint
(378 millió euró), ami 18%-os növekedés 2005-höz képest.
A társaság hazai leányvállalata − a
Coca-Cola Beverages (Magyarország)
Kft. − is kétszámjegyû forgalom- és bevétel-növekedést produkált 2006-ban,
megõrizve ezzel magyarországi piacvezetõ szerepét. A cég stratégiájának alappillére a folyamatos választékbõvítés, a
társaság a Yoppi Kft. tavalyi megvásárlásával a forró italok piacának is jelentõs
szereplõjévé vált. Kiemelkedõ esemény
volt továbbá a tartósítószer- és szénsavmentes termékek (gyümölcslevek és jeges
teák) elõállításra alkalmas, 4,2 milliárd
forint értékû aszeptikus töltõsor októberi
üzembe helyezése Dunaharasztiban.

„Idén újabb aszeptikus sort adunk át,
az elsõsorban európai piacokra termelõ
létesítményt mintegy 6 milliárd forintból
valósítjuk meg. A gyártás várhatóan
2007 végén indul el.” − számolt be az idei
tervekrõl Tarsoly József, a Coca-Cola
Beverages (Magyarország) Kft. ügyvezetõ igazgatója.

*
A Coca-Cola Beverages (Magyarország)
Kft. az athéni központú, 28 országot átfogó Coca-Cola Hellenic Bottling Company hazai vállalata. A dunaharaszti
székhelyû, két palackozó üzemet és tíz
regionális elosztóközpontot mûködtetõ
cég 1200 dolgozót foglalkoztat, éves termelõ kapacitása pedig eléri az egymilliárd litert. Az üdítõk elõállításához használt nyersanyagok és alapanyagok mintegy kétharmadát belföldi szállítók biztosítják. A Coca-Cola mostanáig 100 milliárd forintot meghaladó összeget fordított magyarországi gyártókapacitásának
kialakítására és fejlesztésére.
A cég választékában szénszavas üdítõitalok (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Lift, Kinley), természetes ásványvizek (NaturAqua), juice-ok, nektárok és gyümölcsitalok (Cappy, Cappy Ice
Fruit), sportitalok (Powerade), valamint
jeges tea (Nestea) egyaránt megtalálhatók.

30 éves a SIÓ
Éves gazdasági és jubileumi sajtótájékoztató
Budapest, 2007. március 7. Corinthia Grand Hotel Royal
50 százalékkal nõtt a SIÓ-ECKES forgalma 2006-ban

Stabil piaci pozíció, folyamatos növekedés, kiegyensúlyozott, hatékony gazdálkodás és jó pénzügyi mutatók jellemezték a legnagyobb hazai gyümölcslégyártó, a SIÓ-ECKES Kft. elmúlt két évét.
2006-ban stratégiai irányváltással új növekedési pályára állították a céget, ami a
várakozások szerint megalapozza a következõ négy-hét éves idõszakot. A nettó
árbevétel 2005-höz képest mintegy 50
százalékkal közel 15 milliárd forintra növekedett, s az üzemi eredmény esetében
mintegy 70 százalékos pluszt sikerült kigazdálkodni.
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„Innováció, hatékony költséggazdálkodás, versenyképesség, egyenletes és
kiemelkedõ minõség, fogyasztói bizalom, egyedi márkaépítés, és szélesedõ
disztribúció voltak sikerünk kulcstényezõi” − emelte ki Fazekas Endre ügyvezetõ igazgató a SIÓ-ECKES Kft.
szerdai sajtótájékoztatóján. A cég pozitív jövõképpel és határozott, a tartós
piacvezetõi pozíciót biztosító tervekkel
valamint egy olyan márkával rendelkezik, amely egy generáció óta rendkívül ismert és népszerû. A SIÓECKES Kft. az idén ünnepli a cég

„zászlóshajójának” számító, 1977-ben
útjára indított SIÓ márka 30 éves fennállását.
Bár az elmúlt évben a makrogazdasági
környezet kiszámíthatatlansága a fogyasztókat is elbizonytalanította, a magyarországi gyümölcslépiac vezetõ szereplõje, a SIÓ-ECKES ennek ellenére jelentõs sikerekre tekinthet vissza. Az ügyvezetõ igazgató szerint mindez egyrészt
a dinamikusan bõvülõ gyümölcslé-értékesítésnek, másrészt a Szentkirályi ásványvíz tavaly megkezdett forgalmazásának köszönhetõ.
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A SIÓ-ECKES nettó árbevétele az erõs
piaci verseny ellenére is jelentõsen, közel 50 százalékkal emelkedett: a 2005.
évi 9,9 milliárd után 2006-ban megközelítette a 15 milliárd forintot. A 220−
230 fõt foglalkoztató cég nemcsak megõrizte, de tovább szilárdította vezetõ
pozícióját az alkoholmentes üdítõitalok
piacán.
A Siófok melletti Balatonszéplakon található vállalat a több mint 4,5 milliárd
forintos forgalombõvülés mellett üzemi
eredményét tekintve is kiemelkedõ, 70
százalékos növekedést könyvelhetett el.
Ez döntõen a cég piaci stratégiájának, hatékony költséggazdálkodásának és portfolió-menedzsmentjének köszönhetõ.
„Csupán a kedvezõtlen külsõ körülmények akadályozták meg, hogy kiemelkedõ évnek minõsíthessük az elmúlt évet. A
forint évközi mélyrepülése valamint a
narancskoncentrátum beszerzési árának
megduplázódása közel 200 millió forint
többletköltséget okozott a vállalatnak,
amelyet az erõs piaci verseny mellett
nem lehetett érvényesíteni a fogyasztói
árakban” − mondta el Fazekas Endre.
A belföldi értékesítés növekedése mellett 2006-ban dinamikusan bõvült a cég
exportja is, elsõsorban a környezõ országokba. Az exportértékesítés azonban így
is mindössze a teljes forgalom 3,5 százalékát, 3 millió litert képvisel. Ugyanakkor fontos, hogy a cég letûzte zászlaját
ezeken a piacokon is, s a kivitel eredményjavító hatása sem elhanyagolható.
Az elmúlt két évben a beruházások
alapvetõen a technológia és a töltõsorok
modernizálására irányultak. Ebben az
idõszakban teljesen megújult a literes
töltõkapacitás, és két, óránként kilencezer darab kapacitással mûködõ SIG
Combibloc 1,0 literes töltõsort telepítettek. A SIÓ legelsõ termékeit idézi a kiskiszerelésû termékek töltésére alkalmas
Gualapack alumíniumzacskóra emlékeztetõ csomagolása. A töltõkapacitás
növelésének célja a növekedés technológiai megalapozása volt.
A SIÓ-ECKES Kft. az ország egyik
legjelentõsebb gyümölcsfeldolgozója, és
itt dolgozzák fel a legtöbb magyar termelõtõl származó õszi- és kajszibarackot,
körtét és almát.
A SIÓ gyümölcslevek kiváló ízüket
annak köszönhetik, hogy azok saját gyártású gyümölcsvelõbõl készülnek, megõrizve a gyümölcs valódi levét, ízét, zamatát is, ellentétben a koncentrátumból
gyártott termékekkel. Az elmúlt évben
közel 15 ezer tonna gyümölcsbõl készült
tízezer tonna velõ, amely több száz hazai
gyümölcstermelõnek biztosít stabil megélhetést.
A stratégia alappillérei egyszerûek, átláthatóak és megfelelnek a SIÓ-ECKES
Kft. hagyományainak, erõsségeinek.

