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A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 2010. év elejei 
módosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország 
egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatörvény 
értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói 
kezdeményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a 
területrészeken, ahol — a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok 
figyelembevételével —, az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia 
kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.  

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt —a koncessziós 
jelentés I. részét — a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
kiküldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek.  

A koncessziós jelentés II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 
felsorolása, a III. rész pedig a koncessziós területre vonatkozó tiltások és korlátozások 
felsorolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint az 
illetékes hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 
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Bevezetés 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bányatörvény) 
2010. év elejei módosítása alapján „zárt területnek” minősül a meghatározott ásványi 
nyersanyag, így a szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, kon-
cessziós pályázatra kijelölhető terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a ren-
delkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a minisz-
ter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol — a külön jogsza-
bály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével —, az ásványi 
nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvező-
nek ígérkezik. 

Az érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet szabályozza, amelynek értelmében a „komplex érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat” a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, 
táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- 
és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és 
ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

A vizsgálatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízása alapján a 
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) 
végzi a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) – 2012. január 1-től 
jogutódja a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) – bevonásával, valamint az 1. mellék-
letben megjelölt közigazgatási szervek közreműködésével végezte el. 

 
A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus ener-

gia természetes előfordulási területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 
szóló jogszabály alapján elkészítettük a Battonya-Pusztaföldvár koncessziós terület érzé-
kenység–terhelhetőség vizsgálati tanulmányát.  

A tanulmány tartalmát és szerkezetét a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete hatá-
rozza meg. Az egyes fejezetek szerzőit zárójelben közöljük. 

 
1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése. 
1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV koordinátái, 

térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása. (Összeállította: 
MÁFI, ELGI) 

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC). (Összeállította: MÁFI) 
1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, ge-

ofizikai). (Összeállította: ELGI, MÁFI) 
1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt víz-

gyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín alat-
ti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység 
bemutatása (kitermelt víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), 
vízbázis védőterületek és védőidomok megadása. (Összeállította: MÁFI, VKKI) 
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1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi 
nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb 
nyersanyagok. (Összeállította: ELGI, MÁFI) 

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon 
alapuló tiltások, korlátozások. (Összeállította: MBFH) 

2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata. 
2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus ener-

gia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok. 
(Összeállította: ELGI) 

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósí-
tása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása. (Összeállította: ELGI) 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, ener-
giaellátás, vízellátás – általános leírása. (Összeállította: MÁFI) 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedé-
si infrastruktúra bemutatása. (Összeállította: MÁFI) 

2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy 
energiaellátási cél bemutatása. (Összeállította: ELGI) 

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a vár-
ható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása. 

2.7. A terhelés várható időtartama. (Összeállította: ELGI) 
2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek. (Összeállította: ELGI) 
3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése. 
3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékeny-

ség jelentősen befolyásolhat. (Összeállította: MÁFI) 
3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvíz-

bázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható állapotválto-
zások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása. 
(Összeállította: MÁFI, VKKI) 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső 
bányászati technológiák felsorolása. (Összeállította: MBFH) 

 
A szénhidrogén koncesszió – egyben a fluidumbányászat – sajátossága, hogy a művelet 

elsősorban a felszín alatti, tehát a földtani környezetet, azaz a földtani közeget érinti, így a 
vizsgálatot elsősorban ebben az irányban végeztük. A felszíni környezet vizsgálatából csak 
a legszükségesebb, általános lépéseket végeztük el. Alapkoncepciónk szerint a felszíni 
környezet terhelésének vizsgálata már a telephely ismeretében készítendő előzetes hatásta-
nulmány részét kell, hogy képezze. Ez vonatkozik főként az ún. közvetett hatásokra és fo-
lyamatokra, melyek elemzése már a működő létesítmény tényleges közvetlen hatásainak 
ismeretében történhet. 
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1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 

1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása: a határoló sokszög 
EOV koordinátái, térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) 

történő lehatárolása (MÁFI, ELGI) 

A vizsgálandó terület Békés–, és Csongrád-megyében fekszik, sarokpontjait az 1. táb-
lázat tartalmazza. A Battonya–Pusztaföldvár szénhidrogén koncessziós terület (továbbiak-
ban: koncessziós terület) helyszínrajzát az 1. ábra és az 1. melléklet mutatja. 

1. táblázat: A koncessziós terület sarokpontjai 

 EOV Y EOV X 
1 775 000 140 000 
2 802 000 140 000 
3 802 000 134 654 
4 805 593 134 654 
5 815 809 118 980 
5. és 6. pontok között az országhatár 
6 789 000 105 981 
7 789 000 111 000 
8 775 000 111 000 

 
A terület vertikális lehatárolása: a felszíntől –5000 mBf közti térrész. 
A terület ÉNy-i sarka Orosháza területére esik, innen dél felé Csanádalbertiig húzódik a 

határ, majd kelet felé halad, és Mezőhegyestől keletre 2 km-re ismét délnek fordul, s az 
országhatárt elérve annak mentén halad egészen Kevermestől délkeletre kb. 1 km-re, ahol 
északnyugatnak fordul, majd Pusztaottlakától keletre kb. 3 km-re nyugatnak térül kb. 2 km 
hosszan, ott észak felé fordul és Újkígyós területén metszi az É-i határvonalat. Innen kb. 3 
km-re északra kelet felé halad a Szabadkígyóstól Gyulára vezető úttal alkotott metszéspon-
tig, ahonnan dél felé térülve elmetszi a Kétegyházáról Gyulára vezető út nyomvonalát, 
majd nyugat felé fordulva beköt az Újkígyós területén elhelyezkedő csomópontba (1. ábra, 
1. táblázat). 

Kiterjedése 1175,3 km2. A térszín a terület Ny-i, ÉNy-i pereme felé haladva, a Csong-
rádi-sík, ill. a Békési hát keleti része felé fokozatosan süllyed. A tengerszint feletti magas-
ság a déli, országhatárral lezárt részen a legnagyobb, 107,6 mBf. Ez a pont Mezőhegyestől 
DK-i irányban, közvetlenül az országhatár mellett található. A legmélyebb pont, az ÉNy-i 
sarokban Orosháza térségében, kb. 87 mBf magasságot ér el. 
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1. ábra: A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós terület elhelyezkedése 

Magyarország tájbeosztása (Marosi és Somogyi 1990, Dövényi Z. 2010) szerint a terü-
let az Alföld nagytájon a Körös–Maros köze középtájon, a Békés–Csongrádi-sík és Békés–
Csanádi-hát elnevezésű kistájcsoport területén fekszik. A Csanádi-hát kistáj a terület D-i, 
DNy-i részét alkotja, a Békési-hát kistáj a koncessziós terület É-i része, a Csongrádi-sík 
kistáj nyúlik be a DNy-i sarokba, a Békési-sík kistájhoz az É-i határ mentén belógó nyel-
vek tartoznak (1. ábra). 

A természetföldrajzi jellemzők tárgyalása során D-ről É felé haladó sorrendet köve-
tünk. A Csanádi-hát elnevezésű kistáj csaknem teljes egészében (409 km2) a koncessziós 
területhez tartozik, annak D-i, DK-i részét alkotja. A Maros hordalékkúpja központi részé-
nek D-i területe. 96,6 és 106,8 m közötti tszf. magasságú. Enyhén DDNy felé lejtő, ala-
csony, ármentes hordalékkúp-síkság. Az átlagos relatív relief 1 m/km2, a D-i részeken na-
gyobb lehet, mint 2 m/km2. A felszínen a parti dűne vonulatok és az ÉNy–DK-i tengelyű 
egykori folyó- és fattyúágak gazdag formaegyüttest alkotnak. A nagyobb buckák közötti 
mélyebb fekvésű laposok rossz lefolyásúak. 

A vizsgált terület É–ÉNy-i felét alkotó Csongrádi-sík 79,5–107,6 m tszf-i magasságú, 
enyhén a Tisza völgye irányában lejtő, a Maros lösszel fedett hordalékkúpjához csatlakozó 
alacsony, ármentes síkság rossz lefolyású mélyedésekkel. Reliefenergiája 1 m/km2 alatti, 
tehát tökéletes síkság. A Maros hordalékkúpjának Ny-i területe, a Tisza és a Maros áradá-
sai által alakított fiatal felszín. Itt a szikesek borította mélyedések és a Száraz-érhez kap-
csolható morotvák, morotvaroncsok megbontják az egységes képet. 
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A Békési-hát a kutatott terület É-i felét alkotja. 82,6 és 105,5 m tszf-i magasságú, Ny-
ÉNy felé lejtő hordalékkúp-síkság, melyet folyóvízi és ártéri üledékek fednek. Átlagos 
relatív relief 2,5 m/km2, K-en nagyobb, Ny-on alacsonyabb értékekkel. Alacsony ármentes 
síkság, illetve ártéri szintű síkság. A Maros hordalékkúpjának magyarországi részén, annak 
központi, ill. É-i szárnyát képezi. Felszínformái fluviális, fluvioeolikus és eolikus eredetű-
ek. 

A Békési-sík É-ról benyúló nyelvei a terület É-i határa mentén helyezkednek el. 82,6 és 
92 m közötti tszf-i magasságú alacsony, ármentes síkság, illetve mozaikszerűen néhány 
rossz lefolyású alacsony síkságrész a Maros hordalékkúp-síkságának peremén. Az átlagos 
relief kicsi, 2–3 m/km2. A DK-i részen mélyen bevágódott a Hajdú-völgy kanyargós med-
re. Jellemző felszínformái fluviális–fluvioeolikus keletkezésűek. 

A teljes terület meleg, száraz éghajlatú. A várható éves napfénytartam kb. 2000 óra, há-
romnegyede nyáron, egynegyede télen. Az évi középhőmérséklet 10 °C körüli, a maximum 
hőmérséklet 32–34,6°C, a minimum –18°C. Fagymentes napok március végétől október 
végéig várhatók, 190–206 nap. A csapadék évi mennyisége 500–580 mm. A hóborítottság 
alig több mint 30 nap évente, 17–20 cm vastag hótakaróval. 

Leggyakoribb szélirány É-i és D-i, gyakori még a DK-i, a szél sebessége 3 m/s alatt 
marad. 

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC) (MÁFI) 

A vizsgált koncessziós terület jelenleg ismert tájhasznosításának összefoglalását a 2. 
táblázat:  tartalmazza.  

2. táblázat: A terület jelenleg ismert tájhasznosítása 
Csanádi-hát Csongrádi-sík 

 
Békési-hát Békési-sík 

 Típus 
% Hektár % Hektár % Hektár % Hektár 

lakott terület   5,4   2224,3   4,6     8434,8   6,5      8282,1  6,3     8071,9 
szántó 89,2 36442,1 78,5 143492,2 88,0 112413,2 81,4 103718,1 
kert   0,5     209,0   1,4     2542,6   0,8     1028,8   3,0     3881,7 
szőlő   0,0         0,0   0,0         70,5   0,0         20,5   0,0           0,0 
rét, legelő   1,2     475,2 12,0   21952,7   3,0     3818,3   5,3     6807,3 
erdő   2,6   1082,6   1,6     2886,4   1,1     1443,0   2,0     2580,9 
vízfelszín   1,0     421,6   1,9     3514,5   0,6       761,9   1,9     2385,8 

 
A területhasználat térképi megjelenítését az 2. melléklet tartalmazza (CORINE). 
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1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság 
(geológiai, geofizikai) (ELGI, MÁFI) 

1.3.1. Talajtani jellemzők 

A koncessziós terület uralkodó talajtípusa a löszös talajképző üledéken képződött, vá-
lyog mechanikai összetételű csernozjom. Ezen belül a legnagyobb arányban az igen kedve-
ző termékenységű réti csernozjom van jelen. E talajtípus mélyben sós, csökkent termőké-
pességű változata Battonyától K-re az országhatárig követhető (Dombegyháza), de megta-
lálható Tótkomlós és Kardoskút, Kevermes és Nagykamarás térségében is. Mélyben 
szolonyeces réti csernozjom közvetlenül Battonya ÉK-i térségében ismert. Alföldi mészle-
pedékes csernozjom Battonyától Ny-ra ismert nagyobb területen, többek között Mezőhe-
gyes térségében, illetve ÉK–DNy csapású sávokban a koncessziós terület É-i részén Pusz-
taföldvár és Csanádapáca környezetében alakult ki. A koncessziós terület DK-i részén az 
országhatár mentén és a Ny-i oldalon (Csanádalbertitől Kardoskútig) szikes talajtípusok 
települnek kisebb foltban. A terület nagy része szántó. A koncessziós területen található 
talajtípusok elterjedését a 2. ábra mutatja. 

 

 
2. ábra: A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós területen ismert főbb talajtípusok (Agrotopo 

1994) 
Jelkulcs: 1. réti csernozjomok, 2. mélyben sós réti csernozjom, 3. alföldi mészlepedékes 

csernozjom, 4. mélyben szolonyeces csernozjom, szikes talaj, 5. réti talaj, 6. sztyeppesedő 
réti szolonyec, 7. réti szolonyec 
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1.3.2. A terület földtani viszonyai 

A koncessziós terület földtani felépítésében részt vesznek az ÉNy–DK-i csapású 
Battonya-pusztaföldvári hátság medencealjzat képződményei, a hátság keleti oldalán talál-
ható Békési-medence, illetve a hátságtól nyugatra található Makói-árok hátsághoz közeli 
medencealjzat, és az ezeket elfedő medenceüledék. 

1.3.2.1. Alaphegység 

A Battonya–Pusztaföldvár terület a Tiszai-főegységhez, azon belül a Békési-Kodrui-
egységhez tartozik (Fülöp 1994). A koncessziós terület alaphegységi képződményeit a 3. 
ábra és a 3. melléklet mutatja. 

 

 
3. ábra: Battonya–Pusztaföldvár koncessziós terület alaphegységi képződményei (Haas et al. 

2010)  
Jelkulcs: 8. jura – alsó kréta pelágikus mészkő, márga; 13. középső triász sekélytengeri, 

sziliciklasztos és karbonátos összlet; 14. alsó triász folyóvízi és delta fáciesű, sziliciklasztos 
képződmények; 16. mezozoos képződmények tagolás nélkül; 17. permi riolit; 23. 

variszkuszi metamorfit összlet (gneisz, csillámpala, amfibolit), 24. kristályos kőzetek tago-
lás nélkül; 88. nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat. Az A-B vonal a 

koncessziós területen DNy–ÉK irányban áthaladó szelvény nyomvonalát mutatja. 
 

A dél–alföldi medencealjzat szénhidrogén-kutatási adatokon nyugvó szintézisének el-
készítése kapcsán, Dank (1965) idősebb paleozoos üledékek és fiatalabb paleozoos 
intrúziók variszkuszi metamorfózisából származó epi- és mezozónás metamorfitok jelen-
létét állapította meg. Dank és Bán (1966) a metamorf képződményekből álló alaphegység-
maximum ÉNy–DK-i morfológiai csapásirányára hívták fel a figyelmet.  



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

8 
 

A koncessziós területre fókuszálva, Battonyán az első Eötvösinga-mérésekkel 1940-
ben (Magyar Királyi Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) mutatták ki a Battonya és Tótkom-
lós között húzódó pozitív gravitációs anomáliát, amit a környezetéből kiemelkedő meden-
cealjzatként értelmeztek.  

Kurucz (1965) állapította meg, hogy a battonyai gránittömeg átnyúlik Mezőhegyes 
környékére. Kurucz (1977) értékelte a Pusztaföldvár és Battonya közötti terület medence-
aljzatának alaphegységi képződményeit és megszerkesztette a Tiszántúl medencealjzatának 
100 000, illetve 200 000-es térképeit.  

T. Kovács (1965) a battonyai terület mélyföldtanáról – az addig lemélyített fúrások 
adatai alapján – adott áttekintő értékelést és a fő olaj, illetve gáztároló „Battonya szint” 
szemcseméret és mésztartalom szerinti négyféle kifejlődését is jellemezte. Maszéna (1976) 
ismertette, hogy a Mezőhegyes-végegyházai területen talált gránitintrúziót a kristályospala-
köpenyben kontakt öv és kontaminációs jelenségek kísérik.  

Nuszer (1985) a Pusztaföldvári szerkezeti egységen belül elkülönítette a Pusztaföldvá-
ri Csillámpala és a Békéssámsoni Amfibolit Formációkat.  

Fülöp (1994) szerint a pusztaföldvár–battonyai rögvonulat déli részén 
Mezőkovácsháza, Kunágota, Kevermes, Battonya, Mezőhegyes környékén a fúrások nagy 
kiterjedésű, migmatitosodott-gránitosodott tömegeket tártak fel. A Battonyai terület K-i 
részén gránitosodott képződmények közé ékelődött, illetve azokkal tektonikusan érintkező 
csillámpala és gneisz található, elvétve amfibolit és aktinolitpala betelepülésekkel. Biotit-
pala kétcsillámú palával váltakozva található a Battonya-K területen. A Battonyai Gránit 
Formáción belül granodiorit és mikroklingránit jellemző, melyekben lencsék vagy telérek 
formájában meglehetősen gyakoriak a pegmatit és aplit fészkek. A Battonya koncessziós 
terület DNy-i részén, Mezőhegyes és Pitvaros között alsó perm riolit található. 

Szederkényi (1997) szerint a Battonyai komplexum túlnyomóan világosvörös, néhol 
szürke porfiroblasztos gránitból, szegélyzónaként migmatitból, nagy- és közepes fokú me-
tamorfózison átesett csillámpala-gneisz váltakozásából áll, kevés szürke, biotitdús 
xenolittal, aplit és pegmatit-telérekkel. A gránitot alsó perm riolit testek törik át. A komp-
lexum ÉK–DNy-i csapású, 55×10–25 km-es kőzettest. A Pusztaföldvár-22 jelű fúrásból 
vett, kristályos aljzatból származó minta K/Ar vizsgálata alapján a kora 386 x 106 év +/- 
10 % - nak adódott, amit a kőzetet ért utolsó nagy deformáció, a variszkuszi hegységkép-
ződés hatásaként értelmeztek (Stegena és Kiss 1967). A Battonyai komplexum analógiák 
alapján a Kodru Várasfenes-i takaró savanyú migmatitjaival (Mez-DK-1, Vég-1), ill. a 
Biharia-sorozat gneisz csillámpala összleteivel (Kev-1, Kág-3, Bat-K-I) rokonítható. 

A perm kifejlődésben a Korpádi Homokkő (T-I) és fedőjében a Gyűrűfűi Riolit 
Formáció ismert. A riolitot a triász fedő alatt a Végegyháza Vég-Ny-1 számú fúrásban 
harántolták. 

A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós terület középső részén (pl. Tótkomlós, Kasza-
per), DNy–ÉK irányú, 10–15 km széles vonulatban alsó és középső triász, illetve jura-
korú, mecseki típusú kifejlődések (homokkő, mészkő és dolomit), továbbá alsó kréta 
pelágikus mészkő és márga ismertek. Mezozoos képződmények jelenlétét feltételezik egy 
ÉNy–DK sávban is a koncessziós terület Ny-i és É-i részén. Az ÉNy-i részen a metamorfit 
összlet (gneisz, csillámpala, amfibolit) ismert nagyobb területen. Szerkezetkutató fúrások 
(pl. T-I.) gyakran tártak fel mezozoos képződményeket a medencealjzat felszínén, melyek 
rendszerint jól összevethetők az Erdélyi-középhegységben megismert képződményekkel.  
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A triász kifejlődésben a Jakabhegyi Homokkőbe sorolható alsó triász törmelékes so-
rozat (T-I) helyenként bizonyítottan diszkordánsan települ a gránitos aljzatkomplexumra 
(Domb-DNy-1, Kev-2). Fúrt vastagsága a Csanádapáca Csa–2 fúrásban 100 m. A középső-
triász anizuszi emeletétől sötétszürke Szegedi Dolomit Formáció (v.ö. Várasfenesi takaró 
anizuszi dolomitja), majd ladini – karni barnásszürke Csanádapácai Dolomit Formáció 
(sztratotípus: T-I, 1792–2693 m) (v.ö. Aranyosfői takaró karni–nóri dolomitos fáciesöve). 
A középső triász dolomit alatt tarka agyagpala és anhidrit települ több fúrásban, amely a 
Hetvehelyi Dolomit Formációval azonosítható (Csa–1, –2). 

A jura kifejlődésben a triász dolomit sorozat fedőjében ismert, krinoideás Menyházai 
Mészkő (Várasfenesi takaró szinemuri crinoideás mészköve) és nagy vastagságú alsó júra 
karbonátos mészmárgás összlet (Várasfenesi takaró szinemuri foltos márga) taláható. Is-
mert a területen a felső júra–alsó kréta calpionellás radioláriás Pusztaszőlősi Márga For-
máció (Med-1) valamint a Pusztaföldvári Márga Formáció. Legnagyobb fúrt vastagsága 
550 m (Psz-1).  

Az aljzat mélysége a szoros értelemben vett koncessziós területen belül elérheti ÉK-en 
a 4000 m-t, DNy-on a 3000 m-t. A Battonyai-hát DK-en 1000  m-nél sekélyebben is je-
lentkezhet, ÉNy-on pedig 2000–2500 m-es mélységben lehet számítani a kristályos aljzat-
ra. 

1.3.2.2. Medenceüledékek 

A prepannon kainozoos képződmények tárgyalása kapcsán a kainozoos alulnézeti tér-
képen (Tanács J. és Rálischné 1990) sehol nem jelöl bádeninél, illetve bizonytalan besoro-
lású, kárpáti–bádeninél idősebb képződményeket. Ennek megfelelően teljes paleogén üle-
dékhézagot feltételezhetünk. 

A prepannon miocén rétegek elterjedése és vastagsága jelenlegi szerkezeti helyzetüktől 
független, ami visszavezethető az aljzatnak a leülepedéskor eltérő szerkezeti helyzetére, 
illetve morfológiájára, továbbá a szigettengeren belüli foltszerű üledékképződésre. A mio-
cén végi–pliocén eleji szárazulattá válás következményeként a lepusztulással is számolni 
kell.  

A bádeniben újrainduló üledékképződés egyik képződmény-együttese a durvatörme-
lékes báziskonglomerátum. Változatos települési helyzetben jelentkeznek, többnyire 
alaphegységi kőzetek törmelékanyagát tartalmazzák, kötőanyaguk rendszerint vörösagyag.  

Az Abonyi Formáció ősmaradvány tartalma alapján bádenibe sorolt karbonátos ho-
mokkő, aleurit, márga sorozata többek között a Med-1, 3, Medgyes-2 sz. fúrásokban is-
mert. 

Az Ebesi Formáció biogén mészköve is tanulmányozható a Med-1, 3, Medgyes-2 sz. 
fúrásokban. A gerinc Ny-i szárnyán az Ebesi Formáció 160 m vastagságot is elér (Pit-D-3). 

A bádeni képződmények szerkezetföldtani szempontból lényeges tulajdonsága a rend-
kívül változatos kifejlődési vastagság és települési mélység. Mez-DK-1 fúrásban a magas 
szerkezeti helyzet ellenére 150 m-t meghaladó vastagságban települ, míg Kág-3 fúrásban a 
nagyobb mélység ellenére mindössze 55 m vastag. 

A szarmata képződmények a területen igen hiányosan, vékony településben, s ennek 
megfelelően bizonytalanul elhatárolható módon jelentkeznek. A terület Ny-i részén vékony 
tufabetelepülések is megfigyelhetők. 
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A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós terület medencekitöltő üledékeinek tárgyalása a 
DK-Alföld neogén medencéinek, a Makói-árok és Békési-medence fejlődéstörténetének 
kontextusában tehető meg. 

A Makói-árok a Pannon-medence fejlődésének szinrift fázisában, tehát az általánosan 
középső miocén korúnak értékelt extenzió során alakult ki (Horváth és Rumpler 1984, 
Nemcok et al. 2006), amikor a Pusztaföldvár–Battonyai-egység lecsúszott az Algyői-hátról 
(Tari et al. 1999). A Battonya–pusztaföldvári-hátság területén a szinrift süllyedéshez kap-
csolható üledékek közül a szarmata durvatörmelékes kőzetek mindössze hat fúrásból is-
mertek (Kunágota, Kág-2; Magyardombegyház, Domb-1; Csanádalberti, Csal-1; Pitvaros, 
Pit-E-3; Csanádapáca, Csa-3; Kevermes, Kev-1) és mélységintervallumukat (1513–
2735 m) tekintve is rendkívül szórt előfordulások, vastagságuk 17–54 m. A hátság oldalá-
ban az idősebb medenceüledékek magasan felhúzódnak a szerkezetre (Magyar et al. 2004). 
Ezek az előfordulások részint arról tanúskodnak, hogy folyt üledékképződés a szarmata 
korszakban (Magyar et al. 2004), részint arról, hogy azt követően igen jelentős szerkezeti 
mozgások színtere volt a terület.  

A pannóniai képződmények vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvényét az Alföld 
D-i részén a 4. ábra mutatja. A Pannon-tó fejlődéstörténete, beleértve a Battonya koncesz-
sziós területet is Juhász et al. (2006) alapján a következőképpen írható le. 

A Pannon-tóban (beltengerben) a kora- és középső miocéntól kezdődően mélyvízi, del-
talejtő, partközeli, deltafront, deltasíkság és parti síkság, valamint a tó körül folyóvízi üle-
dékképződési környezetek alakultak ki. Távol a behordási területektől, a medence legbelső 
részén, éhező medence alakult ki kondenzált rétegsorokkal (mészmárga, márga, agyagmár-
ga: „bazális márgák”). Ezek alkotják a pannóniai bázisát képező Endrődi Márga Formá-
ciót. Ez a formáció rendkívül változatos vízmélység viszonyok között (15–800 m) képző-
dött, vastagsága átlagosan 100–20 m. Rétegsora általában mészmárgával, márgával indul 
(Tótkomlósi Tagozat) majd fölfelé fokozatosan mélyvízi (hemipelágikus) agyagmárgába 
megy át (Nagykörüi Tagozat). A mészmárga a kiemelt hátak felett általában rétegzetlen, 
illetve mikrorétegzett. A koncessziós területen az Endrődi Márga Formáció szinte vala-
mennyi fúrásban megvan, ahol hiányzik, ott homokkő-konglomerátum helyettesíti. A 
mészmárga Csanádapáca és Dombegyháza között a 80–140 méter vastagságú, innen délke-
let felé már csak 50–60 méter vastag (Szentgyörgyi K-né et al. 2010). 
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4. ábra: A pannóniai képződmények vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvénye az Alföld 

D-i részén (Juhász 1992 és 1998 alapján)  
Jelkulcs: 1: finomszemű homokkő; 2: középszemű homokkő; 3: aleurolit; 4: agyagmárga; 
5: mészmárga; 6: konglomerátum; 7: neogén aljzat; S: szarmata, B: bádeni, Mz: mezozoi-

kum 
 

A mészmárga feküjét az alaphegységi kiemelkedések fölött, így a Battonyai háton is a 
Békési Konglomerátum Formáció alkotja. E transzgressziós báziskonglomerátumok a 
környező alaphegység uralkodóan metamorf és mezozoos anyagú törmelékét tartalmazzák 
(abráziós homokkő és konglomerátum). Az összlet vastagsága átlagosan 30–40 m, de sehol 
sem haladja meg a 100 m-t. A mészmárga összletre települten egyedül a Mbh-1 fúrásból 
(2431–2443 m) vékony bazalt agglomerátum (Keceli Bazalt Formáció) vált ismertté, 
amely a pannon vulkanizmus jele a Battonya–pusztaföldvári-háton (Szentgyörgyi et al. 
2010). 

A mélyvízi márgák fölött a finomszemcsés homokkő és agyagmárga váltakozásából ál-
ló Szolnoki Homokkő Formáció települ. Ez a mélyebb medencerészeken felhalmozódott 
turbiditsorozat a különböző lejtőszögű, instabil lejtőkön lezúduló üledéktömegekkel, zagy-
árakkal hozható kapcsolatba, s kialakulása a tendenciózus, időnként szakaszosan bekövet-
kező süllyedés, illetve a kapcsolódó földrengések eseményeivel függ össze. A formáció 
vastagsága a mélyebb medencerészeken elérheti akár az 1000 m-t, a peremek irányában 
pedig kiékelődhet, de a Juhász (1992) által közölt vastagságtérképek alapján a Battonyai 
háton redukált vastagságban ugyan, de jelen van (5. ábra). 

A turbiditekre a medencelejtőn, illetve deltalejtőn lerakódott Algyői Formáció települ. 
Képződésében fontos szerepet játszottak a deltalejtőn a mélyebb medencerészek felé tartó 
zagyárak, melyek lezúdulása során a homok egy része visszamaradhatott a deltalejtőn. En-
nek eredményeként itt vékonyabb-vastagabb homokkő közbetelepüléseket tartalmazó 
agyagos–aleuritos rétegsor alakult ki. A homok részaránya különösen magas lehet az alap-
hegységi kiemelkedések fölött és felhalmozódási irányú előterében. 
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5. ábra: A Szolnoki Formáció tetejének a tengerszintre vonatkoztatott mélység és vastagság-
térképe az Alföld DK-i részén (Juhász 1992 és 1998 alapján) 

A medenceperemek mentén partközeli környezetben zajlott az üledékképződés. Ennek 
során uralkodóan deltaüledékek rakódtak le. Az Alföld területén két folyóvíz uralta, karé-
jos típusú deltarendszer hatása érvényesült elsődlegesen. Az alföldi pannóniai képződmé-
nyek harmad- és negyedrendű szekvencia-sztratigráfiai felépítésének integrált-sztratigráfiai 
vizsgálatai alapján különösen fontosak az ÉK-i és az ÉNy-i behordási irányok. Az „Ős-
Duna” ÉNy–Ny-i, az „Ős-Tisza” ÉK-i irányból érte el a medencét, de kisebb behordás volt 
kimutatható Battonya környezetében is DK-i irányból („Ős-Maros”) (Juhász et al. 2006). A 
folyótorkolatoknál csapdázódott, deltafronton, deltasíkságon és parti síkságon képződött 
üledékeket az Újfalui Formáció foglalja össze. A formációban uralkodó a finom és közép-
szemű homokkő, agyagmárga aleurit közbetelepülésekkel. A vastagabb homokrétegek 
többnyire a delta fronton torkolati zátonyként, illetőleg a delta síkságon a delta ágak me-
derkitöltéseiként, és azokban képződött övzátonyként rakódtak le. Vékonyabb homokteste-
ket az áradások során kialakult gátszakadások üledékei (crevasse splays) és a viharok part-
homloki környezetben lerakódó homokleplei alkothatnak. A formáció finomabb szemcsés 
üledékei, aleurit és agyagrétegek, a delta ágak között, mocsári környezetben, ártéren, illet-
ve kisebb öblökben rakódhattak le, közbetelepült paleotalaj szintekkel, lignitrétegekkel. 
Vastagsága átlagosan 300–400 m, de ismertek különösen vékony (10 m) és különösen vas-
tag (820 m) kifejlődések is a koncessziós területen kívül. 
A Battonya–Pusztaföldvár szénhidrogén koncessziós terület alsó pannóniai képződménye-
inek talpmélységét a 4. melléklet, vastagság viszonyait az 5. melléklet mutatja. 

A progradáló delták hátterében folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári környezetekben folyt az 
üledékképződés. Az itt képződött Zagyvai Formáció szürke színű, aleurit-agyagmárga-
homokkő sűrű váltakozásából áll, de előfordulnak tarkaagyag, illetve lignit közbetelepülé-
sek is. A Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció nem különül el, illetve nem jelenik meg 
külön kifejlődésben a Zagyvai Formáció fölött az Alföldön. Ez a képződménycsoport a 
medencebelsőben igen nagy vastagságot is elérhet.  

A negyedidőszakban folytatódott a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció sekély tavi, 
folyóvizi, mocsári képződményeinek lerakódása. A pleisztocén elején a battonyai területet 
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az ős-Duna hordaléka uralta. A mélymedencékben az üledékképződés folyamatos, a batto-
nyai hátságon a rétegsor sokkal vékonyabb, még lepusztulással is számolni kell. A negyed-
időszaki képződmények vastagsága Battonyánál 150 méter, a Kaszaper-D-i fúrásokban és 
a Mezőbánhegyes-1 fúrásban 350 méter, míg a mélymedencékben 600–800 métert is elér-
het. A felső pleisztocénre a Duna nyugatabbra helyezte át a medrét, a területet a Maros 
hordalékkúpja árasztotta el, változatos folyóvízi hordalékot lerakva. A terület hátság jelle-
ge a würm glaciális folyamán mutatkozott meg legszembetűnőbben, amikor a folyami le-
rakódással egyidőben képződött hullóporból infúziós lösz, a száraz-füves térszíneken pedig 
valódi lösz, löszös homok, homokos lösz halmozódott fel (Urbancsek 1977). A holocénben 
a folyóvízi üledékképződés mellett a lösz áthalmozódása zajlott. 

