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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A szerkezeti elemek, mint áramlási pályák és/vagy gátak, kulcs geológiai hatótényezők a 

felszínalatti folyadékáramlási rendszerekben (pl. GE és GARVEN, 1992, 1994; UNDERSCHULTZ 

et al., 2005), így többek közt a szénhidrogén migráció és csapdázódás folyamataiban is (pl. 

MATTHÄI és ROBERTS, 1996; VERWEIJ, 2003). Ugyanakkor az alacsony permeabilitású 

képződmények hidraulikai viselkedését – amely főként a szénhidrogén kutatás (pl. BENNION 

et al., 1996; SORKHABI és TSUJI (szerk.), 2005), radioaktív hulladék elhelyezés (pl. ROBERTS 

et al., 1999; DISTINGUIN és LAVANCHY, 2007; AVIS et al., 2009) és geológiai széndioxid 

tárolás (pl. WHITTAKER és ROSTRON, 2003; KALDI, 2005; METZ et al., 2005; BACHU, 2008) 

szempontjából alapvető fontosságú – szintén a vetők és törések határozzák meg mint 

lehetséges folyadékáramlási pályák. Ennek ellenére a vetők és vízrekesztő rétegek hidraulikai 

viselkedése ritkán vizsgálható közvetlenül, mivel ezen zónákból többnyire nem állnak 

rendelkezésre (in situ) adatok. Mindezek alapján doktori kutatásom célkitűzése i) a vetők és 

alacsony permeabilitású képződmények felszínalatti folyadék áramlási rendszerekben és 

szénhidrogén csapdázódásban betöltött szerepének hidrogeológiai tanulmányozása volt 

regionális léptékben, ii) valamint mindeközben egy hidrogeológiai alapú módszer 

kidolgozása, amely más kutatási területeken is alkalmazható akár felszínalatti víz, 

geotermikus, vagy szénhidrogén kutatás kezdeti szakaszában, vagy numerikus modellezés 

valós adat alapú előkészítéseként. Ennek érdekében három, geológiai hasonlóságaik és 

különbözőségeik alapján kiválasztott kutatási területen (~10.400 km2) dolgoztam, amelyek 

regionális hidraulikai (TÓTH and ALMÁSI, 2001) és hidrosztratigráfiai (TÓTH and ALMÁSI, 

2001; MÁDL-SZŐNYI and TÓTH, 2009) viszonyait korábban már vizsgálták. Így egy pre-

neogén aljzatmagaslatot (Battonyai-hát), és két depressziót (Derecskei-árok, Békési-medence) 

tanulmányoztam az Alföld kelet-délkeleti részén, egy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közt létrejött kutatás-fejlesztési (K+F) projekt 

keretében (időtartam: 2009-2011, témafelelős: Mádlné Dr. Szőnyi Judit).          

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Az adatelemzés és értelmezés során elsőként a vizsgálati területek (Derecskei és Békés-

Battonyai Kutatási Területek – DKT és BBKT) hidrosztratigráfiai és tektonikai felépítését 

határoztam meg a kutatási céloknak megfelelő szempontok szerint és részletességgel. Ezt 

követően 3629 (víz és szénhidrogén) kút hidraulikai adatait dolgoztam fel a felszínalatti 

vízáramlási rendszerek feltérképezése céljából, mivel földtani hatótényezőként ezek 

határozzák meg többek közt a hőmérsékletnek, a víz sótartalmának, és a szénhidrogén 
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felhalmozódásoknak a felszínalatti eloszlását is (TÓTH, 1999). Következésképpen, a további 

hőmérsékleti (adatforrás: DÖVÉNYI et al., 2002) és vízkémiai adatfeldolgozás elsődleges célja 

az értékek eloszlásában mutatkozó anomáliák vizsgálata, valamint – tekintve az adatok 

megbízhatóságát is – a hidraulikai értelmezés alátámasztása volt. Ennek érdekében azonos 

módszereket alkalmaztam mindhárom adattípus feldolgozása során. Így elsőként az 

adateloszlás figyelembe vételével 73 nyomás, 49 hőmérséklet és 48 TDS (összes oldott anyag 

tartalom) versus eleváció profilt készítettem /p(z), T(z) és TDS(z) profilok/ ugyanazon, 

nagyjából 5*5 km kiterjedésű területekre. Ezután ún. tomografikus potenciál, izoterma és izo-

koncentráció térképeket készítettem mindkét területen, 10 egymást követő 

mélységintervallumra vonatkoztatva z = 200-(-5000) mBf eleváció tartományban. Végezetül 