− Erõteljes és hiteles márkákra támaszkodnak.
− Megõrzik az „innovációs motor”
szerepet.
− A marketingkommunikációt a márkák építésére, erõsítésére koncentrálják − érzelmi kötõdést, elkötelezettséget alakítanak ki.
− A disztribúciós erõ és képesség fejlesztése elengedhetetlen, mert csak
így lehet fenntartani a versenyképességet a nagy multinacionális cégekkel szemben.
− Egyedi hangulatot építenek, hogy a
márkát erõteljesen megkülönböztessék a többitõl.
E célok megvalósításának érdekében
2006-ban erõteljes portfoliótisztítást hajtottak végre. Beszüntették a Suzy termékcsalád és a SIÓ Ice Tea gyártását, a
Multiplusz termékeknél megszokott ízek
pedig átkerülnek a SIÓ Könnyû és Zamatos termékcsaládba.
Az elmúlt év jelentõs és meghatározó
stratégiai döntése volt a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-vel kötött tíz éves együttmûködési megállapodás. Ennek nyomán
a SIÓ-ECKES Kft. lett a Szentkirályi ásványvíz kizárólagos magyarországi forgalmazója, s az együttmûködés megteremtette annak lehetõségét, hogy az értékesítési és disztribúciós szervezet tekintetében a legerõsebb gyümölcslégyártóként a SIÓ-ECKES felzárkózzon a két
nagy multinacionális üdítõital-gyártó
mögé.
A SIÓ márkanév alatt forgalmazott termékek összértékesítése 54 millióról 58
millió literre nõtt 2006-ban, s ezzel a SIÓ
termékek szegmensükben tavaly ismét
megelõzték versenytársaikat. A SIÓ továbbra is piacvezetõ gyümölcslémárka
Magyarországon.
Az ugyancsak a cég portfoliójába tartozó Hohes C termékcsalád tavalyi értékesítése szerényen növekedett, és elérte
a 15 millió litert. Ebben a szegmensben
− száz százalékos gyümölcslevek − erõsödött a legnagyobb mértékben a piaci
verseny, egyrészt a kereskedelmi márkák
másrészt a jól ismert nemzetközi márkák
erõsödése miatt.
Vélhetõen a SIÓ Prémium gyümölcslevek és nektárok kedvezõ növekedésének is következménye, hogy a Granini
értékesítése 2006-ban nem emelkedett a
2005. évhez képest, azaz tavaly is hárommillió liter fogyott belõle, csakúgy, mint
a megelõzõ évben.
A 2005-ben piacra került, saját fejlesztésû, csökkentett kalóriatartalmú SIÓ
Könnyû és Zamatos termékcsalád az elmúlt évben is erõteljes, dinamikus növekedést mutatott. A korábban már sikeresen szereplõ SIÓ Drinx gyümölcsital új
ízzel bõvült 2006-ban.
A vállalat saját márkáinak hazai érté-

kesítése két százalékkal 77 millió literre
nõtt.
A Balaton-parti gyümölcslégyártó piaci részesedése az AC Nielsen piackutató
adatai szerint 2006-ban mennyiségét tekintve 18,9 százalékot, értékét tekintve
ennél többet, közel 25 százalékot tett ki.
A magasabb minõséget képviselõ száz
százalékos gyümölcslevek szegmensében a cég 28,7 illetve 33,7 százalékos részesedést mondhat magáénak. A nektárok (45−50% százalékos gyümölcstartalom) piacán 11,9 illetve 15,4 százalékos,
míg a gyümölcsitalok (12−25 százalékos
gyümölcstartalom) piacán 16,9 illetve
21,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik.
A SIÓ-ECKES továbbra is meghatározó szereplõ a gasztronómiai értékesítés
területén, ahol az AC Nielsen adatai szerint a gyümölcslevek között 47 százalékos piaci részesedést ért el tavaly. Mindez alátámasztja, hogy jó elgondolásra
alapozták azt a 2002-ben indított stratégiai programot, amelynek célja a vendéglátóipari értékesítés középpontba helyezése volt.
Jelentõsen bõvült 2006-ban a hazai
gyümölcslépiac: az AC Nielsen adatai
szerint összességében mintegy 5 százalékkal több ilyen terméket értékesítettek
a magyar piacon, mint 2005-ben. Afejenkénti gyümölcslé/italfogyasztás ezzel 40
literre nõtt. Anövekedés motorja elsõsorban a száz százalékos gyümölcslevek és
a magas gyümölcstartalmú nektárok valamint a hozzáadott vitaminokat, illetve
ásványi anyagokat tartalmazó funkcionális termékek értékesítése volt.
Ízek tekintetében ma is a narancs a legnépszerûbb. Ezt követi az õszibarack,
ugyanakkor feljövõben vannak a vegyes
ízek és a funkcionális termékek, amelyek
hamarosan várhatóan egyre nagyobb
részt fognak kiszakítani a piacból.
A Magyar Élelmiszerkönyv gyümölcslevekre és nektárokra vonatkozó
elõírásainak megváltoztatásával Magyarország az elsõk között fogadta el és
alkalmazta az Európai Unió elõírásait,
megelõzve több nyugat-európai EU-tagállamot. Valószínûleg e változásnak is
köszönhetõ, hogy az elmúlt két évben az
új, magas gyümölcstartalmú nektárok
termékköre bõvült rendkívül dinamikusan, és itt az átlagot meghaladó fogyasztásnövekedés tapasztalható.
2007-ben a SIÓ-ECKES tovább kívánja erõsíteni piaci pozícióit, és a piaci
átlag feletti forgalomnövekedést tervez.
A gyümölcsleveknél 4−5 százalékos, az
ásványvizeknél 20 százalékos bõvülést
szeretnének elérni. Az árbevétel elõreláthatólag eléri a 18 milliárd forintot.
Az eredmény várhatóan nem haladja
meg a 2006. évit, mivel a jelentõsen
emelkedõ költségeket és a termékdíjat a
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cég nem hárítja át a fogyasztókra, illetve
a többlet árbevételbõl eredõ forrásokat a
cég a piacépítésre, a hosszú távú növekedés fenntartására fordítja.
Mindennek érdekében 2007-ben a vállalat jövõje szempontjából meghatározó
stratégiai döntések születtek. Leállt a
Granini kartondobozos termékek gyártása és forgalmazása. A nagy gyümölcstartalmú nektárokat a SIÓ márka keretein belül forgalmazzák, ezzel a lépéssel
is erõsítve az idén harminc éves márka
helyzetét. Minden, Graniniban megszokott, népszerû íz a jövõben SIÓ nektárként kapható, és új ízek is megjelentek,
mint pl. a SIÓ meggynektár. Az elsõ tapasztalatok rendkívül kedvezõek, a forgalmi adatok nagyon biztatóak.
A SIÓ-ECKES emellett további termékinnovációkat is tervez. 2007 elején
megújult, még alacsonyabb kalóriatar-

talmú a Könnyû és Zamatos termékcsalád. Az eddig öt ízben kapható SIÓ Prémium termékcsalád a Granini kivonásával összefüggésben új ízvariánsokkal −
eperkoktél, meggynektár, pink grapefruit nektár, narancs maracuja nektár,
multivitamin gyümölcslé − jelent meg.
Két új ízzel, sportkupakos 0,5 literes PET
palackos kiszerelésben bõvül a Vitatigris
termékcsalád.
A cég menedzsmentje meggyõzõdéssel vallja, hogy az üzleti élet szereplõinek társadalmi kötelezettségei vannak a
tágabb és szûkebb közösséggel szemben.
Ezért támogatja pl. a Heim Pál Gyermekkorházat valamint a Gyermekélelmezési Alapítványt.
Harminc éve, 1977-ben töltötték az
elsõ SIÓ termékeket Siófokon. Visszatekintve az elmúlt három évtizedre: a
márka fejlõdése igazi sikertörténet. A