Az Alföld D-i részére vonatkozóan a pannóniai képződmények vázlatos rétegtani-
szedimentológiai szelvényét a 4. ábra mutatja. A koncessziós területre és környezetére vo-
natkozó elvi rétegoszlopokat az 6. ábra mutatja. 
 

 
6. ábra: Elvi rétegoszlop a Battonya–Pusztaföldvár koncessziós területre a Makói- és a Béké-

si-medencére vonatkozó értelmezések alapján 
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A 7. ábra a Battonya–Pusztaföldvár koncessziós területet érintő és a Békési-medence 
mélyzónáin átfutó szelvényt mutatja. A tagolt aljzatmorfológia mellett látható néhány ne-
gyedrendű ciklusnál a parti rálapolódás („coastal onlap”). A rétegtani emelkedés a Pa-4 
szekvenciahatárig megfigyelhető, onnantól kezdve azonban csökkeni kezd a selfperemek 
szintje. A szekvenciák architektúrája az aljzatmorfológia változásának függvényében ala-
kult ki. Az utolsó értelmezett időszint feletti (már tisztán folyóvízi, ártéri) rétegsorok által 
felépített vastag medencekitöltés igen fiatal (pliocén korú), és az időszintek rálapolódnak a 
Battonyai-hátra (Juhász et al. 2006). Ez nem jelenti azt, hogy ott korábban nem volt üle-
dékképződés, csak rendkívül kondenzált jelleggel folyt (Magyar et al. 2004).  

 
                                                                                                           Koncessziós terület  
                                                                                                                       _______ 

 
7. ábra: Egy, az Alföldet átszelő szelvény szekvencia-sztratigráfiai értelmezése (Juhász et al. 

2006)  
A karikák a mindenkori selfperemet mutatják, a nyilak a medenceperem süllyedésének, illetve 

emelkedésének tendenciáját. 
 
A koncessziós területen egy kijelölt szelvény mutatja a medencekitöltő üledékek elter-

jedését (8. ábra). A szelvény nyomvonalát a 3. és az 5. ábra mutatja. A szelvény az aljzat-
térkép (Haas et al. 2010), vastagság és tetőtérképek (Juhász Gy. 1992), illetve a szelvény 
nyomvonalára, vagy közvetlen közelébe eső fúrások (MBFH adatbázis) alapján készült.  

A medenceüledékek összefoglalásaként megállapíthetó, hogy az aljzaton a Békési 
Formáció vékony (10–50 m vastag) bázistörmeléke várható. Erre az Endrődi Formáció 
települ, amely a medencék irányába a 700 m-t is elérheti. A Szolnoki Formáció képződmé-
nyei a hátság területén néhány 100 m-es vastagságban várhatók, de a Békési-medence és a 
Makói-árok irányában 700 méterre is kivastagodhatnak. A rétegsorban felfelé az Algyői 
Formáció alsó–felső pannóniai határát jelentő teteje a hátság területén 1000–1500 m kö-
zött, a két medence irányában 800–1000 m mélységben várható. A felsőpannóniai összlet 
(Újfalui Formációtól felfelé) a hátság területén mintegy 600–800 m vastagságban települ, a 
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medencék irányában elérheti a 2000 m-t. A rétegsorokat végül 150–400 m vastag negyed-
időszaki üledékek zárják. 

 

 
8. ábra: A koncessziós terület felépítése egy DNy–ÉK irányban átlósan húzott szelvényben  

A 2D szelvény készítésében használt adatok: Haas (2010), Juhász (1994), Horváth et al. 
(1988), Szentgyörgyi et al. (1994), MBFH fúrás adatok. 

 
A hagyományosan szénhidrogén anyakőzetnek és tárolónak tekintett alsó pannóniai 

képződmény-együttes a hátság területén mintegy 600–800 m vastag, de a Makói-árok irá-
nyában az 1500–2000 m, a Békési-medence fele pedig a 3000 m vastagságot is elérheti.  
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1.3.3. A terület vízföldtani viszonyai (MÁFI) 

A battonyai terület vízföldtani viszonyait részben a szénhidrogén bányászat, részben 
annak lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. A konkrét hasznosítási 
objektumok pontos helyszínének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt most csak 
a regionális vízföldtani-szénhidrogén viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó 
hatások ugyancsak regionális megközelítést követelnek. 

1.3.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

 
A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 
 
Talajvíztartó 
A talajvíztartó képződmények a területen a holocén és a felső pleisztocén korú folyóvízi 
képződmények homokos, illetve infúziós löszös rétegeiben alakultak ki. A képződmények 
általános elterjedésűek a területen, ugyanakkor a holocén korú homokos, agyagos képződ-
mények elsősorban a felszíni vízfolyások mentén, míg a valamivel idősebb felső pleiszto-
cén löszös, agyagos–löszös képződmények a vízfolyások közötti területeken jellemzőek. A 
talajvíz tartó vastagságát néhány méterre, estenként néhány tíz-méterre tehetjük. A talajvíz 
domborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége 3–4 m-rel a felszín alatt jel-
lemző. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt. 
 
Regionális elterjedésű hideg- és termális rétegvizek 
A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a folyóvízi ártéri üledékek alkotta 
regionális víztartó, melynek vastagsága a hát területétől a medencék felé fokozatosan nö-
vekszik. A 150–400 m vastagságú regionális víztartó összlet a Makói-árok és a Békési-
medence irányában egyre több és nagyobb vastagságú homokos réteggel jellemezhető. Az 
összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű kútjainak nagy része elsősor-
ban a felső 100–200 m vastag homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, 
megfelelő vízminőségű rétegein települ. Ez szoros kapcsolatban áll az alatta települő, a 
hátság kiemelt térszínén 600–800 m, míg a Makói-árok és a Békési-medence irányában 
1200–1500 m-es vastagságot is elérő felső pannóniai korú, alluviális síksági összlet egy-
másra települő és egymásba fogazódó-kiékelődő homokos-agyagos rétegeinek víztartójá-
val (Zagyvai és Újfalui Formációk). 

Az összlet rétegeinek horizontális és vertikális jellemzőit fontos ismerni, hiszen a terü-
leten jellemző jelentős szerkezetalakulási folyamatok a településükre jelentős hatással le-
hettek. Ezek a deformált, rétegmenti földtani kényszerpályák alapvetően meghatározzák az 
utánpótlódási útvonalakat, a jelenlévő vizek összetételét, korát, sok esetben a mélyebb ré-
giók sós vizének sekélyebb szintekbe jutását. A Zagyvai Formációban határolhatjuk el a 
medence porózus üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. 
Az összlet mintegy 400–500 méternél mélyebb részein lévő homokok már 30 ºC-nál mele-
gebb vizet, termálvizet szolgáltathatnak. Hévízbeszerzés szempontjából legjelentősebb 
regionális rétegvízadó az Újfalui Formáció, annak is a homokosabb delta üledékei. Térbeli 
helyzete szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai mérések alapján, a területünkön jól ismert. Az 
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Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének 
feküjét is jelenti. 

Mivel a területen alárendelten már ezek a képződmények is szénhidrogén anya- és táro-
ló kőzetként is szolgál(hat)nak (néhány területen az Újfalui Formáció tetőzónájában is is-
mertek már földgáz indikációk), a kutatásnál és a hasznosítások kialakításánál erre fokozott 
tekintettel kell lenni. 
 
Lokális rétegvíztartók 
A Battonyai–hát területén nem, vagy csak nagyon kis vastagságban megtalálható, ám K-i, 
illetve Ny-i irányban a medenceterületek felé egyre nagyobb vastagságban megjelenő 
Szolnoki Homokkő Formáció turbidit-homokjaiban, valamint a Békési Konglomerátum 
Formáció abráziós képződményeiben lokális vízadókkal kell számolni. Mindezidáig azon-
ban hévíztermelés szempontjából a hátság területén és szűkebb környezetében rendkívül 
kis vastagságuk és esetenként alacsony vízvezető-képességük miatt e képződményeket 
nem vették számításba. A rétegvizek kémiája is jól tükrözi a képződmények elzárt jellegét: 
nem ritka a 12–15 g/l-es Na–Cl-os összetételű vizek előfordulása sem. Mint a CO2 tárolá-
sára potenciálisan alkalmas képződmények, valamint a területen szénhidrogén tároló kőze-
tek is, azonban számításba veendőek. A bazális képződmények szénhidrogén tartalma jó 
esetben rövid migrációs utat bejárva a keletkezés közelében csapdázódhat. A szénhidrogén 
tárolók a területen általában ugyan hidrosztatikus környéki nyomással jellemezhetőek, 
azonban lokálisan – elsősorban az alsó pannóniai összlet mélyebb részein – túlnyomásos 
zónák is előfordulnak, melyek a terület hasznosítását befolyásolják. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a koncessziós terület peremi területein, a 
gerincvonulat szárnyzónáiban miocén üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat dur-
vább törmelékes konglomerátum, vagy homokkő rétegekkel is rendelkezik. Megjelenésük 
azonban alárendelt, mivel ezek a rétegek területünkön csak kis kiterjedésben és vastagság-
ban jelennek meg. Ugyanakkor a miocén üledékek szénhidrogén tárolóként is szolgálnak 
abban az esetben, ha a rétegtani, vagy a tektonikai feltételek adottak hozzá. 
 
Regionális vízzáró egységek 
Az Újfalui Formáció és a pretercier aljzat között több regionális elterjedésű vízzáró kép-
ződmény is elkülöníthető, melyek az alsó pannóniai Endrődi és Algyői Formációkba sorol-
hatóak. Az alsó pannon üledékek alatt a területünk peremi részein megjelenő miocén korú 
törmelékes képződmények is ide sorolhatóak, amennyiben az alsó pannon képződmények-
kel összefüggenek. Az összlet vastagsága a hátsági 600–800 m-es vastagságtól a medencék 
irányába fokozatosan 1500–2000, de akár 3000 m-es vastagságra is növekedhet. A régóta 
szénhidrogén anya- és tárolókőzetnek ismert alsó pannóniai és miocén korú képződmények 
jelentős horizontális és vertikális kiterjedésük következtében rendkívül fontosak. A hátság 
K-i szárnyának magasabb szintben található szénhidrogén előfordulásai a Békés-gyulai-
medence területén található alsó pannóniai anyakőzetekből származtathatóak. E képződ-
mények mellett a miocén és neogén fekü közötti diszkordancia felület is szerepet játszik a 
terület szénhidrogén-földtanában: a diszkordanciafelület elősegíti a szénhidrogének migrá-
cióját is. A szénhidrogén tárolók nyomása a régóta termelt területek szomszédságában va-
lamivel hidrosztatikus alatti, azonban sok esetben, nagy mélységben a medence irányában 
nagyobb a hidrosztatikusnál és jelentős túlnyomással is rendelkezhetnek, így a létesítmé-
nyek telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 
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Alaphegységi rezervoárok 

 
Az alaphegységet a területen mezozoos karbonátos, sziliciklasztos képződmények, va-

lamint paleozoos granitoid és metamorf képződmények építik fel. Mezozoos képződmé-
nyek a terület középső részén egy DNy–ÉK-i irányban elnyúlt vonulatot alkotnak, valamint 
az É-i és K-i területeken ismertek. Az aljzat mélysége erősen változó, a hátság területén a 
felszín alatt már akár 1000 m-rel is nyomozható, míg a hátság peremei felé egyre nagyobb 
mélységbe, 3000 m, vagy akár 4000 m-es mélységbe is lezökken. Rezervoárként egyrészt a 
karbonátos formációk jöhetnek számításba amennyiben hosszabb ideig felszíni hatásnak, 
tehát mállásnak és karsztosodásnak voltak kitéve. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor 
tíz, esetleg száz méteres vastagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedés-térrel va-
lamint permeabilitással számolni. Másrészt a tektonika következtében kialakult repedezett, 
mállással nem érintett „üde” karbonátos részek, repedezett sziliciklasztos, vagy granitoid 
és metamorf képződmények rendelkezhetnek magasabb porozitás és permeabilitás érté-
kekkel, illetve válhatnak rezervoárokká. Mindenesetre az aljzatban tárolt (erősen sós, 
NaCl-os kémiai jellegű, 10000–12000 mg/l összes oldott anyag tartalommal rendelkező víz 
arra utal, hogy az itt tárolt vizek fosszilisek, utánpótlódásukat pedig a kőzet repedés- 
és/vagy üreghálózata határozza meg. A regionális értékeléseknél fontos elemezni azt is, 
hogy a repedezett, mállott, karsztosodott fekvőre közvetlenül települő fedőképződmények 
hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi rezervoár-részekkel. 

Az aljzat képződmények repedezettsége nemcsak a tárolt vizek áramlásában játszik 
szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és csapdázódásában 
is. A csekély szervesanyag tartalommal rendelkező, mélyebb helyzetben található karboná-
tok megfelelő termikus körülmények esetén széndioxid gáz anyakőzetei lehetnek. Az itt 
keletkezett gáz migrációjában elsősorban a kőzet repedéshálózata, a tektonizáltsága (verti-
kális migráció), valamint az aljzat eróziós felszíne (horizontális migráció) játszanak szere-
pet, melynek következtében a gáz a sekélyebb, a karbonátos képződmények felső zónáiba, 
vagy a pannon fekü közelébe juthat. Az ebben a szintben kialakult telepek nyomása általá-
ban kisebb a hidrosztatikusnál. 

1.3.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

 
Beszivárgás csapadékból 
 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteo-
rológiai viszonyok mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A 
térképezések során megismert, döntően agyagos, kőzetlisztes talajképző üledékek alapján 
az évi csapadék kb. 4–5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előfordu-
ló homokos, kavicsos felszíni képződmények esetében ez esetenként elérheti a 10%-ot, de 
konkrét terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal 
számolni. 
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Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból 
 

A vizsgált területen kívül találhatóak a pannóniai és az alaphegységi hidrosztratigráfiai 
egységek beszivárgási területei, ezek szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként 
jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célsze-
rű megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban a 
medence területek felől, a Makói-árok és a Békési-medence irányából számíthatunk, me-
lyet jól jeleznek a rezervoárokban tárolt vizek kémiai összetételei is (lsd. vízkémiai térké-
pek). A köztes áramlási rendszer felső 100–200 méteres részein területünkön már számít-
hatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb 
útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók 
meg. 

A hátság Ny-i szárnya a terület áramlási rendszerére hatással bír: az itt kiékelődő, a 
medencében jelentős vastagságban jelenlévő felső pannóniai üledékekben a vizek – kény-
szerpályára kerülve – a mélyebb medence irányából a sekélyebb régiók felé áramlanak. A 
koncessziós terület Ny-i területein mélyült termálkutak vízhőmérsékletei és vízhozamai is 
ezt a jelenséget igazolják. 
 

1.3.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 
 
A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számí-

tásba venni: 
• Állandó vízfolyások  
• Talajvíz-párolgással jellemezhető területek 
• Szivárgó felszínek 
• Oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé) 

 
Az első három típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély ré-

tegvizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelent megcsapolásokat. 
Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megis-
mert hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 
A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfo-
lyásként lehet számba venni. Itt a medencék irányából a Battonyai-hát irányába történő 
áramlással lehet számolni. 
 
A terület mesterséges megcsapolásai 

 
A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter 

– felsőpannóniai rezervoárokat érintő ivó-, ipari-, mezőgazdasági víztermelések, gyógy-
ászati célú vagy fürdős vízhasznosítások, bányászati célú vízkivételek vannak. 
A terület, illetve annak környékén jellemző vízvisszatáplálások: szénhidrogén-ipari vízlik-
vidálások, illetve kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások. 
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1.3.3.4. A terület vízminőségi képe 

A koncessziós terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a területen mé-
lyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet adó 
hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion és az összes oldott 
anyag tartalom alapján készült, mely egy általános képet nyújthat az általános vízösszeté-
telről, szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párolgásról). A felszín 
közeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A megcsapolási 
területek felszínközeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpárolgás, mely 
az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is követke-
zik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi értékelések, illetve a ké-
sőbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Mint azt a 9. ábra mutatja, az összes oldottanyag tartalom döntően 600–1 600 mg/l kö-
zött változik. A terület nyugati határához közeli Tótkomlós-200 (kb.2 400 mg/l), a tőle 
délre fekvő Nagyér-22 (kb. 2 100 mg/l), valamint az országhatárhoz közeli, a területtől 
keleti irányba lévő Lőkösháza-105 (kb. 1 900 mg/l) jelű kutakban mért értékek kimagasló-
ak. A klorid-ion tartalom a területhatáron belül jellemzően 10–120 mg/l, viszont az ivóvíz-
ben megengedett határértéket (250 mg/l) a Csanádapáca-197 (kb. 292 mg/l) és a Csanád-
apáca-210 (kb. 668 mg/l) jelű kutak vízmintái jóval meghaladják. 

 

 
9. ábra: A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták összes oldottanyag-

tartalmának (mg/l) eloszlása; a piros vonal a koncessziós terület határa, a bordó a terület 5 
km-es körzete 
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A terület Nyi-i részén, illetve annak közelében, korábbi vizsgálatok (Deák et al., 2009) 
azt jelezték, hogy az sp.2.13.1 víztestnél ugyan a klorid és a vezetőképesség is növekvő 
trendet mutat és meghaladja a küszöbértéket, illetve a vezetőképesség esetében a 75%-os 
megfordítási pontot is, de e térrész már mélységi átáramlási és feláramlási komponenst is 
tartalmaz, ezért a túllépés természetes eredetűnek tekinthető. Ez magyarázhatja a nagy ösz-
szes oldottanyag-tartalmat is. 

A felső pannon homokrétegek vizeinek összes oldottanyag-tartalmának eloszlását a 10. 
ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy az összes oldottanyag-tartalom a rendelkezésre álló 
adatok alapján döntően 1 000 és 4 000 mg/l között változik, de a mélyebb rétegekben 
(1 500-2 300m felszín alatti mélységben) meghaladja az 5 500 mg/l-t. A vizek kémiai jel-
lege nátrium–hidrogén-karbonátos, melynek koncentrációja a mélységgel nő (Na+: 100–
1 650 mg/l, HCO3

-: 100–3 510 mg/l). A nagyobb összes oldottanyag-tartalmú vizek első-
sorban a Battonyai-hát ÉNy-i részén, a feláramlási zóna mentén találhatóak. Korábbi kuta-
tások elszórtan földgáz indikációt is jeleztek. 

Az alsó pannon rétegek vizeinek összes oldottanyag- tartalma döntően 6 500–20 500  
mg/l között változik. A vizek kémiai jellege nátrium-kloridos, melynek Na+ tartalma dön-
tően 1 600–6 800 mg/l, míg Cl- tartalma 2 000-11 000 mg/l között változik. 
 

 
10. ábra: Felső pannon vizek összes oldottanyag-tartalmának eloszlása, a piros vonal a kon-

cessziós terület határa, a bordó a terület 5 km-es körzete 

A mezozoos képződményekből származó vizek viszonylag nagy összes oldottanyag- 
tartalmúak, döntően 10 000–19 000 mg/l értékűek, 2 900–6 300 mg/l nátrium, és 3 800–
8 900 mg/l klorid tartalom mellett. 
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2500 méter alatt 5 db fúrás tárta fel a mezozoos alaphegységi képződményekben tárolt 
vizek összetételét, mely nagy sótartalommal (12 700–19 200 mg/l), és nátrium-kloridos 
vízösszetétellel (4 600–6 800 mg/l nátrium, 3 800–8 900 mg/l klorid) jellemezhető. Ezek 
alapján egy zártabb áramlási rendszerre következtethetünk. 

A koncessziós terület felszín alatti vizeinek főbb vízminőségi paramétereinek mélység 
szerinti alakulását a 11. ábra mutatja. A mélység növekedésével nő a víz összes 
oldottanyag-tartalma, mely kb. 1 500 méter mélységben megugrik és vízminőségi változás 
történik. A mélységgel megnövekszik a nátrium és a kalcium tartalom, uralkodó anion a 
hidrogén–karbonát helyett a klorid lesz.  

Érzékenységi és terhelhetőségi szempontból, a potenciálszintek függvényében, az elté-
rő összetételű vizeknek a nem megfelelő korábbi, vagy újabb kútkiképzések miatti esetle-
ges megjelenése megnehezítheti a termelési–vízlikvidálási–visszasajtolási technológiák 
feltételeit. Ugyanígy problémát okozhat a mélységi sós és más káros (például a vízlikvidá-
lás során használt szerves) anyagokat tartalmazó vizek megjelenése a termálvíztesteknél és 
a porózus víztesteknél. 
 

 
11. ábra: A koncessziós terület felszín alatti vizeinek főbb vízminőségi paramétereinek alaku-

lása a mélység függvényében  
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1.3.4. A terület tektonikai viszonyai (ELGI, MÁFI) 

A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós terület Magyarország nagyszerkezeti pásztái 
közül a takarós felépítésű Békés–Kodru nagyszerkezeti egységbe tartozik, amelynek szer-
kezeti és földtani folytatását az Erdélyben felszínre is bukkanó analóg megnevezésű egy-
ségek felé találjuk meg (Haas et al. 2010). A koncessziós terület az úgynevezett Battonyai–
hát (Battonya–pusztaföldvári gerinc) aljzatkiemelkedésen foglal helyet. Tőle ÉK-i és DNy-
i irányban Magyarország két legmélyebb neogén süllyedéke helyezkedik el, a Békési-
medence és a Makói-árok (12. ábra). 

 

 
12. ábra: A koncessziós terület helyzete Magyarország nagyszerkezeti egységein belül (Haas 

et al. 2010 alapján) 

A hőtörténeti adatok szerint (3. táblázat) a Battonya–pusztaföldvári gerinc aljzatának 
pásztás elrendeződésű földtani felépítését és morfológiáját az idősebb, ausztriai, DNy–ÉK-
i és fiatalabb, többségében az előbbire merőleges, ÉNy–DK-i csapású vonalak mentén ér-
vényesülő szerkezeti mozgások határozzák meg. A mezozoos karbonátos, repedezett grá-
nit, kvarcporfír, metamorfit kőzettesteket és a kainozoos medencekitöltéseket elválasztó 
törések jelentős szerepet játszanak a szénhidrogének migrációjában és csapdázódásában. 
 
Mezozoos szerkezetalakulás 

A prekainozoos medencealjzat felszínének térképe alapján a terület DNy–ÉK irányú 
szerkezeti pászták mentén három fő, földtani felépítésében elkülönülő, szerkezet határok-
kal elválasztott egységre tagolódik. 

1. Mezőhegyes–Mezőkovácsháza–Kunágota településektől D-re az országhatárig a 
Battonyai Komplexum a meghatározó a medencealjzat felszínén. 

2. Tótkomlós–Kaszaper–Nagybánhegyes–Medgyesbodzás–Medgyesegyháza vonalon 
mezozoos, uralkodóan karbonátos képződmények alkotják a felszínt. 

3. Csanádapáca–Kardoskút–Orosháza térségében újra a metamorf aljzatkomplexum a 
felszínalkotó, jóllehet a legújabb adatok alapján e pászta egy ÉNy–DK-i vonal 
mentén két részre tagolódik, s ÉK-i irányban feltehetően ugyancsak mezozoos kép-
ződmények alkotják a felszínt. 
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A szerkezeti határok minden bizonnyal vagy elsődleges takaróhatárok, vagy eróziósan 

és gravitációs úton kitakaródott tektonikai ablakok takaróhatárai. 
Mivel a metamorf aljzatkomplexum tömegén az alpi tektonika többnyire korlátozottan 

rekonstruálható, fontos a Tótkomlós–Medgyesegyháza vonalon ismert mezozoos képződ-
mények figyelembevétele. Sokatmondó a T-I és Psz-1 fúrások viszonylata. Előbbiben a 
Csanádapácai Dolomit Formáció 901 m-en keresztül harántolt sorozata alatt jura, majd 
normál településű triász rétegsor következik, ugyancsak tartalmazva felső triász dolomit 
mintegy 246 m-en harántolt összletét. Figyelembe véve, az északra következő Psz-1 fúrás-
ban harántolt jura sorozat jelenlétét, és a rétegsor fordított sorrendjét (átbuktatott helyzet) a 
T-I fúrásban megfigyelt nagyléptékű rétegismétlődés egy D-felől feltolt mezozoos takaró-
szerkezet jelenlétével magyarázható. 

3. táblázat: hőtörténeti adatok az Alföld D-i részéről 
Szerkezetfejlődési szakaszok 

(Horváth és Tari 1999) 
Hasadvány nyom adatok 

(Tari et al. 1999) 
Triász abortált riftesedés  
Jura riftesedés perm riolit (Bat-18) 165±18 M év 
Kréta (Ausztriai – Larámi) ÉNy-i bezáródás és takarókép-
ződés 

gneisz (Pf-89) 80,3±10 M év 
gránit (Bat-15) 63,7±6,4 M év 
gránit (Bat-5) 67,4±6,5 M év 
perm riolit (Bat-18) 73,8±6,8 M év 

Paleogén bezáródás (kompressziós szerkezetek csillámpala (Pf-88) 42±8 M év 
Kora miocén csapásmenti elmozdulások, rotációk  
Középső Miocén kárpáti – alsó bádeni tágulás (riftesedés) gneisz (Algyő-626) 17,4±0,8 M év 
Pannon kompresszió (11-8 M év)  
Pliocén kompresszió (3-0 M év)  
 

É-i vergenciájú takarók közé becsípett alsó triász maradványnak tekinthető a Battonyai 
Komplexum tömegében keskeny sávként megjelenő alsó triász sorozat is (Domb-DNy-1, 
Kev-2). A D-i komplexum és a mezozoos sáv határa a perm képződmények hiánya alapján 
ugyancsak tektonikus, de az érintkezés jellege az aljzattérkép és a fúrás adatok alapján nem 
meghatározható.  

A korábbi medencealjzat térképtől (Fülöp et al. 1987) lényegesen eltérő új elem, hogy a 
Csanádapáca–Kardoskút–Orosháza térségében megismert metamorf komplexum ÉNy–
DK-i csapású ÉK-i határa és az azon túl feltételezett mezozoos sorozat, melynek mélyfúrá-
sos feltárása további kutatásokat igényel. 

Az ÉNy-i vergenciájú takarórendszer kialakulása elsősorban a kréta (ausztriai) komp-
ressziós tektonika eredményének tekinthető, amely minden bizonnyal nem csak a 
mezozoos pásztát érintette, hanem a metamorf aljzatkomplexumokat is, így ennek szerke-
zeti elemei feltehetően tükröződnek a metamorf képződmények felszínének egyenetlensé-
geiben (Fülöp 1989). 
 
Neogén szerkezetalakulás és következményei 

A paleogén–neogén szerkezetfejlődés tektonofázisainak különböző irányú (ÉK-i, ÉNy-
i) térrövidülésekhez kapcsolódó lemezmozgások során a mezozoos szerkezeti egységeket 
határoló, uralkodóan kompressziós tektonikai mozgások eredményeként létrejött szerkezeti 
vonalak (feltolódások) transzpressziós (Györfi et al. 1999, Tari et al. 1999, Fodor et al. 
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1999), illetve kompressziós mechanizmusokhoz kapcsolódóan rendszerint további feltoló-
dások, csapásmenti elmozdulások (strike-slip), transztenziós ill. dilatációs helyzetben pe-
dig normál vetők formájában aktiválódtak újra (Szabó et al. 2010).  

A kora miocén szinrift fázis nagymértékű tágulást eredményezett, minek következtében 
az alaphegység kőzettömegei laposszögű normál vetők mentén gravtációsan lecsúsztak 
egymásról (Tari et al. 1999) (13. ábra). Az így képződött mély medencék a PGT-4 
mélyszeizmikus szelvény tanúsága szerint (Posgay et al., 1996; Hajnal et al., 1996), mint 
pl. a Makói-árok és a Békési-medence, félárok szerkezetek, így a medencét az egyik oldal-
ról határoló szerkezeti vonalak nagy elvetésű és kisszámú síkból, másik oldal szerkezeti 
vonalai több kisebb vetőből állnak. Ez a szerkezet hatással van a süllyedékek közötti hátak 
szerkezetére is, így a Battonyai hát DNy-i lejtői minden bizonnyal több kisebb vetővel sza-
kadnak le a Makó-árok felé. Lehetnek azonban a szinrift tágulásra merőleges (ÉNy–DK) 
félárkok, árkok is, ezekben a szinrift üledékek akár nagyobb vastagságban is megőrződhet-
tek. 
                                         Koncessziós terület 
                                           ____________ 

 
13. ábra: Regionális földtani szelvény a Pannon-medence DK-i részén (Tari et al. 1999) 

A Makói-árok ÉNy-i peremén kimutatott oldaleltolódás rendszer, amely minden bi-
zonnyal az ország nagyszerkezeti egységeinek pásztás elrendeződésében játszott szerepet a 
paleogén-neogén időszakokban, feltehetően hatással van a Battonyai-hát ÉNy-i részeire és 
a koncessziós terület szerkezeti viszonyaira. Ezek a szerkezetek ÉK–DNy-i csapású eltoló-
dásokban ölthetnek testet. 

A vizsgálati területen feltehetően a kárpáti–bádeni határon induló szerkezetmozgások 
következtében keskeny, a fő szerkezeti irányokkal hegyes szöget bezáró, K–Ny-i csapás-
irányú gerinc, és ehhez kapcsolódó árok jelent meg a mezozoos képződményekből felépülő 
szerkezeti övön belül, s feltehetően a szerkezeti vonalakhoz kapcsolódó felszíni egyenet-
lenségek alakultak ki a metamorf komplexumokból felépülő medencealjzat felszínén. 

Az alsó bádeni szerkezeti mozgásokra utal a prebádeni diszkordancia és a bádeniben 
újrainduló üledékképződés. Szarmata szerkezeti mozgásokra utal a bádeni üledékek válto-
zatos térszíni helyzete és a szarmata üledékek hiányos kifejlődése. A vetősűrűség a szinrift 
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fázis alatti és azt követő üledékekben nagyobb és a pannóniaiban felfelé fokozatosan csök-
ken. Ezzel együtt az attikai, rodáni fázisok működésére utal a pannon üledékképződést 
befolyásoló depocentrumok kialakulása és a szórványosan, de a pannóniai medencekitöltő 
üledéksorban is megfigyelhető szerkezeti vonalak jelenléte is. Ezek között előfordulnak 
lisztrikus felületek is, amelyek akár neotektonikus inverziójával roll-over szerkezetek ala-
kulhattak ki. 

Az Alföldön kimutatott, 6,8 és 9,1 M év között képződött Pa-3 harmadrendű szekven-
cia önálló tektonosztratigráfiai ciklust képvisel, amely rendkívül fontos szerepet játszik a 
medence fejlődéstörténetében, és jelentős intra-pannóniai szerkezeti mozgások meglétét 
bizonyítja (Juhász et al. 2006). 

A szomszédos Makói-árok területén egy kb. 8 millió évvel ezelőtti inverziós eseményt 
lehetett azonosítani, amely feltehetőleg a területet is érintette. Ennek következtében kisebb 
feltolódások, gyüredezettség alakult ki az Endrődi formációban és a Szolnoki Formáció 
bázisképződményeiben. 

A szeizmikus szelvényen észlelhető törések statisztikai elemzését a következőkben ad-
juk. Az értékelt szelvények nyomvonalait a 14. ábra mutatja. 

 

 
14. ábra: A terület határa és az értékelt szeizmikus szelvények nyomvonalai 

Módszerünk szerint a szeizmikus vonal mentén található töréseket, tektonikai indikáci-
ókat összeszámláltuk, és egymás után következő távolságokkal adtuk meg. A vetőket nem 
korreláltuk a szelvények között (vagyis nem térképezett állapot állt elő), ebből következő-
en a leszámolt vetők között előfordulhat redundáns elem. A szelvényen kijelölhető 
prekainozoos aljzat horizontjának és a jelölt vető vonalának metszéspontja (függetlenül a 
metszéspont mélységétől) adta a CDP értéket, amelyre a vetőt vonatkoztattuk. Valószínű, 
hogy minden tektonikai elem létezik a >2500 m mélységben is. A törések megtalálása és 
kijelölése erősen függ a szelvények minőségétől. Ez a magyarázata annak, hogy az aljzat 
felszínén jelölünk, mert a rendelkezésre álló szelvények minősége e horizont alatt sokkal 
gyengébb, mint fölötte. 