13-13 hidraulikai, hőmérsékleti és vízkémiai keresztszelvényt készítettem azonos 

nyomvonalak mentén. Az áramlásirány komponensek közül a p(z) profilok elsősorban a 

vertikális, a térképek a horizontális, a szelvények pedig a síkjuk menti vertikális és laterális 

irányok azonosítását tették lehetővé.    

  

EREDMÉNYEK - TÉZISEK  

1. A kutatási területek regionális hidrogeológiai jellemzése (állapotfelmérése) 

eredményeként megállapítható, hogy a legsekélyebb helyzetű Nagyalföldi Vízvezető, 

valamint a legmélyebb helyzetű Pre-pannóniai Vízvezető és a pre-neogén formációk 

területileg egységes hidraulikai viselkedést mutatnak mindkét vizsgálati területen. 

Egyrészt a Pre-pannóniai Vízvezető és a pre-neogén képződmények erősen 

túlnyomásosak (30-60 MPa nyomástöbblet jelentkezhet a hidrosztatikus értékekhez 

képest, azaz akár 200%-ot meghaladó túlnyomás), miközben a vertikális nyomás gradiens 

csak relatíve enyhén szuperhidrosztatikus (γ ≈ 11-14 MPa/km). Másrészt a Nagyalföldi 

Vízvezető, melyben gravitációs áramlási rendszerek uralkodnak, a túlnyomásos 

rendszerhez képest megközelítőleg hidrosztatikus állapotot mutat (γ ≈ 9.81 ± 0.5 

MPa/km). Végül a vertikális nyomás gradiensek mindhárom egységben azok vízvezető 

jellegére (relatíve nagy permeabilitására) utalnak, azaz a pre-neogén formációk esetében 

is.  

2. A közbeeső Endrődi Vízrekesztő, Szolnoki Vízvezető és Algyői Vízrekesztő azonban 

területenként változó mértékű heterogenitást mutat, így e három egység határozza meg a 

túlnyomás lecsengésének módját a túlnyomásos aljzat felől a hidrosztatikushoz közeli 

nyomásállapotú Nagyalföldi Vízvezető felé. Ahol a vízvezető jelleg dominál, ott a 
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vertikális nyomás gradiens relatíve alacsony érték, de a hidraulikus vezetőképesség 

(~permeabilitás) csökkenésével nő, s akár a 20 MPa/km-t is meghaladja.  

3. Ezen egységek közül is azonban az Algyői Vízrekesztő hidraulikai viselkedése bizonyult 

a legmeghatározóbbnak a túlnyomás lecsengésében. A folyadékáramlást gátló szerepe 

ugyanis egyrészt mindig megmutatkozik – az egység heterogenitása (vetők, közbetelepült 

homok lencsék, stb.) függvényében – kisebb-nagyobb „törés” vagy „ugrás-szerű” 

nyomásesés formájában a nyomás-eleváció /p(z)/ profilokon.  

4. Másrészt a kutatási területeken a túlnyomásos rendszer, azaz a területileg egységes 

feláramlás az Algyői Vízrekesztő tetejétől jelentkezik, annak mélysége függvényében a                            

z = (-1200)-(-2000) mBf eleváció intervallumban. Kivétel ez alól csak a Battonyai-hát 

térsége, ahol a túlnyomás ugyan z = (-2000) mBf elevációtól jelentkezik, de már a       

pre-neogén aljzatban, míg a fedő pannóniai rétegsor közel hidrosztatikus vagy akár 

szubhidrosztatikus nyomásállapotú. A Battonyai-háton tehát nem formáció, hanem 

mélység-függő a túlnyomás megjelenése.  