SIÓ azon kevés hazai márka közé tartozik, amelyek nemcsak túlélték a rendszerváltás gazdasági viharait, hanem
meg is erõsödtek azóta. Ez döntõen az
Eckes-Granini csoportnak köszönhetõ,
amely Európa egyik legnagyobb szakmai befektetõjeként állította új pályára a
céget 1993-ban.
A legnépszerûbb SIÓ Õszibarack, Kajszibarack, Vilmoskörte, Alma és Narancs termékeket aranyszínû dobozban
vehetik majd le a vásárlók a polcokról − s
ehhez a promócióhoz jelentõs nyeremények is kapcsolódnak.
A SIÓ-ECKES Kft. tulajdonosa az
Eckes-Granini Group GmbH. , Európa
piacvezetõ gyümölcslégyártója, amelynek leányvállalatai Németországon kívül
kilenc országban vannak jelen, termékei
pedig több mint hetven országban kaphatók.

Az INTERVITIS INTERFRUCTA
2007. április 22−26. között több mint 600 kiállítóval várja
az egész világról érkezõ 40.000 szakmai látogatóját
Magyarország a fókuszban
Budapest. „Világelsõk vagyunk a gyümölcs-, gyümölcslé- és bortermelési szakvásárok tekintetében − és arra törekszünk, hogy ezt a Pole
Position-t tovább erõsítsük 2007-ben”, − nyilatkozta Thomas Brandl, a Messe Stuttgart szóvivõje budapesti prezentációja alkalmából.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a DWV (Német Bortermelõk Szövetsége) és a Messe Stuttgart 2007. április 22−26-ig több mint 600 kiállítót és
40.000 szakembert vár. A kiváló szakmai programok is, számos nemzetközi szimpózium és workshop kontinensünk több mint ezer borászati és gyümölcslé szakemberét csábítja Stuttgartba. Dr. Rudolf Nickenig a DWV IVIF keretprogramokért felelõs fõtitkára óriási visszhangról, a 30 elõadásra befutott 100 jelentkezõrõl számolt be.
2007. április 22. és 26. között a borászok és gyümölcsitalok gyártóinak világtalálkozója lesz Stuttgart. A háromévente megrendezésre kerülõ INTERVITIS INTERFRUCTA az elmúlt években nemzetközi méreteket öltött. A külföldi kiállítók száma 2004-ben 34%, a külföldi látogatóké pedig 25% volt. Az 578 kiállító 26 országból érkezett, a 40.689 szakmai látogató pedig 76 nemzetet képviselt, jelen volt mind az öt
kontinens. Az INTERVITIS INTERFRUCTA globális kompetenciáját jól mutatja, hogy idõközben Bécsben, a chilei Talca-ban, a dél-afrikai Fokvárosban „fiókkiállításai” is vannak, és a továbbiakban Kínában és Oroszországban is szeretne jelen lenni.
Mindenek elõtt a felfejlõdõ közép-európai országok, de az utóbbi idõkben a tengeren túliak is használják az INTERVITIS INTERFRUCTA információs lehetõségeit, itt értesülnek a szõlõtermelés és a modern technológiai beruházások legújabb trendjeirõl. A 2004-es évben
megháromszorozódott a fejlõdõ bornemzetekbõl (Bulgária, Románia, Moldávia, Görögország, Horvátország, Szlovénia, Csehország és
Ukrajna) érkezõ szakmai látogatók száma, − de összehasonlítva a 2001-es évvel, kétszer annyian érkeztek Franciaországból, Kanadából,
Ausztriából, Magyarországról, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Törökországból és Oroszországból is. „Stuttgartban jelen lenni egyszerûen
kötelezõ!” − mondta Florence Menard (Pellenc, Franciaország), amikor mérleget vont a 2004. évi IVIF után. „A németeket utánzó borászokat és a kelet-európaiakat csak ott lehet mind egyszerre elérni.” Franciaországból és Olaszországból, a két TOP-bortermelõ országból már a
múltban is sokan vették az irányt Stuttgart felé, hogy informálódjanak a trendekrõl és termékekrõl, 2007 áprilisában az INTERVITIS
INTERFRUCTA reméli, hogy még többen látogatnak el Dél-Európa feltörekvõ bornemzeteibõl.
AZ INTERVITIS INTERFRUCTA 2007 ismételten több kiváló programot és értékes keretprogramot kínál, melyekre az egész világról
várnak vendégeket. Akongresszusi program része „Innovációk a pincegazdaságban” címû 8. Nemzetközi Szimpózium, valamint a „Technika a bortermelésben” 8. Nemzetközi Szimpózium, és „Biobortermelés” 2. Nemzetközi Szimpózium, de lesz Európa-fórum is, ahol a nyugat-európai bortermelõk és a feljövõben levõ dél-európaiak kapcsolatának bõvítése a téma. Teljesen új a programban két nemzetközi tanácskozás, az elsõ címe a „Rizling és borturizmus”, a második pedig „Közép-európai ifjú borászok találkozója”. A magas szakmai színvonalat
biztosítandó nagy magán borgazdaságok, szövetkezetek és oktatási intézmények kiváló szaktudással rendelkezõ képviselõi vesznek részt a
„Nagymenõk” mellett. A tengeren túlról érkezõkkel megismertetik a híres német borvidékeket és borászati képzési intézményeket.
ANemzetközi Gyümölcslé Gyártók a 2007. évi INTERVITIS INTERFRUCTAidején Stuttgartban olyan csúcsszervezetek, mint az IFU, AIJN
és VdF égisze alatt több workshop-ot és tanácskozást szerveznek. Agyümölcstermesztés területén, melynek az IVIF a jövõben tágabb teret kíván
szentelni, elõször rendeznek nemzetközi tanácskozást „Regionális profil kialakítása fokozott diszkont-marketing eszközökkel” címen.
Az INTERVITIS INTERFRUCTA 2007-ben lesz utoljára Stuttgartban a régi vásárterületen. Most készül a 800 millió értékû beruházás a
stuttgarti repülõtér mellett, amely Európa legkorszerûbb vásárvárosa lesz, a csarnokainak területe eléri a 100.000 négyzetmétert. A projekt
hatalmas növekedést hozhat az IVIF-nek, valamint minden jelentõs szakvásárnak ezen a kétszeresére nõtt vásárterületen.
További információk: www.messe-stuttgart.de<http://www.messe-stuttgart.de>; www.intervitis-interfructa.com< http://www.intervitis-interfructa.com>
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Szabó József (1822-1894)
az elsõ magyar hidrogeológus

Dr. Dobos Irma
ÖSSZEFOGLALÓ
A KÁRPÁT-MEDENCE LEÍRÓ JELLEGÛ VÍZÜGYI IRÁNYÚ MUNKÁK UTÁN NAGY ÁTTÖRÉST JELENTETT SZABÓ JÓZSEF KUTATÁSI EREDMÉNYE. LEFEKTETTE A KORSZERÛ VÍZKUTATÁS ALAPJAIT, ÍGY TISZTÁZTA A HÉVÍZ ÉS A KESERÛVÍZ GENETIKÁJÁT,
MEGALAPOZTA A GEOTERMIKUS GRADIENS SZÁMÍTÁSÁT, KIMUTATTA A FÖLDTANI

WASSERS AUF. ER LEGTE DEN GRUND ZUR KALKULIERUNG DER GEOTHERMISCHEN
GRADIENTEN UND ER ERWIES DIE ROLLE DER GEOLOGISCHEN FORMATIONEN IN
DEM CHEMISCHEN CHARAKTER DES THERMALWASSERS.