A törésvonalakat nem minősítettük elmozdulás szerint (normál vagy feltolódás, stb.), a 
korukat sem állapítottuk meg. A vetősűrűség eredményét a 15. ábra mutatja egy gyakorisá-
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gi hisztogramon, a jellemző statisztikai mutatókat pedig a 4. táblázat tartalmazza. A diag-
ram szerint a leggyakoribb eset az, amikor a törések egymástól 3000–4000 m távolságban 
vannak. Szintén nagy gyakoriságot mutatnak a 5000 és 9000 m távolságban levők, de a 
gyakoriság abszolút értelemben kicsi.  
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15. ábra: A szeizmikus vetősűrűség vizsgálat statisztikai mutatói 

4. táblázat: Töréssűrűség szeizmikus szelvényen 

Várható érték 3772.3 
Standard hiba 517.2 
Medián 3425 
Módusz 2750 
Szórás 2254.7 
Minta varianciája 5084089.9 
Csúcsosság 0.90 
Ferdeség 1.24 
Tartomány 7800 
Minimum 700 
Maximum 8500 
Összeg 71675 
Darabszám 19 
Legnagyobb(1) 8500 
Legkisebb(1) 700 
Konfidenciaszint (95.0%) 1086.7 

 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

28 
 

 

1.3.5. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága (ELGI) 

1.3.5.1. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, fúrási adatokat az 
MBFH Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (FGBA). A területről rendelkezésre 
álló jelentéseket összegyűjtöttük. A jelentések a két témakör szerint (1: szénhidrogén; 2. 
környezet) külön táblázatban kerültek összesítésre. A felhasználható anyagok nagy része 
zárt minősítésű. A legfontosabb szénhidrogén-kutatási jelentéseket az 5. táblázat tartal-
mazza. 

5. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a koncessziós területre 
MBFH 
adattári 
szám 

Szerzők Jelentés címe Dátum Enge-
délyes 

SZBK.3406 Amran Ahmed, Sőreg 
Viktor, Szentgyörgyi 
Károlyné et al. 

Zárójelentés a 101. Battonya–Pusztaföldvár kuta-
tási  területen végzett szénhidrogén-kutatási 
tevékenységről 

2010 MOL 
Nyrt. 

T.19938 
 

Balázs E.-né, Tirpák I., 
Gombos Cs., Nagy Gy.-
né, Nagy L.,, Pusztai J., 
Szentgyörgyi K.-né, Ta-
tár A.-né., Török J.-né, 
Vadász Gy.-né, Tóth Z., 
Tóthné Medvei Zs., Var-
gáné Tóth I. 

Zárójelentés a 4.sz. Battonya–pusztaföldvári 
gerinc K-i szárny kutatási területen végzett szén-
hidrogén-kutatási tevékenységről (Medgyes-
egyháza, Medgyesbodzás,  Nagyegyháza) 

1999 MOL 
Rt. 

T.19940 
 

Tóthné Medvei Zsuzsan-
na, Nagy Györgyné, 
Szentgyörgyi Károlyné, 
Tatár Andrásné 

Zárójelentés a 7.sz. Battonya–pusztaföldvári 
gerinc DNy-i szárnya területen végzett szénhid-
rogén-kutatási tevékenységről 

1999 MOL 
Rt. 

T.19939 Erdei Malgorzata, Szalai-
né Bánlaki Emília, Buj-
dosó Imre,, Eszes Illésné, 
Gajdos István, Nagy 
Györgyné, Pusztai, Judit, 
Soós Sándor, Szentgyör-
gyi Károlyné 

Zárójelentés az 5.sz. Battonya–-pusztaföldvári 
gerinc északi szárnya területen végzett szénhid-
rogén-kutatási  tevékenységről (Orosháza, Nagy-
szénás, Gádoros, Székkutas) 

1997 MOL 
Rt 
 

T.20906 Tormássy István, Szilágyi 
Imre 

101. Battonya–Pusztaföldvár kutatási terület.  
Helyzetjelentés és kutatási engedélymeghosszab-
bítási  kérelem (szénhidrogén) 

2003 MOL 
Rt 
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 1.3.6.2. Fúrások 

A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós területen mélyült fúrások alapadatai több adat-
bázisban is rendelkezésre állnak, mind adattábla, mind térképi (ESRI shape) formátumban 
megjeleníthetőek (6. táblázat, 4. melléklet). A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
(MBFH) Fúrásnyilvántartásában (ROKA), valamint a szénhidrogén-kutató fúrások nyil-
vántartásában szerepelő fúrásokat, valamint a MÁFI Egységes Fúrási Adatbázisában sze-
replő fúrásokat gyűjtöttük össze. 

A rendelkezésre álló fúrási alapadatok listái alapján készült a 6. táblázat. A fúrások le-
válogatása elkészült, egyrészt a sarokpontjaival határolt koncessziós területre és egy 5 km-
es védőzónára (puffer zóna). A fúrásokat fúrásmélységük szerint is osztályoztuk. 

6. táblázat: A koncessziós területen és közvetlen környezetében mélyült fúrások száma és 
mélységmegoszlása különböző adatlistákban 

Terület/adatbázis Fúrások 
száma 

Talpmélység 
nincs meg-

adva 

Talp-
mélység 
0–500 m  

500–
2500 m 

2500
m– 

CH ku-
tató fú-

rás 
Koncessziós terület/MBFH 704 36 12 647 9 704 
Koncessziós terület és 5 km-es 
védőzóna/MBFH teljes 718 37 12 651 18 718 
Koncessziós terület/ROKA 2785 43 2086 649 7 636 
Koncessziós terület és 5 km-es 
védőzóna/ROKA 4585 126 3770 674 15 648 
Koncessziós terület és 5 km-es 
védőzóna/MBFH válogatás 687 0 0 675 12 640 
Battonya CH fúuraslista MAFI 
torzsadat konc. ter. 3145 74 2365 694 12   
Koncessziós terület és 5 km-es 
védőzóna/MAFI_törzsadat 6153           

 
A különböző adatbázisok adattartalma eltérő. A ROKA és MÁFI adatbázisok a fúrás 

által harántolt földtani képződménycsoportokra, a fúrásból származó minták anyagvizsgá-
latára, az elvégzett mérésekre is nyújtanak információt. Az egyes fúrások alapadatai, így a 
fúrás neve, jele, száma, talpmélysége és a fúráspont helyének koordinátái nyilvánosak, a 
fúrás egyéb adatai (átfúrt rétegsor, feltárt nyersanyag) korlátozottak lehetnek. Az MBFH 
fúrási adatlistájának nyilvános minősítésű tételeit a 30. táblázat tartalmazza. A nyilvános 
minősítésű fúrások dokumentációja az MBFH adattárában megtekinthető. A korlátozott 
minősítésű fúrások részletes adattartalmába való betekintés külön engedélyhez kötött. A 
koncessziós terület szénhidrogén-kutatási fedettségét az 6. melléklet tartalmazza. 

1.3.5.2. Geofizikai mérések 

A területen végzett számos geofizikai mérés közül a kutatási mélységtartomány szem-
pontjából a fúrásokban végzett (mélyfúrás-geofizikai), a felszíni mérések közül pedig a 
gravitációs és mágneses, szeizmikus (2D, 3D reflexió), elektromágneses 
(magnetotellurikus (MT) és tellurikus (TE), nagy mélységű geoelektromos (VESZ) méré-
sek érdemlegesek. 
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A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az ELGI geofizikai felmértségi adat-
bázisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve 
szeizmokarotázs) pedig az MBFH megkutatottsági adatrendszeriből (2010. 07 havi állapot 
szerint) lettek leválogatva.  

A szeizmikus felmértséget a 7. melléklet az egyéb geofizikai felmértséget pedig a 8. 
melléklet mutatja be. 

A geofizikai felmértséget számszerűen (darabszám, lefedett terület, illetve fedettség) a 
11. táblázat adja meg. 

A terület gravitációs felmértsége az országos átlag alatti (kb. 1 pont/km2). 
A terület 77,9%-a 3D szeizmikus méréssel fedett (7. táblázat). 

350 db különböző időben mért 2D szeizmikus szelvény érinti a koncessziós területet, el-
oszlásuk közel egyenletes. A területet érintő szeizmikus szelvények alapadatait a Függelék 
31. táblázat tartalmazza. 

VSP mérést 12 fúrásban, szeizmokarotázs mérést 11 fúrásban végeztek (8. táblázat). 
 

7. táblázat: A koncessziós területet érintő 3D szeizmikus mérések 
Területnév Dátum Megrendelő Adatgazda Zárójelentés adattári száma 
Pitvaros 1993 MOL MOL  
Medgyesbodzás 1994 MOL MOL  
Pusztaföldvár 2001 MOL MOL  
Mezőkovácsháza 2006 MOL MOL  
Mezőkovßcsháza-2 2007 MOL MOL  
Székkutas 2007 TXM TXM  
Gádoros 2008 MOL MOL  
 

A koncessziós területről jelenleg 4 fúrásban végzett mérések adatai érhetők el digitális 
formában, a környezetben további 12 fúrás adata áll rendelkezésre jelenleg (9 . táblázat, 
10. táblázat). 
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8. táblázat: VSP és szeizmokarotázs mérések a koncessziós területen 
Fúrás Jel Megrendelő Típus EOVX 

(m) 
EOVY 

(m) 
Z 

(m) 
Dátum 

Battonya-3 BAT-3  szeizmokarotázs 105646 800293 102  
Csanádalberti-É-1 CSAL-É-1 MOL (OKGT) VSP 116326 776534 0 1991 
Csanádapáca-1 CSA-1  szeizmokarotázs 129925 789798 97  
Csanádapáca-8 CSA-8  szeizmokarotázs 132754 786353 93  
Kaszaper-1 KASZ-1  szeizmokarotázs 126914 787569 96  
Magyarbánhegyes-1 MBH-1 MOL (OKGT) VSP 126925 799314 0 1989 
Magyardombegyháza-
DNy-6 

DOMB-DNY-6 MOL (OKGT) VSP 116035 809871 0 1990 

Medgyesbodzás-1 MED-1  szeizmokarotázs 131073 796899 95  
Medgyesbodzás-2 MED-2 MOL (OKGT) VSP 131727 797714 95 1989 
Medgyesbodzás-4 MED-4 MOL Rt. VSP (offset) 131878 793463 94 1996 
Mezőhegyes-1 MH-1  szeizmokarotázs 110507 793469 100  
Mezőhegyes-Ny-3 MH-NY-3 MOL Rt. VSP 115038 790849 0  
Nagybánhegyes-4 NBH-4 MOL (OKGT) VSP 125650 789354 0 1990 
Pitvaros-1 PIT-1  szeizmokarotázs 110626 782614 94  
Pitvaros-D-2 PIT-D-2 MOL (OKGT) VSP 106081 782801 0 1991 
Pitvaros-D-3 PIT-D-3 MOL Rt. VSP 111225 779743 0 1992 
Pitvaros-É-2 PIT-É-2 MOL Rt. VSP 115829 781487 0 1992 
Pusztaföldvár-16 PF-16  szeizmokarotázs 130184 783241 94  
Pusztaföldvár-3 PF-3  szeizmokarotázs 130997 780048 93  
Pusztaföldvár-É-1 PF-╔-1 MOL Rt. VSP 137615 780900 90 2003 
Pusztaszőlős-2 PSZ-2  szeizmokarotázs 126263 780821 93  
Pusztaszől§ő-34/M1 PSZ-34/M1 MOL Rt. VSP 126626 781086 98 2000 
Tótkomlós-I T-I  szeizmokarotázs 123893 781230 93  
Végegyháza-1 VÉG-1  szeizmokarotázs 115776 793122 100  
Magyardombegyháza-
DNY-1 

Domb.DNy.1 MOL Rt. VSP 112701 800940 100 2008 
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9 . táblázat: Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a koncessziós 

területen (ELGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 
Település Név EOVX 

(m) 
EOVY 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Logszám 

(db) 
Dátum 

Battonya Bat-K141 106502 800512 100 145 8 1993 
Kevermes K-II P/3 124300 814400 99 205 10  
Gerendás E-8 141567 787439 91 350 14  
Pusztaottlaka P-1 134031 802253 94 500 12 1979 
Pitvaros Pitvaros É-2 115829 781487 98 2000 1  
Dombegyház Domb-

egyház DK-1 
108542 813117 107 1200 1  

Mezőhegyes E-6 113223 784248 95 300 9 1981 
Kaszaper Kasz-D-3 125521 787787 95 1768 8 1972 
Nagybánhegyes NB-E-7 127136 790933 97 350 12 1981 
Battonya-É Batt-É-5 110573 798920 101 1237 9 1984 
Kunágota É-3 120259 807074 101 350 12 1980 
Kétegyháza E-5 131235 813629 95 500 10 1980 
Tótkomlós TK-III/2 118940 783386 96 410 12 1981 
Csanádapáca K-182 134156 791066 92 150 14 1979 
Medgyesbodzás K-54 135020 794263 95 150 14 1979 
Kevermes II/P1 124310 814445 99 500 7 1980 
Csanádapáca T-1 135021 794263 95 150 11 1979 
Kevermes II/P 124319 814450 99 500 12  
Mezőkovácsháza Mk-É-4 121071 797480 98 250 11 1980 
Tótkomlós TK-III/P 119210 783022 96 500 12 1981 
Nagyér Községi kút 115500 779400 93 510 7 1962 
Tótkomlós TK-III/1K 118924 783383 95 486 11 1981 
Tótkomlós TK-III/P-1 117766 782104 95 480 14 1981 
Tótkomlós TK-III/2K 118940 783386 96 0 13 1981 
Tótkomlós TK-III/3K 119000 783398 95 0 14 1981 
Újkígyós B-56 140797 800952 93 597 5 1961 
Mezőhegyes Mh-4 109254 792660 100 1170 2  
Mezőhegyes Mh-9 108429 792060 102 1200 4  
Mezőhegyes Mh-11 113439 795005 99 1265 2  
Mezőhegyes MH-Ny-5 116136 788384 97 1435 15 1993 
Mezőkovácsháza Mez-1 121283 794671 98 1650 2  
Battonya-É Batt-É-5 110578 798920 101 1237 9 1987 
Battonya-É Batt-É-6 108479 799534 102 1130 9 1984 
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10. táblázat: Digitális formában jelenleg az ELGI-ben elérhető, MOL által 1992-98 közt mért 

mélyfúrás-geofizikai mérések a koncessziós területen 
Település Jel Dátum Mélység 

(m) 
EOVX 

(m) 
EOVY 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(mBf) 
Minősítés* 

Medgyesbodzás Med-4 1997 2750 131860 793500 94 -2656 közérdekű 
Medgyesbodzás Med-ER-4 1996 2814 131878 793463 94 -2720 közérdekű 
Mezőhegyes Mh-Ny-8 1993 1700 114004 784244 96 -1604 üzleti titok (MOL) 
Tótkomlós T-D-2 1993 1700 117865 783489 97 -1603 üzleti titok (MOL) 
*Minősítés: nyilvános: közérdekű adat, üzleti titok: korlátozott hozzáférésű (adatgazda: MOL Nyrt.) 
 

Magnetotellurikus mérés (MT) alig található a területen (3 szondázás).  
A gravitációs mérések csak ritka hálózatban fedik a koncessziós területet.  
Mindössze 2 db nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) ismert a területen. 
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11. táblázat: A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a Battonya területre 

Terület 
Digitális 
karotázs 
(ELGI) 

Geoter-
mikus 
adat 

VSP* Szeizmo-
karotázs * 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika * 

gravi-
táció 

mágneses tellurika 
(TE) 

MT 
VESZ  

dZ dT légi dT MOL ELGI

1175,3 
km2 (db fúrás) (db fúrás) (db 

fúrás) (db fúrás) (db szel-
vény) 

(területi 
fedettség 

km2) 

(db 
pont) 

(db 
pont) 

(db 
pont) 

(területi 
fedettség 

km2) 
(db pont) (db 

pont) 
(db 

pont) 

ABmax 
>4000 m 
(db pont) 

Battonya 31 241 12 11 350 915,88 1315 551 0  0 264 0 3 27 
*: MBFH-nyilvántartás 
 

Terület Digitális 
karotázs 

Geoter-
mikus adat VSP * Szeizmo-

karotázs * 
2D 

szeizmika *
3D szeizmika 

* 
gravi-
táció 

mágneses tellurika 
(TE) 

MT 
VESZ  

dZ dT légi 
dT MOL ELGI

1175,3 
km2 (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) (területi fe-

dettség %) (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) 
ABmax 
>4000 m 
(db pont) 

Battonya 0,0263 0,2050 0,0102 0,0093 0,2977 77,9 1,1188 0,4688 0 0 0,2246 0 0,0025 0,0229 
*: MBFH-nyilvántartás 
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1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet-
ben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a terü-
letet érintő felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring 
hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása (kitermelt 
víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbá-

zis védőterületek és védőidomok megadása (MÁFI, VKKI) 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni víztestek 

A terület nagyobb része a 2-21 Maros és a 2-13 Kettős-Körös, míg a kisebb északi ré-
sze a 2-19 Kurca és a 2-16 Hármas-Körös alegységhez, a Tisza fő részvízgyűjtő egységhez 
tartozik. A koncessziós területen áthaladó főbb síkvidéki, meszes vízfolyás víztestek: Élő-
víz-csatorna, Királyhegyesi–Szárazér-csatorna, Sámson–Apátfalvi–Szárazér-csatorna, 
Kutaséri-csatorna, Kígyósi-főcsatrona. Állóvíz víztest nem található a koncessziós terüle-
ten, azonban a körülhatároló négyszög területén belül 2 szikes, időszakos tó (Csikóspusz-
tai-tó, Kardoskúti Fehér-tó), és egy meszes állandó víztükrű (Békéscsaba Téglagyári-
tavak) tó található. A koncessziós területen nyilvántartott természetes fürdőhely álló- és 
folyóvizekben nincs. 

A koncessziós területen felszíni vízből nyilvántartott ivóvíz célú vízkitermelés nem tör-
ténik. A területen felszíni vízfolyás víztestekből ipari (Élővíz-csatorna), öntözési, halastavi 
és rekreációs (Fehér-Körös) vízkivétel történik. A területen lévő tavak természetvédelem 
alatt állnak (Csikóspusztai-tó, Kardoskúti Fehér-tó), a békéscsabai Téglagyári-tavak pedig 
horgászat hasznosítású. 

Az OGYFI gyógyvíz, ásványvíz, gyógyfürdő nyilvántartása alapján a battonyai kon-
cessziós területre 3 (Battonya, Mezőkovácsháza, Tótkomlós) gyógyvíz, a terület környeze-
tében 7 további ásvány- és gyógyvíz minősítésű kút esik (12. táblázat). 

12. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvíz kutak 
Kút neve  Engedély  Talp 

mélység 
(m) 

Szűrőzött 
szakasz (m) 

Kifo-
lyó-víz 
hőmér-
séklete 
(°C) 

Nyugalmi 
vízszint 
(m) 

Vízadó 
jellege 

Víztest 
HU_ 

Battonya, Strandfür-
dő Myland Kft. 

GYOGY 800 654-738 49 7 R pt.2.3 

Békéscsaba, Fürdő 
2.sz.kút 

AGY 800 662-790 42 5,7 H pt.2.3 

Békéscsaba, Fürdő 
l.sz.kút 

GYOGY 2000 1364-1959 76  0 H pt.2.3 

Gerendás, Strand-
fürdő 

ASV 430 430 28 0 R p.2.13.
2 

Gyula, Várfürdő 
termál I. 

GYOGY 1876 1336-1843 70 0 H pt.2.3 
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Kút neve  Engedély  Talp 
mélység 
(m) 

Szűrőzött 
szakasz (m) 

Kifo-
lyó-víz 
hőmér-
séklete 
(°C) 

Nyugalmi 
vízszint 
(m) 

Vízadó 
jellege 

Víztest 
HU_ 

Mezőkovácsháza, 
Városüzemeltetési 
Ker. Szolg. 
Kft.Parkfürdő 

GYOGY 1090 956-975 63 0 R pt.2.3 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. 

ASV 510 493-507 40 7,5 R pt.2.1 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. T-2 
kút 

ASV 900 491-820 46 0 R pt.2.1 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. T-3 
kút 

GYOGY 660 569-649 45 2,7 R pt.2.1 

Tótkomlós, Rózsa-
fürdő 

GYOGY 550 456-533 42 0,7 R pt.2.1 

 
A koncessziós területen 11 db 30°C-nál melegebb kifolyó vizet adó kút, a terület köz-

vetlen környezetében további 14 termálkút is található. Mind a 25 kút porózus termál víz-
testből (pt.2.1 és pt.2.3) termel (13. táblázat, 17. ábra).  

 
16. ábra: Felszíni víz használata a területen és annak környezetében 
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13. táblázat: Nyilvántartott hévízkutak 
Kút neve  Talp 

mélység 
(m) 

Szűrőzött 
szakasz (m) 

Kifo-
lyó-víz 
hőmér-
séklete 

(°C) 

Nyu-
galmi 

vízszint 
(m) 

Vízadó 
jellege 

Vízadó Víztest 
HU_ 

Battonya, Strandfür-
dő Myland Kft. 

800 654-738 49 7 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Békéscsaba, Fürdő 
2.sz.kút 

800 662-790 42 5,7 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Békéscsaba, Fürdő 
l.sz.kút 

2000 1364-1959,3 76 
 

0 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Csorvás, Szolgáltató 
Kht. /tartalék/ 

533 388-532 31 -5,2 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Gyula, Húskomb. 
Várfürdőnek átad 
termál 4. 

1760 1108.5-1647 59 -3,7 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Gyula, Polg.Hiv. 
Part.u. 

870 514-800 32 0 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Gyula, Várfürdő 
termál I. 

1876 1336-1843 70 0 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Gyula, Várfürdő 
termálvíz 2.sz.kút 

950 807,5-931,8 44 11,8 H porózus 
termál 

pt.2.3. 

Mezőhegyes, MAM 
Rt 57 major. 

600 425-580 39 8 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Mezőhegyes, MAM 
Rt. központi vízmű 

471 466-471 35 0 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Mezőhegyes, Mező-
hegyes K-194 

980 731,5-764 0 -0,4 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Mezőhegyes, 
Mezőhegyesi Sertés-
tenyésztő Kft. 

503 421-488 35 -4 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Mezőkovácsháza, 
Városüzemeltetési 
Ker. Szolg. 
Kft.Parkfürdő 

1223 1029-1050 68 10 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Mezőkovácsháza, 
Városüzemeltetési 
Ker. Szolg. 
Kft.Parkfürdő 

1090 956-975 63 0 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Nagybánhegyes, 
Polgármesteri Hiv. 

1248 1065-1188 72 29,3 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. 

510 493-507 40 7,5 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. T-2 
kút 

900 491-820 46 0,01 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Orosháza, Gyopárosi 
Gyógyfürdő Rt. T-3 
kút 

660 569-649 45 2,7 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Orosháza, MERIAN  
Rt. Panír üzem VII. 
kút 

470 413-459 36 -4,6 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Orosháza, Uj Élet 1600 1501-1584 95 48,5 R porózus pt.2.3. 
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Kút neve  Talp 
mélység 

(m) 

Szűrőzött 
szakasz (m) 

Kifo-
lyó-víz 
hőmér-
séklete 

(°C) 

Nyu-
galmi 

vízszint 
(m) 

Vízadó 
jellege 

Vízadó Víztest 
HU_ 

MgTsz. Sóstói telep termál 
Pitvaros, Négy Határ 
'99 Kft. 

1392 1327-1356 73 26,3 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Pusztaottlaka K 13 458 405-446 0 1,3 R porózus 
termál 

pt.2.3. 

Tótkomlós, Rózsa-
fürdő 

550 456-533 42 0,7 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Tótkomlós K 160 486 422,4-480,8 44 -2,61 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

Tótkomlós K-161 406 322,5-400 0 -5,8 R porózus 
termál 

pt.2.1. 

 
A 16. ábra a koncessziós terület felszíni vizeinek használatát mutatja be a terület felszí-

ni víztestjeivel. 
A koncessziós területre 11 sérülékeny üzemelő és 2 távlati (Bánkút, Magyardombegy-

ház) ivóvízbázis védőterülete esik. A koncessziós területen belül további 15 üzemelő víz-
bázis található, azonban azok nem sérülékenyek. A terület környezetében még további 13 
sérülékeny- és nem sérülékeny üzemelő ivóvízbázis található. 5 ivóvízbázisnál a sérülé-
kenység megállapítása bizonytalan. Mindegyik ivóvízbázis rétegvizet termel. Több regio-
nális rendszer is kiépült a koncessziós területen belül (Medgyesbodzás, Újkígyós, Csanád-
apáca). A sérülékeny ivóvízbázisokra meghatározták a védőterületeket és védőidomokat 
(becsült, számított, földhivatali), a nem sérülékenyek esetében a védőidomokat. Az ivóvíz-
bázisok nagy része befejezett diagnosztikával, többük pedig vízbázisvédelmi határozattal is 
rendelkezik. Az ivóvízbázisok veszélyeztetettségét tekintve jelentős veszély 4 esetben adó-
dik (Csorvás, Dombiratos, KBRV Medgyesbodzás, Medgyesegyháza és Bánkút). 

A 17. ábra a  kutatási területre és környezetére eső ásvány-, gyógy- és hévíz kutakat 
mutatja a vízadó porózus termál víztestek feltüntetésével. 
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17. ábra: A kutatási területre és környezetére eső ásvány-, gyógy- és hévíz kutak a vízadó 

porózus termál víztestek feltüntetésével 

 
18. ábra: Víztermelő kutak, üzemelő és távlati vízbázisok, és a porózus felszín alatti 

víztestek az érintett területen 
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14. táblázat: Védőterülettel rendelkező, felszín alatti ivóvízbázisok 

Település Vízbázis neve Státusz Objektum 
száma 

Ter-
melés 

Sérülékeny Érintett 
felszín alatti 
víztest 
HU_ 

Ambrózfalva Ambrózfalva Köz-
ségi Vm. 

üzemelő 5029-10 200 nem p.2.13.2 

Bánkút Bánkút távlati víz-
bázis 

távlati 36.2 15000 igen p.2.13.1 

Battonya Battonya városi 
vízmű vízbázis 

üzemelő 3078-50 2600 nem pt.2.3 

Csanádalberti Csanádalberti Köz-
ségi Vm. 

üzemelő 5034-10 150 nem p.2.13.2 

Csanádapáca Csanádapáca Köz-
ségi Vm. 

üzemelő 3051-10 600 nem p.2.13.1 

Csanádapáca Csanádapáca, OKV 
Csanádapácai reg. 
vb. 

üzemelő 3051-20 18000 nem p.2.13.1 

Csanádpalota Csanádpalota 
Nagyközségi Vm. 

üzemelő 5052-20 900 nem p.2.13.2 

Csorvás Csorvás települési 
vízmű 

üzemelő 3046-10 900 igen p.2.13.2 

Dombegyház Dombegyhaz köz-
ségi vízmű vízbázi-
sa 

üzemelő 3076-10 600 igen p.2.13.1 

Dombiratos Dombiratos Községi 
Vm. 

üzemelő 3065-10   igen p.2.13.1, 
sp.2.13.1 

Elek Elek települési víz-
mű 

üzemelő 3056-10 1000 nem p.2.13.2 

Gerendás Gerendás települési 
vízmű 

üzemelő 3047-150 200 nem p.2.13.1 

Kaszaper Kaszaper Községi 
Vm. 

üzemelő 3060-20 600 nem p.2.13.1 

Kevermes Kevermes Községi 
Vm. 

üzemelő 3066-10 700 nem p.2.13.1 

Lőkösháza Lőkösháza-
Kevermes KBRV 
vízbázis 

üzemelő 3067-20 25000 igen p.2.13.1 

Kunágota Kunágota községi 
vm. 

üzemelő 3064-20 600 nem p.2.13.1 

Lőkösháza Lőkösháza települé-
si vízmű 

tartalék 3067-10 400 nem p.2.13.1 

Magyarbánhegyes Magyarbánhegyes 
Községi Vm. 

üzemelő 3062-20 500 igen p.2.13.1 

Magyardomb-
egyház 

Magyardombegyház távlati 36.1   igen p.2.13.1 

Medgyesegyháza KBRV Medgyesbo-
dzási reg. vb. 

üzemelő 3058-20 15000 igen p.2.13.1 

Medgyesegyháza Medgyesegyháza 
Nagyközségi Vm. + 
Bánkút Vm. 

üzemelő 3058-10 1200 igen p.2.13.1 

Mezőhegyes Mezőhegyes Városi üzemelő 3077-10 4000 nem p.2.13.1 
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Település Vízbázis neve Státusz Objektum 
száma 

Ter-
melés 

Sérülékeny Érintett 
felszín alatti 
víztest 
HU_ 

Vm. 
Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza, 

MVKV Mezőko-
vácsháza vb. 

üzemelő 3071-10 2600 igen p.2.13.1 

Nagybánhegyes Nagybánhegyesi 
Községi Vm. 

üzemelő 3061-30 500 igen p.2.13.1 

Nagyér Nagyér Községi 
Vm. 

üzemelő 5027-10 150 nem p.2.13.2 
 

Nagykamarás Nagykamarás tele-
pülési vízmű 

üzemelő 3059-10 650 nem p.2.13.1 

Pitvaros Pitvaros Községi 
Vm. 

üzemelő 5035-10 350 nem p.2.13.2 
 

Tótkomlós Tótkomlós Városi 
Vm. 

üzemelő 3069-10 1700 nem p.2.13.2 
 

Újkígyós Újkígyós KBRV 
vízbázis 

tartalék 3048-20 6500 igen p.2.13.2, 
sp.2.13.2 

Újkígyós Újkígyós települési 
vízmű 

üzemelő 3048-10 950 nem p.2.13.2 

Végegyháza Végegyháza, 
MVKV Végegyháza 
vb. 

üzemelő 3073-10 400 igen p.2.13.1 
 

Békéscsaba Békéscsaba 
Makkoshát települé-
si vízmű 

tartalék 3042-460   bizonytalan p.2.13.2 

Békéssámson Békéssámson vízmű 
vízbázisa 

üzemelő 3068-10   bizonytalan p.2.13.2 

Gyula Gyula–Szent Bene-
dek települési vízmű 

üzemelő 3044-150 16 nem p.2.13.2 

Gyula Gyula települési 
vízmű Belterületi 
kutak 

üzemelő 3044-10 2356 igen p.2.13.2, 
p.2.12.2 

Elek Gyula települési 
vízmű Elek-Dél I. 

üzemelő 3056-130 5753 nem p.2.13.2 

Kardoskút Kardoskút Községi 
vm. kútjai 

üzemelő 3057-20   igen p.2.13.1, 
p.2.13.2 

Kétegyháza Kétegyháza telepü-
lési vízmű 

tartalék 3053-10   bizonytalan p.2.13.2 

Királyhegyes Királyhegyes vízmű 
vízbázisa 

üzemelő 5043-10   bizonytalan p.2.13.2 

Pusztaföldvár Községi vm. kútjai üzemelő 3054-10   igen p.2.13.1, 
sp.2.13.1 

Telekgerendás Telekgerendás tele-
pülési vízmű 

tartalék 3043-120   bizonytalan p.2.13.2 
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1.4.2. A koncessziós terület felszín alatti víztestei 

A koncessziós területet tekintve 3 sekély porózus (sp.2.13.1 és sp.2.13.2; kis területtel 
az sp.2.12.2 is), 3 porózus (p.2.13.1 és p.2.13.2; kis területtel a p.2.12.2 is), és 2 termál 
porózus (pt. 2.1 és pt.2.3) víztest érintett. Szigorúan véve a koncesszió célterületét az utób-
bi kettő porózus termál víztest jelenti, azonban a hidraulikai kapcsolatok és a felszíni kivi-
telezések miatt a területen fekvő összes víztestet figyelembe kell venni. 

1.4.3. Határmenti víztestek 

A terület által érintett porózus (sekély is) és porózus termál víztestek határmenti víztes-
tek is egyben, amelyekről Romániával illetve Szerbiával történt egyeztető tárgyalás. 
ICPDR szinten az sp.2.13.1, sp.2.13.2 és a p.2.13.1, p.2.13.2 víztestek érintettek az 5-ös 
(MAROS) közös víztestcsoportban. 

1.4.4. A víztestek terhelési állapota 

1.4.4.1. A felszíni víztestek állapota és terhelése 

A területre és környezetére eső felszíni víztestek VKI szerinti minősítését a 15. táblázat 
tartalmazza. A területen jó ökológiai minősítésű felszíni vízfolyás nincsen, 2 gyenge, a 
többi mérsékelt vagy adathiány miatt bizonytalan minősítésű. A koncessziós területen és 
környezetében 2 természetes, 7 erősen módosított és 4 mesterséges vízfolyás található.  