5. Azokon a területeken, ahol a túlnyomásos feláramlás gravitációs leáramlással találkozik, 

ún. átmeneti zónák, folyadék-potenciál minimum zónák találhatók, amelyek hidraulikai 

szénhidrogén, hő és/vagy só csapdákat képezhetnek. Tehát a felfelé irányuló vertikális 

szénhidrogén migráció felső határzónáját is képezik egyben. Mindkét vizsgálati területen 

található egy-egy regionális beáramlási zóna, s így folyadék-potenciál minimum zóna is, 

amelyek alsó határának közelében ismertek is szénhidrogén telepek. A Battonyai-háton a 

zóna z = (-200)-(-400) mBf, míg a Derecskei Kutatási Terület északnyugati részén           

z = (-400)-(-1000) mBf eleváció intervallumban jelentkezik. A nagyobb behatolási 

mélység és érintett eleváció intervallum az utóbbi esetben a terület nagyobb topográfiai 

gradiensével magyarázható. Ugyanakkor azokon a területeken, ahol a gravitációs 

rendszernek is kiáramlási zónája van, azaz nincs felső hidraulikai határa a vertikális 

szénhidrogén migrációnak, érdemes lenne felszín közeli geokémiai szénhidrogén kutató 

módszereket is alkalmazni. A Békési-medencében például jól ismert jelenség a vízkutak 

gyakran magas (oldott) metán tartalma, és habár a gáz sekély (Nagyalföldi Vízvezető) 

biogén eredete nem zárható ki, az mindenképpen feláramlási viszonyokra utal. 

6. A hőmérsékleti viszonyokat illetően a lokális anomáliákon kívül a geotermikus gradiens 

nem mutat jelentős területi eltéréseket, a hőmérséklet mélységgel való növekedése 

nagyjából a Pannon-medencében jellemző (50°C/km) – ami eleve pozitív anomáliát jelent 

a világátlaghoz (30°C/km) képest – vagy azt meghaladó értéket (maximum 149°C/km) 

mutat. Az anomáliák tekintetében hőfelhalmozódás figyelhető meg a gravitációs és 
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túlnyomásos áramlási rendszer átmeneti zónájában kialakult regionális folyadék-potenciál 

minimum zónákban (ld.: 5. tézis). Továbbá a Battonyai-hát területe jelentős pozitív 

anomáliát /∆T ≈ +(20-40)°C/ mutat a környezetéhez képest a teljes vizsgált mélység 

intervallumban /z = 0-(-4000) mBf/, ami az asztenoszféra relatíve sekély mélységével 

(<60 km) és a kapcsolódó dél-kelet alföldi hőáram sűrűségi maximummal (100-110 

mW/m2) (HORVÁTH et al., 2004) magyarázható.  

7. A vízkémiai viszonyokat tekintve, a Derecskei Kutatási Területen (DKT) a mélységgel 

növekvő sótartalom (TDS) ugrásszerű növekedést mutat (1000 mg/L-ről 10.000 mg/L-re 

nő a nagyságrend) az Algyői Vízrekesztőben, majd a pre-neogén aljzatban, míg a 

gravitációs és túlnyomásos áramlási rendszer átmeneti zónájában kialakult regionális 

folyadék-potenciál minimum zónában a hőfelhalmozódás mellett sótartalom maximum is 

megfigyelhető. Ezzel szemben a Békés-Battonyai Kutatási Területen (BBKT) a teljes 

vizsgált mélységintervallumban legalább egy nagyságrenddel kisebb TDS koncentráció 

értékek figyelhetők meg, mint a DKT-en. Ugyanakkor a z = (-200)-(-600) mBf eleváció 

intervallumban megfigyelhető egy (relatív) TDS maximum (1000-1500 mg/L) a nagy 

HCO3
- tartalomnak (≈ 1000 mg/L) köszönhetően. Ezek alapján a túlnyomásos 

rendszerből feláramló NaCl típusú (ERDÉLYI, 1976; MÁDL-SZŐNYI and TÓTH, 2009) de 

alacsony oldott anyag tartalmú vizeknek a gravitációs áramlási rendszer NaHCO3 vagy 

(Ca,Mg)-(HCO3)2 fáciesű vizeivel (MÁDL-SZŐNYI and TÓTH, 2009) való keveredésére, és 

ily módon hidrogén-karbonátban való dúsulására lehet következtetni. A regionálisan 

jelentkező anomálisan alacsony sótartalomra azonban a disszertáció eredményei nem 

adnak magyarázatot, az további kutatást igényel a vízkémiai adatok (rossz) 

megbízhatóságának hangsúlyozott figyelembe vételével.   