KÉPZÕDMÉNYEK SZEREPÉT A HÉVÍZ VEGYI JELLEGÉBEN

THE

INHALT
NACH

DEN DESKRIPTIVEN STUDIEN ÜBER DIE HYDROGEOLOGIE DER KARPATENBECKEN BEDEUTETE DAS FORSCHUNGSERGEBNIS VON JÓZSEF SZABÓ EINEN
GROßEN DURCHBRUCH. ER LEGTE DEN GRUND DES MODERNEN WASSERPROSPEKTIERENS UND DAMIT KLÄRTE ER DIE GENETIK DES THERMAL- UND BITTER-

A XIX. század elsõ felében a földtan
még kizárólag leíró tudomány, amelyre
tulajdonképpen nagy szükség volt, hiszen az adatok összegyûjtése teremtette
meg az alapot azok rendszerezésére, éspedig a földkéreg szervetlen fejlõdésének és a szerves élet kialakulásának kidolgozásához. A leíró irányzatból így
alakult ki az oknyomozó, jelenség-kutató, átfogó jellegû tudomány. Ezzel egyidejûleg a mindinkább bõvülõ földtani
ismeretanyag áttekintését és mûvelését
lassanként már egy szakember nem tudta végrehajtani. Elindult a földtan széttagolódása és kialakultak az egy-egy
szakterület képviselõi, a specialisták.
A század földtani tudományának
egyik nagy vívmánya volt a jelenkori
földtani erõk mûködésének elismertetése a földtani múltra vonatkoztatva, s ennek kiemelkedõ képviselõje Lyell
Charles (1797−1875). Az õ nyomdokain haladt Szabó József is (1822−
1894), aki számos tanulmányában kifejezésre juttatta ilyen jellegû álláspontját,
s különösen nagy jelentõségû a „continentális emelkedésrõl és süllyedésrõl”
összeállított munkája (1862), amelyben
a Duna teraszainak segítségével lehetõség nyílott a belsõ-kontinentális emelkedés és süllyedés tényét megfigyelései
alapján kimutatni (Kriván, 1961).
Szabó József sokirányú munkássága
közül talán a legkevésbé ismert vízföldtani kutatása és annak eredményei, éppen ezért alig találunk erre hivatkozást
az elmúlt több mint 100 év alatt. Vadász
Elemér professzor is kesereg egyik ké-
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SUMMARY
EXPLORATION RESULTS ISSUED BY JÓZSEF SZABÓ MEANT A REAL BREAKTHROUGH AFTER THE HYDROGRAPHICAL STUDIES DESCRIBING THE CARPATHIAN
BASIN. HE LAID THE FOUNDATION FOR THE MODERN WATER PROSPECTING,
CLEARED UP THE GENETICS OF THERMAL- AND BITTER WATER, ESTABLISHED THE
BASIS FOR CALCULATING THE GEOTHERMAL GRADIENT AND DETECTED AND
DEMONSTRATED THE ROLE OF THE GEOLOGICAL FORMATIONS IN THE CHEMICAL
PROPERTY OF THERMAL WATERS.

sõi munkájában (1967), hogy Szabó József alapvetõ vízföldtani megfigyelései
a mai összesítõ munkákban többnyire figyelmen kívül maradnak és ezek mellõzése számos tévedésre, újrafelfedezéshez vezethet, ezért is indokoltnak láttuk,
hogy e kiemelkedõ szakember személyét és munkásságát errõl az oldaláról is
bemutassuk.
Már munkásságának kezdetén, az
1850-es években sokat foglalkozott elsõsorban a budai keserûvizekkel, a Fürdõsziget és Buda meleg forrásaival.
Vízföldtani munkájának késõbb is köz-

ponti kérdésterülete Buda, majd Budapest különbözõ tipusú vizének vizsgálata, így természetes, hogy az ivóvíz kérdése is több alkalommal felmerült nála,
sõt feljegyzései arról tanúskodnak, hogy
minden vizsgálatkor, kutatáskor nagy figyelmet szentelt a vízkérdéseknek. Észlelései kiterjedtek a rétegvízre, a talajvízre, a karsztvízre, a forrásokra, a folyóvizekre és azok minden fontos paraméterére. Rendszeresen feljegyezte a levéltári, az egyéb történeti adatokat, s
ezek felhasználásával vázolta fel többek
között korát messze meghaladó elemzését a paleohidrográfiai kutatásban jelentõs, a Duna magyarországi szakaszának
építõ és pusztító tevékenységének vizsgálatát.
Szabó József az elsõ olyan kiváló geológus hazánkban, aki vízföldtani munkájának középpontjába a folyamatok összefüggéseit, oknyomozó vizsgálatát helyezte, ezért is kiemelkedõk és elõremutatók ilyen irányú megállapításai.
A sikeres életút
A hegyvidék, az ásványok és a kõzetek
nagy ismerõje és kutatója az Alföld szülötte. 1822. március 14-én Kalocsán
született, s errõl a Belvárosi Plébánia
anyakönyvi bejegyzése tanúskodik. Apja Szabó Ferencz József az érseki uradalom fõpénztárnoka volt, anyja hódosi
Karácsonyi Kata. Õse, a Fertõszentmiklóson lakott Szabó János I. Lipót királytól nemességet kapott, majd ennek
egyik dédunokája Márton az 1700-as
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évek elején az érseki uradalomban hivatali munkát vállalt. Így történt azután,
hogy a család a Sopron megyei Dõrbõl
Kalocsára költözött és még Szabó József
testvére Szabó Ferenc is az érseki uradalom fõorvosa tovább folytatta a család e
hagyományát.
Elemi és középiskolai tanulmányait,
majd miután a „retorikát és a poézist” is
Kalocsán elvégezte, 1837 õszén a pesti
egyetemen 2 évig bölcsészetet, majd a
„just” ugyancsak 2 évig hallgatta és kiváló eredménnyel 1841-ben befejezte.
Joggyakorlatát Selmecbányán végezte
Hänrich Ferenc a kincstári uradalmak
fõügyvédjénél, aki kiváló szolgálati bizonyítvánnyal látta el. E közben ismerte
meg a bányászéletet, a kõzetek és az ásványok csodálatos világát, s ennek hatására 1842-ben az akadémián újból megkezdi a tanulást, s azt 1846-ban be is fejezte. Különösen a kohászat keltette fel
érdeklõdését és már 1844-ben öccsével
beutazta Morvaországot, Sziléziát, Galiciát, Porosz- és Oroszország határos részeit. Errõl az útjáról naplója tájékoztat
bennünket. Ugyancsak 1846-ban szerzi
meg az ügyvédi diplomát.
Hamar rájött, hogy milyen nagy fontosságú az idegen nyelvek elsajátítása és
már igen korán hozzáfogott azok tanulásához. Beszélt és írt németül, latinul,
franciául és angolul; értett olaszul, szlovákul és görögül. Sokoldalú mûveltsége
még zenei ismeretekkel is kiegészült és
az akadémia ének- és zenekarát vezette,
sõt õ maga is szerzett zenedarabokat.
Akadémiai tanulmányai befejezése
után fizetés nélküli gyakornok a zsarnócai ezüstkohónál, 1847-ben a nagybányai bányakerülethez napidíjas gyakornokká nevezték ki. Felsõbányán az „érckémlõ” hivatalban a magyar fogalmazásra alkalmazták. Ugyanakkor a budai
József ipartanodánál a vegytan és kézmûtani tanszék elnyeréséért adta be kérvényét a legjobb bizonyítványokkal ellátva. Közöttük szerepelt br. Ritterstein
Ágost kamaragróf ajánló levele is. Hivatkozott beadványában az elkészült bányamûszótárra és egyéb munkájára. Ennek ellenére a tanári állást nem õ, hanem
Nendtvich Károly kapta meg. Sérelmét
hamar orvosolta Kossuth Lajos pénzügyminiszter, és a bányászati osztályra
segédfogalmazónak nevezte ki (1848).
A következõ évben Pest kerületi salétrom-fõfelügyelõje, és ugyanakkor az ország többi részén, az Alföldön és Erdélyben a salétromtermelõ helyeket felkereste, tapasztalatait összegyûjtötte,
késõbb publikálta.
A szabadságharc után a mineralógiát a
zoológiától elkülönítették, akkor a fel-