A vízfolyások kémiai állapota a legtöbb esetben adathiány miatt nem állapítható meg, 
az Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) és a Fehér-Körös vízfolyások esetében a minősítés nem 
jó eredményt adott higany illetve kadmium túllépések miatt. 
A területen rekreációs szempontú terheléseket jelenthetnek az alábbiak: termál- és fürdővi-
zek só- és hőterhelése, fürdővizek egyéb jellegű szennyeződése. A termálvíz bevezetések 
tényleges terhelést okoznak, de ezekre komoly szabályozások, határértékek adottak. A nem 
kijelölt, fürdésre használt vizek esetében az esetleges szennyezések viszont monitoring 
hiányában nem bizonyítottak, csak feltételezhetőek. 

Azon folyóvizeken, melyek vízgyűjtőterülete a koncessziós területre esik, az alábbiak-
ba történik használt termálvíz bevezetés: Élővíz-csatornába (Kettős-Körös) Békésen, Bé-
késcsabán és Gyulán; Élővíz-csatornába (Maros) Mezőhegyesen; Mágocs-érbe Nagymá-
gocson, Sámson–Apátfalvi–Szárazér-csatornába Tótkomlóson; Királyhegyesi-Szárazér-
csatornába Pitvaroson és a Kutaséri-csatornába Mezőkovácsházán. 

A termálvíz bevezetések terhelésein kívül Békéscsabán az Élővíz-csatornában (Kettős-
Körös) további terhelést jelent az élelmiszer-, energia- és szolgáltatóipar is, Szabadkígyó-
son pedig a halászat terheli a Kígyósi-főcsatornát. 

Kommunális vízkivétel nincsen az érintett vízfolyásokból, legnagyobb mértékű az ipari 
vízkivétel az Élővíz-csatornából (Kettős-Körös), öntözési célú vízkivétel kisebb-nagyobb 
arányban mindegyikből történik. 

A terület környezetében lévő 3 állóvíz víztest állapotának minősítéséhez nem állt ren-
delkezésre elegendő adat. 
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15. táblázat: A felszíni víztestek állapota 

Víztest név Kategória Víztest állapota  
(ökológia, kémia, védett) 

Dögös–Kákafoki-csatorna mesterséges mérsékelt 

Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) erősen módosított mérsékelt; nem jó 

Élővíz-csatorna (Maros) mesterséges mérsékelt 

Fehér-Körös erősen módosított mérsékelt; nem jó 

Gerlai-Holtág természetes kevés adat 

Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna mesterséges mérsékelt 

Mágocs-ér erősen módosított mérsékelt 

Sámson–Apátfalvi–Szárazér-csatorna erősen módosított gyenge 

Szárazér–Porgányi-főcsatorna erősen módosított gyenge 

Kígyósi-főcsatorna mesterséges adathiány 

Cigánykaér-csatorna erősen módosított mérsékelt 

Királyhegyesi–Szárazér-csatorna erősen módosított mérsékelt 

Kutaséri-csatorna természetes kevés adat 
 

1.4.4.2. A felszínalatti víztestek állapota, terhelése 

1.4.4.2.1. A felszínalatti víztestek minőségi állapota, terhelése 
A koncessziós területtel kapcsolatban lévő sekély, porózus és termál víztestek kémiai 

állapota jó, azonban az sp.2.13.2 sekély porózus víztest diffúz nitrát szennyeződés miatt 
gyenge kémiai állapotú minősítést kapott. A települések alatt a kommunális szikkasztások 
következtében szennyeződött el a talajvíz. A talajvíz legnagyobb szennyezője a mezőgaz-
daságból származó diffúz szennyezés. A műtrágyák és permetszerek nagyon jól oldódnak, 
így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A lebomlásuk viszont oxi-
génszegény környezetben nagyon lassú. Az 1960–1990 között felhasznált nagy mennyisé-
gű műtrágya és peszticid a külterületek egy részén határérték közeli vagy ezt meghaladó 
szennyezést okozott. Továbbá lokális szennyezések jelzik az állattartó telepeket, sokszor a 
régi benzinkutakat, régebbi ipari létesítményeket, azonban ezek nem olyan mértékűek, 
hogy a víztestek gyenge minősítést érjenek el. 

1.4.4.2.2. A felszínalatti víztestek mennyiségi állapota, terhelése 
A területen és annak környezetében a felszínalatti víztestek mennyiségi állapota egy 

kivételével jó minősítésű. Megjegyzendő azonban, hogy több víztest esetében a FAVÖKO 
vízigény bizonytalansága miatt a minősítés bizonytalan (sp.2.12.2; sp.2.13.1; sp.2.13.2; 
p.2.13.1; p2.13.2 vagyis a sekély porózus Körös-vidék, a Maros-hordalékkúp és a Körös-
Maros-köze). A Dél-Alföld porózus termál víztest esetében pedig a mennyiségi minősítés 
gyenge a süllyedési teszt eredménye miatt. 

A közüzemi ivóvízellátást biztosító vízművek termelése jelentős vízkivételt jelent a te-
rületre eső porózus felszín alatti víztestekből. 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

44 
 

A közüzemi ivóvízellátáson kívül a porózus termál víztestekből (különösen a Dél-
Alföldön) jelentős mennyiségű az energetikai és fürdővíz célú vízkivétel. A porózus víztes-
tekből az ivóvízen kívül, jelentős még az ipari és mezőgazdasági célú vízkivétel is. Az ön-
tözési célú vízkivételek a sekély porózus víztesteket is érintik. A területre és annak környe-
zetére eső vízkivételeket vízadó típusonként a 16. táblázat mutatja be. 
 
16. táblázat: Évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m3/év) a te-

rületen és annak 5 km-es környezetében 
Víztest típusa Szűrőzött szakasz mély-

sége 
A kifolyó víz hőmérsék-
lete 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 1000 m3/év) 

sekély porózus sekélyebb, mint 20 m  577 
porózus mélyebb, mint 20 m kevesebb mint 30 °C 23177 
porózus termál mélyebb, mint 20 m magasabb mint 30 °C 1867 
termálkarszt  magasabb mint 30 °C - 
összesen   25621 
 

A koncessziós területen és a lehatároló négyszög területén belül lévő monitoring kutak 
többsége a sekély porózus és a porózus víztestekre szűrőzött (17. táblázat), a porózus ter-
mál víztesteket 3 monitoring állomás figyeli (18. táblázat). 
 

17. táblázat: A VKI monitoring programjában szereplő kutak típusai és eloszlásuk 
Víztest típusa VKI monitoring Mennyiségi moni-

toring 
Minőségi monitor-

ing 
sekély porózus 66 44 32 
porózus 58 12 50 
porózus termál 3 3 0 
termálkarszt - - - 
összesen    

 
18. táblázat: A VKI monitoring programjában szereplő monitoring kutak típusai és eloszlá-

suk a termál víztesteken 
Település A kút neve Szűrő felszíntől 

számított kezdete 
Szűrő 

felszíntől 
számított 

alja 

Szűrőzött víztest 
HU_ 

Mezőhegyes Mezőhegyes K-194 731.5 764 pt.2.3 
Pusztaottlaka Pusztaottlaka K 13 405 446 pt.2.3 
Tótkomlós Tótkomlós K-161 322.5 400 pt.2.1 
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1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítá-
sa, az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányásza-

ti jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok (MBFH, MÁFI) 

1.5.1.  Geotermikus energia 

Jelenleg (2011. 09. hó) sem hatályos geotermikus kutatási jog, sem pedig hatályos geo-
termikus bányatelek nincs a területen, illetve 5 km-es környezetében. 
 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
szerint, a geotermikus energia szempontjából nyílt területen, azaz a -2500 mBf-i térrészben 
a felszín alatti vízkészletből termálvíz használatára adott vízjogi engedély alapján több 
geotermikus energiát hasznosító létesítmény is „jelen van” a koncessziós területen. 

Felügyelőség termálkutak létesítésének és üzemeltetésének engedélyezésével kapcsola-
tos hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg. Eszerint: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvényben (Vgtv), valamint e rendeletben 
meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági 
jogkört 

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (továbbiakban: 
felügyelőség), 

b) a helyi önkormányzatok jegyzői 
gyakorolják”. 

 
Battonya-Pusztaföldvár koncessziós terület geotermikus energia szempontjából 

nyílt területe, azaz a -2500 mBf-i térrész a vízjog hatálya alá tartozik, melyen a felszín 
alatti vízkészletből termálvíz használatra felügyelőségünk által kiadott elvi, létesítési és 
üzemeltetési vízjogi engedélyek alapján (amely – fenti jogszabályi helyek alapján – egyi-
dejűleg geotermikus energia kinyerési- és hasznosítási engedélynek is minősül) történik 
geotermikus energia hasznosítására irányuló tevékenység. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által megadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény ide vonatkozó részei 
kiegészítésként a Jelentés III. fejezetében olvashatók (illetékes hatóságok válaszai).  

1.5.2. Szénhidrogének 

A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek adatait a 19. táblázat adja meg (a 
területre nem esik hatályos CH-kutatási engedély, az 5 km-es környezetben 1 db engedély 
él: MBFH B_ternet.shp, 2011.09. hó, 19. táblázat, 6. melléklet). A hatályos szénhidrogén 
bányatelkek adatait a 20. táblázat adja meg (28 db). 
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19. táblázat: A hatályos szénhidrogén-kutatási területek a koncessziós terület közvetlen kör-
nyezetében 

Területnév Engedélyes Érvényes -
tól 

Érvényes -
ig 

Státusz Helyzete 

 Békéscsaba 129. CH MOL Nyrt.  2002.11.25. 2012.04.25. kutatás környezet 
 

20. táblázat: A hatályos szénhidrogén-bányatelkek a koncessziós területen 
Név Terület 

(km2) 
Nyersanyag Z 

típus 
Fedő 
(m) 

Fekü 
(m) 

Cég 

Kardoskút II. - 
szénhidrogén 

49,23 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 96 -2000 MOL Nyrt.* 

Csanádapáca I. - 
szénhidrogén 

21,27 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 100 -1848 MOL Nyrt 

Tótkomlós III. - 
szénhidrogén 

20,93 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 110 -1465 MOL Nyrt 

Mezőhegyes I. - 
szénhidrogén 

18,52 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 105 -1100 MOL Nyrt 

Mezőhegyes III. - 
szénhidrogén 

14,66 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 104 -1200 MOL Nyrt 

Battonya III. - 
szénhidrogén 

14,59 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 110 -895 MOL Nyrt 

Tótkomlós I. - 
szénhidrogén 

10,50 szénhidrogén Bal 96 -2200 MOL Nyrt 

Battonya I. - 
szénhidrogén 

10,00 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 105 -1200 MOL Nyrt 

Tótkomlós V. - 
szénhidrogén 

8,93 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 110 -2310 MOL Nyrt 

Kaszaper II. - 
szénhidrogén 

8,26 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 105 -1550 MOL Nyrt 

Kunágota I. - 
szénhidrogén 

8,11 szénhidrogén Bal -2036 -2045 MOL Nyrt 

Magyarbánhegyes 
II. - szénhidrogén 

7,94 szénhidrogén Bal -1623 -1670 MOL Nyrt 

Kisdombegyház I. 
- szénhidrogén 

7,48 szénhidrogén Bal -1601 -1620 MOL Nyrt 

Battonya II. - 
szénhidrogén 

7,44 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 106 -1200 MOL Nyrt 

Mezőhegyes IV. - 
szénhidrogén 

6,80 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 110 -1450 MOL Nyrt 

Magyarbánhegyes 
I. - szénhidrogén 

6,69 szénhidrogén Bal -2341 -2375 MOL Nyrt 

Kaszaper I. - 
szénhidrogén 

6,00 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Adr 98 -1600 MOL Nyrt 

Tótkomlós VII. - 
gáztároló 

5,99 szénhidrogén földgáz Bal -980 -1167 E. ON F S F 
Zrt** 

Nagybánhegyes 
II. - szénhidrogén 

5,88 szénhidrogén Bal -738 -745 MOL Nyrt 

Kunágota II. - 
szénhidrogén 

5,04 szénhidrogén Bal -874 -950 MOL Nyrt 

Tótkomlós VI. - 
szénhidrogén 

4,38 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 110 -1820 MOL Nyrt 
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Név Terület 
(km2) 

Nyersanyag Z 
típus 

Fedő 
(m) 

Fekü 
(m) 

Cég 

Battonya V. - 
szénhidrogén 

4,20 szénhidrogén Bal -795 -800 MOL Nyrt 

Tótkomlós VIII. - 
szénhidrogén 

4,10 szénhidrogén Bal -1656 -1680 MOL Nyrt 

Medgyesbodzás I. 
- szénhidrogén 

3,90 szénhidrogén Bal -2300 -2450 MOL Nyrt 

Pusztaföldvár II. - 
szénhidrogén 

3,87 szénhidrogén Bal -2106 -2140 MOL Nyrt 

Nagybánhegyes I. 
- szénhidrogén 

2,95 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 110 -1670 MOL Nyrt 

Tótkomlós IV. - 
szénhidrogén 

2,93 kőolaj szénhidrogén föld-
gáz 

Bal 110 -1575 MOL Nyrt 

Mezőkovácsháza 
I. - földgáz 

2,04 szénhidrogén földgáz Adr 105 -1440 MOL Nyrt 

*MOL Nyrt = MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 
** E. ON F S F Zrt. = E. ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. 

1.5.3.  Egyéb nyersanyagok 

A Battonya területen és 5 km-es körzetében jelenleg működő nemfémes ásványi nyers-
anyagbányák (agyag, homok, kavics, tőzeg, lápföld) vannak, amelyek területi elhelyezke-
dését a 19. ábra, az adatait a 21. táblázat mutatja (MBFH Adattár). A megkutatott ásványi 
anyagkészletek tájékoztató adatait pedig a 22. táblázat mutatja. 
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19. ábra. A Battonya területen és környezetében működő ásványbányák és a megku-
tatott egyéb nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

 
21. táblázat. A koncessziós területen és a környezetében működő bányák tájékoztató 
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1 601940 Békéscsaba II. 
- agyag 1,2339 agyag 41 

TONDACH 
Magyaror-

szág Cserép- 
és Tégla-

gyártó Zrt. 

147021 807694 működő 1979.06.
12.  bánya-

telek 

2 607650 
Orosháza III. 

közlekedésépí-
tési agyag 

0,0541 agyag 41 

Béke Agrár-
szövetkezet 
Hajdúbö-
szörmény 

139556 772938 szünete-
lő 

1998.07.
03.  bánya-

telek 

3 614080 Orosháza IX.  - 
agyag, homok 0,0499 agyag 

homok 41 42 

MEL-TEX 
Textilipari és 
Kereskedel-

mi Kft. 

139863 776454 működő 2009.01.
05.  bánya-

telek 

4 612110 Békéscsaba 
VIII. - agyag 1,2023 

blokktég-
la agyag 
közleke-

dés-
építési 
homok 

41 42 

TONDACH 
Magyaror-

szág Cserép- 
és Tégla-

gyártó Zrt. 

145577 804247 működő 2005.04.
19.  bánya-

telek 

5 604090 Békéscsaba III. 
- agyag 0,6994 agyag 41 

Wienerber-
ger Tégla-
ipari Zrt. 

147280 808744 működő 1995.10.
11.  bánya-

telek 

6 614240 
Orosháza VII. 
- agyag, ho-

mok 
0,0196 agyag 

homok 41 42 egyéni 
vállalkozó 149324 778431 működő 2009.05.

20.  bánya-
telek 

7 601820 Békéscsaba I. - 
agyag 0,6251 agyag 41 

TONDACH 
Magyaror-

szág Cserép- 
és Tégla-

gyártó Zrt. 

146176 805184 működő 1978.09.
19.  bánya-

telek 

8 614390 Békéscsaba 
IX. - agyag 0,2645 agyag 41 

TONDACH 
Magyaror-

szág Cserép- 
és Tégla-

gyártó Zrt. 

147245 808269 működő 2010.03.
31.  bánya-

telek 

9 603180 Orosháza II. - 
homok 0,1125 homok 42 Kiss Berna-

dett 135956 771587 működő 1990.11.
09.  bánya-

telek 

10 609130 Orosháza V. - 
homok 0,0882 homok 42 

Orosponty 
Horgászati 
és Kereske-
delmi Szol-
gáltató Kkt. 

140688 780910 működő 2000.08.
04.  bánya-

telek 

11 611760 Orosháza VI. - 
homok 0,0777 homok 42 egyéni 

vállalkozó 140042 775589 működő 2003.08.
08.  bánya-

telek 

12 604530 Nagyszénás I. - 
homok 0,0632 

falazó 
homok 

közleke-
désépítés
i homok 

42 egyéni 
vállalkozó 147733 773845 szünete-

lő 
1996.04.

17.  bánya-
telek 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

49 
 

T
É

R
-K

É
PI

 S
O

R
-

SZ
Á

M
 

B
Á

N
Y

A
-K

Ó
D

 

N
É

V
 

T
E

R
Ü

L
E

T
 

km
2  

N
Y

E
R

SA
N

Y
A

G
 

N
Y

E
R

S-
A

N
Y

A
G

_K
O

D
2 

C
É

G
 

E
O

V
_X

 

E
O

V
_Y

 

T
E

V
É

K
E

N
Y

SÉ
G

 

M
E

G
Á

L
L

A
PÍ

T
 

É
R

V
É

N
Y

E
S 

ST
A

T
U

S 

13 608370 Orosháza IV. - 
homok 0,0549 

homok 
közleke-

dés-
építési 
homok 

42 

GOLD 
HOMOK 

Bányászati, 
Kereskedel-
mi és Szol-
gáltató Kft. 

149506 778826 működő 1999.05.
03.  bánya-

telek 

14 718760 

Orosháza 
(0436/23, 

0437, 0440/4, 
0434/14 hrsz.) 

- homok 

0,0444 homok 42 egyéni 
vállalkozó 136040 771421  2010.10.

13. 
2011.
10.13 

kuta-
tási 
jog-
ado-
mány 

15 611080 Békéscsaba 
IV. - agyag 0,2287 agyag 41 

TONDACH 
Magyaror-

szág Cserép- 
és Tégla-

gyártó Zrt. 

145606 805084 működő 2002.10.
21.  bánya-

telek 

16 612080 Békéscsaba V. 
- agyag 0,1998 agyag 41 

Wienerber-
ger Tégla-
ipari Zrt. 

147198 810519 működő 2004.04.
16.  bánya-

telek 

18 602190 Gyula I. - 
homok 0,3711 homok 42 

Békési 
Bőség 

Vállalkozási 
és Kereske-
delmi Bt. 

139112 820712 működő 1998.08.
07.  bánya-

telek 

19 614060 Csanádpalota 
II. - homok 0,1558 homok 42 

DÉLÚT 
Építő és 

Bányászati 
Kft. 

105318 778267 működő 2008.10.
20.  bánya-

telek 

20 602260 Elek I. - ho-
mok 0,1501 homok 42 

Wiener 
Center 

Termelő, 
Kereskedel-
mi és Szol-
gáltató Kft. 

133808 820261 működő 1981.08.
12.  bánya-

telek 

23 611000 Gyula V. - 
homok 0,15 

építési 
homok 

közleke-
désépítés
i homok 

42 

Hungarian 
Build and 

Credit 
Kereskedel-
mi és Szol-
gáltató Kft. 

143012 818781 működő 2002.09.
05.  bánya-

telek 

25 605390 Kevermes I. - 
homok 0,1448 ipari 

homok 42 

Frühwald 
Beton és 

Építőanyag-
gyártó Kft. 

123487 813960 működő 1996.12.
02.  bánya-

telek 

26 605470 Újkígyós I. - 
homok 0,045 falazó 

homok 42 egyéni 
vállalkozó 138157 802993 működő 1996.12.

12.  bánya-
telek 

27 608930 Kaszaper I. - 
homok 0,0327 építési 

homok 42 egyéni 
vállalkozó 129276 788664 szünete-

lő 
2000.04.

25.  bánya-
telek 

28 601830 Lökösháza I. - 
kavics 0,6995 kavics 43 

X-IKSZ 
Ipari- és 

Kereskedel-
mi Szolgál-

tató Bt. 

121411 819744 működő 1978.03.
14.  bánya-

telek 

29 602920 Dombegyház 
II. - kavics 0,0424 

falazó 
homok 

homokos 
42 43 egyéni 

vállalkozó 115682 809639 működő 1987.11.
26.  bánya-

telek 
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kavics 

30 603150 Csabaszabadi 
II. - homok 0,095 

egyéb 
meddő 
homok 

20 42 
LIRÓ Ho-

mok Bányá-
szati Bt. 

137692 795308 működő 1990.06.
28.  bánya-

telek 
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22. táblázat: A Battonya területen és környezetében megkutatott ásványi anyagkészletek tá-

jékoztató adatai 
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1 040200008 Csabaszabadi Csabaszabadi I. - 
homok Csabaszabadi 040200008 Falazó homok 795652 138085 

2 040200009 Csabaszabadi Csabaszabadi II. - 
homok bővítés 

Csabaszabadi-II. 
homok bányatelek, 
010/21 stb. hrsz. 

040200009 Vakoló homok 795277 137586 

3 040200015 Csabaszabadi Csabaszabadi II. - 
homok bővítés 

Csabaszabadi II.-
homok bővített b.tel. 
010/24 hrsz 

040200015 Közlekedésépítési 
homok 795277 137586 

4 040201002 Csorvás Csorvás I. - homok 

Csorvás I. - homok 
bővített b.telek, 
011/30, 011/57,  
hrsz. 

040201002 Vakoló homok 784060 144984 

5 040201002 Csorvás Csorvás I. - homok 

Csorvás I.-homok 
bővített b. te-
lek011/30, /57, /58 
hrsz. 

040201002 Közlekedésépítési 
homok 784060 144984 

6 040201003 Csorvás Csorvás I. - homok 0111/1 hrsz. marad-
vány terület 040201003 Vakoló homok 784060 144984 

7 040209001 Újkígyós Újkígyós I. - homok 
Újkígyós I.- homok 
bányatelek, Hálesz 
dűlő 052 hrsz. 

040209001 Falazó homok 802963 138154 

8 040300006 Gyula Gyula I. - homok 
Gyula I-homok 
bányatelek, 097/36 
hrsz. 

040300006 Vakoló homok 820790 139335 

9 040300008 Gyula Gyula V. - homok Gyula V. -homok 
bányatelek 040300008 Építési homok 818476 142976 

10 040300008 Gyula Gyula V. - homok Gyula V. -homok 
bányatelek 040300008 Közlekedésépítési 

homok 818476 142976 

11 040301001 Elek  Tgy. - Battonyai 
Mocsár 040301001 Tömör tégla-

agyag 813382 131128 

12 040301002 Elek Elek I. - homok 

Elek I.- homok 
bányatelek bővített, 
Homokgödör 08/1-4 
hrsz. 

040301002 Vakoló homok 820207 133925 

13 040301003 Elek  Szik Mező 040301003 Tömör tégla-
agyag 818382 132127 

14 040301004 Elek Elek I. - homok 

Elek I. -homok 
bányatelekből 
kimarad készlet 
(mellette) 

040301004 Vakoló homok 820207 133925 

15 040303002 Lökösháza Lökösháza I. - 
kavics 

Lökösháza-I. kavics 
bányatelek, Ceglédi 
dűlő 

040303002 Bányászati 
betonkavics 819621 121360 

16 040303003 Lökösháza  Ceglédi dűlő 040303003 Bányászati 
betonkavics 819750 121250 

17 040400001 Orosháza  I-Tgy. 054/16 hrsz. 040400001 Tömör tégla-
agyag 771750 138500 

18 040400005 Orosháza  Téglagyár Gyopáros 040400005 Tömör tégla-
agyag 772250 138435 

19 040400012 Orosháza Orosháza VI. - 
homok 

Orosháza VI. -
homok bányatelek 040400012 Építési homok 775665 140044 

20 040400013 Orosháza  Kaszárnya dűlő III. 
0436/23, 0437, 040400013 Építési homok 771391 136122 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

52 
 

te
rk

ep
i_

so
rs

za
m

 

bá
ny

ak
ód

 

te
le

pu
le

s 

bá
ny

at
el

ek
 (h

a 
va

n)
 

bá
ny

at
er

ül
et

 (l
el
ő

-
he

ly
) m

eg
ne

ve
zé

se
 

an
ya

gk
ód

 

ny
n 

E
O

V
y 

E
O

V
x 

0440/4 hrsz. kut. ter. 

21 040400013 Orosháza  
Kaszárnya dűlő III. 
0436/23, 0437, 
0440/4 hrsz. kut. ter. 

040400013 Közlekedésépítési 
homok 771391 136122 

22 040400014 Orosháza Orosháza II. - 
homok 

Orosháza II. homok 
bányatelek, Kaszár-
nya dűlő 0434/14 
hrsz. 

040400014 Vakoló homok 771625 135946 

23 040400015 Orosháza Orosháza I. - agyag 
Orosháza I.-agyag 
bányatelek, Gyopá-
ros 055/7 hrsz. 

040400015 Tömör tégla-
agyag 772295 138054 

24 040400016 Orosháza 
Orosháza III. - 
Közlekedésépítési 
agyag 

Orosháza III. agyag 
bányatelek 040400016 Közlekedésépítési 

agyag 772931 139522 

25 040400018 Orosháza Orosháza V. - 
homok 

Orosháza V. -homok 
bányatelek, 031, 035 
hrsz. külterület 

040400018 Építési homok 780927 140706 

26 040407003 Tótkomlós  Tsz bánya 095/8 
hrsz. 040407003 Vakoló homok 783300 119300 

27 040800003 Mezőkovácsháza  086 hrsz. 040800003 Vakoló homok 796488 120327 

28 040801001 Battonya  Téglagyár  0138/4 
hrsz. 040801001 Tömör tégla-

agyag 801400 108890 

29 040802001 Dombegyháza Dombegyház II. - 
homok 

Dombegyház II.-
homok bt., Cigányka 
ér 070/1 hrsz. 

040802001 Falazó homok 809500 115700 

30 040803001 Kaszaper Kaszaper I. - ho-
mok 

Kaszaper I. -homok 
bányatelek, 0159/3 
hrsz. 

040803001 Építési homok 788667 129262 

31 040804001 Kevermes Kevermes I. - 
homok 

Kevermes I.-homok 
bányatelek, Kerté-
szet 0138/10 hrsz. 

040804001 Ipari homok 813914 123522 

32 040804002 Kevermes  Kertészeti dűlő  
(Kopolya) 040804002 Bányászati 

betonkavics 814250 123780 

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 
jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 
tiltások, korlátozások alapja a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 
megalkotott jogszabályok. 
 
Biztonsági övezet és védőpillér 
32. § (1) A bányászati létesítmény, a kőolaj, kőolajtermék, földgáz, egyéb gáz- és gázter-
mék szállítóvezeték, valamint a földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték, továbbá 
környezetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet 
terjedelmét és a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat jogsza-
bály állapítja meg.  
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Fogalom meghatározások  
49.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásá-
val szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt ré-
sze, a közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya 
vagy vezeték biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, 
bármely forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a vé-
dett természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 
honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit 
jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalá-
sukban írják elő. 

49.§ 24. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati 
joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennál-
lása alatt. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geo-
termikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható meny-

nyiségére vonatkozó adatok (ELGI) 

2.1.1. A terület szénhidrogén-földtani jellemzői 

A Délkelet–Alföldön kutatásra is felhasználható Eötvös-inga méréseket 1940-41-től 
végeztek a területen. A gravitációs kutatás körvonalazta a mélyben azt az eltemetett bolto-
zatot, amelyet Battonya–pusztaföldvári gerincnek nevezünk. A gerincvonulat boltozata 
DK-ről ÉNy felé enyhén lejt, kelet felől a Békési-medence, nyugaton a Makói-árok hatá-
rolja. A fúrásos kutatási tevékenység a Tótkomlós-1 fúrás mélyítésével indult meg 1941-
ben. A fúrás technikai problémák miatt elszerencsétlenedett, de a felszínre áramló földgáz 
és kőolaj bizonyította a terület szénhidrogén potenciáljának meglétét, a szénhidrogén-
földtani rendszer működését. A II. világháború után 1953-ban folytatódott a kutatás, majd 
1958-ban, a pusztaföldvári kőolajmező feltárásával kezdődött meg az iparszerű kőolaj- és 
földgáztermelés (Kőrössy 1990). Napjainkig több mint húsz változó kiterjedésű szénhidro-
gén mező feltárására került sor több mint 700 fúrás lemélyítésével. A kutatást jelentős vo-
lumenű felszíni geofizikai mérések előzték meg. A 2D szeizmikus vonalak hossza kb. 1100 
km, a korszerűbb, de drágább 3D szeizmikus mérések (összesen 821 km2) is szinte az 
egész területet lefedik. 

A szénhidrogén felhalmozódási övezet a preneogén medencealjzat ÉNy–DK csapásirá-
nyú, DK-i irányba emelkedő, viszonylag lapos, 10–15 km széles és kb. l00 km hosszú, 
tektonikusan tagolt paleo-geomorfológiai gerincéhez és szárnyaihoz kapcsolódik. A legna-
gyobb területű és vagyonú előfordulások a gerinc tengelyvonalában vannak. A Földvár-
alsó telepek kivételével kőolaj csak a Békési Konglomerátum Formációban és az Endrődi 
Formáció Tótkomlósi Mészmárga Tagozatában, valamint a velük hidrodinamikailag össze-
függő preneogén fekü kőzeteiben van halmaztelepek formájában. A kísérő oldott gáz és 
szabadgáz telepek gáza egyaránt éghető, inert (CO2) tartalmú kevertgáz. Jelentős éghető 
szabadgáz telepek vannak a pannóniai (s.l.) emelet fiatalabb formációiban is. Valamennyi 
telep rétegtelep, a csapdaszerkezet az esetenként litológiai zárással is kombinált, települt-
kompakciós boltozat (Juhász et al. 1997). 

A terület szénhidrogén-földtani rendszerének elemzésekor számba kell venni annak 
egymástól független alapelemeit, így vizsgálni kell az anyakőzet, a tárolókőzet, a tárolót 
fedő/határoló záró kőzet meglétét és kifejlődését, a csapdázódást, és a szerves anyag érési, 
migrációs, felhalmozódási folyamatát. Amennyiben egyetlen faktor is hiányzik, a meden-
cében nem fogunk kitermelhető hasznos nyersanyagot találni. A koncessziós terület alap-
vető szénhidrogén-földtani elemeinek jellemzőit az alábbiakban foglaltuk össze. 
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2.1.2. Szénhidrogén anyakőzetek 

A koncessziós terület földtani képződményeiben felhalmozódott szénhidrogének nagy 
részben a gerincvonulatot övező mélymedencékből, főként kelet felől, a Békési-
medencéből, illetve nyugatról, a Makói-árokból származhatnak. A medencék több ezer 
méter vastag kitöltésében a miocén és alsó pannon agyagmárgák, aleuritok a térség fő 
anyakőzetei (Dank 1988). Bizonytalanságot okoz, hogy a mélymedencék aljzati részeit 
fúrással alig kutatták, ezért a fő forrásterületekről hiányosak a geokémiai elemzési adatok. 
A terület kőzeteinek szerves anyag tartalmára, érettségére számos publikáció tartalmaz 
adatokat (Horváth et al. 1988, Clayton & Koncz 1994a,b, Clayton et al. 1994). 

A terület aljzatában a mezozoos, triász–jura karbonátos kőzetek kevés szerves anyagot 
tartalmazó részei túlérettek. A mély szerkezeti helyzetben levő karbonátos összletekből 
származhat az a CO2 gáz, amely a gerincvonulaton az alaphegység felületének közelében 
felhalmozódott CH-telepek földgázának jelentős, akár 70%-ot is elérő CO2 tartalmát adja 
(Kertai 1972). 

A középső–felső miocén kori bádeni és szarmata üledékek változó potenciállal rendel-
keznek. A korábban a bádeni emeletbe, majd a pannóniai emelet aljába helyezett (Badics et 
al., 2011) agyagmárga összlet (Makói Formáció) szintén kőolaj- és földgáz generáló anya-
kőzetként vehető számításba. 

Az alsó pannon sekély és mélyvízi mészmárga és agyagmárga (Endrődi Formáció) a te-
rület legfontosabb kőolaj és földgáz anyakőzete. A teljes szerves széntartalom (TOC) érté-
ke általában 0,5–2 % között változik. A bázisképződményt alkotó finomszemcsés mész-
márga (Tótkomlósi Mészmárga Tagozat) TOC értéke 2–4% közötti. A deltaelőtéri agyag-
márgák (Endrődi Formáció, Nagykörűi Agyagmárga Tagozat) jelenleg olajablakban, a 
mélymedencében nedvesgáz zónában vannak (20. ábra). A Makói-árok és a Békési-
medence mélyzónájában a kivastagodó agyagmárga összlet nagy tömegű érett anyakőzet-
ként vehető számba. 

A Endrődi Márga fedőjében települő alsó pannon finomszemű üledékek (Szolnoki 
Formáció, Algyői Formáció) szerves anyag tartalma változó, többnyire 1% alatti, anyakő-
zetként fenntartásokkal vehető figyelembe.  