8. A regionális hidrogeológiai jellemzés során számos anomáliát azonosítottam a folyadék-

potenciál, hőmérséklet és vízkémiai adateloszlás térben, általában vetők és szénhidrogén 

felhalmozódások környezetében. Mindezen jelenségek gyakori együttes előfordulása a 

köztük lévő diagnosztikus összefüggést bizonyítja. Kialakulásuk ok-okozati és többnyire 

oda-vissza ható kapcsolatrendszerét elsősorban a túlnyomás lecsengésének módja 

határozza meg, amit alapvetően a geológiai felépítés, azaz annak heterogenitásai 

definiálnak.  

9. A regionális hidrogeológiai jellemzés és a diagnosztikus összefüggések alapján hét régiót 

(#1-7) különítettem el a vizsgálati területeken belül, melyek geológiai felépítésbeli 

különbségei hét p(z) profil alaptípussal, azaz nyomásesési móddal jellemezhetők.  
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10. A Derecske – Észak régióban (#1) a jelentős túlnyomás (~20-25 MPa nyomástöbblet a 

hidrosztatikus értékekhez képest) fokozatosan cseng le a vetőkkel sűrűn szabdalt és így 

relatíve jó vízvezető képességű Algyői Vízrekesztőn keresztül, ezzel a szénhidrogének 

Nagyalföldi Vízvezetőbe történő migrációját is lehetővé téve. Ezzel szemben a    

Derecske – Dél régióban (#2) a jelentősebb túlnyomás (~20-30 MPa nyomástöbblet a 

hidrosztatikus értékekhez képest) csak kisszámú vető mentén, koncentráltan tud 

lecsengeni, miközben az alacsony permeabilitású mátrix hatékonyan tartja fenn a 

túlnyomást és az Algyői Vízrekesztő alatt a szénhidrogéneket. Továbbá mindkét régióban 

adott a hidraulikai csapdázódás lehetősége is a gravitációs és túlnyomásos áramlási 

rendszer átmeneti zónájában kialakult regionális folyadék-potenciál minimum zónákban 

(ld.: 5. tézis).  

11. A furtai, biharnagybajomi és szeghalmi pre-neogén aljzatmagaslatok (#3) túlnyomása 

(~30-40 MPa nyomástöbblet a hidrosztatikus értékekhez képest) relatíve sekély 

mélységben jelentkezik a kiemelkedett helyzetű aljzatban, ami annak is köszönhető, hogy 

az Algyői Vízrekesztő kis vastagsága (~200-600 m az Alföldön jellemző 800-1000 

méterrel szemben) ellenére is hatékony vízfogó, mivel alacsony permeabilitású mátrixát 

többnyire csak inaktív vetők keresztezik.  

12. A szarvasi és békési pre-neogén aljzatmagaslatok (#4) jelentős túlnyomása (~40-50 MPa 

nyomástöbblet a hidrosztatikus értékekhez képest) már a Szolnoki Vízvezetőn keresztül 

közel hidrosztatikusra csökken, a litosztatikust is meghaladó (látszólagos) vertikális 

nyomás gradiensekkel. Ezen (látszólagos) gradiensek és az adatok szórása a Szolnoki 

Vízvezető alacsony permeabilitására és természetes hidraulikus repedések, törések létére, 

valamint azok mentén megvalósulható folyadékáramlásra utal.  

13. A Fábiánsebestyén-Nagyszénás-Orosháza régióban (#5), ahol a régiók közül a 

legjelentősebb túlnyomás észlelhető (>60-70 MPa nyomástöbblet a hidrosztatikus 

értékekhez képest) az aljzatban és a Pre-pannóniai Vízvezetőben, az alacsony 

permeabilitású (vető nem ismert) Algyői Vízrekesztő talpán is itt a legnagyobb a 

nyomásesés. Szénhidrogén felhalmozódások nem ismertek és nem is várhatók a Szolnoki 

Vízvezetőnél sekélyebb mélységben.  