kínált mineralógiai tanszék supplensi állását elfogadta. További elõrehaladása
érdekében 1851-ben a bölcsészdoktori
oklevelet megszerezte, s még ebben az
évben részt vett a londoni elsõ iparmûkiállításon, s azt hat hónapon keresztül,
mint bizottsági tag tanulmányozhatta.
1853-ban beutazta Svájc, Francia- és
Németország nagy részét. 1852 és 1854
között a kémia tanszék helyettesítését is
elvállalta. Ennek ellenére felmentették
eddigi állásából és kinevezték a budai
állami fõreáliskola rendes tanárának.
Ezt az eljárást magyar nevének és érzelmének lehet tuldajdonítani, amely nem
kedvezett a németesítõ politikának.
Ilyen sok megaláztatás után is tovább élt
Szabó József becsvágya és mindenképpen el akarta érni kitûzött célját. Idejét
további tanulással, kutatómunkával töltötte el, ami végül is meghozta a sikert.
A Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, a Természettudományi Társulat elsõ titkára lett. A külföldi szakkörök is felfigyelnek rá és a bécsi Földtani
Intézet levelezõ, a párizsi nemzeti akadémia tagjává választja.
1857-ben a pesti kereskedelmi akadémiához a kémia és a kísérleti fizika tanáráva nevezik ki, 1860-ban már az
intézet igazgatója. 1860-ban ismét megbízzák Peters Károly távozásával az
ásványtani tanszék helyettesítésével.
Ezután a kormány is felfigyel Szabó Józsefre és több helyen igénybe vette tudását, s nem véletlen, hogy 1862-ben az
egyetem ásványtani tanszék rendes tanárának kinevezik.
Nagy szorgalmának és sokoldalú tudásának köszönhetõ, hogy viszonylag
igen korán megírja az elsõ magyar nyelvû Geológia címû könyvét (1882), majd
elõadásainak anyagát 1893-ban egy
újabb könyvben foglalja össze.
Szabó József legfelsõ elismeréséül
kapta meg 1890-ben a szentmiklósi elõnévvel új nemesi levelét. Számos kitüntetése kiemelkedõ oktató és alkotó munkáját bizonyítja.
A fõvárosi ivóvízellátás
Az 1800-as évek elsõ évtizedeiben rendkívül rossz vízellátási viszonyok uralkodtak Pesten és Budán és ezen kívánt a
két város vezetõsége javítani. Pesten a
lakosság részben ásott kutakból fedezte
ivóvízszükségletét, részben utcai árúsoktól Duna-vizet vásárolt. A megoldáshoz vezetõ utat a Magyar Tudományos
Akadémia pályázati kiírása nyitotta meg
és az elsõ díjat Szabó József „Pest-Buda
környékének földtani leírása” címû
munkája nyerte el (1858). Ebben részle-