A felső pannon üledéksorozat finomszemű üledékei változó, esetenként akár 10%-ot 
elérő TOC értékkel rendelkeznek, de sekély eltemetődésük, alacsony hőmérsékletük miatt 
érettségük alacsony. A deltasíkság fáciesű homokkövek (Újfalui Formáció) ezért csak 
biogén eredetű földgázt tárolnak. 

A Rock-Eval pirolízis elemzések alapján az anyakőzetek szerves anyaga döntően III. 
típusú kerogént tartalmazó gázgeneráló, illetve kevert gáz/olajgeneráló típusú. Csak rész-
ben tartalmaznak II. típusú kerogént a prepannon anyakőzetek és a pannóniai (s.l.) emelet 
bázisán települő Endrődi Márga Formáció üledékei. 

2.1.3. Migráció 

Horváth et al. (1988) modellezték az Alföld süllyedés-, hő- és éréstörténetét (20. ábra). 
Megállapították, hogy a medencék kialakulását kisebb kéreg extenzióhoz kapcsolódó jelen-
tős litoszféra elvékonyodás vagy felfűtődés kontrollálta. A Lopatin-Waples módszer alap-
ján jól becsülhető a medence szerves anyagának érettségi szintje. Az alföldi gáz- és olaj-
mezők éretlen szerves anyagú kőzetekben találhatók viszonylag sekély, 1,5–2,5 km-es 
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mélységben a medencebeli magaslatok fölött, vagy helyenként a magaslatok aljzatában. 
Ezek a szénhidrogének a közeli mélyárkok (CH konyha) érett szerves anyagából származ-
nak, és néhány kilométeres úton felfelé migráltak. A modellszámítások szerint jelentős 
mennyiségű szénhidrogén vándorolt az anyakőzetből lefelé és/vagy oldalirányban is, majd 
a medencealjzatban, illetve a mélyárkok peremén csapdázódhattak viszonylag sekély (2–4 
km-es) mélységben. 

A mélyebb helyzetű anyakőzetek és a magasabb helyzetű telepek között az elsőrendű 
migrációs felületek a paleo–mezozoos alaphegység felszínén, illetve a pannóniai képződ-
mények feküjében kialakult diszkordancia felszínek. A mindenkori aljzat repedezett, eró-
ziós felszíne, és a rátelepülő abráziós felszínek nagyobb áteresztőképességű zónája teszi 
lehetővé – az e felületek mentén áramló vizek segítségével – a CH laterális vándorlását. A 
vertikális migrációt az aljzatból felnyúló vetők is segítik (Spencer et al. 1994, Szentgyörgyi 
K.-né et al. 2010).  

A prepannon miocén összlet tetőzónája közelében található porózus, törmelékes és kar-
bonátos tárolóösszleteket a prepannon miocén–alsó pannon határfelületen migráló, mé-
lyebb helyzetű miocén és alsó pannon anyakőzetekből származó szénhidrogének tölthetik 
fel.  

Az alsó pannon bázismészmárga (Tótkomlósi Mészmárga Tagozat) aleuritosabb, repe-
dezett szakaszai az összletben kis távolságban keletkezett szénhidrogének migrációja által 
telítődhettek. Lényegében helyben, vagy minimális másodlagos horizontális migráció után 
akkumulálódtak a medence mélyebb részein generálódott, az alsó pannon agyagmárgával 
összefogazódó deltaelőtéri homokkőtestekben (Szolnoki Formáció) felhalmozódott szén-
hidrogének. A felső pannon deltasíksági környezetben (Újfalui Formáció) képződött ho-
mokkőtestekben kialakult földgáztelepek CH-tartalma kisebb érettségű termikus vagy 
többnyire biogén gáz, amely a homokkőtestekkel összefogazódó pélitekből, kisebb távol-
ságból származik. 

2.1.4. Tárolókőzetek 

A területen megismert legfontosabb tárolókőzetek a következők (Tatár A.-né et al. 
1999a,b, Szentgyörgyi K.-né et al. 2010): 

• alaphegységi paleozoos metamorfitok, gránit (Battonyai Komplexum), permi 
kvarcporfír (Gyűrűfűi Riolit Formáció) felső, repedezett zónája 

• középső triász repedezett, breccsásodott dolomit (Szegedi és Csanádapácai Dolomit 
Formáció) 

• alsó triász repedezett homokkő (Jakabhegyi Homokkő Formáció) 
• középső–felső miocén, bádeni és szarmata konglomerátum, homokkő, biogén 

mészkő (Abonyi, Ebesi Formáció) 
• alsó pannon báziskonglomerátum, bázishomokkő (Békési Formáció) 
• alsó pannon aleuritos bázismészmárga repedezett zónái (Endrődi Formáció, Tót-

komlósi Mészmárga Tagozat) (21. ábra)alsó pannon, deltaelőtér fáciesű turbidites 
homokkő összlet (Szolnoki Formáció)felső -pannon, deltasíkság fáciesű, különböző 
típusú zátony- és mederhomokkő testek, gyengén konszolidált homoktestek (Újfa-
lui Formáció) 
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20. ábra: A Békési–medence süllyedéstörténete és a szénhidrogén-rendszer alapelemei (Hor-
váth et al. 1988, Clayton és Koncz 1994a) 

2.1.5. Zárókőzetek 

A tárolókőzetek feküjét és fedőjét felépítő, hidrosztatikus nyomásviszonyok mellett 
impermeábilis agyagok, agyagmárgák a tárolóképződmények zárókőzetei. A települt bol-
tozatú, alsó pannon csapdák esetében a homokköveket tagoló agyagmárgák, a rejtett, 
litológiai csapdák esetében a zárást a tároló impermeábilissá válása, elagyagosodása, vagy 
kiékelődés biztosítja. 
 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

58 
 

 
21. ábra: A pusztaföldvári szénhidrogén telepek szintbeli elhelyezkedése (Fábián, 1975) 

2.1.6. Csapdázódás 

A csapdázódások helyét, nagyságát és morfológiáját a migrációt is befolyásoló ténye-
zők határozzák meg (Szentgyörgyi K.-né 2010): 

• a paleo–mezozoos aljzat és a pannóniai fekü morfológiája, az azokon kialakult he-
lyi maximumok, 

• a maximumok felett kialakult települt álboltozatok, 
• litológiai váltásból származó impermeábilissá válás, 
• a tároló összletek hirtelen elvégződése, kiékelődése, 
• a tektonikai elemek – vetők – záró hatása, 
• kapilláris nyomási viszonyok, 
• nyomásrendszerek 
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2.1.7. Teleptani viszonyok 

A kutatási területen megismert jelentősebb telepek:  
A gerincvonulat tetőzónájában, ÉNy-ról DK felé: Pusztaföldvár-É (Pf-É-1), Pusztaföldvár 
(21. ábra), Csanádapáca, Pusztaszőlős, Tótkomlós-I (T-I), Kaszaper-D, Nagybánhegyes 
(Nbh-1, Nbh-2), Tótkomlós, Végegyháza-Ny, Tótkomlós-K (T-K-1), Mezőhegyes, Batto-
nya, Battonya-É, Battonya-K. 

A gerincvonulat ÉK-i szárnya felé eső telepek: Medgyesbodzás, Medgyesegyháza 
(Medgyes-2), Magyarbánhegyes (Mbh-1), Magyarbánhegyes-D (Mbh-D-1), Magyarbán-
hegyes-K (Mbh-K-1), Kunágota (Kág-4), Kevermes (Kev-2), Magyardombegyház-DNy 
(Domb-DNy-4, Domb-DNy-8, Domb-DNy-7). 
A DNy-i szárnyon: Tótkomlós-DNy, Csanádalberti-É (Csal-É-1, Csal-É-2), Tótkomlós-D 
(T-D-1), Pitvaros-É (Pit-É-1), Mezőhegyes-Ny (Mh-Ny-2, Mh-Ny-8). 

A terület fő kőolajtároló szintje a paleo–mezozoos medencealjzat repedezett tetőzónája 
és a rá legtöbbször közvetlenül települő pannóniai báziskonglomerátum–homokkő-
mészmárga összlet, illetve kisebb mértékben a prepannon miocén és az alsó pannon bázis-
törmelék összlet. A kapcsolódó oldott gáz és szabadgáz telepek az éghető kevertgáz kate-
góriába tartoznak, jellemzően magas, jelentősen változó CO2-tartalmuk miatt. Az ebben a 
szinttájban megismert telepek tárolókőzetei és rétegtartalma változatos kombinációkban 
fordulnak elő (23. táblázat). 
 

23. táblázat: A szénhidrogén előfordulások tárolókőzetei és rétegtartalma (Tatár A.-né 
1999a,b, Szentgyörgyi K.-né 2010 alapján) 

Tárolókőzet Előfordulás CH telep 
metamorf aljzat és bázis-
konglomerátum 

Pusztaföldvár nagy gázsapkás kőolajte-
lep 

gránitos és kvarcporfír aljzat 
és báziskonglomerátum, -
homokkő 

Battonya nagy gázsapkás kőolajte-
lep 

Végegyháza-Ny éghető kevertgáz (CO2 
tartalmú) telep mezozoos dolomit aljzat Végegyháza-Ny-12 telítetlen (gázsapka nélkü-
li) kőolajtelep 

Csanádapáca telítetlen kőolajtelep 
Tótkomlós éghető kevertgáz+kőolaj 

mezozoos dolomit aljzat és 
báziskonglomerátum, -
homokkő Pusztaszőlős gázsapkás kőolajtelep 

Nagybánhegyes-1, 
Tótkomlós (T-21, -26, -29), 
Tótkomlós-D 

telítetlen kőolajtelepek mezozoos dolomit aljzat és 
bázismészmárga 

Végegyháza-Ny-7 éghető kevertgáz telep 
báziskonglomerátum és 
mészmárga 

Mezőhegyes egy éghető kevertgáz- és 
két gázsapkás kőolajtelep 
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Tárolókőzet Előfordulás CH telep 
Tótkomlós-I, 
Csanádalberti-É-1 és É-2, 
Pitvaros-É-1 (felső telep), 
Mezőhegyes-Ny-2 
Tótkomlós-K-1, 
Dombegyháza-DNy-4, 
Mezőbánhegyes-1, 
Medgyes-2 

telítetlen kőolajtelepek 

Battonya-K gázsapkás kőolajtelep 

bázismészmárga 

Kevermes-2 szabadgáz telep 
Medgyes-4 telítetlen kőolajtelep 
Pitvaros-É-1 (alsó telep) telítetlen kőolajtelep 

prepannon miocén tetőzóna 
és bázismészmárga 

Mezőbánhegyes-K-1 telítetlen kőolajtelep 
 
A Battonya–pusztaföldvári hátságon pannóniai nyíltvízi prodelta homokkövekben 

(Szolnoki Formáció) és deltasíksági homokkövekben (Újfalui Formáció) számos homokkő 
szint tárol földgázt.  

A területen ismert telepek általános jellemzője, hogy a kezdeti telepnyomás sok esetben 
a hidrosztatikust sem éri el. A reciprok geotermikus gradiens 11–18 m/ºC között változik. 
Az ismert szénhidrogénvagyon 60%-a az alsó pannon bázisszinthez kapcsolódik. A 
prepannon miocén képződmények csak peremi, mélyebb zónában kőolajtárolók. Az emlí-
tett és ennél idősebb paleozoos és mezozoos képződmények együttesen az összes vagyon 
70%-át tárolják, melynek a 99%-a kőolaj, vagy kőolajhoz kötődik. Közülük a legjelentő-
sebb vagyonúak a gázsapkás kőolajtelepek (Fábián 1975, Völgyi et al.1975). Az Endrődi 
Formáció Nagykörűi Agyagmárga Tagozata alatt előforduló szabad-, illetve olajkísérő gá-
zok éghető kevertgázok, CO2-tartalmuk 16–69 % között változik. A kőolajok dominánsan 
paraffin jellegűek, sűrűségük 808–875 kg/m3 közötti. A Szolnoki Formáció homokkövei az 
összes vagyon 5%-át tárolják, melynek a fele kőolaj. Az Újfalui Formáció homokköveiben 
jelentős vagyonok ismertek. Ezek a szintek földgáztárolók, jó minőségű, éghető gázt tar-
talmaznak. 

2.1.8. A terület szénhidrogén vagyona 

2.1.8.1. A Battonya–pusztaföldvári területen megismert szénhidrogén-vagyon 

A szénhidrogén-kutatás eredményét tükrözi a feltárt, illetve feltárható vagyon számítá-
sa, becslése. A szénhidrogén-vagyon (szénhidrogén-készlet) a felkutatott, illetve feltétele-
zett szénhidrogén előfordulások kőolaja és földgáza, amelynek természetes mértékegység-
ben kifejezett mennyisége, ismertségi foka és gazdaságossága megállapítható. A földtani 
szénhidrogén-vagyon (geológiai készlet) a telepben levő összes kőolaj és földgáz mennyi-
ség. A kitermelhető szénhidrogén-vagyon (ipari készlet) a földtani szénhidrogén-
vagyonnak az a része, amely a tárgyidőszaki optimális működési mód és termelési techno-
lógia alkalmazása mellett (optimális kihozatal) gazdaságosan kitermelhető (Somfai 1988). 
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Geofizikai módszerekkel azonosított, de fúrással fel nem tárt tárolószerkezet vagyon-
becslésekor figyelembe kell venni, hogy a számításhoz szükséges értékek bizonytalanság-
gal terheltek, a megadott értékek valószínűségi változókként értelmezhetőek.  

Fúrásokkal feltárt CH vagyon készletszámítása volumetrikus becsléssel történik. A 
tárolókőzetből kitermelhető szénhidrogén felszíni viszonyokra számított mennyisége az 
alábbi képlet szerint számítható: V(CH)=V(tároló)*Porozitás*Szaturáció(CH)*1/Formáció 
térfogati faktor*Kihozatali tényező. 

Amennyiben a kutatófúrás lemélyült és szénhidrogént talált, a termelési teszt eredmé-
nyeiből, folyamatos termeltetés esetén a kitermelt mennyiség időbeni adatsorából és a táro-
ló paraméterek időben változó adataiból anyagmérleg számítással becsülhető az egyes te-
lepek kitermelhető készlete. 

A koncessziós területen feltárt készletek döntő része a Battonya–pusztaföldvári hát ge-
rincvonulatán található, attól távolodva a felfedezett mezők mérete és a benne található 
ismert ásványi nyersanyag mennyisége is csökken. 
A konvencionális szénhidrogén-vagyon bányatelekkel fedett legjelentősebb ismert lelőhe-
lyeit és kezdeti földtani vagyonát a 24. táblázat foglalja össze.  
24. táblázat: A Battonya–pusztaföldvári terület lelőhelyei és kezdeti földtani ásványvagyonuk 

(Juhász E. et al. 1997, MBFH 2011) 

A lelőhely megnevezése Felfedezés éve Kőolaj 
(ezer tonna) 

Földgáz 
(millió m3) 

Battonya 1959 1866,2 4189,1 
Battonya-É 1982 - 63,8 
Battonya-K 1961 4380,0 957,0 
Csanádalberti_Észak 1991 1301,9 232,5 
Csanádapáca 1968 268,0 161,9 
Kaszaper-D 1971 749,2 968,9 
Kevermes 1975 0 19,7 
Magyarbánhegyes 1994 949,0 0,7 
Magyardombegyház-DNy 1975 - 81,1 
Medgyesbodzás  270,6 4,8 
Medgyesegyháza  65,0 35,3 
Mezőhegyes 1960 452,0 981,2 
Mezőhegyes-Ny 1990 105,0 903,5 
Pitvaros-É 1992 1158,3 62,2 
Pusztaföldvár 1958 6293,1 17458,7 
Pusztaszőlős 1960 1440,0 936,73 
Tótkomlós 1941 - 976,0 
Tótkomlós-D 1992 16,4 1,2 
Tótkomlós-DNy 1966 228,0 25,0 
Tótkomlós-É-I 1986 106,9 1,9 
Tótkomlós-K 1972 - 96,4 
Végegyháza-Ny 1985 43,0 585,1 
Összesen:  19693,0 28742,7 
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A felkutatott, megismert lelőhelyek kezdeti kitermelhető szénhidrogénvagyona kőolaj 

esetében mintegy 4,9 Mt (millió tonna), a földgázvagyon 20,2 Md m3 (milliárd m3) volt 
(MBFH 2011). Az olaj és a gáz közel 85 %-át mára kitermelték. 

A gerincvonulat keleti és délnyugati szárnyain a MOL Nyrt. végzett fúrásos kutatást az 
elmúlt évtizedben, a lemélyült 12 fúrásból 9 produktívnak bizonyult, a megismert 15 táro-
lóból 14-ben földgáz, egyben pedig kőolaj halmozódott fel. A telepek földtani vagyona 
több, mint 1 Mt kőolaj és 1,3 Md m3 földgáz (Szentgyörgyi K.-né et al. 2010). Összességé-
ben tehát a koncessziós területen 2010-ig felkutatott földtani szénhidrogénvagyon mennyi-
sége közel 21 Mt kőolaj és 30 Md m3 földgáz. 

2.1.8.2. A területen várható ásványvagyon mennyisége 

A Battonya-pusztaföldvári terület már ismert és még felfedezésre váró szénhidrogénte-
lepei a környező medencék felől töltődtek fel, a medencékben keletkezett CH mennyiségé-
nek egy része halmozódhatott fel a koncessziós terület telepeiben. Mind a Békési-medence, 
mind a Makói-árok prognosztikus (reménybeli) készletére készült korábban vagyonbecslés 
(prognosztikus készlet alatt olyan, földtani meggondolások alapján feltételezett szénhidro-
génvagyont értünk, amelyet konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük 
közvetett szénhidrogén-földtani ismeretek alapján valószínűsíthető). 

A Békési-medence még fel nem fedezett kőolaj- és földgázkészletére adtak becslést 12 
különböző szénhidrogén-földtani környezet (play) elemzése alapján Charpentier és társai 
(1994). A számítások szerint a medencében kitermelhető kőolaj mennyisége 5,22 Mt, a 
földgázé 18,05 Md m3. A szerzők szerint a kőolajat tekintve a deltafront play rendelkezik a 
legmagasabb átlagos potenciállal (1, 90 Mt, 36%), földgázra pedig a bazális turbidit lepel 
play (5,22 Md m3, 29%). Kovács és Teleki (1994) szerint a Békési-medence 1985-ig felfe-
dezett, kitermelhető szénhidrogénvagyona 3,2 Mt kőolaj és 25,4 Md m3 földgáz volt, tehát 
a már felfedezett készletekkel egybevetve Charpentier szerint 1985-ig a medence összes 
kitermelhető kőolajvagyonának 42%-át, földgázvagyonának 58%-át találták meg.  
A Makói-árok területén generálódott földgáz mennyiségét Badics et al. (2011) átlagosan 
490–650 Md m3-re becsüli, a keletkezet kőolaj mennyiségét nagyon bizonytalannak tartja, 
100–200 millió m3-t valószínűsít, amelynek egy része elmigrálhatott, 20–30%-a helyben 
maradhatott és krakkolódhatott. A Makói-árok nem konvencionális medenceközpontú gáz 
előfordulását kutató TXM Kft. zárójelentésében (Szabó et al. 2010) 1000 Md m3-t megha-
ladó kitermelhető gázvagyont becsül, 10 Mt feletti kitermelhető kőolajvagyonnal. 

A szénhidrogén anyakőzetéből elmigrált kőolaj és földgáz mennyiségét meg lehet be-
csülni ún. térfogat-genetikai módszerrel, az anyakőzetek elterjedésének, effektív vastagsá-
gának, az eredeti szerves széntartalom mennyiségének ismeretében. A becslés bizonytalan-
sággal terhelt, ugyanakkor a bemenő paraméterek alkalmas megválasztásával tájékozódha-
tunk a várható készletnagyságról. A készletbecslést a 25. táblázat mutatja be. Az anyakő-
zetként számon tartott képződmények (a prepannon miocén és az Endrődi Márga Formáció 
üledékei) a battonyai-hát területén nincsenek olajablakban, tehát a szénhidrogén generáló 
képződményeket a kiemelt gerinc szárnyain a mélymedencék felé kell feltételeznünk, 
ahonnan viszonylag rövid migrációs útvonalon elérhették a mai koncessziós terület tároló 
képződményeit. Ennek a CH generáló területnek a kiterjedése becslésünk szerint 300 km2, 
átlagos effektív vastagsága 100 méter, eredeti átlagos szerves szén tartalma súlyszázalék-
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ban 2%*1,5=3%. Ezekkel az adatokkal az anyakőzetek összes eredeti teljes szerves szén 
(TOC – total organic carbon) tartalma 900 M m3-nek adódik.  

Feltételezzük, hogy az anyakőzetek eredeti szénhidrogén generáló szerves anyagból, a 
kerogénből, a TOC 10 %-ának megfelelő rész alakult kőolajjá, a másik 10%-ának megfele-
lő rész éghető földgázt generált. A migráció és a csapdázódás hatékonyságát 20%-osnak 
vesszük, ezzel az értékkel fejezzük ki azt, hogy a szénhidrogén az anyakőzetből kilépve a 
másodlagos migráció útvonalán tárolókőzetbe jutva csapdázódott. A tárolókőzetből ki-
nyerhető szénhidrogén aránya kőolaj esetében mintegy 25%, földgáz esetében 70% a helyi 
termelési tapasztalatok alapján. 

A fenti paraméterekkel végzett számítás alapján a generált és felhalmozódott kőolaj 
mennyisége (földtani vagyon) felszíni, standard állapotra vonatkoztatva 48,8 millió m3 

(41,5 Mt, 0,85t/m3), a földgázé 54,5 Md m3. A kitermelhető (ipari) készlet ettől kevesebb, 
illetve ebből le kell vonni az eddig megtalált CH kitermelhető mennyiségét ahhoz, hogy a 
területen még várható prognosztikus vagyon mennyiségét megkapjuk. A reménybeli szén-
hidrogének kitermelhető mennyisége így közelítően 5,5 Mt kőolaj és 16,6 Md m3 földgáz, 
amely hasonló a Charpentier et al. (1994) által a Békési-medencére becsült felfedezetlen 
mennyiséggel. 

A keletkezett szénhidrogének becslése jelentős bizonytalansággal terhelt, hiszen ismer-
ni kell az anyakőzetek részben az országhatáron is átnyúló kiterjedését, mélységszinten-
kénti tényleges vastagságát és érettségi paramétereit, a migrációs irányokat, a felhalmozó-
dás, illetve a generálódott szénhidrogének szétszóródásának arányait és számos más össze-
tevőt, amely a szénhidrogének vándorlását befolyásolja az anyakőzettől a jelenkori tároló 
szerkezetekig. 

25. táblázat: A várható szénhidrogénvagyon becslése a Battonya-pusztaföldvári területre 

A Battonya–Pusztaföldvár terület Mértékegység Számítás Érték 
          
B Az anyakőzetek szerves anyagának térfogata       

B1 Anyakőzetek elterjedési területe km2 (106 m2)   300 
B2 Össz. effektív anyakőzetvastagság  m   100 
B3 TOC (teljes szerves széntartalom) súly%/100   0,02 
B4 OTOC/TOC (eredeti/jelenlegi TOC) %/100   1,5 

B5 OTOC (eredeti teljes szerves széntartalom) 106 m3 B1*B2*B3*B4 900 
          
C Migrált és felhalmozódott kőolaj térfogata       
C1 Nettó generált kőolaj arány %/100 %OTOC/100 0,1 
C2 Migráció és felhalmozódás hatékonysága %/100 %C1/100 0,2 

C3 Kőolaj térfogata (standard, felszín) 106 m3 B5*C1*C2*2,71 48,8 
 Kőolaj tömege (standard, felszín) 106 tonna C3*0,85 41,5 
  Kitermelhető kőolajmennyiség       

C4 Kihozatal (kőolaj) %/100 adott 0,25 

C5 Kőolaj térfogata (standard, felszín) kitermelhető 106 m3 C3*C4 12,2 

C5_1 Kőolaj tömege (standard, felszín) kitermelhető 106 tonna C5*0,85 10,4 
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A Battonya–Pusztaföldvár terület Mértékegység Számítás Érték 
C6 Korábban felfedezett földtani vagyon 106 tonna adott 21,0 

C7 Korábban felfedezett kitermelhető vagyon 106 tonna adott 4,9 

C8 Reménybeli kitermelhető kőolajvagyon 106 tonna C5_1-C7 5,5 

C8_1 Reménybeli kitermelhető kőolaj térfogata 106 m3 C8*1/0,85 6,5 
          
D Migrált és felhalmozódott földgáz térfogata       
D1 Nettó generált földgáz arány %/100 %OTOC/100 0,1 
D2 Migráció és felhalmozódás hatékonysága %/100 %D1/100 0,2 

D3 Földgáz térfogata (standard, felszín) 106 m3 B5*D1*D2*3025 54450,0 
  Kitermelhető földgázmennyiség       
D4 Kihozatal (földgáz) %/100 adott 0,7 

D5 Földgáz térfogata (standard, felszín) kitermelhető 106 m3 D3*D4 38115 

D6 Korábban felfedezett földtani vagyon 106 m3 adott 30000 

D7 Korábban felfedezett kitermelhető vagyon 106 m3 adott 21500 

D8 Reménybeli kitermelhető földgázvagyon 106 m3 D5-D7 16615 
 

A koncessziós terület szénhidrogén-földtani adottságait és az eddig fúrásokkal feltárt 
vagyon területi, földtani rétegsorbeli eloszlását tekintve a klasszikusan megkutatott gerinc 
vonulatában a pusztaföldvári vagy battonyai telepek méretét megközelítő felfedezésre nem 
lehet számítani. Kutatási szempontból perspektívikus részterületek a koncessziós blokk 
határai mentén, a gerincvonulat két oldalán, a mélymedencék felé várhatóak. 

A fent becsült perspektívikus készlet értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a 
migrált és felhalmozódott szénhidrogének jelentős része halmozódhatott fel kis területi 
kiterjedésű csapdákban. Számos ilyen telep helyezkedhet el a paleozoos, illetve a 
mezozoos aljzat egykori erózió által változatosan tagolt felszíne mentén is, amely a migrá-
ció szempontjából kitüntetett felület. A migrációs felületek mentén jelentős számú, a jelen-
legi geofizikai módszerekkel elérhető felbontóképesség határa alá eső kis szénhidrogén 
előfordulás létezhet.  

Perspektívikus kitermelhető vagyonként lehet számba venni a letermelt tárolókban a 
felhagyás után a reziduális szénhidrogének regenerálódásából származó utánáramló kőolaj 
és földgázmennyiséget. A kitermeléssel megteremtődnek a feltételek ehhez a folyamathoz, 
bár ez a mobilizáció évtizedekben mérhető nagyságrendű, elméleti jelentőségű folyamat. 
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2.2.  A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékeny-
ség megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemu-

tatása (ELGI) 

2.2.1. Felszíni geofizikai kutatás 

A szénhidrogén-kutatás legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrás lemé-
lyítése, ezért a fúráspont helyének kijelölését jelentős felszíni geológiai és geofizikai in-
formációgyűjtés, mérés és értelmezés előzi meg. A felszín alatti térrész megismerésének 
lehetőségét a már korábban meglevő adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai 
térképezés és különböző geofizikai módszerekkel történő mérések eredményeinek értelme-
zése biztosítja. A szénhidrogén kutató szakemberek napjainkban döntően a szeizmikus 
mérési eredményekre támaszkodva jelölik ki a potencionálisan tároló szerkezeteket. A 2D 
szeizmika a mérési vonal alatti térrészt mutatja meg szelvényszerűen, a 3D szeizmikus 
mérések eredményei alapján a felmért terület alatti térrész tetszőleges szeletekben jelenít-
hető meg. 

A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek elő, a földkéreg 
belső határfelületeiről visszaérkező jeleket geofonpontokon elhelyezett műszerek érzékelik 
és a többezer csatorna (korszerű 3D mérés esetén) jeleit rögzítik. A nyomáshullám előidé-
zésére fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy gépjárműre szerelt vibrátor 
alkalmazásával keltenek rezgést. A mérés kivitelezéséhez ezért esetenként jelentős terepi 
felvonulás szükséges, alkalmanként több tíz ember, gépjárművek, jelzőeszközök, kábelek, 
mérőeszközök és robbanóanyag kijuttatása történik meg a mérési területre. A mérés során 
előidézett területkárosítás (taposás, robbantólyukak mélyítése, rezgés, zaj) mértéke a terü-
lethasználat jellegétől függ, melyet egy a mérés idejét többszörösen meghaladó engedé-
lyeztetési eljárás előz meg (tulajdonosokkal, hatóságokkal).  

A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, 
magnetotellurikus felszíni (esetlegesen légi) geofizikai mérések eredményeire is támasz-
kodnak a CH-kutatás során. Ezek a mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, 
mint a szeizmikus kutatás. 

2.2.2. Kutatófúrások mélyítése 
Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azt a pontot, ahol indo-

kolt a kutatófúrás lemélyítése. 
Az olajiparban általában a a rotary fúrási eljárások használatosak, amelyek nagy gépi 

teljesítményű, öblítéses forgó fúrások. Az öblítőközeg általában öblítőiszap, vagy haböblí-
tés illetve lehet légöblítés is. Fő feladata, hogy védje a lyukfalat omlásveszély ellen. Ezzel 
a módszerrel akár 10 000 méter mélység is elérhető, de a legmélyebb magyarországi fúrás 
alig haladja meg a 6 000 m-t (Makó M-7; 6085 m). A 22. ábra szemlélteti a fúróberendezés 
fő elemeit (Alliquander 1968). 
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22. ábra: A fúrótorony és berendezései 

1.emelőmű; 2. erőgép csoport; 3. forgatóasztal; 4. forgatórúd; 5. öblítőfej; 6. rotary ho-
rog; 7. szállítócsigasor; 8. koronacsigasor; 9. koronaerkély; 10. kapcsolóerkély; 11. rotary 

tömlő; 12. holtkötélszál; 13. öblítő nyomóvezeték; 14. fúrótorony; 15. kitörésgátló tolók; 
16. kifolyó cső; 17. rázószita; 18. szívótartály; 19. iszapszivattyú; 20. forgatórúd és fúró-

cső; 21. súlyosbítók; 22. görgős fúró (Alliquander 1968) 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső fú-
rórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján lévő 
fúró aprítja fel a kőzetet. A fúró az átfúrt rétegek keménységétől függően kopik. A fúróto-
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rony, vagy fúróárbóc egy függőleges irányban működő csigarendszerrel ellátott nagy te-
herbírású daru, amely azért olyan magas, hogy abban a fúró cseréjéhez szükséges kiépítés-
kor, (a fúrórudazat kihúzásakor) a munkafolyamat meggyorsítása céljából egyszerre több 
(2-3 db)egymásba csavart acél fúrórudat ki lehessen támasztani. 

Fúrás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítményű szivattyúkkal, különböző iszapjavító 
anyagok adagolásával öblítőiszapot engednek a lyukba, amely egyrészt hűti a fúrót, más-
részt a furadékot felszállítja, sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegekből a réteg-
tartalom beáramlását, és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiömlő fúróiszapot meg-
szűrik, az abból kinyert furadékot mélység szerint osztályozzák, megőrzik, az iszapot pedig 
megfelelő kezelés után újra felhasználhatják. 

Nem megfelelő súlyú iszaposzlop esetén bekövetkezhet a lyuk kitörése, amely jelentős 
károkat, balesetet okozhat, és a fúrás tönkremeneteléhez is vezethet. A kútkitörések meg-
akadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel működtethető kitörésgátlót 
szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken labora-
tóriumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján 
nyernek. A begyűjtött különböző információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, 
és a fúrást befejezik.  

A fúró forgatásának másik korszerű módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a 
módszernél a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblítőfolyadék 
segítségével a turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukfer-
dítéseknél használják. 

Irányított ferde fúrás (lehet bokor,-illetve gyökérfúrás is) akkor kerül alkalmazásra, 
amikor a szénhidrogéntelepek lakott, vagy különösen védendő területek alatt találhatók. A 
bokorfúrás az egy fúrótelepről mélyített, irányított ferdefúrások sokasága, amelyet nehéz 
terepen, lakott területen vagy tengeren a költségek csökkentése érdekében alkalmaznak. 
Például a Szeged alatt lévő kőolaj- és földgáztelepek letermeléséhez több olyan kutat is 
fúrtak, amelyek talpi horizontális eltérése a felszíni fúróberendezéstől 2000 méter mély-
ségben 1200–1300 méter. A kitűzött célréteg találati pontossága 30 m sugarú körön belül 
van. 