14. A Battonyai-hát képezte régióban (#6) túlnyomás csak z = (-2000) mBf elevációnál 

mélyebben jelentkezik, míg annál sekélyebben a teljese pre-neogén – pannóniai rétegsor 

közel hidrosztatikus nyomásállapotú és számos szénhidrogén telepet tartalmaz hatékony 

vízrekesztők hiányában. Továbbá egy zárt folyadék-potenciál depresszió is megfigyelhető 

a Battonyai-hát központi részén z = (-600)-(-1800) mBf eleváció intervallumban. Ezen 
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jelenség kialakulására a disszertáció eredményei nem adnak magyarázatot, az további 

kutatást igényel, néhány lehetőséget azonban (pl. termelés hatása) sikerült kizárni. 

Ugyanakkor az egész régiót regionálisan pozitív hőmérsékleti és negatív vízkémiai 

(~sótartalom) anomália is jellemzi (ld.: 6-7. tézisek).  

15. A Békési-medencében (#7) hidraulikai adat csak a Nagyalföldi Vízvezetőből /z = (-2100) 

mBf-nél sekélyebbről/ állt rendelkezésre, de már ezek is enyhén szuperhidrosztatikus 

nyomásállapotra utalnak. Ez alapján, valamint geológiai analógiákat, a neogén rétegsor 

vastagságát (maximum ~7000 m), és legalább a vízrekesztők alacsony permeabilitását 

figyelembe véve jelentős túlnyomás várható (az adathiányos) nagyobb mélységekben is. 

A Szolnoki Vízvezető hidrodinamikai viszonyai feltehetően a szomszédos szarvasi és 

békési magaslatok régiójához (#4) hasonlók. A laterális hajtóerők feltehetően a medence 

központjától a peremek felé irányulnak, és különösen a Battonyai-hát felé, amely a 

legalacsonyabb folyadék-potenciálú régió a Békési-medence környezetében. Azonban a 

mobilizálható folyadékok mennyisége kérdéses, mivel a növekvő túlnyomás gátolhatja a 

mechanikai kompakciót (azaz a hatékony feszültség növekedését) és így a folyadékok 

tározás alóli felszabadulását, illetve áramlását. Mindennek megfelelően szénhidrogén 

telepek nem ismertek a Békési-medencéből, azonban ha megvalósulhat migráció az 

Endrődi Vízrekesztőből (vagy mélyebb helyzetű anyakőzetből) a Szolnoki Vízvezető 

felé, akkor a hajtóerők a medence peremek és főleg a Battonyai-hát felé migráltatnák a 

szénhidrogéneket, ahol a Szolnoki Vízvezető kiékelődve rétegtani csapdákat is képezne. 

Ha azonban nem tud folyadékáramlás kialakulni, úgy in situ csapdázódás feltételezhető. 

Végül az Algyői Vízrekesztő is hatékony áramlási gátat képezhet, mivel döntően pelites 

anyagú, nagy vastagságú (800-2600 m), és csak néhány, főleg medenceperemi vető 

keresztezi.  

16. Doktori kutatásom munkafolyamata során és eredményeként végezetül kidolgoztam egy 

olyan hidrogeológiai alapú módszert, amely más területeken is alkalmazható a regionális 

folyadékáramlási rendszerek és hidraulikai/hidrodinamikai csapdaképződési potenciál 

feltérképezésére. A módszer kidolgozása az adatokkal kellő mennyiségben és 

minőségben ellátott Derecskei Kutatási Területen történt, majd sikeres próbája 

(ellenőrzése) és továbbfejlesztése a Békés-Battonyai Kutatási Területen. A módszer 

geológiai (fúrási és szeizmikus) adatok, valamint hidraulikai (és hőmérsékleti, vízkémiai) 

kútadatok értelmezésén nyugszik. A diagnosztikus (ok-okozati) összefüggések alapján 

mindkettő, azaz a geológiai és hidraulikai adatok elemzése is p(z) profil alaptípusok 

általánosításához vezet, amelyek különböző folyadék-potenciál, hőmérsékleti és 
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vízkémiai jellegekkel, valamint szénhidrogén csapdázási potenciállal bíró geológiai 

helyzeteket (~régiókat) tükröznek.  

17. A módszertan kidolgozásánál a nyomás-eleváció profilok értelmezésének 

továbbfejlesztése volt az egyik legfőbb eredmény, ami lehetővé teszi a vetők és alacsony 

permeabilitású képződmények hidraulikai viselkedésének regionális léptékű vizsgálatát.  