tesen elemzi a két város földtani viszonyait, és megállapításai akkor teljesen
újszerûek voltak, ugyanakkor azok még
ma is helytállóak. Földtani szelvényei
nagyon jól ábrázolják a felszín alatti elsõ vízadó réteg, a dunai kavics elterjedését, vastagságát és részletesen leírja
Váctól a Csepel sziget déli részéig az
idõsebb képzõdményeket is. A kavicsréteg leírása közben megemlíti, hogy a
Margitszigeten a középkorban a homokból aranyat mostak.
A víz utánpótlásáról is kialakítja véleményét, s arról úgy nyilatkozik: hogy
„a kavicsképlet látja el Pest kútjait vízzel, mely egyrészt bele a Dunából szivárog, másrészt kelet felõl az ottani homok, kavics és durva mész magaslatokból. E város azon részeiben, hol e képlet
a felületig tart, a víz jobb, mint azokban,
hol hordott és szerves részekel kevert
föld képezi a felsõ réteget”. Közegészségügyi szempontból nagyon lényeges
volt az ásott kutakkal feltárt ivóvíz (talajvíz) minõségének, a szennyezettség
eredetének megállapítása, továbbá a fekü agyagréteg elterjedésének körvonalazása. Ilyen irányú munkássága azért is
volt nagyon értékes, mivel éppen sokoldalú feldolgozása teremtette meg az
alapot a vízmûvek tervezéséhez.
Az ivóviz-beszerzéshez olyan kutatási
módszert dolgozott ki, amellyel lefektette
a korszerû vízkutatás alapjait. Elsõ lépésként azt kívánta megállapítani, hogy
van-e egyáltalán a városnak olyan része,
ahol jó minõségû vizet lehet feltárni. Ennek érdekében a 65 kútból vett minta
vizsgálata azt bizonyította, hogy a legrosszabb minõségû a víz a belvárosi
Duna parton, a legjobb a Lipótvárosban
„az új épülettõl (a „Neugebäude” a Szabadság tér helyén volt nagy laktanya),
illetve a Tudományos Akadémiától északra esõ városrészben és a Dunaparton”.
A többször megismétlõdõ nagy pusztítással járó járvány miatti elkeseredés
olyan nagy fokú volt, fõleg a pesti oldalon, hogy a város vezetõsége 1867-ben
meghívta Lindley Vilmost, a neves londoni szakértõ-mérnököt, aki a Dunára
felszíni vízmû létesítését javasolta. A
költséges kivitelezést a város nem vállalta, helyette a Flottillen-platzon (a mai
belvárosi Kossuth téren) ideiglenes vízmûvet létesített egy kis mélységû kúttal.
Az újabb kolerajárvány azután a vízmû
bõvítését igényelte, s ezt az 1874-ben
megalakult „Fõvárosi Talajvizsgáló Bizottmány” munkája indította el. Ennek
vezetõ szakemberei a hidrológiai kutatás nagy úttörõi: Szabó József egyetemi
tanár, Zsigmondy Vilmos (1821−1888)
bányamérnök és Balló Mátyás (1844−
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1930) fõvárosi vegyész volt. Több mint
100 fúrással megvizsgálták a budaújlaki
parttól a Gubacsi-hídig a felszínközeli
kavicsréteget, több helyen nagyobb
mélységben is feltárták az alatta települt
agyagos képzõdményeket Számos kereszt- és hosszszelvény alapján a budaújlaki területet jelölték ki a végleges
vízmû helyéül. Késõbb az újpesti part
kutatása is napirenden szerepelt (Pusztai, 1969).
A fõváros vízellátása azonban továbbra is kérdéses maradt és megoldására
több javaslat is napvilágot látott. Ilyen
volt a nagyobb távolságról a források
bevezetése, mint pl. Tatáról, amelyhez
az ötletet a Bécs vízellátásának megoldása adta. A tatai Fényes-források bevezetését 1884-ben gróf Esterházy Miklós
javasolta. A források vízhozamát megmérettette, s azt 287 000 m3/nap-nak találták. A víz minõségét Balló Mátyás kifogástalannak minõsítette, a keménységét 20,5 nkf-nek állapította meg. Minden bizonnyal a következõ évben azért
tájékozódott Szabó József a helyszínen
„XLI. kirándulása” alkalmával a részletes eredményrõl, hogy meggyõzõdjön a
javaslat valódiságáról. Ekkor másolta le
Edward v. Risz mérnök 1885. szeptember 21-i feljegyzését Tata-Tatatóváros és
környékének ismertetését. A német
nyelvû anyag folyamatos szövegét sokszor hiányos és helyenként olvashatatlan gyorsírási részek szakítják meg. (Vadász, 1967).
Vadász Elemér, aki közölte a kézirat
másolatát, megvizsgálta Dornyai Béla
és Horusitzky Henrik Tatáról közölt
munkáját is és megállapította, hogy igen
alapos feldolgozásuk nem hivatkozik az
E. Risz feljegyzésére. Nem hanyagolható el viszont Szabó József helyesbítõ
megjegyzése a földtani képzõdmények
korára, a forrásvíz eredetére és feltárási
lehetõségeire. Érdekes a tatai forrásoknak a budaiakkal egységes víztükör felvetése, amelyet már Szabó József korai
írásában is megtaláljuk, de ezt az újabb
kutatások nem igazolják.
A tatai forrásokkal szemben Szabó József a gödi források foglalására és bevezetésére tett javaslatot. Annak ellenére,
hogy az összes vízhozamot 75 000
m3/nap-ra becsülte, a javaslatot nem fogadták el azzal az indokkal, hogy a vízigény növekedésével nem látszott biztosítottnak e megoldás késõbbi fejleszthetõsége (1885, 1887c).
A végsõ megoldás mégis a már 1884ben elkezdõdött nagyarányú hidrológiai
kutatás maradt, amely az újpesti Dunaparton Dunakesziig tartott (1886). A fúrások feldolgozását ismételten Szabó
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József végezte és a munka értékelésekor
figyelembe vette a vízgyûjtõ területrõl
beszivárgó 15 000 m3/nap vízmennyiséget és 90 000 m3/nap-ra becsülte a káposztásmegyeri kutak hozamát.
Budapest ivóvíz kérdése többször elõfordult nála még a késõbbi években is.
1887-ben már hangsúlyozza, hogy a
legnagyobb hatást rá a bécsi ivóvízellátás, illetve a párizsi és a new-yorki használati víz megoldása tette. Éppen ezért
továbbra is a gödi források bevezetését
látná a legjobb megoldásnak, bár nem
kizárt a Duna menti kavicsban tárolt víz
felhasználása sem. A víz elosztására a
Gellért-hegyre javasolna tározót építeni,
ami tulajdonképpen késõbb meg is valósult és még ma is mûködik (1887a).
Érthetõ, hogy miért foglalkozott olyan
behatóan a bécsi vízvezetékkel, illetve
ahhoz hasonlóan miért látta volna a fõváros vízellátásának megoldására ezt a
legjobb megoldást. Közleményében
részletezi a vízellátás hidrogeológiai és
a kiemelkedõ mûszaki megoldásokat.
Leírja, hogy a bécsi vízvezeték hossza
95 km és a fõforrás, a Kaiserbrunnen vize 24 óra alatt teszi meg az utat a
„Schneebergtõl” Bécsig. Miután a kiépített vezeték nem mindig tudja szállítani a szükséges vízmennyiséget, ezért
a Lajta-völgy egy nagyobb vastagságú kavics rétegére kutakat telepítettek,
s mivel ez is kevésnek bizonyult, ezért
a Schwarz folyó vizét táplálták be
a „Hochquellen-Wasserleitung”-ba. Felmerült a kettõs vezeték gondolata is,
hogy pl. a város öntözését Duna-vízzel
oldják meg. Ez ellen az osztrák egészségügyi szervek állást foglaltak arra hivatkozva, hogy a folyóvíz baktériummal
szennyezett és ez káros az egészségre.
Amerikai és kanadai példák viszont azt
mutatták, hogy mindkét helyen kettõs
vezetéket alkalmaznak és a nem ivóvizet folyóból nyerik (1887b).
Wein János, a Fõvárosi Vízmûvek elsõ igazgatója emlékiratában felsorolja
mindazokat (Szabó József, Ybl Miklós,
Balló Mátyás és Schamorzil János),
akik részt vettek a talajvizsgáló bizottság munkájában. Érdekes, hogy Zsigmondy Vilmost nem említi, pedig neki is
nagy érdemei voltak a fõváros vízmûvesítésének megoldásában (1888).
Hévízkutatási módszere
Nagy jelentõségû munkája mindenképpen a fõváros földtani felépítésének kimunkálása (1858a, 1879) és erre alapozva a hévizek gyógyvíz jellegének ismertetése. Szoros kapcsolat alakult ki az
egy évvel idõsebb Zsigmondy Vilmos