A vízszintes fúrásokat a XX. század utolsó évtizedében sikeresen kezdték el alkalmazni 
egyes kiválasztott tárolókban a leművelés hatékonyságának fokozására. Vízszintes fúráso-
kat alkalmazhatnak pl. egy közeli kút mentésére, kitörések során a víszintes kút segítségé-
vel lehetséges cementdugózni, a kitörést elfojtani. 

2.2.2.1.  A kutatófúrás kiképzése 

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt elhe-
lyezkedő rétegek egymástól történő elszigetelését. Ehhez egymásba csavart, acélból ké-
szült béléscsöveket kell a fúrólyukba becementezni. A felszíntől beépített béléscsöveket és 
a beakasztott béléscsöveket a legbiztonságosabb módon kell beépíteni az előzetesen meg-
határozott saru mélységig. Ezután el kell cementezni azt egy laborban bevizsgált, megfele-
lő technikával bekevert cementtejjel a felszínig, vagy az előre meghatározott mélységig. A 
béléscsövek a következőképpen csoportosíthatóak: iránycső; vezetőcső (felszíni béléscső; 
közbenső béléscsőrakat, termelési béléscső rakat, beakasztott béléscső, kitoldó béléscső). 

A cementpalást szerepe egyrészt a rétegizoláció, a béléscső oszlopok rögzítése, a me–
chanikai szilárdság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, 
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a folyadék besajtolás hatékony megvalósításának támogatása, a fluidum migráció megaka-
dályozása, a béléscső védelme, valamint a kút élettartamának növelése. 

A szénhidrogén tárolókban többféle bányászati – elsődleges, másodlagos, harmadlagos 
– és termeltetési módszer is elterjedt. Már hazánkban is használnak ún. EOR (enhanced oil 
recovery) és EGR (enhanced gas recovery) módszereket, amelyekkel a korábban ki nem 
termelhető szénhidrogének is felszínre hozhatók. 

Magyarországon, hazánk földtani adottságai miatt potenciális CO2-tárolóként szóba jö-
hetnek a kimerült szénhidrogén-mezők. A kőolaj és földgáz rezervoárok nagy 
permeabilitású kőzettestek, melyek fedőkőzetei korátozottan átjárhatók vagy 
impermeábilisak. Ezért a CO2-t is biztonsággal tudják tárolni, többlet olaj illetve gáz kiho-
zatallal. 

2.2.2.2.  Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen vagy a fúrási folyamatot megsza-
kítva nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban illetve már a termelésre kiképzett fúrólyuk-
ban is lehetséges és szükséges egyrészt a kút műszaki állapotának vizsgálata, illetve infor-
mációszerzés az átfúrt rétegek kőzetfizikai paramétereiről és a rétegfluidum minőségéről, 
szénhidrogén tartalmáról. Erre nyújtanak lehetőséget a lyukgeofizikai mérések. Lehetőség 
van a fúrófej mögé, a súlyosbítóba beépített geofizikai eszközzel valós időben mérni a kút-
talpi nyomást, hőmérsékletet és a függőlegestől való eltérést, illetve néhány formációpara-
méter (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma sugárzás) 
is rögzíthető a fúróiszappal történő elárasztással egyidejűen. 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő részét kábelen leengedett szondákkal végzik, eh-
hez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, ez alatt az idő alatt a fúrás áll. A kút 
állapotára ad információt a lyukbőség és lyukferdeség mérés. A kőzetfizikai tulajdonságok 
meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda választható. Az egyes 
szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a fúrás 
által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, szénhidro-
gén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a kőzetsűrűségről. Lehető-
ség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékonyrétegzettség és a réte-
gek dőlése, illetve repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus és sze-
izmikus mérés alapján lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A 
szénhidrogénnel telített szakasz tesztelhető, a lyukfalból illetve a fluidumból minta vehető. 
Vizsgálható a béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépített 
csövek geometriája, esetleges károsodása. A termelő- és a visszasajtoló kutakban szintén 
vizsgálható a kútkiképzés műszaki állapota és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, 
szénhidrogén-mennyiségi változások. 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulla-
dékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása (MBFH) 

A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedély-
ben előírt módon. A kútépítéshez, és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 
szükséges anyagmozgatás ezen zajlik. Vezeték építések esetén a mezőgazdasági művelési 
ágú területen végzett ideiglenes anyagmozgatáshoz igénybevett területet a bányakárra vo-
natkozó jogszabály szerint eredeti állapotában helyreállítják. 
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Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a környe-
zetszennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékokat a 
vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállítóval 
engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, bi-
zonylatolt módon.  

A kivitelezési tevékenység energiaellátása: A létesítmények kivitelezése során tartály-
kocsikkal a helyszínre szállított gázolaj- felhasználás történik. Közvetlenül gázolaj üzemű 
meghajtás, vagy dízel-elektromos rendszerű meghajtás kerül kialakításra. Vízellátás: tar-
tálykocsikkal szállítják a helyszínre. Az üzemszerű termelés kezdetétől a termelési techno-
lógiától és a termelés volumenétől függően energia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére 
kerülhet sor, illetve a terület adottságaitól függően vízkutat kivitelezhetnek. 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre 
álló közlekedési infrastruktúra bemutatása (MÁFI) 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

2.4.1.1. Közút hálózat 

 
Békés és Csongrád megye alföldi típusú településhálózata következtében a térségben 

alacsony a településsűrűség, ami az országosnál alacsonyabb út- és vasút-sűrűséget ered-
ményezett. A közlekedési hálózat konfigurációjában egyre fontosabbá válnak a szomszé-
dos térségekkel, megyékkel, régiókkal fennálló kapcsolatok. Ennek ellenére az úthálózati 
elemek közül a főútvonalak sűrűsége alacsony (23. ábra). 

A koncessziós terület tágabb térségében levő úthálózatról általánosságban elmondható, 
hogy a főutakon és a mellékutakon a burkolat állapota az elmúlt időszakban nem megfelelő 
ill. rossz minősítést kapott. Megállapítható, hogy a közúthálózat és a hidak jelentős része 
kritikus állapotban van. A teherbírását vesztett, eldeformálódott, nyomvályús, agyonrepe-
dezett útszakaszok a megyékben több ezer kilométert tesznek ki. 
Komoly gondot jelent a közúti közlekedésben a Kecskemét–Szarvas–Békéscsaba gyors-
forgalmi út hiánya. A kamionforgalom várható növekedése miatt az érintett településeken a 
környezeti terhelés, valamint a balesetek számának további növekedésével kell számolni. 
Szintén hiányzik a Makó–Orosháza főút is. 
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23. ábra: A koncessziós terület (Békés–Csongrád) közúthálózata (2011) 

 
A koncessziós terület tágabb térségében levő úthálózatról általánosságban elmondható, 

hogy a főutakon és a mellékutakon a burkolat állapota az elmúlt időszakban nem megfelelő 
ill. rossz minősítést kapott. Megállapítható, hogy a közúthálózat és a hidak jelentős része 
kritikus állapotban van. A teherbírását vesztett, eldeformálódott, nyomvályús, agyonrepe-
dezett útszakaszok a megyékben több ezer kilométert tesznek ki. 

Komoly gondot jelent a közúti közlekedésben a Kecskemét–Szarvas–Békéscsaba 
gyorsforgalmi út hiánya. A kamionforgalom várható növekedése miatt az érintett települé-
seken a környezeti terhelés, valamint a balesetek számának további növekedésével kell 
számolni. Szintén hiányzik a Makó–Orosháza főút is. 

Rendkívül kedvezőtlen hatással volt, és maradt is a térség gazdasági életére, hogy nem 
kapcsolódhat az ország élénk „vérkeringésébe” autópályán, illetőleg autóúton keresztül. A 
főutak aránya is alacsonyabb az országos átlagnál. Békés–Csongrád területét sajnálatos 
módon nem érintették a kiemelt országos útberuházások, e téren elmozdulás — a fejleszté-
si cél és az ahhoz rendelt források hiányában — nem történt. Némi előrelépést jelentett a 
Békéscsabát és az Orosházát elkerülő út megépítése. 

A koncessziós terület északnyugati csücskét érintve halad el ÉK–DNy irányban a 47-es 
sz. főút Békéscsaba–Orosháza–Hódmezővásárhely közötti szakasza. 
A területet nem érinti, de attól ÉK–re halad ÉNy–DK-i irányban a 44-es sz. főút Szarvas–
Békéscsaba–Gyula közötti szakasza. 

Kissé távolabb, a terület nyugati határától nyugatra, Csongrád megyében fut É-D 
irányban a 45-ös sz. főút Kunszentmárton–Szentes–Hódmezővásárhely közötti szakasza. A 
területtől DNy-i irányban halad a 43-as főút Szeged–Makó–Nagylak közötti szakasza. A 
fentiek alapján a 43-as, 44-es és 47-es főút zárja körbe három oldalról a mintaterületet. 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

71 
 

A közúthálózat fejlesztési tervekből nyilvánvaló, hogy az állami gyorsforgalmi útháló-
zati fejlesztések közül, 2015-ig a térséget elérő M9 autópálya pályaszakasza aligha készül 
el, s csak az időszak végére várható az M44 gyorsforgalmi út Tiszazugon átvezető szaka-
szának elkészülte, ami a térség északi települései számára jelenthet kedvező változást.  

2.4.1.2. Vasúthálózat 

A térség vasúti hálózatának gerincét az E56-os nemzetközi törzshálózati fővonal (120) 
jelenti, mely a Budapest–Újszász–Szolnok–Lőkösháza nyomvonalon, a koncessziós terü-
lethez közel, annak keleti határa mentén fut (24. ábra).  
 

 
24. ábra: A koncessziós terület (Békés–Csongrád) vasúthálózata (2011) 

 
A terület ÉNy-i sarkát metszi a Szeged–Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba Fő-

vonal, mely át is halad a koncessziós területen. 
A vasúti mellékvonalak közül a területet átszeli, vagy közvetlen közelében halad a 
- Kiskunfélegyháza–Szentes–Orosháza, 
- Mezőtúr–Orosháza–Mezőhegyes, 
- Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Makó–Újszeged, 
- Kisszénás–Kondoros, 
- Mezőhegyes–Battonya, 
- és a Kiskunfélegyháza–Szentes–Orosháza mellékvonal. 
 

A vasúthálózat kiépítettnek tekinthető, de a mellékvonalak elavultak, alépítményük 
korszerűtlen, felújításra szorulnak. A vonatok ezeken a vonalakon csak lassan közleked-
hetnek. Sokszor rossz a pálya vonalvezetése, a vonal távol esik a település központjától, 
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csak a település szélét érinti, ellentétben az autóbusz közlekedéssel, mely településen belül 
több helyen is megállhat. 

2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia rendszer 

A villamosenergia rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyeknek különbö-
ző funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak (25. ábra). Az elektromos ellátó-
rendszer fő gerincét képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 
220 kV-os és a második szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz 
kapcsolódó erőművek rendszere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, 
városokat látják el. A 120 kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a 
Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek 
azonban a regionális szolgáltató, jelen esetben az E.ON kezelésében vannak. 
 

 
25. ábra: A koncessziós terület villamosenergia ellátásának térképe 

(MAVIR RTO nyomán. 2010. A 120 kV-os helyi ellátó hálózat vezetékeinek nyomvonal le-
futása hozzávetőleges). 

 
A 750 kV-os országos főgerinc (Albertirsa–Vinyica nyomvonal) a terület ÉNy-i határá-

tól 80-90 km-re húzódik K–Ny-i irányban. 
A 400 kV-os átviteli hálózat egyik ága ÉK–DNy irányban húzódik a Békéscsaba–

Orosháza–Hódmezővásárhely–Sándorfalva vonalon, Orosháza térségében érintve a kon-
cessziós terület ÉNy-i sarkát. A másik ág Algyő–Csanádpalota térségében, ÉÉNy–KDK 
irányban halad, a koncessziós terület DK-i sarkától 12-15 km-re. A harmadik ág a Békés-
csaba–Szabadkígyós–Kétegyháza–irányban fut ÉNy–DK irányban, közel a terület keleti 
határához. Ez a három 400 kV-os hálózati ág gyakorlatilag körbeveszi a koncessziós terü-
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letet. A 220 kV-os átviteli hálózat szeged–szolnok-i szakasza nyugati irányban fut a terület 
nyugati végétől kb. 35–40 km-re. 

A 120 kV-os helyi ellátó hálózat lokális elosztóközpontja Békéscsaba. Az egyik veze-
tékág Békéscsabától déli irányban haladva Szabadkígyós térségében DNy felé fordulva 
belép a koncessziós területre. A területet ÉK-DNy irányban kettészelve a 
Medgyesegyháza–Mezőkovácsháza–vonalon halad, a terület nyugati határát Mezőhegyes 
érintésével lépi át. Innen Makó érintésével halad Szegedig, amely a másik lokális 
elosztóközpont. 

A 120 kV-os helyi ellátó hálózat egy másik ága a Békéscsaba–Orosháza–Szentes 
nyomvonalon fut. Orosháza térségében metszi a koncessziós terület ÉNy-i sarkát, és to-
vább halad Szentes felé. 

A hálózat harmadik ága a Szeged–Algyő–Hómezővásárhely–Szentes vonalon DNy-
ÉK–É-i irányban halad, a koncessziós terület nyugati peremétől kb. 12–15 km-re nyugatra. 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A koncessziós területet elkerülik a legnagyobb kapacitású (800 mm-nél nagyobb átmé-
rőjű földgázszállító gerincvezetékek (26. ábra). A legközelebbi 600<D<800 mm gázcső 
vezetékrendszer a terület nyugati peremétől távol, É–D-i irányban húzódik, és Szeged gáz-
ellátó rendszereit köti össze az algyői elosztó rendszerrel. Ez a vezeték Kecskemét irányá-
ba fut tovább. Az algyői elosztó központ egyben hazai termelési betáplálási pont is. 
 

 
26. ábra: A koncessziós terület térségének FGSZ Földgázszállító Zrt. nagynyomású 

földgázszállító vezetékrendszere 
(FGSZ Földgázszállító Zrt. nyomán, 2010.) 

 
Az algyői elosztó központot egy 300<D<500 mm-es gázvezeték köti össze a kardoskúti 

elosztó központtal. Ez a vezeték DNy–ÉK irányban fut, nyomvonala a koncessziós terület 
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középső – felső harmadát harántolja. A területet annak ÉK-i sarkánál, Újkígyósnál hagyja 
el, és fut tovább ÉK-i irányba, Békéscsaba felé. 

A helyi gázellátást biztosító vezetékek közül (D<300 mm) az Algyő–Kardoskút–
Újkígyósi szállítóvezeték egy leágazási pontjáról történik Orosháza gázellátása, mely 
alvezeték a koncessziós területen halad a Kardoskút–Orosháza DK–ÉNy-i nyomvonalon, 
valamint egy másik alvezeték ÉNy–DK-i irányban, a Kardoskút-Tótkomlós–Végegyháza–
Mezőhegyes–Battonya vonalon, mely a felsorolt települések gázellátását biztosítja. 

2.4.3.  A koncessziós terület természetvédelem alatt álló területeinek elhe-
lyezkedése (MÁFI) 

A koncessziós területet érintő természetvédelmi területek elhelyezkedését az 1. mellék-
let mutatja. 

A vizsgált terület DNy-i és ÉK-i határán benyúlik, valamint D-en és Ny-on található 
egy-egy elszigetelt foltban a Körös-Maros Nemzeti Park (1. melléklet). A Nemzeti Ökoló-
giai Hálózat elemeinek kiterjedése a Természetvédelmi Információs Rendszer 
(http://geo.kvvm.hu/tir/) adatai szerint csak az ökológiai folyosó kategóriában jelentős, a 
magterületek és pufferterületek területi részaránya csekély. A Natura 2000 hálózathoz tar-
tozó területek szórványosan jelentkeznek, kisebb-nagyobb kiterjedésben, elsősorban gye-
pekhez és vízfolyásokhoz kapcsolódva. 
 
Körös–Maros Nemzeti Park 
A két nagyobb benyúló terület (Kígyósi-puszta É-i része és a Csanádi puszták középső — 
Montág-puszta — K-i része) mellett, Pusztaföldvártól DNy-ra egy pici terület, valamint 
Mezőkovácsháza és Battonya között, a Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna hármas talál-
kozásánál egy elszigetelt folt is a nemzeti parkhoz tartozik. 
Érintett települések: Ambrózfalva, Battonya, Kardoskút, Nagyér, Orosháza, Szabadkígyós, 
Tótkomlós. 
 
Nemzeti Ökológiai Hálózat 
Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökoló-
giai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyez-
hetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a 
természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méter-
nél magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi 
hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés 
alatt álló területein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek 
területén műveléság-változtatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület új-
rahasznosítása – csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges. A 
pufferterületeken a földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcso-
lódó államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása 
szükséges. 

Magterület: a területre eső nemzeti parki területekkel esik egybe, valamint Szabadkí-
gyóstól K-re és Battonyától DK-re (az országhatárnál) önálló kategóriaként is megtalálha-
tó. 
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Ökológiai folyosók:  
- mozaikos területek a Tótkomlós–Mezőkovácsháza–Battonya–Mezőhegyes négy-

szögben, 
- Ambrózfalvától K-re, 
- Tótkomlós és Nagyér közt a Ny-i oldalon és a pufferterület szélén egy keskeny sáv-

ban, 
- Orosháza D-i és K-i határához közel kisebb területek, 
- Csanádapácától É-ra, 
- Csabaszabadi D-i határánál, 
- Medgyesbodzástól É-ra, 
- Medgyesegyházától K-re több kisebb terület, 
- Nagykamarástól K-re és DK-re kisebb és hosszúkás foltok, 
- Dombegyháztól DNy-ra két folt, 
- a Sámson-Apátfalvi-Szárazér-csatorna mentén, elsősorban a K–Ny irányú ágat kíséri. 

 
Pufferterület 
a területre eső nemzeti parki területeket keretezi, valamint Orosháza és Tótkomlós között 
benyúlik a vizsgált területre, Pusztaföldvártól DNy-ra egy keskeny félköríves terület. 
 
Natura 2000 területek 
Közösségi jelentőségű élőhely (SCI): Mezőhegyes-battonyai gyepek (Battonyától É-ra és a 
Sámson-Apátfalvi-Szárazér-csatorna hármas találkozásánál lévő nemzeti parki területhez 
kapcsolódva), Száraz-ér Mezőkovácsházától D-re, Gyula-szabadkígyósi gyepek (Domb-
egyháztól DNy-ra), Nagyérhez kapcsolódva Ny és ÉNy-on, Csanádalbertitől ÉNy-ra a 
Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták K-i szegélye és a Száraz-ér mente. 
Különleges madárvédelmi terület (SPA): Tótkomlóstól D-re és DNy-ra levő nemzeti parki 
terület. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti területek 
Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fő-
városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Vé-
delmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 
emlékek (TE) is. 
TT 14 védett objektum (Battonya 2, Csabaszabadi 2, Mezőkovácsháza 3, Medgyesegyháza 
3, Orosháza, Kaszaper, Tótkomlós, Végegyháza) 
TE 11 védett objektum (Medgyesegyháza, Csabaszabadi 2, Dombiratos, Kaszaper, Batto-
nya, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Orosháza, Kevermes 2) 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-
gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása (ELGI) 

A gazdaság teljesítőképessége és a társadalom jóléte a biztonságosan hozzáférhető és 
megfizethető energiától függ, ezért hazánk jövőjének egyik legnagyobb kihívása az energi-
ával kapcsolatos kérdések megoldása. A világ energiatermelése 2000-re meghaladta a 
 400×1018 J-t, amelyen belül a kőolaj közel 50 %-ot, míg a földgáz kb. 10%-ot képviselt. 

A világ népességének 2100-ra becsülhető 8 milliárdra növekedése mellett, a US 
Department of Energy előrejelzése szerint a világ globális energiaigénye az elkövetkező 
száz év alatt, várhatóan több mint négyszeresére fog nőni. Noha ez az energiaszükséglet 
csak új energiaforrások (pl. szél-, szoláris, bio-, geotermikus, hulladékenergia) bekapcsolá-
sával lesz kielégíthető, a konvencionálisnak tekinthető fosszilis energiahordozóknak to-
vábbra is jelentős szerepük lesz a XXI. században (pl. a kőolaj és a földgáz együttes aránya 
a század közepére 20%-ra, a század végére 15%-ra csökken) (27. ábra). Ez új megvilágí-
tásba helyezi a szénhidrogének termelését és felhasználását. A század első évtizedében 
évente átlagosan 4×109 t kőolajat és 5×1012 m3 földgázt kell kitermelni, míg a század kö-
zepére 2,8×109 t kőolaj és 8×1012 m3 földgáz felszínre hozása a kívánatos. A jelen évszá-
zadban 250−260×109 t kőolaj és 500−550×1012 m3 földgáz kitermelése lesz szükséges (La-
katos és Lakatosné 2010) (28. ábra, 26. táblázat). 
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27. ábra: A világ várható energiafogyasztása 2000−−−−2100 között 

(Lakatos és Lakatosné 2010) 
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28. ábra: Előrejelzések a világ kőolaj és földgáztermelésének várható alakulására 

(Lakatos és Lakatosné 2010) 
 

Az energiaellátás biztonsága és függetlensége nemzetbiztonsági kérdés. A magyaror-
szági földgázfogyasztás évente meghaladja a 14 Md m3-t, ami az teljes energiafogyasztás 
70%-a. A távfűtéssel együtt ennek a mennyiségnek 45%-a lakossági fogyasztás. A 
villamosenergia-termelés évente 3 Md m3 földgázt igényel. Magyarország energiaellátása 
jelentős részben importált energiaforrásokkal történik, ezen belül is különösen jelentős a 
földgáz esetében az egyoldalú függőség. Habár a függőségből eredő kockázatok csökken-
tésének fontos externális pozitív hatása lehet a megújuló energia hasznosítás növelésére, a 
hazai energiaellátásban ma még mintegy 42%-ban jelenlevő atomenergia fokozatos kivál-
tását a következő generáció a gázfelhasználás növelésével fogja elérni (Nemzeti Energia-
stratégia 2011) (29. ábra). 
 

 
29. ábra: Energia típusok megoszlása Magyarországon 2010-ben 

(Magyar Energia Hivatal, - http://www.eh.gov.hu) 
 
Magyarorság földgáz igénye jelenleg mintegy 15 Md m3. Földgáz igény- és áremelke-

dést valószínűsít a német–svájci–olasz atomstop, és az üvegházhatású gázok emisszió 
csökkentési elvárások szigorodása. Magyarország ellátásbiztonsága földgázból a meglévő 
Testvériség és a tervezett gázvezetékek (Nabucco, Blue Stream, horvát LNG, szlovák le-
ágazás) mellett komplex nemzetközi együttműködés függvénye. Tehát a hazai reménybeli 
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szénhidrogén készletek feltárása és termelésbe vonása, ezáltal az importfüggőség csökken-
tése fontos energiaellátási cél.  

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatai szerint 2009-ben a hazai kőolajterme-
lés 0,8 Mt, a földgáztermelés 3,12 Md m3 volt. Ami az ellátottságot illeti ugyancsak az 
MBFH adatai irányadóak, amelyek szerint kőolajból a földtani vagyon 2010. január 1-én 
209,4 Mt-t, míg ebből az ipari készlet mindössze 18,4 Mt. A hagyományos földgáz eseté-
ben a becslés szerint a földtani vagyon 280,56 Mt, az ipari készlet 118,12 Mt.  

Ha a jelenlegi termelési ütemet vesszük alapul, az ellátottság kőolaj és földgáz esetében 
is közel 20 évre tehető. A termelés tényleges periódusa ennél minden bizonnyal hosszabb 
lesz, mert a jövőben az éves termelési volumen további csökkenésére kell számítani. Az 
ellátottság mértékére mérvadó, hogy a termelés csökkenő periódusában a felhasználás bi-
zonyos időszakokban stagnálást, hosszabb távon trendjellegét tekintve növekvő tendenciát 
mutatott. A hazai termelés és az import adatait összevetve nyilvánvaló, hogy az elmúlt tíz 
év alatt Magyarország importfüggése kőolajból és földgázból is jelentősen növekedett, és 
jelenleg a hazai termelés mindössze 10%, illetve 20%-át fedezi a fogyasztásnak (26. táblá-
zat). A MOL Nyrt. tulajdonosi megjelenése külföldön érdemi hozzájárulást jelent a jogi 
értelemben sajátnak tekintett kőolajtermeléshez, azonban ez a tény még nem jelent radiká-
lis változást az importfüggésben. A fenti adatok alapján a nemzetgazdaság energiaérzé-
kenységét alternatív források keresésével is csökkenteni kell.  

26. táblázat: Magyarország szénhidrogén importfüggőségének változása (Lakatos és Laka-
tosné 2010) 

Kőolaj  
Év Hazai termelés 

106 t 
Import 
106 t 

Összesen 
106 t 

Importfüggés 
% 

1995 1,668 5,444 7,112 76,5 
2005 0,900 6,400 7,300 87,6 

Földgáz  
Év Hazai termelés 

109 m3 
Import 
109 m3 

Összesen 
109 m3 

Importfüggés 
% 

1995 5,194   6,813 12,007 56,7 
2005 3,200 12,000 15,200 78,9 

 
Magyarország szénhidrogén vagyonának névleges gazdasági értéke igen jelentős. Ha-

zánk a megkutatottság szintjén a jól feltárt országok közé tartozik. Ez elsősorban a sekély, 
illetve a közepes, tehát kb. 3000 m mélységig helytálló megállapítás. Ezzel szemben a 
nagymélységű kutatás perspektívája jó, bár a 3000−4000 m alatt elhelyezkedő tárolókban a 
kőolaj döntő hányada kedvezőtlen kőzetfizikai adottságokkal rendelkező földtani közegben 
található (porozitás, áteresztőképesség, kompakció, litosztatikai nyomás miatt kevéssé 
áramlásképes). A reális és valószínűsíthető szénhidrogén-előfordulás ilyen esetekben első-
sorban földgáz, illetve gázcsapadék (kondenzátum), amely a kitermelhetőség nehézsége, a 
többfázisú rendszer állapota miatt nem konvencionális szénhidrogénnek (deep gas, tight 
sand gas, basin-concentrated gas accumulation) minősül. A szénhidrogén-kutatáshoz kap-
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csolódó legfontosabb feladatok a következők lesznek: 1. új kőolaj- és gáztelepek megkuta-
tása; 2. a kitermelési hatásfok növelése (ipari készlet növelése). 

A szakemberek határozott meggyőződése több évtizede, hogy a szokványoshoz viszo-
nyított nagyobb mélységű képződmények formációk nagymennyiségű, gázhalmazállapotú 
szénhidrogént tartalmazhatnak. A Makói-árokban az anyakőzet 400−600 Md m3 földtani 
szénhidrogén vagyont is rejthet, de a szénhidrogén készlet minőségi, mennyiségi és kiter-
melhetőségi viszonyai ma sem eldöntöttek (Badics et al 2011, Lakatos és Lakatosné 2010). 
Az 5000−6000 m mélységben elhelyezkedő formációban tárolt, nagy metántartalmú gáz 
kitermelése különleges fúrástechnológiát, rétegmegnyitást és termelési módszert igényel.  

Az Energiastratégia célja nem egy kívánatos energiamix megvalósítása, hanem Ma-
gyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság versenyké-
pességének, a környezeti fenntarthatóságnak, és a fogyasztók teherbíró képességének a 
figyelembe vételével. A cél az, hogy a 2010-es 1085 PJ hazai primer energiafelhasználás 
lehetőleg csökkenjen, de a legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 PJ-t, a gaz-
dasági válság előtti évekre jellemző értéket. Mindennek a versenyképesség, fenntartható-
ság és ellátásbiztonság szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis energiahordozók 
felhasználásának és a CO2-kibocsátásnak a csökkentése mellett kell megvalósulnia. 

Arra is fel kell készülni, hogy a földgáz világpiaci árának további várható növekedése 
elsősorban a távhőszolgáltatás fogyasztói körének döntő hányadát kitevő lakossági fo-
gyasztókat fogja sújtani (30. ábra). 

 
30. ábra: Magyarország várható lakossági és tercier hőfelhasználása 2010 és 2030 között 

(Nemzeti Energiastratégia 2030, forrás: REKK) 

Látható, hogy 2030-ig 32%-ra emelkedő megújuló energiarészesedés mellett is, várha-
tóan 55%-ban fog szerepelni a földgáz a távhő felhasználásban. A minél hatékonyabb 
energiatakarékosság mellett is tehát jelentős mértékben kell majd támaszkodni a földgáz 
importra, illetve a hazai készletekre. 

A Battonya–Pusztaföldvári területen a becslések szerint várható szénhidrogén-vagyon 
kitermelhető része kőolaj tekintetében 5,1 Mt, földgáz tekintetében 17,8 Md m3. Amennyi-
ben a becsült szénhidrogén-vagyon feltárása megvalósul, a ma ismert hazai és kitermelhető 
kőolajvagyonnak (18,4 Mt) 27,7%-a, a földgázvagyonnak (118,12 Mt) 15%-a (részletesen 
lásd teleptani fejezet) válik felhasználhatóvá. Tehát az importfüggőség az esetleg megvaló-
suló beruházással csökkenthető. 

Megjegyzendő, hogy lényeges szempont az energiagazdálkodásban a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiának való megfelelés is. A Kiotói Jegyzőkönyv alatti első vállalá-
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si időszakban az EU-15 együttesen vállalt 8%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökken-
tést, amit egy belső tehermegosztással osztottak le tagállami szintre. Ez Magyarország 
számára 2008–2012 átlagára nézve 6%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést hatá-
rozott meg az 1985–87-es évek átlagához képest. A nehézipar időközben bekövetkezett 
leépülése és a gazdasági válság miatt a tényleges kibocsátás 2009-ben 43%-kal volt ala-
csonyabb a bázisértéknél. 

Az energetikában a jövőben bekövetkező gyökeres változások jelentős bizonytalanság-
gal terhelik az előrejelzéseket (legfrissebb nemzetközi fejlemények és technológiai fejlesz-
tések). A részletes hatástanulmányoknak egy-egy adott döntési pont előtt kell majd rendel-
kezésre állniuk, a lehető legtöbb aktuális adatot és információt szolgáltatva a döntés előké-
szítéshez, mivel meg kell találni az időpontot, amikor a befektetési költségek arányban 
vannak a bevezetést követő gazdasági és társadalmi előnyökkel. 

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, 
valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

A földgáz természetes, elsődleges energiaforrás. Európában folyamatosan emelkedik a 
földgáz részesedése az elsődleges energiaforrások felhasználását tekintve, ma 20%-os. En-
nél csak a kőolajnak nagyobb a részesedése. Más elsődleges energiaforrásokat, így például 
a fekete kőszenet, a barnaszenet, a lignitet, vagy a megújuló forrásokat lényegesen kisebb 
arányban használunk fel. A földgázt a XXI. század energiaforrásának tartják, miután fel-
használása kényelmesebb, és kevésbé szennyezi a környezetet a többi hagyományos ener-
giaforráshoz képest.  

A kőolajnak magas a fajlagos energiatartalma. Aránylag könnyű a kitermelése, a szállí-
tása csővezetéken, vasúton vagy hajón, valamint az elosztása és további tárolása is. A kap-
csolódó infrastruktúra rendelkezésre áll és könnyen fejleszthető. Széles körben alkalmazott 
ásványi erőforrás. A kőolaj fűtőértéke 10.000–11.500 kcal/kg (41.870–48.150 kJ/kg), 
gyakran 50%-kal nagyobb a fűtőértéke, mint a kőszénnek vagy a lignitnek. Ipari felhaszná-
lása jelentős. Erőművekben, a műanyaggyártásban kémiai alapagyagként, az autók és repü-
lőgépek üzemanyagaként hasznosítható.  

Ásványvagyon gazdálkodási szempontból, a szénhidrogén–kutatást, kitermelést és fel-
dolgozást közel 80 éves hazai tapasztalat segíti. A szénhidrogének ipari méretű termelése 
1937-ben a DNy-Dunántúlon indult céltudatos, tudományos megalapozottságú geológiai–
geofizikai kutatások eredményeként a Magyar–Amerikai Olajipari Részvénytársaság 
(MAORT) keretein belül. Az 1950-es évek végétől, főleg az eredményes alföldi kutatások 
nyomán, mindmáig terjedően, a hazai olajipari tevékenységet 1960-tól összefogó Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT), majd 1991-től jogutódja a Magyar Olaj- és Gázipari 
Részvénytársaság (MOL Rt.) az ország legjelentősebb vállalataként működik. A szénhid-
rogén-kutatáshoz kapcsolódó, felhalmozódott tudás és tapasztalat mind a hazai iparban, 
mind pedig a hazai tudományos és oktatási intézményekben jelentős. 