18. Továbbá meghatároztam a kutatási területekre jellemző átlag felszínalatti vízsűrűség 

értékeket (993 kg/m3 a Derecskei és 985 kg/m3 a Békés-Battonyai Kutatási Területen), 

amelyek alkalmazása a konstans sűrűség érték használatát igénylő hidraulikai számítások 

során azonban nem okozna jelentős eltérést /maximum (+39) m vagy 2%, és (+106) m 

vagy 4% hidraulikus emelkedési magasság eltérés rendre a Derecskei és Békés-Battonyai 

Kutatási Területeken/ az 1000 kg/m3 sűrűséggel számolt hidraulikus emelkedési 

magasság értékekhez képest. Más szóval, az eredeti és a számított nyomás, illetve 

hidraulikus emelkedési magasság értékek alapján értelmezett hidraulikai viszonyok nem 

mutatnak számottevő (pl. a hajtóerő irányokat érintő) eltérést.  

19. Ezen kívül elvégeztem a gázoszlopban mért nyomás adatokkal történő hidraulikai 

számítások korrekcióját is. Ennek eredményeként a lehetséges maximális hiba a nyomás 

adatokból számolt hidraulikus emelkedési magasság értékek esetén +113 és +254 m 

között változik a kutatási területeken, ami látszólagos (pozitív) folyadék-potenciál 

anomáliákat tud létrehozni, elsősorban 2000 méternél sekélyebb mélységben. Azonban, 

habár ezek a gáz indukálta folyadék-potenciál anomáliák téves következtetésekhez 

vezethetnek is a vetők és alacsony permeabilitású képződmények hidraulikai viselkedését 

illetően, azért a szénhidrogén, és főként gáz telepek diagnosztikus jelei lehetnek. 

Ugyanakkor maga a szénhidrogén felhalmozódás utalhat a környező vetők valamikori 

folyadék-vezető jellegére is.  

20. Olyan területeken, ahol nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű hidraulikai adat, de 

vannak alapvető geológiai információk, ott a 16. tézisben ismertetett módszer inverz 

módon is alkalmazható. Mivel a p(z) profil alaptípusok kétféle úton is létrehozhatók 

(azaz geológiai és/vagy hidraulikai adatértelmezéssel is), egy irány is elég lehet a 

folyadék migráció regionális határfeltételeinek, s a hidraulikai/hidrodinamikai 

szénhidrogén csapdázódási potenciálnak a meghatározásához. Ezek szerint a vizsgált 

terület topográfiai térképe, szeizmikus értelmezések, és néhány fúrás adatai, valamint a 

felismert diagnosztikus összefüggések és geológiai analógiák alapján már előre jelezhető 

a folyadék-potenciál (~nyomás) eloszlás, a szénhidrogén migráció abból következő 

térbeli határai, és így a hidraulikai/hidrodinamikai csapdázási potenciál formációra, 
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fáciesre vagy mélységintervallumra vonatkoztatva. Disszertációmban erre a Békési-

medencében volt részben szükség.  

                               

KÖVETKEZTETÉSEK 

Disszertációmban a kútadatok és vetők mennyiségét és eloszlását figyelembe véve, valamint a 

p(z) profilok értelmezését továbbfejlesztve regionális léptékű következtéseket tudtam levonni 

a vetők és alacsony permeabilitású képződmények hidraulikai viselkedésére vonatkozóan. 

Továbbá definiáltam azon geológiai tényezőket, melyek (egy túlnyomásos üledékes 

medencében) a folyadék-potenciál eloszlás és a kapcsolódó hőmérsékleti, vízkémiai és 

akkumulációs jelenségek kialakulását meghatározzák. Hidrogeológiai módszerekkel 

kijelöltem a kutatási területeken az in situ és regionális hidraulikai csapdázódás lehetséges 

területeit. Végezetül a diagnosztikus összefüggések feltárására és az azokból levezetett p(z) 

profil alaptípusokra alapozva kidolgoztam egy hidrogeológiai alapú módszert, amely 

alkalmazható adatokkal különböző mértékben ellátott területekre is, felszínalatti víz, 

geotermikus, vagy szénhidrogén kutatás kezdeti fázisában, avagy numerikus modellezés 

előkészítéseként.  
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