(1821−1888) bányamérnökkel, aki a hévízkutak kivitelezésével foglalkozott
(Dobos 1976). Feltételezhetjük, hogy
Szabó József kitûnõ munkái (1857a,
1860b) segítették a margitszigeti és a
városligeti, személyes megbeszéléseik
pedig a harkányi rendkívül eredményes
hévízkút létesítésében, bár errõl sem õ
publikációiban, sem Böckh János Zigmondy Vilmosról írott nekrológjában
nem tesz említést. Szabó József kisebb
közleményében határozottan kijelenti,
hogy „a budai melegforrások fõ fészke a
Lukácsfürdõ melletti Józsefhegy, s hogy
az ottani fõ hasadéktól sugároznak ki a
mellék ágak, a melyek nyílván a melegvíz messze szétmegy, a pesti parton fölfedezett kis melegvíz-eret is a budai Józsefhegyi fõ víztartó végkifolyásai egyikének tartom” (1860b). A konzultáció,
az ismeretek átadása annál is valószínûbb, mivel annak idején a harkányi I.
sz. kút tervezéséhez is kikérte Szabó
József véleményét, amelyre Schmidt E.
Róbert is hivatkozik (1969). Zsigmondy
Vilmos „A városligeti artézi kút Budapesten” címû munkájában idézi Szabó
József téves nézetére, aki „miszerint a
Budai hegység dolomitja nem víztartalmú” megállapítást tette. Lehetséges,
hogy úgy értelmezte, hogy maga a kõzet
nem tárol vizet, csak azt nem tette hozzá, hogy a repedésekbõl, hasadékokból
viszont jelentõs mennyiségû hévizet lehet nyerni (1878).
Eddig még kevéssé értékelte a szakma
a hévízforrások termékét a mésztufa, az
édesvízi mészkõ, a kovaüledékek képzõdésére és általános elterjedésére vonatkozó megállapításait. Koch Antal és
Schafarzik Ferenc már részletesen körvonalazza ezt a témakört, tovább viszi
a megkezdett munkát. A XX. század
második felében újabb kutatók foglalkoznak az édesvízi mészkõ-elõfordulásokkal, így a Budai-hegységiekkel is
(Scheuer Gy. − Schweitzer L. 1989a, b).
Szabó József elsõ terjedelmes, sok lehetséges megoldást tartalmazó munkáját a Természettudományi Társulat
1877-ben kiadta, amelyben õszíntén sajnálja, hogy a hévizet kizárólag csak fürdésre használják „úgy mint egykor a
barbárok”. A margitszigeti hévíznek is
nagyobb része a Dunába kerül. „Csekélység lett volna azt elõbb medenczékbe foglalni és így legalább uszodát hozni létre...”, majd ezt ismét medencében
összegyûjtve a Nymphea thermalisnak
szolgálhatott volna „menhelyül”. De
még mindig lehetett volna tovább egy
melegházat is fûteni vele. Szerinte
„egész városrészeket lehetne avval fûteni, holott most még a fürdõszobát sem
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avval melegítik; lehetne felhasználni
iparos téli kertekre, melyeknek termékeivel magát Olaszországot is megelõzhetnõk; úgyszintén mosóintézetekre és
más számos iparágra, melyek hivatva
volnának épen ezen természeti kincs kellõ felhasználásának alapján Budából
egy speciális iparfészket varázsolni
elõ.” Ezzel a véleményével tulajdonképpen a hazai hévíz komplex hasznosításának elsõ megfogalmazója volt.
Buda meleg gyógyvizeivel igen korán
(1857a) kezdett foglalkozni és a források környékének földtani felépítését
már akkor jóformán hiánytalanul tisztázta. Egységes hévíztárolót tételez fel a
József-hegytõl a Gellért-hegyig bezárólag, amelyet a „császármalmi tó” lecsapolása utáni megfigyelése alapján alakított ki, miután minden forrásnál hozamcsökkenést fedezett fel. A tó újbóli feltöltése után fokozatosan visszaálltak a
régi vízhozamok, s ezekrõl megállapította, hogy azokat a Duna vízállása is
befolyásolja, de eközben a víz hõmérséklete nem változik.
A hévíz genetikáját úgy ítéli meg,
hogy a felszíni víz vízáteresztõ kõzeten
keresztül szivárog le és a természetes
hõmérséklet által felmelegszik, majd
kedvezõ esetben ugyanilyen hõmérséklettel a felszínre is jut. Útközben pedig
olyan kõzetekkel érintkezik, amelyekbõl bizonyos elemeket kioldva jut azután a felszínre. Megállapította a külsõ
hõmérséklet hatását is, amely szerinte
60−80 láb lefelé, majd a hõmérséklet
100 lábanként 1 °C-szal nõ (ez 33 m/
°C-nak felel meg). A budai területen az
évi középhõmérsékletet 9 °C-nak mérte,
amelyet levont a forrás kifolyó vizének
hõmérsékletébõl és beszorozta százzal,
majd a 9 °C mélységét osztotta a százzal
szorzott hõfok értékével. Az így kapott
szám adja azt a mélységet, amelybõl a
forrás a felszínre kerül. Ezzel a geotermikus gradiens számítását alapozta
meg.
A meleg források vegyi összetételét
fõként Molnár János vizsgálta, aki 16
alkotót mutatott ki, s az akkori gyakorlatnak megfelelõen sókban kifejezve adta meg, kivéve a kloridot és a nitrogént.
Többé-kevésbé elfogadottak ma is azok
a következtetések, amelyeket a vegyiösszetétel alapján feltételez a származásra. Ebben nagy segítségére vannak
azok a külföldön megjelent kézikönyvek és közlemények, amelyek ebben a
kérdésben állást foglalnak (1857a).
A hidrogeológus szakma nagy elõnyére, Szabó József szerencsére foglalkozott a Buda és Pest közötti Fürdõszigettel, ahol néhány épületmaradványból

arra lehetett következtetni, hogy az ott
egykor mûködött római fürdõrõl kaphatta a nevét. Az alacsony Duna-vízálláskor észlelhetõ szökevényforrások közül a legtöbbet az itteni forrásokat vizsgálta. Szerinte mind a sziget hosszúsága, mind a szélessége a Duna vízállásától függött. A homok- és a kavics-talajon még a XIX. század elején fûz- és
nyárfákat találtak, de az 1811−13. évi
magas vízállás elpusztította õket. A sziget nyugati oldalának közepe táján
mintegy 50−60 különbözõ hõmérsékletû forrást lehetett észlelni. Itt is, mint a
többi budai fürdõ forrásairól részletes
feljegyzést végzett, némely forrás hõmérsékletének alakulásáról pedig Kerner nevû tanártársával. Az 1854-, 1856és 1857-ben mért adatok szerint a források hõmérséklete 23,7 és 42,2 °C között
mozgott. A mérést szeptember, november és március hónapban végezték és a
legmelegebbet márciusban észlelték.
Ezekbõl az adatokból azt a következtetést vonta le Szabó József, hogy a Duna
vízállása erõsen, a külsõ hõmérséklet viszont alig befolyásolta a források hõmérsékletét. Gáztartalmukról megállapította, hogy a nitrogén és a szénsav tartalmuk olyan csekély volt, hogy részletesen nem is vizsgálta. A források itteni
elõfordulása arra utalt, hogy ezen a helyen magasra emelkedett a víztároló és
kivékonyodott a fedõképzõdmény. A
sokrétû feldolgozásra jellemzõ, hogy
még a forrásvíz medencéjében összegyûlt algákat is megvizsgáltatták Bécsben, s azt Oscillaria nigra-nak és Spyrogyra jugalis-nak határozta meg Heufler. Az állatok közül pedig a kagylórákok csoportjait mutatták ki (1857c). Az
1871−75 közötti Duna-szabályozás következtében a sziget eltünt, s csak Szabó
József nagyon alapos munkájából emlékezhetünk rá (1877).
A hideg ásvány- és gyógyvíz
kutatása
Elsõ munkái között szerepel a budai keserûvíz földtani viszonyainak feldolgozása, genetikájának tisztázása. Tanulmánya a mai Szent Imre (korábban Tétényi
úti) kórház területén 1853-ban felfedezett keserûvíz-elúfordulásra vonatkozik,
amely Erzsébet Sósfürdõ néven szerepelt egészen a II. világháború befejezését követõ évekig. Az új kis mélységû
ásott kutak lehetõséget biztosítottak
Szabó Józsefnek a földtani felépítés felvázolására, ugyanakkor Kerner tanártársának hõmérséklet-méréseit is tudta értékelni. A keserûvíz különlegessége abban rejlett, hogy az a felszín közelében,