A szénhidrogének további kutatásával és a telepek termelésbe állításával az egyik leg-
fontosabb nemzetgazdasági előny az importfüggőség csökkentése. Az ország importfüggő-
sége ma 80%-os , ez a mennyiség csaknem teljes egészében Oroszországból érkezik, va-
gyis a teljes földgázfogyasztás hozzávetőlegesen 70%-át az orosz import fedezi. A Batto-
nya–Pusztaföldvár koncessziós területre eső kőolaj és földgáz készletek termelésbe állítá-
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sával az import-export mérleg javítható és a gazdaság nemzetközi versenyképessége is 
növekedhet. Az importfüggőség mérséklése a zavartalanabb szénhidrogén ellátás kockázati 
tényezőjét is csökkentheti. 

Földgázból az importfüggőség mérséklésének szükségességét egy példa is szemlélteti. 
Az ország -10 °C fokos napi középhőmérséklet mellett mintegy 90 millió m3 földgázt fo-
gyaszt. Ebből mintegy 10 M m3 származik hazai termelésből és 47,5 M m3 gázt lehet ki-
venni azokból a földalatti tárolókból, amelyeket a fűtési szezonon kívül importgázzal töl-
tünk fel. Ez az a mennyiség, ami a téli hónapokban minden körülmények között rendelke-
zésünkre áll. Az igények kielégítéséhez minden további köbméter földgáznak importveze-
tékeken keresztül kell az országba érkeznie, -10 °C fok esetén körülbelül napi 32,5 M m3 
(http://www.mol.hu/gazkerdes/szallitas.html).  

Az energiafüggőség mérséklésének az energiatakarékosság, a megújuló energia na-
gyobb arányú felhasználása, a biztonságos atomenergia, a közlekedési elektrifikációja és a 
kétpólusú mezőgazdaság létrehozása mellett, egyik eszköze az európai energetikai infrast-
ruktúrához való kapcsolódás. Ez garantálja a piaci földgáz beszerzési árat, ami mellett a 
CO2 leválasztási és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz továbbra is meg-
őrizheti meghatározó szerepét, míg a hazai szén- és lignitvagyon (10,5 Md tonna) – a jelen-
legi kitermelési kapacitás és infrastruktúra megőrzésével – a hazai energetika stratégiai 
tartalékát képezi. Az átmeneti időszakban, amíg a megújuló energiákat még nagyobb 
arányban használjuk fel, egyelőre nem mondhatunk le a fosszilis energiahordozókról, így a 
kőolajról és a földgázról sem. 

Egy adott koncessziós területen belül a szénhidrogén kutatása és a készletek termelésbe 
állítása rövidebb és hosszabb távon is csökkentheti az importfüggőséget. Az adott koncesz-
sziós területen és környezetében a szénhidrogén kutatás és termelés, a környezetvédelmi 
előírások betartása mellett, a településekre és a lakosság életére rövidebb-hosszabb távon is 
kedvező hatásokat eredményezhet, többek között a munkahelyteremtéssel, mely révén a 
kistérségek népesség-megtartó képessége fokozódhat. Ezen kívül élénkülhet az innováció, 
a K+F tevékenység és fejlődhet az infrastruktúra. A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós 
terület nagyrészt a Mezőkovácsháza kistérségbe tartozik, de a kedvező hatások kiterjedhet-
nek a szomszédos Makói, Orosházai, Békéscsabai és Gyulai kistérségekre is.  

Ha a koncessziós területen kitermelésre kerülő gáz meghaladja a fogyasztást, a jövőben 
a megépülő pusztaföldvári stratégiai gáztározóban is elhelyezhető lesz. A koncessziós terü-
let alatt, a Battonya–pusztaföldvári-hátságtól a Makói-árok és a Békési-medence irányában 
a hagyományosan szénhidrogén anyakőzetnek és tároló kőzetnek számító alsó pannóniai 
üledékek jelentős vastagságban vannak jelen (részletesen a teleptani fejezetben). A makói 
gázvagyon kitermelhetőségének technikai-műszaki feltételei jelenleg nem megoldottak, 
amennyiben ez teljesül, hosszú távon is fedezné a hazai földgáz szükséglet több mint har-
madát.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy Magyarország szénhidrogén vagyona mennyi-
ségben elenyésző, azonban névleges gazdasági értéke igen jelentős. Az ipari készlet, a je-
lenlegi kitermelési volument alapul véve, több évtizedes termelési élettartamot jelez előre, 
de a termelés fokozatosan csökken. Jelenleg a szénhidrogének importja közelítően 90%-os, 
aminek csökkentése nemzetgazdasági érdek és cél. A Battonya–Pusztaföldvár koncessziós 
terület kőolaj- és földgáztelepeinek a kitermelése csökkentheti az importfüggőséget. 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

82 
 

2.7. A terhelés várható időtartama (ELGI) 

2.7.1. A koncessziós tevékenység szakaszai és időtartamuk 

A koncessziós tevékenység kezdeti szakaszában kutatási tevékenység folyik, amelynek 
célja a koncesszióval fedett terület azon részének vagy részeinek kijelölése, ahol a kutatás 
során felderített, gazdaságosan kitermelhető ásványi nyersanyag bányászata megkezdhető. 
A termelési szakaszban történik meg a bányászathoz szükséges infrastruktúra kiépítése, 
majd a nyersanyag kitermelése és elszállítása. A termelés felhagyását a terület rendezése, 
rekultivációja követi. A kutatás-termelés-rekultiváció időtartama 20–40 évre becsülhető, a 
feltárt szénhidrogénvagyon mennyiségétől függően. 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter kon-
cessziós szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, 
amely egy alkalommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meg-
hosszabbítható. 

2.7.2. A kutatási szakasz időtartama 

A Bányatörvény 14. § (1) A koncesszió időtartamán belül a tervezett 
ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb 
nem lehet. A kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási 
időszak felével meghosszabbítható. 

A kutatás első szakasza a koncessziós kutatási szerződés aláírásával kezdődik. A szer-
ződés meghatározza a kutatás célját, időtartamát és a kutatás munkaprogramját, amelyben 
le kell fektetni az elvégzendő minimális kutatási tevékenység típusait és mennyiségét. A 
szerződő felek megállapodnak arról is, hogy az esetlegesen feltárt és kitermelt nyersanyag-
ból hogyan részesednek. A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai 
információk összegyűjtésével és újraértelmezésével kezdődik, majd felszíni, terepi földtani 
vizsgálatokkal, geofizikai mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet dön-
tést hozni a kutatófúrások helyének kijelöléséről. A szükséges terepi mérések tervezése, 
kivitelezése és értelmezése hónapokon keresztül tartó, egymásra épülő folyamat, időszük-
séglete legalább egy év. 

A kutatás második szakaszában a kutatófúrás(ok) tervezése, lemélyítése zajlik. A kuta-
tófúrás helyszínét elő kell készíteni, oda megfelelő utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a 
fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell szállítani, ennek időtarta-
ma heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemélyítésének időtartama 
főképpen a fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek minőségétől függ, illetve fellép-
hetnek előre nem várható műszaki problémák. A kivitelezés időtartama hónapokban mér-
hető. A fúrás mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek, szénhidrogén-kutatás so-
rán vizsgálják a kútba esetlegesen beáramló gáz- és olajnyomokat, beáramlásokat. Ameny-
nyiben a fúrás produktív zónát tárt fel, az alkalmas szakaszt tesztelik, mérik a beáramló 
szénhidrogén mennyiségét és a fluidumból mintát vesznek. Megfelelő mennyiségű szén-
hidrogén beáramlás esetén a kút próbatermeltetése zajlik le, melynek időtartama néhány 
nap, esetleg néhány hét. A próbatermelés eredményeképpen megállapítható, hogy a feltárt 
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szénhidrogén mennyisége és minősége alkalmas-e a gazdaságos kitermelésre. Ha igen, a 
kutat termelőkúttá építik át. 

A kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyről zárójelentés készül. 
Választ kell adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illet-
ve feltárt-e a kutatás gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont. A kutatási fázis teljes idő-
tartama években mérhető nagyságrendű tevékenység, általában három–öt év. Amennyiben 
a kutatás nem tárt fel gazdaságilag értékelhető mennyiségű szénhidrogént, de erre az ered-
mények alapján esély van, újabb kutatási periódus indítható új munkaprogrammal és idő-
tartammal. 

2.7.3. A termelési szakasz időtartama 

Amennyiben a kutatófúrásokkal gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont sikerült 
kimutatni, megkezdődik a mező termelésbe állítása. A megismert lelőhelyek területére 
megtörténik a bányatelek fektetés. A sikeres kutatófúrás környezetében újabb fúrásokat 
mélyítenek az előfordulás kiterjedésének megismerésére, illetve a lelőhely szénhidrogén 
vagyonának kitermelésére. A szénhidrogénekkel együtt kitermelt víz telepbe való vissza-
juttatására visszasajtoló kutakat fúrnak. A szükséges termelő és vízvisszasajtoló kutak 
száma a mező szénhidrogénvagyonától függ. Egy adott szénhidrogén-mező termeléséhez 
szükséges kutak száma több tíz is lehet, lefúrásuk folyamatosan történik és éveket vehet 
igénybe. 

A mező élettartama a telepekben felhalmozódott szénhidrogének mennyiségének és a 
tároló kőzetfizikai paramétereinek függvénye. A kitermelhető mennyiség kőolaj esetében a 
tárolókőzetben levő kőolaj 10–30%-a, a földgáz esetében 50–80%-a. A kitermelhető meny-
nyiséget a kúthozamok és a telepnyomás adatok alapján lehet becsülni, az éves termelési 
adatokat értékelve a hozamcsökkenésből állapítható meg a mező várható élettartama. Má-
sodlagos, harmadlagos termeltetési módszerekkel a mező szénhidrogénvagyonának kiter-
melhető része növelhető, élettartama hosszabbítható. Az egyes kutakból való termelés költ-
sége szabja meg azt a határt, amíg az egyre csökkenő mennyiségű termelés még gazdasá-
gos. A mező termelésbe állításától a felhagyásig terjedő idő nagyságrendje esetenként több 
tíz év. 

A pusztaföldvári és battonyai előfordulások analógiái alapján (Kovács és Teleki, 1994) 
az egyes mezők élettartama a 40 évet is meghaladhatja. A Battonya előfordulás alsó telepei 
kőolaj- és földgáztermelésének összeggörbéit mutatja az 31. ábra. Az 1958-ban kezdődő 
kitermelést követő 28. évben a kőolajtermelés gyakorlatilag minimálisra csökkent (a ku-
mulatív görbe ellaposodik), a földgáztermelés még folyamatos, egyenletes kitermelhető 
mennyiséget mutatott. A koncessziós területen a könnyen feltárható, nagy kiterjedésű me-
zőket feltehetően már feltárták, inkább több, kisebb méretű előfordulás felfedezésére lehet 
számítani. Ebből következően a felfedezett mezők várható élettartamát 20–30 évre becsül-
hetjük. 

2.7.4. A termelés felhagyását követő időszak 

A mezők letermelése után a kútberendezéseket leszerelik, a kutat lezárják, elcemente-
zik. A kút környékét rendezni kell, a feleslegessé vált tárgyakat elszállítják. Esetenként 
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szükség lehet a talajba került szennyeződések semlegesítésére, eltávolítására. A 
visszatájosodás néhány hónap alatt megtörténhet. 

A letermelt gáztelepek alkalmas feltételek esetén földalatti gáztározóvá építhetők át. A 
csővezetéken érkező gázt besajtolják a már kitermelt gázmezőbe, így a tartalékolt gáz-
mennyiség tetszőleges időpontban használható fel. A kiépített tározók élettartama évtize-
dekben mérhető. 

Megemlíthető, hogy a már kitermelt tározók reziduális szénhidrogénje hosszabb időtá-
von, évtizedes távlatban tekintve mobilizálódhat, a tároló regenerálódik, ennek lehetőségét 
a letermelés során bekövetkező csökkenő telepnyomás teremti meg. Az eredetileg ki nem 
termelhető szénhidrogén rész az utánáramlás miatt így perspektívikusan kitermelhetővé 
válik. 

 
31. ábra: A Battonya kőolaj- és földgázmező alsó telepeinek termelési összeggörbéi. A kőolaj-

termelés ellaposodó görbéje mutatja a kitermelhető készletek elfogyását, a földgáztermelés 
még folyamatos 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek (ELGI) 

2.8.1. A termelés során bekövetkező esetleges szennyeződések 

A szénhidrogén–termelés és kutatás legfőbb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 
ehhez kapcsolódnak a legfőbb bányaveszélyek is. 

Figyelembe kell venni az összes harántolt formáció környezeti érzékenységét, valamint 
a felszínen okozható hatásokat is. Számításba kell venni a felszíntől a lyuktalpig az esetle-
ges természetes, illetve mesterséges eredetű szennyező forrásokat. Figyelembe kell venni, 
hogy minden szénhidrogén, vagy egyéb fluidum bányászatánál nemcsak összekötjük a 
rétegeket és vele együtt az esetleges szennyező forrásokat is, hanem a még aktív (állandóan 
áramlásban levő) szállító közeget is biztosítunk hozzá. A kutatófúrások során elméletileg 
fennáll ez a veszély. Mivel azonban az a cél, hogy a fúrófolyadék behatoljon a rétegekbe, 
ezért a fúrás közben áramoltatott öblítő folyadék nem jelent valóságos rövidzárat a rétegek 
közt. A szénhidrogén bányászattal együtt kitermelt vízből kiváló sok só, illetve a víznek a 
környezeténél magasabb hőmérséklete közvetlen szennyezőforrásnak számít.  

A rétegrepesztéses rétegserkentés miatt végzett rétegrepesztések mikroszeizmikus ese-
ményeket válthatnak ki.  

2.8.2.  A nagy veszéllyel járó anyag és/vagy energia elszabadulások 

Fő bányaveszélyként számolhatunk a kutak kitörésével, amelyek a kutatás, alárendelten 
termelés, kútjavítás során következhetnek be..  

Különösen  nagy figyelmet kell fordítani a havaria helyzetekre, mert azok rendkívül 
rövid idő alatt nagy szennyeződéssel illetve anyagi és személyi veszteséggel járó esemé-
nyek. 

A bányászati tevékenységgel összefüggő súlyos ipari balesetek kockázatainak megha-
tározása esetén első sorban a veszélyek azonosítása szükséges, majd meg kell határozni a 
gyakoriságokat és azonosítani kell a következményeket. Ezekből adódik a kockázat meg-
határozása és ennek értékelése. A bányászat során –az ipari gyakorlatban – azon súlyos 
ipari baleseteket kell figyelembe venni, ahol a rendszer integritásának megszűnését köve-
tően nagy mennyiségű veszélyes anyag, illetve energia szabadul el. 

Mivel a kiáramlott anyagok jelentős részéről elmondható, hogy mérgezőek, fokozottan 
tűz- és robbanás veszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk például mér-
gező felhők, valamint tüzek és robbanások energia-transzportjai révén valósul meg. A gáz 
halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a légutakon felszí-
vódva mérgeznek. 

A káros hatások forrásának jellemzői lehetnek például a tócsaméret, a gázdiszperzió 
térbeli és időbeli alakulása, a potenciális gyújtóforrások jelenléte, a különböző mértékű és 
eredetű tüzek terhelései, a robbanások terhelései (nyomáshullám, repesz) 

Eső, lengő teher okozta ütközések, következmények is veszélyforrások lehetnek (kine-
tikus energia eloszlása, helyzeti energia eloszlása, impulzus-eloszlás), valamint a tehervise-
lő elemek stabilitásának elvesztése. 



Battonya–Pusztaföldvári hátság terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány  
(a koncessziós jelentéshez) 

  
 

 

86 
 

2.8.3.  Környezetvédelem 

A letermelt szénhidrogéntelepekben, és az ipari szempontból meddőben is lehet annyi 
gáz, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés tervezésekor figyelembe kell venni biztonságtechnikai, 
illetve gazdasági szempontból. 

A szénhidrogéntároló környezetében található víztározó rétegek (vízbázisok) szem-
pontjából maga a szénhidrogén-termelvény veszélyes szennyező anyagnak számít. 

A szénhidrogének vízbázisbeli jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a 
termelvénybe, vagy a csövezés körül lévő gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, 
vagy azzal hidrogeológiai összefüggésben levő rezervoárokban található szénhidrogén is 
potenciális szennyező forrás.  

A szénhidrogén–telepek felett kialakuló geokémiai háló általában tartalmaz szulfidokat 
is. A telep feletti részek arzénszennyeződése kialakulhat a hibás cementpalást miatt, mert 
így rövidzár jön létre a víztartó rétegek és az arzént tartalmazó záró kőzetek, agyagpalák 
között. A rosszul palástcementezett fúrás a felszíni eredetű szennyezéseket lejuttathatja az 
ivóvízbázist képező rétegekbe is így azok fokozott veszélyforrásnak számítanak. A leter-
melt szénhidrogén telepekben, az ipari szempontból meddő rétegekben is lehet annyi gáz, 
hogy ezt a területen létesítendő vízfúrások kútkiképzése során figyelembe kell venni. 

A termeléssel össze nem függő, potenciális szennyező források lehetnek természetes 
eredetű földtani szennyező források, illetve felszíni eredetű szennyeződések. Vízbányászati 
szempontból a legfőbb földtani szennyezőforrások közé tartozik a szénhidrogének és az 
arzéntartalmú rétegvizek jelenléte.  

A rosszul palástcementezett fúrás a felszíni eredetű szennyezéseket lejuttathatja az ivó-
vízbázist képező rétegekbe is ezért azok is veszélyforrásnak számítanak. A felszíni szeny-
nyezések lehetnek a mezőgazdasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvi-
zekkel, közlekedéssel vagy egyéb talajszennyező tevékenységgel kapcsolatosak. 

A gyakorlat szerint a ferde fúrások alkalmazásával egy város sem jelent akadályt a 
szénhidrogén tározó biztonságos letermelésénél. A kitörésveszély illetve bármelyik más, a 
fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszár környezetéhez kötő-
dik.  

A magyarországi szénhidrogén bányászati területen működő vállalkozások számára az 
alábbi legfontosabb jogszabályok írják elő a megvalósítandó biztonsági és egészségügyi 
követelményeket:  
– Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és annak végrehajtásáról szóló 5/1993. 

(XII. 26) MM rendelettel, 
– az 1993. évi XLVIII. törvény a Bányászatról és annak végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII. 19.) Kormány rendelet, 
– a 4/2001.(II.23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egész-

ségvédelmi követelmények minimális szintjéről és – bár 2009 03.01-én hatályukat vesz-
tették – mégis irányadónak tekintjük az új szabályok megjelenéséig az alábbiakat: 

– 4/1980 (Ip.K. 1981/4) számú OBF utasítás a GOMBSZ II. fejezetről 
– az Országos Bányaműszaki Felügyelőség Elnökének 1/1978 (NIM.É.23) utasítása a Kő-

olaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzat – (a továbbiakban: KFBSZ ) – „Fú-
rás” című fejezetének kiadásáról. 
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A bányászati berendezések, munkaeszközök használatának műszaki-, biztonsági előírá-
saira a KFBSZ-en kívül az alábbi két rendelet tekinthető még a legfontosabb irányadó jog-
szabálynak: 
– a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelősé-

gének tanúsításáról, 
– a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egész-

ségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, me-
lyet a tevékenység jelentősen befolyásolhat (MÁFI) 

A koncessziós területen, hasonlóan az ország más területeihez, a környezet számos 
elemét érinthetik a szénhidrogén–termelés életciklusának főbb fázisai. Ezek a fázisok a 
kutatáshoz, a tényleges termelésekhez és a termelést követő felhagyási fázishoz köthetők. 
Az alábbiakban valamennyi környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azok-
ra vonatkozó hatások várható nagyságát, vagy jelentőségét. 
 
Levegőminőség 
Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése várható az elérési utak építése, terep-
előkészítések, rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során, valamint ide 
sorolhatók a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével kapcsolatos esetleges szag-
hatások is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet a CO2 
és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes értékeléssel 
és ezt követő gondos tervezéssel minimalizálható. A termelés idején pedig a levegőminő-
ség folyamatos monitorozása és azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelem-
mel biztosíthatják a kockázatok csökkentését. 
A levegőtisztaság-védelem kereteit a környezetvédelmi törvény alapelveire épülő, a levegő 
védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 
rendelet alapján a koncessziós területhez legközelebb eső két nagyobb város által képviselt 
zónacsoport a szennyező anyagok szerint az alábbi: 
 
A terület levegőtisztaság-védelmi zónába sorolásával kapcsolatosan, légszennyező anya-
gonkénti bontásban, a 4/2002. (X. 7.) KvVM rend. 1. sz. melléklet 10. pontján vizsgálati 
tanulmány véleményezése során a Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi táblázatot adta meg (27. táblázat): 
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27. táblázat: A terület levegőtisztaság-védelmi zónába sorolása (ATIKÖVIZIG) 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

PM10 benzol Talaj-
közeli 
ózon 

PM10 
Arzén 
(As) 

PM10 
Kadmium 
(Cd) 

PM10 
Nikkel 
(Ni) 

PM10 
Ólom 
(Pb) 

PM10 
benza(a)-
pirén 
(BaP) 

F F F E F O-I F F F F D 
 
Zaj és rezgések 
Zaj és rezgés szintjének növekedése várható a szeizmikus kutatások során végzett rezgés-
keltések és a kutatófúrások kivitelezése, továbbá az elérési útvonalak létesítéséhez, a terü-
let előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevékenységekhez 
tartozó szállítások során. A zaj és rezgések minimalizálást különösen a lakott, valamint a 
természetvédelmi, és vadvédelmi területek térségében kell különös gonddal tervezni, 
egyeztetve az illetékes szervekkel a különösen védelemre szolgáló időszakokat (pl. költési, 
vándorlási időszakokat). 
 
Talajvíz mennyiségének és áramlási viszonyainak változása 
A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) rész-
letezi. A koncessziós területen tervezett szénhidrogén-kutatások az itt lévő sekély és poró-
zus víztestek mennyiségi állapotára nem lesznek jelentős hatással. A kutatás vízigényének, 
a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a térségben regio-
nális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók.  
 
Talajvíz minőség 
A koncessziós területen tervezett szénhidrogén-kutatások az itt lévő sekély víztestek eseté-
ben okozhatnak minőségi hatásokat. A kutatási fázisban a fúrások körzetében a fúrási te-
vékenységhez kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre hozott esetlegesen 
toxikus anyagok, valamint a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, melyekkel 
szembeni védelmet biztosítani kell. A termelési időszakban hasonló problémákra kell fel-
készülni a termelő-, besajtoló-, likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek 
létesítése során jelentkezhet kisebb szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária 
események esetére megfelelő kárelhárítási terv kidolgozása és az arra reagáló egység biz-
tosítása a feladat. Az érintett térségekben a hatásvizsgálat fontos részeként egy előzetes 
talajvíz-áramlási és vízminőségi értékelés elvégzése szükséges. 
 
Felszíni vizek mennyiségi viszonyai 
A battonyai térségbe tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során nem várhatók 
a hidrológiai rezsimben változások. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és felszíni vízkiter-
melések fizikai zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési, tevé-
kenységek során létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a víz-
gazdálkodásban illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. A környezeti 
hatás mértéke nem lesz számottevő. Az elérési útvonalak tervezésénél a vízfolyások ke-
reszteződésénél el kell kerülni azok megzavarását. Árvizes területen az illetékes vízügyi 
szervekkel való egyeztetés alapján kell a munkálatokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a 
felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet számításba.  
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Felszíni víz minősége 
A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A ter-
vezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszé-
lyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésévél, 
havária-terv kidolgozásával. A kutatási fázis során felszínre jutott kedvezőtlen összetételű 
vizek kezelésére megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes 
zöldhatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. A termelési fázisban a szénhidrogének-
kel felszínre jutott és leválasztott vizek sorsáról az idevágó jogszabályok szellemében ke-
zeléssel, és a mélységi rezervoárba történő vízlikvidálással kell gondoskodni. A vízlikvidá-
lással együtt a gáz –víz szétválasztásánál használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) 
a jogszabályoknak megfelelő mértékben, és környezeti hatásvizsgálat alapján juttathatók a 
mélységi rezervoárba. 
 
Vízi növényzet, vízi fauna 
A felszíni vízminőségre vonatkozó részek figyelembevételével, különös gondot kell fordí-
tani a potenciálisan érintett vízfolyás-, és csatornaszakaszok, állóvizek növényvilágára. Az 
ezzel kapcsolatos információk beszerzése után a kutatási és termelési létesítményeket úgy 
kell tervezni, hogy a hatások elkerülhetők, minimalizálhatók legyenek. Egyes esetekben 
szükséges lehet az érintett vízfolyások növény és állatvilágra vonatkozó állapot-értékelés 
és a rendszeres ellenőrzés is. 
 
Geológia / talajok 
A terület legfőbb talajtani értékei a mezőgazdasági tevékenységhez, másrészt a természet-
védelemhez köthetők. A kutatási és termelési tevékenységek során szükséges beavatkozá-
sokat úgy kell tervezni, hogy azok a talajt csak a legkisebb mértékben érintsék. Károsító 
tevékenységek a kutatási termelési objektumok és elérési útvonalaik építése és üzemelése 
esetében várhatók. A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki 
kell terjednie a megbontott, esetleg károsodott talajtakarók helyreállítására is. 
A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 
iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok, veszélyes, vagy eseten-
ként radioaktív hulladékoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lera-
kóba szállításáról gondoskodni kell. 
 
Szárazföldi növényzet 
A kutatási és termeléshez kötődő tevékenységek előtt az érintett területeken a szárazföldi 
növényzetet fel kell mérni. A tervezések, és a kivitelezések során törekedni kell a káros 
hatások minimalizálására, illetve a védelem érdekében szükséges puffer-zónák kialakításá-
ra. 
 
Szárazföldi fauna 
A szárazföldi fauna felmérését követően meg kell becsülni a kutatás termelés során az álla-
tokra gyakorolt lehetséges hatásokat, az illetékes természetvédelmi igazgatóság vélemé-
nyének figyelembevételével. A szükséges objektumokat és hatásvizsgálatokat ennek alap-
ján kell tervezni. A kutatások (szeizmikus robbantások, fúrások) illetve termelések (építke-
zések, csővezeték-fektetések, fúrások, szállítások, és más tevékenységek) tervezésénél a 
szárazföldi fauna védelmét figyelembe kell venni. 
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Ökológiai integritás (élőhely) 
Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-
geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedé-
sének megakadályozására. 
 
Lakosság egészsége 
A tervezett szénhidrogén-bányászati tevékenység a zaj-, és rezgéshatásokon, a levegő-
minőségén keresztül jelenthet hatást az emberi egészségre, azonban kellő tervezéssel, üte-
mezéssel, ezek elkerülhetők. Esetlegesen vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos moni-
toring-mérések bevezetése is szükséges lehet. 
 
Rekreáció / turizmus 
A konkrét kutatási, építési, létesítési termelési, szállítási tevékenység megkezdése előtt az 
érintett lakossággal való konzultáció szükséges. Ennek előfeltétele az idejében történő 
megfelelő tájékoztatás, melyet egy előzetes tervben, a „közvélemény tájékoztatási és kon-
zultációs terv”-ben kell rögzíteni. A természetvédelemben, rekreációban, turizmusban érin-
tett területeket előzetesen le kell határolni, ideértve azokat is, melyek a közeli jövőben elő-
reláthatólag ilyen szempontból potenciális területnek minősíthetők. 
 
Kulturális / történelmi / régészeti jelentőségű helyek 
A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 11. §-a értelmében a 
régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A kutatási és 
termelési objektumok (feltáró utak, fúrási körzetek, szállító vezetékek, szállítási nyomvo-
nalak) körzetére vonatkozóan a kulturális, történeti és régészeti helyeket fel kell tárni, azok 
védelmét, elkerülését, esetleg feltárását a tervezések, és a kivitelezések során biztosítani 
kell. Az ilyen szempontból érzékeny területeken a megnövekedett emberi jelenlétből faka-
dó káros hatások (rongálások, régészeti értékek illetéktelen gyűjtése stb). elkerülését bizto-
sítani kell. 
 
Esztétika, tájképi értékek 
A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett la-
kosságnak, és konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
Mezőgazdaság / erdőgazdálkodás 
A tervezett objektumok körzetében lévő mezőgazdasági és erdészeti értékeket előzetesen 
fel kell mérni, az azokat érintő hatásokat az érintettekkel meg kell vitatni, véleményük 
nyomán a terveket módosítani kell. 
 
Halászat / vadászat 
A területen halászattal, vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerül-
ni. Az ezzel kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is 
célszerű rögzíteni. 
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Területhasználat változása 
A jelenlegi területhasználatok felmérése után el kell készíteni a várható változások előre-
jelzését, illetve tervezni kell, hogy azok minimálisak legyenek. 
 
Elköltöztetés 
A területen lévő lakosság elköltöztetése a tervezett battonyai szénhidrogén termelés kap-
csán nem várható. Havára esetekre vonatkozóan, azokon a részeken, ahol elméletileg az 
előfordulhat és ugyanakkor lakosságot is érinthet, havária-tervet kell kidolgozni, illetve az 
érintettekkel ismertetni és megvitatni. 
 
Társadalmi kérdések 
A tervezett szénhidrogén-bányászati tevékenység várható pozitív és negatív hatásait az 
alábbiakban felsorolt tényezőkre, össze kell állítani, és a közvélemény tájékoztatási és 
konzultációs tervben rögzíteni kell. A terv tartalmának megfelelő konzultációs folyamat 
eredményeképpen a negatív hatások minimalizálására tervet kell kidolgozni, amely tartal-
mazza a következő témaköröket: társadalmi változások, népesség stabilitás, elhelyezkedési 
és üzleti lehetőségek, infrastruktúra és szolgáltatások, közlekedés. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztes-
tekre, ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonat-

kozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális 
vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (MÁFI, VKKI) 

3.2.1. Hatások a rezervoárokban 

A terület potenciális szénhidrogén rezervoárjai három szintben helyezkednek el: mio-
cén báziskonglomerátum, alsó pannon homokkő csoportok, felső pannon rétegek. A réte-
gek elsősorban földgázt tárolnak, azonban a miocén báziskonglomerátumban és az alsó 
pannon összlet mélyebb régióiban kőolaj–telepek is megjelennek. 
A mélyebb, miocén és alsó pannon szintekben a tárolt víz jellemzően nátrium-kloridos 
jellegű, magas sótartalmú víz, mely a szénhidrogén–kutatás során vált ismerté. Termálvíz 
kutak nem létesültek ezekre a rétegekre az általában alacsony vízhozam és a nagy sótarta-
lom, illetve a sekélyebb felső pannon termál víztartók kedvezőbb paraméterei miatt. 
A felső pannon rétegekben kialakult szénhidrogén rezervoárok földgázt tárolnak, mely 
rezervoárok általában függetlenek egymástól. Ezek a rétegek leginkább hidrosztatikus, 
vagy annál valamivel alacsonyabb nyomásviszonyokkal jellemezhetőek. Ritkán a szénhid-
rogén termelő kutak, vagy a kutatófúrások sérült kútszerkezete következtében a fiatalabb, 
felső pliocén rétegekben is kialakulhatnak kisebb, másodlagos gáztelepek. 

Mivel a rezervoárok elsősorban földgázt tárolnak, a fúrások létesítésekor a robbanásve-
szélyre tekintettel kell lenni, a megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szénhidrogén 
termelésre irányuló kutatási fázisban a kutatófúrások, próbakutak létesítésének, próbater-
meltetésének idején a rezervoár nyomásviszonyaira ügyelni kell, hiszen az alsó pannon, 
miocén rétegek enyhén, vagy akár jelentősen (általában 1800–2000 m alatt) túlnyomásosak 
is lehetnek, melyre a létesítéskor különös figyelmet kell fordítani. A próbatermeltetés, 
majd a tényleges termelés során a rezervoárban nyomáscsökkenés, a túlnyomásos zónák-
ban kompakció következhet be, mely kihathat a környező rezervoárokra is. A kompakció 
esetleges felszíni hatásait a későbbiekben vizsgálni szükséges. A felső pannon rezervoárok 
termeltetése során a felső pannon termálvíztartókra, a meglévő víztermelésekre is tekintet-
tel kell lenni és vizsgálni szükséges a közeli termálkutakra gyakorolt hatásokat (pl. esetle-
ges nyomáscsökkenés, vízkémiai összetételre, vízáramlásra gyakorolt hatások), különösen 
a Dél-Alföld porózus termál víztest esetében, ahol a süllyedési teszt gyenge mennyiségi 
állapotot eredményezett. 