3−6 m-en belül tulajdonképpen mint talajvíz képzõdött. A vékony fedõréteg
alatt a homokos-kavicsos képzõdmény
tárolja a keserûvizet és alatta nagy vastagságú agyagos, mint vízzáró képzõdmény települ az oligocén kiscelli agyag.
A hõmérséklet alakulásából egyértelmûen arra a következtetésre jutott, hogy
az tökéletesen visszatükrözi a felszínközeli vízadórétegnél a külsõ hõmérséklet
hatását.
Nagyon sok elemzést végeztek a keserûvízen és azok fõ alkotói (szulfát,
magnézium, nátrium) mellett még a kloridot, a kalciumot, a kovasavat, a káliumot és még több alkotót is kimutattak.
Szabó József szerint a keserûvíz képzõdésében elsõsorban a dolomit, majd a
márgában és az agyagban lévõ pirit játszik fontos szerepet. Az oldódást a levegõ oxigénje és a víz idézi elõ és ennek
végeredménye a vas-hidroxid és a kénsav. A kénsav azután a karbonátokat feloldja és kalcium- és magnézium-szulfátra alakítja. A gipsz kiválik, a könynyen
oldódó magnézium-szulfát pedig a vízben marad. A keserûvíz genetikájának
ilyen megfogalmazását azóta is jóformán változtatás nélkül elfogadják a
mai szakemberek is.
Jól tanulmányozhatta a budai Tabánban a két Kõporhegy közötti út mellett a
gipszkiválásokat és a pirit-szemcséket.
A Sas-hegy déli oldalán pedig egy feltárásban nem csak gipszkristályokat, hanem „valóságos” epsomitet is talált.
Wagner Dániel Budán a Vízivárosban
(Schenkengassen) egy kútásásnál néhány méterrel lejebb gipszet és epsomitet talált. Ekkor a vizsgált dél-budai területen Hausner, Böck, Unger és Neuwerth forrásai (kútjai) szerepeltek még
a továbbiakban Molnár János minõségi
és mennyiségi vizsgálatában (1857b).
Némely keserûvízben a magnézium- és
a nátrium-szulfát mellett kimutatott vasés mangán-oxidot a nummulinás mészkõbõl és márgából vezette le Szabó József (1859). Felkeltette figyelmét a szomolnoki és a Zólyom vármegyei Úrvölgyön a cementvíznek nevezett réztartalmú bányavíz, amelyrõl már Wernher
György is megemlékezett „De admirandis Hungariae aquis” címû munkájában
(1549). Szabó József megadta a magyarázatot a rézbányákban a cementvíz keletkezésének körülményeirõl és leírta
hasznosításának módját olyképpen,
hogy a rézkiválasztáshoz vasat használnak fel (1858b). Különleges kémiai öszszetételû ásványvizet talált Gömör vármegye déli részén, Ajnácskõn kútásás
közben. A fekete, majd a kékes színû
agyag alatti homokréteg gázos, jódos,
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földes (kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos), vasas ásványvizet tárolt
(Molnár-Szabó, 1886). Nem kerülte el
figyelmét a kisebb jelentõségû, korábban vagy újonnan feltárt ásványvíz sem,
s azt mindenképpen igyekezett folyóiratokban közkinccsé tenni (1859, 1860a).
A vízügy oktatása
A nyelvtudás és a külföldi kapcsolatok
kiépítése lehetõséget teremtett olyan ismeretek szerzésére és továbbadására is,
amely elengedhetetlen volt a magas
szintû oktatásban. Szabó József az „Elõadások a geológia körébõl” címû könyve (1893) 375 oldalon jóformán teljes
egészében a földtani ismereteket ölelte
fel, s csak 34 oldal foglalkozik a tengervízzel, a szárazföld felszíni és felszín
alatti vizeivel. Kiemelkedik ismertetésébõl a Challenger-expedíció munkájának
több szempontú elemzése, a mérési adatok (hõmérséklet, mélység, kémiai öszszetétel) közlése. Ennek köszönhetõen
az óceánok mélységi térképét már fel lehetett vázolni, amely minden bizonnyal
nagy segítséget jelentett leginkább a hajósok számára.
A felszíni és a felszín alatti vizet öszszefoglalóan édesvíz néven tárgyalja.
Az artézi víz (rétegvíz) ezekben az évtizedekben a nagy ütemben elõre haladt
mélyfúrású kutak révén erõteljesen felértékelõdött a Kárpát-medencében. A
szegedi Tisza Lajos körút sarkán és a
MÁV állomáson létesített kút összevont
rétegsorából szerkesztett földtani szelvény bemutatja a víztároló homokrétegek települési viszonyait (kiékelõdését,
illetve nagyobb távolságban a folytonosságot), a rétegek korát, vastagságát
és mélységét.
A felszíni vízfolyások közül a „Központi-Kárpátok”-ból a Nagy-tarpataki
felsõ vízesést mutatja be a szakkönyv,
míg az édesvíz mechanikai hatásánál
számos észak-amerikai, himalájai, török
példa mellett az Aggteleki-barlang egy
részletén meg lehet figyelni a víz romboló és építõ munkáját.
A kiváló oktató és nevelõ méltán elnyerte felettesei mellett tanítványai bizalmát, nagyra becsülését is és így érthetõ, hogy egyik hûséges tanítványa,
Szontagh Tamás (1851−1936) 1883-ban
az akkori idõk egyik igen tekintélyes kiadványában, a Vasárnapi Újságban bemutatja kedves tanárát, kiemelve annak
minden kiváló tulajdonságát, aki a következõ tanévben a tudományegyetem
rektora lesz.
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Nagy teret szentel a selmecbányai akadémia egykori tanítványának is 1896ban (13), s a Földtani Közlönyben Koch
Antal (1895), a Magyar Tudományos
Akadémia Értesítõjében Inkey Béla vázolta fel a gazdag életutat (1895). Kevéssé ismert Láday Gyõzõ gyógyszerész
megemlékezése Szabó Józsefrõl, aki
ugyancsak tanítványa volt, s ahogyan
írta: „Csak az egyetemrõl kikerülve és a
szakunkban magunkat tovább képezve
bírtuk felfogni Szabó Józsefnek valódi
nagyságát. Bámulat és csodálat fogott el
bennünket oly sokoldalú és széleskörû
ismeretek láttára, mi által indokoltnak
találtuk, hogy Szabó a világ legelsõ tudósai között is, − elsõrangú tekintély.”
Nem véletlen, hogy közvetlenül halála után a „legnagyobb magyar geológusnak” tekintették kortársai, s ez az értékítélet a XX. században sem változott
meg. Ezt hangsúlyozta Vadász Elemér a
tudományegyetem geológus professzora
is a Földtani Társulat ünnepi közgyûlésén, amikor „minden idõk legnagyobb
magyar geológusa” megjelölést használta (1961). Az elnöki megnyitón kívül
még elõadás mutatta be az ásvány- és
kõzettudóst, a talajkutatás megalapítóját, a közelmúlt és a neotektonika kutatóját. 2002. április 5-én Kalocsán a Viski Károly Múzeum rendezésében Szabó
József születésének 180. évfordulóján
ünnepi emlékülésen is a tudós minden
kutatási eredményét ismertették az elõadók, kivéve a vízügyi munkásságát.
Ezt a hiányt igyekeztünk pótolni elõször
a Magyar Olajipari Múzeum pályázatán,
ahol I. díjat nyert tanulmányunk, majd
hogy teljesebbé tegyük a XIX. század e
kiváló tudósának sokoldalúságát a Kalocsán megjelent emlékkötetben is közöltük tudománytörténeti munkánkat.
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