Az EU Víz-Keretirányelve, valamint az arra épülő hazai jogszabályok előírják, hogy 
azokon a víztesteken, ahol a jó állapot fennáll, azt biztosítani és fenntartani szükséges, ahol 
pedig gyenge az állapot, ott intézkedésekkel javítani kell. Amennyiben a szénhidrogén-
bányászat az említett termálvízkészleteket érintené, olyan művelési módot kell választani, 
melynek során a nyomásszintek változása a termálvíz-hasznosításokat nem érinti. A bá-
nyászat által a termálvíztest nyomásszintjét érintő változásoknak a hasznosítás néhány ki-
lométeres körzetén belül kell maradnia. Mindez azt is jelenti, hogy vízvisszasajtoló kutak, 
kútcsoportok létesítésével kell számolni, melyek esetében az adott rezervoárból termelt víz, 
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visszakerül az adott rezervoárba. A visszasajtolásnak meg kell felelnie a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtaknak. A visszasajtolás azt 
is jelenti, hogy a rezervoár vízháztartása nem változik. 

3.2.2. Hatások a rezervoárok és a felszín között 

A nagy mélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része – a 
termelő és a visszasajtoló kutak –, aktív szereplői a szénhidrogén rezervoárok hasznosítá-
sának. Mások a hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő-
kutak, tartalék-kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő CH kutak. Ezek a 
kutak a létesítésük során, az esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibáso-
dások következtében potenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, el-
szennyezhetik az ivóvízbázisok termelt rétegeit, veszélyeztethetik a porózus víztestek jó 
minőségi állapotának fenntarthatóságát. A fennálló kockázat miatt az ivóvízbázisok külső 
védőterületén kerülni kell a kitermelő, valamint monitoring objektumok létesítését. Erre 
vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a fe-
lette lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, 
sótartalom, gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 
A területen a mintegy 1800–2000 m-es mélység alatt található rezervoárok több esetben is 
jelentős túlnyomásos nyomásállapotúak. Így a kutatófúrások rossz kiképzése, és/vagy a 
termelő kutak esetleges meghibásodásakor a felsőbb, sekélyebb szintben található víztar-
tókba bejuthat a mélyebb rétegek jelentősen eltérő só-, szénhidrogén (és más szerves 
anyag), és nyomelemtartalmú vize, vagy maga a termelni kívánt földgáz, vagy kőolaj, má-
sodlagos felhalmozódást és/vagy szennyezést eredményezve a sekélyebb rétegekben. A 
terület esetében különös figyelmet kell fordítani a termálvíztartókra, melyekből sok eset-
ben gyógyászati célra is hasznosítják a hévizet. A felhagyás következtében a termelő kutak 
rossz lezárása, illetve esetleges meghibásodása eredményezhet fentebbiekhez hasonló 
szennyeződést a sekélyebb rétegekben. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező földgázt, illetve kőolajat csővezetéken vezetik el. Normál „üzem-
mód”-ban nem kell más hatással számolni a környezetben, mint ami a termelő létesítmé-
nyek és kiszolgáló berendezések építéseihez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra 
fel lehet és fel is kell készülni, melyek közül a fő problémát a gázkitörések jelenthetik, 
elsősorban a jelentősen túlnyomásos zónák termelése esetén. A felszíni vízfolyásba jutó 
szénhidrogének, és/vagy szénhidrogén tartalmú, jelentős oldott-anyagtartalmú, esetenként 
toxikus vizek szintén problémát okozhatnak. Arra a valószínűleg ritka eseményre, amelyet 
a Battonya térségi hasznosítás esetében az említett kedvezőtlen összetételű vizek normál 
üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, célszerű ideiglenes felszíni vésztáro-
zót elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő víz kezeléséről gondoskodni. A felszínre 
kerülő vizek átmeneti felszíni vésztározós elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az EU 
Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseit lehetőleg ne veszélyeztesse. 

A koncessziós terület esetében különösen érzékenynek kell ebből a szempontból minő-
síteni Körös-Maros Nemzeti Park ide eső területeit, a Nemzeti Ökológiai Hálózat övezete-
it, a Natura 2000 területeket, illetve a helyi jelentőségű védett természeti területeket. 
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Azonban a havária megfelelő kezelése esetén elkerülhetőek azon felszíni vízfolyásokat, és 
más felszíni környezeti elemeket terhelő szennyeződések, melyek érinthetik a védett élőhe-
lyeket. 

A felhagyás után a kutak nem megfelelő lezárása eredményezhet a fentebbiekben leírt 
szennyezést a felszínen, illetve a felszíni vízfolyásokban, mely viszont a megfelelő előírá-
sok betartásával kiküszöbölhetőek. 

Az EU Víz Keretirányelve szerint védett területekhez sorolt különösen érzékeny öko-
szisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett hasznosítás áthelyezésére is 
szükség lehet. Ugyanez a helyzet, ha a rezervoár felszíni kiszolgáló egységei sérülékeny 
vízbázis közelében helyezkednek el. Ez esetben a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. 
rendelettnek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően. Ivóvízbázisok esetében fi-
gyelembe kell venni, hogy nem minden vízbázis rendelkezik még becsült vagy kijelölt 
védőterülettel, a potenciális védőterületeket is számításba kell venni a tervezés során. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek az EU Víz 
Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti célki-
tűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni- és felszín alatti víztestek, valamint a 
védett területek állapotát nem rontják, a meglévő jó mennyiségi és kémiai állapotot megőr-
zik és fenntartják. Mindez vonatkozik a tervezett szénhidrogén-bányászatra is, beleértve a 
kutatási, termelési és felhagyási fázisokat. 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 
tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek elő-
fordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (természetvédelmi területen, erdőben geo-
fizikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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Függelék 

28. táblázat: Rövidítések 

Adr: Adriai tengerszint feletti magasság 
ATIKÖVIZIG: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-

ügyelőség 
Bal: Balti tengerszint feletti magasság 
CH: szénhidrogén 
CDP: Common Depth Point, közös mélységpont (szeizmikus kutatásban) 
CORINE - Coordination of Information on the Environment  
DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 
EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 
EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal 
EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal 
EOV: Egységes Országos Vetület 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
EJ: exajoule (1018 J) 
ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
FGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
GJ: Gigajoule (109 J) 
GW: Gigawatt (109 W) 
HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 
HMV: használati melegvíz 
MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 
mBf: Balti tenger szintje feletti magasság 
MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 
MW: megawatt (106 W) 
NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 
OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 
ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegá geotermikus 

erőmű típus 
PJ: petajoule (1015 J) 
SCI: közösségi jelentőségű élőhely 
SPA: különleges madárvédelmi terület 
TE: természeti emlék 
TJ: terajoule (1012 J) 
TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 
TOC: Total Organic Carbon, teljes szerves széntartalom 
TT: természetvédelmi terület 
VKI: Víz Keretirányelv 
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VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés 
 
Földtani rövidítések: 
F: Formáció 
T: Tagozat 
 
Q: Kvarter 
Pl: Pliocén 
Pa2: Felső pannon,  
Pa1: Alsó pannon,  
Pa: Pannon 
Ms: Szarmata 
Mb: Bádeni 
Mk: Kárpáti 
Mo: Ottnangi 
Me: Eggenburgi 
Mi: Miocén 
Ol: Oligocén 
K: Kréta 
J: Jura  
T3: Felső triász 
T2: Középső triász 
T1: Alsó triász 
T: Triász  
Mz: Mezozoikum 
P: Perm 
C: Karbon  
D: Devon 
S: Szilur 
O: Ordovicium 
Cm: Kambrium 
Pz: Paleozoikum,  
OPz: Ópaleozoikum. 
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29. táblázat: Jelkulcs Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (HAAS et al. 
2010) 
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30. táblázat: Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint a koncesszi-
ós területre eső nyílt minősítésű (közérdekű adat) fúrások 

Fúrás név Jel Dá-
tum 

Mély-
ség 
(m) 

Minősítés* EOVX 
(m) 

EOVY 
(m) 

Z 
(mBf) 

FGBA 
azonosító 

BATTONYA Bat-2 1959 1117,
5 

közérdekű 106611,
97 

804316,
22 

101,38 1217/8mf 

BATTONYA Bat-75 1964 1080 közérdekű 105821 804388 100,21 1217/77mf 
BATTONYA Bat-77 1964 1066 közérdekű 104025,

21 
800327,

67 
103,22 1217/79mf 

BATTONYA-ÉSZAK Bat-É-5 1984 1237 közérdekű 110573,
26 

798921,
36 

100,24 1217/212mf 

BATTONYA-KELET Bat-K-4 1964 1160 közérdekű 109078,
18 

806936,
17 

99,76 1217/86mf 

BATTONYA-KELET Bat-K-3 1962 1140 közérdekű 108891,
32 

804758,
55 

0 1217/85mf, 
T.1225 

BATTONYA-KELET Bat-K-5 1964 1130 közérdekű 107371,
57 

805239,
79 

101,58 1217/87mf 

BATTONYA-KELET Bat-K-8 1970 1114 közérdekű 106159,
26 

807209,
22 

102,01 1217/90mf 

BATTONYA-KELET Bat-K-1 1961 1095 közérdekű 108176,
86 

806083,
22 

101 1217/83mf 

BATTONYA-KELET Bat-K-2 1962 1085 közérdekű 107489,
31 

806612,
75 

101,29 1217/84mf, 
T.1225 

CSANÁDALBERTI Csal-1 1966 2883 közérdekű 114495,
3 

775120,
34 

91,06 1966/1mf 

CSANÁDALBERTI-
ÉSZAK 

Csal-É-3 0 0 közérdekű 114470,
92 

777783,
02 

90,56  

CSANÁDAPÁCA  2006 2365 közérdekű 134610,
02 

787869,
91 

92,8  

CSANÁDAPÁCA  2005 2350 közérdekű 133727,
05 

788927,
55 

93,7  

CSANÁDAPÁCA Csa-8 1976 1959 közérdekű 132753,
84 

786352,
81 

92,44 1909/8mf 

KASZAPER Kasz-1 1960 1904 közérdekű 126913,
92 

787569,
23 

95,59 382/2mf 

KASZAPER-DÉL Kasz-D-
11 

1975 1400 közérdekű 123940,
88 

788739,
31 

94,04 382/13mf 

KEVERMES Kev-2 1975 1825 közérdekű 117745,
2 

809496,
77 

99,39 491/4mf 

KEVERMES Kev-1 1975 1800 közérdekű 116392,
1 

813748,
49 

100,77 491/3mf 

KUNÁGOTA Kág-3 1975 2207 közérdekű 122539,
8 

801362,
18 

97,92 478/5mf 

KUNÁGOTA Kág-2 1974 1911 közérdekű 120891,
5 

803533,
17 

97,76 478/4mf 

KUNÁGOTA Kág-1 1971 1830 közérdekű 120294,
39 

804972,
58 

97,98 478/3mf 

KUNÁGOTA Kág-4 2009 1150 közérdekű 123879,
61 

804919,
87 

97,93 VSP 

MAGYARBÁNHE-
GYES 

Mbh-1 1989 2670 közérdekű 126924,
79 

799313,
71 

96,1  

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA 

Domb-1 1966 1541 közérdekű 115941,
72 

805126,
55 

99,95 542/2mf 

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DÉL 

Domb-D-
1 

1975 1325 közérdekű 111803,
09 

803788,
15 

99,57 542/3mf 

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DK 

Domb-
DK-1 

1992 1200 közérdekű 108542,
51 

813117,
85 

102,03  

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DNY 

Domb-
DNy-4 

1989 1470 közérdekű 114989,
88 

803964,
92 

100,38  
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Fúrás név Jel Dá-
tum 

Mély-
ség 
(m) 

Minősítés* EOVX 
(m) 

EOVY 
(m) 

Z 
(mBf) 

FGBA 
azonosító 

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DNY 

Domb-
DNy-1 

1975 1469,
5 

közérdekű 113541,
23 

801074,
05 

100,44 542/4mf 

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DNY 

Domb-
DNy-2 

1976 1367 közérdekű 112044,
16 

797695,
83 

99,02  

MAGYARDOM-
BEGYHÁZA-DNY 

Domb-
DNy-6 

0 0 közérdekű 116034,
98 

809870,
59 

100,74  

MEDGYESBODZÁS Med-1 1975 2882 közérdekű 131072,
86 

796899,
33 

94,56 583/4mf 

MEDGYESBODZÁS Med-2 1976 2850 közérdekű 131726,
63 

797714,
32 

94,14 583/5mf 

MEDGYESBODZÁS Med-4 1996 2814 közérdekű 131878,
39 

793463,
36 

93  

MEDGYESBODZÁS Med-3 1976 2715 közérdekű 132723,
68 

797216,
23 

94,72 583/6mf 

MEDGYESEGYHÁ-
ZA 

Medgyes-
2 

1989 2809 közérdekű 132313,
49 

800433,
15 

94,66  

MEZŐKOVÁCSHÁ-
ZA 

Mez-1 1966 1650 közérdekű 121283,
41 

794671,
01 

96,96 594/5mf 

MEZŐKOVÁCSHÁ-
ZA 

Mez-2 1966 1478,
5 

közérdekű 119243,
53 

794114,
62 

96,81 594/6mf 

MEZŐKOVÁCSHÁ-
ZA-DÉLKELET 

Mez-DK-
1 

1975 1850 közérdekű 117777,
83 

798894,
77 

97,5 594/7mf 

MEZŐHEGYES Mh-10 1963 1245 közérdekű 109799,
05 

791820,
89 

102,53 591/22mf, 
T.1426 

MEZŐHEGYES s Mh-9 1963 1200 közérdekű 108429,
34 

792061,
06 

101,52 591/21mf, 
T.1426 

MEZŐHEGYES Mh-4 1962 1170 közérdekű 109254,
28 

792660,
82 

103,41 591/16mf, 
T.1225 

MEZŐHEGYES s-
KELET 

Mh-K-1 1972 1330 közérdekű 114310,
16 

798839,
51 

97,4  

*: Minősítés: közérdekű adat (nyilvános) 
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31. táblázat: 2D szeizmikus mérések a koncessziós területen és 5 km-es környeze-
tében 

Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

A-12/A MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
A-12/B MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
A-16/A/L MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
A-16/A/M MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
A-16/B MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
A-16/C MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
BE-1 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-2 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-3 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-4 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-5 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-6 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-7 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-8 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-9 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-10 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-11 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-12 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-13 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-14 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-15 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-16 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-17 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-18 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-19 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-20 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-21 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-22 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-23 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-24 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-25 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
BE-26 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-27 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-28 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-29 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-30 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-31 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-32 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-33 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-34 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
BE-45 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-46 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-47 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-48 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

BE-49 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-50 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-51 MOL (OKGT) 1982 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-52 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-53 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-54 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-55 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-56 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-56/A MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-57 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-58 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-59 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-60 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-61 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-62 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-63 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-64 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-65 MOL (OKGT) 1982 közérdekű    
BE-66 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-67 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-68 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-69 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-70 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-71 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-72 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-73 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-74 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-75 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-76 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-77 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-78 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-79 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-80 MOL (OKGT) 1983 közérdekű    
BE-81 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-82 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-83 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-84 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-85 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-86 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-87 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-88 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-89 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-90 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-91 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-92 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-93 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

BE-94 MOL (OKGT) 1983 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-95 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-96 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-97 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
BE-98 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-99 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-100 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-101 MOL (OKGT) 1985 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-102 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-103 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-104 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-104/A MOL (OKGT) 1987 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-105 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-106 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-107 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-113 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-121 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-122 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-123 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-124 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-126 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-128 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-129 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-132 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-133 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-135 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-137 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-139 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-140 MOL (OKGT) 1986 közérdekű    
BE-141 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-142 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-143 MOL (OKGT) 1987 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-144 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-145 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-146 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-147 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-148 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-149 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-150 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-151 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-152 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
BE-153 MOL (OKGT) 1990 közérdekű    
BE-154 MOL (OKGT) 1990 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-155 MOL (OKGT) 1990 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-156 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-157 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

BE-158 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-159 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-160 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-161 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-162 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-163 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-164 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-165 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-166 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-167 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-168 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-169 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-171 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-172 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-173 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-174 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-175 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-176 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-177 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-178 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-179 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-180 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-181 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-182 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-183 MOL Rt. 1992 közérdekű    
BE-184 MOL Rt. 1993 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
BE-185 MOL Rt. 1993 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
GYU-22 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
GYU-24 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
GYU-25 MOL (OKGT) 1980 közérdekű    
GYU-26 MOL (OKGT) 1980 közérdekű    
GYU-27 MOL (OKGT) 1980 közérdekű    
GYU-30 MOL (OKGT) 1984 közérdekű    
GYU-33 MOL (OKGT) 1984 közérdekű    
GYU-36/A MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
GYU-50 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
GYU-51 MOL (OKGT) 1985 közérdekű    
GYU-68 MOL (OKGT) 1987 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
HO-12 MOL (OKGT) 1990 közérdekű    
MA-14 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
MA-15 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
MA-16 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
MA-17 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
MA-18 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
MA-19 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-1 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

OR-2 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
OR-3 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-4 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-5 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
OR-6 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-8 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
OR-9 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-10 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-12 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-13 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-14 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-15 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-16 MOL (OKGT) 1978 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-17 MOL (OKGT) 1978 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-18 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-19 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-20 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-21 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-22 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
OR-24 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
OR-30 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
OR-31 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
OR-32 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
OR-36 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-37 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
OR-38 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-39 MOL (OKGT) 1987 közérdekű    
OR-40 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-41 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-42 MOL (OKGT) 1987 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-43 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-44 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-45 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-47 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-48 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-49 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-50 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-51 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-56 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
OR-57 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-58 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-59 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-60 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-61 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-62 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-63 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

OR-64 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-65 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
OR-67 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-68 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-69 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-70 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-71 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-72 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-73 MOL Rt. 1995 közérdekű    
OR-74 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-75 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-76 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-77 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-78 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-79 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-80 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-81 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-82 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-83 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
OR-84 MOL Rt. 1999 üzleti titok MOL Nyrt.   
XORA-1 MOL (OKGT) 1986     
XORA-2 MOL (OKGT) 1986     
XOZ-1 MOL (OKGT) 1990     
XOZ-1/A MOL Rt. 1992     
XOZ-2 MOL (OKGT) 1990     
XOZ-3 MOL Rt. 1992     
XPGT-1 MOL (OKGT) 1990     
XPGT-1/90 MOL (OKGT) 1990 közérdekű    
XPGT-4 MOL Rt. 1992     
XPGT-4/92 MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
REG-4 MOL Rt. 1994 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
REG-5 MOL Rt. 1995 közérdekű    
REG-6 MOL Rt. 1994 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-1 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-2 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
TO-3 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
TO-3/A MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-4 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-5 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-6 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-7 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-8 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-9 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-10 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-11 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-13 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

TO-14 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-15 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-16 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-17 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-18 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-19 MOL (OKGT) 1976 közérdekű    
TO-20 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-21 MOL (OKGT) 1976 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-22 MOL (OKGT) 1977 közérdekű    
TO-25 MOL (OKGT) 1979 közérdekű    
TO-26 MOL (OKGT) 1978 közérdekű    
TO-27 MOL (OKGT) 1984 közérdekű    
TO-28 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-29 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-30 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-31 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-32 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-32/K MOL (OKGT) 1984     
TO-33 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-34 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-35 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-36 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-37 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-38 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-39 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-40 MOL (OKGT) 1984 közérdekű    
TO-41 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-42 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-43 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-44 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-45 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-46 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-47 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-48 MOL (OKGT) 1984 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-49 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-50 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-51 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-52 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-53 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-54 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-55 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-56 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-57 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-58 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-59 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-60 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda Adattári 
szám 

Terület/ kör-
nyezet 

TO-61 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-62 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-63 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-64 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
TO-65 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
TO-66 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
TO-67 MOL (OKGT) 1989 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-68 MOL (OKGT) 1989 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-68/A MOL (OKGT) 1989 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-69 MOL (OKGT) 1989 közérdekű    
TO-70 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-71 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-72 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-73 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-74 MOL (OKGT) 1988 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-75 MOL (OKGT) 1988 közérdekű    
TO-76 MOL (OKGT) 1989 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
TO-77 MOL (OKGT) 1989 részben üzleti titok MOL Nyrt.   
HHE-2 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-3 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-4 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-5 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-6 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-7 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-8 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-9 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-10 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-11 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-12 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
HHE-13 MHE Kft. 2000 üzleti titok MHE Kft.   
*: Minősítés: nyilvános: közérdekű adat, üzleti titok: korlátozott hozzáférés 
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Mellékletek 
 
 
 
 
 

1. melléklet: Helyszínrajz: Battonya–Pusztaföldvár 

1. a. melléklet: Natura 2000 területek Battonya–Pusztaföldvár 

2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Battonya–Pusztaföldvár 

3. melléklet: Pre-kainozoos aljzat (Haas et al. 2010): Battonya–Pusztaföldvár 

4. melléklet: Az alsó pannóniai képződmények talpmélysége: Battonya–Pusztaföldvár 

5. melléklet: Az alsó pannóniai képződmények vastagsága: Battonya–Pusztaföldvár 

6. melléklet: Szénhidrogén-kutatási fedettség: Battonya–Pusztaföldvár 

7. melléklet: Szeizmikus felmértség: Battonya–Pusztaföldvár 

8. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség : Battonya–Pusztaföldvár 
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Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 
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Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 
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Területhasznosítás (CORINE):
Battonya-Pusztaföldvár

Méretarány:

Dátum: 2011.08.23.

Megrendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Gulyás Ágnes
Horváth Zoltán
Fancsik Tamás

MBFH

2. melléklet

 
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

szénhidrogén koncessziós terület
CORINE
111  Összefüggő településszerkezet
112   Nem összefüggő településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelmi területek
122  Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek
123  Kikötők
124  Repülőterek
131  Nyersanyag kitermelés
132  Lerakóhelyek (meddőhányók)
133  Építési munkahelyek
141  Városi zöldterületek
142  Sport- és szabadidő-létesítmények
211  Nem öntözött szántóföldek
213  Rizsföldek
221  Szőlők
222  Gyümölcsösök, bogyósok
231  Rét/legelő
242  Komplex művelési szerkezet
243  Mezőgazdasági területek, jelentős természetes növényzettel
311  Lomblevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Vegyes erdők
321  Természetes gyepek, természetközeli rétek
324  Átmeneti erdős-cserjés területek
333  Ritkás növényzet
411  Szárazföldi mocsarak
412  Tőzeglápok
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 
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Pre-kainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Battonya-Pusztaföldvár

Méretarány:

Dátum: 2011.08.23.

Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

 
Horváth Zoltán
Fancsik Tamás

Gulyás Ágnes
MBFH

3. melléklet

 
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

szénhidrogén koncessziós terület
CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)
Pre-kainozoos felszín (mBf)

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 

Tiszai-Főegység
8 - Jura-alsó kréta pelágikus mészkő, márga

13 - Középső triász sekélytengeri, sziliciklasztos és 
karbonátos összlet

14 - Alsó triász folyóvizi és delta fáciesű, sziliciklasztos 
képződmények (Jakabhegyi Homokkő)

16 - Mezozoos képződmények tagolás nélkül
17 - Permi riolit

23 – Variszkuszi metamorfit összlet
24 - Variszkuszi kristályos kőzetek tagolás nélkül

88 – Nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: 
Magyarország pre-kainozoos földtani térképe 1:500 000 —  

Földtani Intézet kiadványa

A tektonikai vonalak jelkulcsát ld. a Függelékben.
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Alsó pannóniai képződmények talpmélysége
Battonya-Pusztaföldvár

Méretarány:

Dátum: 2011.08.23.

Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

 
Horváth Zoltán
Fancsik Tamás

Gulyás Ágnes
MBFH

4. melléklet

 
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

szénhidrogén koncessziós terület
CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)
alsó pannóniai talpmélység (mBf)

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 

Juhász E., Kummer I. et al. (1997): 
Magyarország szénhidrogén potenciálja az 1995. december 31-i állapotra – 

Készült a Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
„Szénhidrogén potenciál felmérés és medence-analízis”

Magyarország alsó-pannóniai képződményeinek talpmélység térképe 
a tengerszinthez viszonyítva
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Juhász E., Kummer I. et al. (1997): 
Magyarország szénhidrogén potenciálja az 1995. december 31-i állapotra – 

Készült a Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
„Szénhidrogén potenciál felmérés és medence-analízis”
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 
felsorolása 
 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) 
pontja alapján megbízta a MÁFI, ELGI és VKKI intézményeket a Korm. rendelet 2. 
melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 
elkészítésére Battonya-Pusztaföldvár koncessziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) 
pontja alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és 
azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcsolatban az 
MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) pontjában előírt egyeztetésre nincs szükség. 
Minden érintett válaszolt. Az eredeti válaszlevelek az MBFH irattárában találhatók meg. 
A válaszadók a következők voltak: 
 

• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
• Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály 
• Ambrózfalva Község Önkormányzata 
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Battonya Város Jegyzője 
• Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
• Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője (Csanádalberti) 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője (Nagyér) 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége (Pusztaföldvári kirend.) 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
• Gerendás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség  
• Kardoskút Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Kaszaper Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
• Kevermes Nagyközség Jegyzője 
• Kisdombegyház-Magyardombegyház Községek Körjegyzősége 
• Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Körjegyzősége 
• Magyarbánhegyes Község Jegyzője 
• Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Mezőhegyes Város Jegyzője 
• Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Nagybánhegyes község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
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• Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatal 
• Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
• Pusztaottlaka Község Jegyzője 
• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügy. Kirend. (Gyula) 
• Tótkomlós Város Jegyzője 
• Újkígyós Városi Önkormányzata 
• Végegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
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III. A Battonya-Pusztaföldvár koncessziós területre 
vonatkozó tiltások és korlátozások az érzékenységi és 
terhelhet őségi vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok 
válaszai alapján 
 

A továbbiakban ismertetjük a koncessziós területre az érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 
tiltásokat és korlátozásokat. Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a Korm. rendelet 1.§ (2) 
pontjában meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első 
részében a tanulmány vonatkozó megállapításainak összefoglalását, második részében a 
szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik részben pedig 
az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 
 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A tanulmány 2.4.3. alfejezetében megállapítja, hogy a koncessziós terület DNy-i és ÉK-i 
határán benyúlik, valamint D-en és Ny-on található egy-egy elszigetelt foltban a Körös-Maros 
Nemzeti Park. A magterület a nemzeti parki területekkel esik egybe, valamint 
Szabadkígyóstól K-re és Battonyától DK-re (az országhatárnál) önálló kategóriaként is 
megtalálható. 

Ökológiai folyosók találhatók Tótkomlós–Mezőkovácsháza–Battonya–Mezőhegyes 
négyszögben mozaik területként, Ambrózfalvától K-re, Tótkomlós és Nagyér közt a Ny-i 
oldalon és a pufferterület szélén egy keskeny sávban, Orosháza D-i és K-i határához közel 
kisebb területeken, Csanádapácától É-ra, Csabaszabadi D-i határánál, Medgyesbodzástól É-ra, 
Medgyesegyházától K-re több kisebb területen, Nagykamarástól K-re és DK-re kisebb és 
hosszúkás foltokban, Dombegyháztól DNy-ra két foltban, a Sámson-Apátfalvi-Szárazér-
csatorna mentén, ami elsősorban a K–Ny irányú ágat kíséri. 

Pufferterület a területre eső nemzeti parki területeket keretezi, valamint Orosháza és 
Tótkomlós között benyúlik a vizsgált területre, Pusztaföldvártól DNy-ra egy keskeny 
félköríves terület. 

Natura 2000 területek kapcsán a tanulmány rögzíti, hogy közösségi jelentőségű élőhelyek 
(SCI) a Mezőhegyes-battonyai gyepek (Battonyától É-ra és a Sámson-Apátfalvi-Szárazér-
csatorna hármas találkozásánál lévő nemzeti parki területhez kapcsolódva), a Száraz-ér 
Mezőkovácsházától D-re, Gyula-szabadkígyósi gyepek (Dombegyháztól DNy-ra), a 
Nagyérhez kapcsolódva Ny és ÉNy-on, Csanádalbertitől ÉNy-ra a Hódmezővásárhely 
környéki és csanádi-háti puszták K-i szegélye és a Száraz-ér mente. Különleges 
madárvédelmi terület (SPA): Tótkomlóstól D-re és DNy-ra levő nemzeti parki terület. 

Helyi jelentőségű védett természeti területek a TT 14 védett objektum (Battonya 2, 
Csabaszabadi 2, Mezőkovácsháza 3, Medgyesegyháza 3, Orosháza, Kaszaper, Tótkomlós, 
Végegyháza). TE 11 védett objektum (Medgyesegyháza, Csabaszabadi 2, Dombiratos, 
Kaszaper, Battonya, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Orosháza, Kevermes 2). 

A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy természetvédelmi területek jelentősen 
befolyásolhatják a tervezett létesítmény és a kapcsolt szállítási útvonalak elhelyezkedését. 
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A tanulmány 3.1. fejezete áttekintést ad azokról a hatásokról, amelyek a következő 
tárgykörökbe tartoznak: levegőminőség, zaj és rezgések, talajvíz mennyiségi és áramlási 
viszonyainak változása, a talajvíz minősége, a felszíni vizek minőségi és mennyiségi 
viszonyai, vízi növényzet és vízi fauna, geológia/talajok, szárazföldi növényzet és fauna, 
ökológiai integritás (élőhely), a lakosság egészsége, rekreáció/turizmus, 
kulturális/történelmi/régészeti jelentőségű helyek, esztétika és tájképi érték, 
mezőgazdaság/erdőgazdálkodás, halászat/vadászat, területhasználat változása, elköltöztetés, 
társadalmi kérdések. 

A 3.2.1. alfejezet pedig a tevékenység során fellépő környezeti terheléssel (hatások a 
rezervoárokban, hatások a rezervoárban és a felszín között, hatások a felszínen). Ebben a 
tanulmány kiemeli, hogy a Víz Keretirányelv szerinti védett területek (vizes élőhelyek) 
esetében a tervezett beruházás áthelyezésére is szükség lehet. 
 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

felhívja a figyelmet arra, hogy a telephelyet lehetőség szerint természetvédelmi oltalom 
alatt álló területen kívül kell elhelyezni. Ezen kívül felhívja a figyelmet a következőkre: 

 
• Az érintett természeti területek természetes, természetközeli élőhelyein a bányászathoz 

kapcsolódó tevékenységek a természetvédelmi célokkal csak akkor egyeztethetők 
össze, ha azok nem ellentétesek az alábbi előírásokkal és a további tervezési 
folyamatoknál figyelembe veszik: 
- A kutatási munkálatokat úgy kell megtervezni, hogy a természetvédelmi oltalom 

alatt álló területeken kizárólag augusztus 1. és február 28. között (szaporodási, 
költési időszakon és a vegetációs időszakon kívül) végezhetők. A kutatási 
tevékenység nem érintheti a törvény erejénél fogva védett kunhalom, szikes tó, 
földvár területét. 

- Védett természeti területek természeti értékeiről, valamint Natura 2000 hálózat részét 
képező ingatlanokon előforduló úgynevezett jelölő fajok és élőhelyek 
előfordulásáról a nemzeti park igazgatóságok rendelkeznek információval. 

 
• A koncessziós területen az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség illetékességi területére eső országos jelentőségű védett 
természeti területek találhatók:  
- Csanádi puszták 
- Tompapusztai löszgyep 
- Tatársánci ősgyep (K-M NPI) 

 
• Natura 2000 hálózatba tartoznak:  

- a Vásárhelyi- és Csanádi puszták különleges madárvédelmi terület (kód: HUKM 
10004) 

- a Vásárhelyi és Csanádi gyepek jóváhagyott kiemelt jelentőségű különleges 
természet-megőrzési területként (kód: HUKM 20001) 

- a Száraz –ér gyepek jóváhagyott kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 
területként (kód: HUKM 20004) 
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- a Mezőhegyes-battonyai gyepek jóváhagyott kiemelt jelentőségű különleges 
természet-megőrzési területként (kód: HUKM 20009) 

- a Gyula-szabadkígyósi gyepek jóváhagyott kiemelt jelentőségű különleges természet-
megőrzési területként (kód: HUKM 20010) 

 
• A koncessziós területen található országos jelentőségű védett természeti területeken a 

Natura 2000 hálózat részét képező területen kutatási és kitermelési munkálatokat a 
Felügyelőség csak akkor támogatja, ha azok nem okozzák a területnek jellegének, 
használatának megváltozását, nem okozzák védett vagy jelölő fajok és élőhelyek 
zavarását vagy károsodást, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. Fenti 
területeken a természet- és tájvédelmi előírások betartása érdekében a Felügyelőség – 
a természetvédelmi kezelő véleményének figyelembe vételével – korlátozásokat tehet 
az engedélyezési eljárások során. A Felügyelőség az egyes engedélyezési eljárások 
során Natura 2000 területen vannak, vagy annak közelében tervezett, arra 
feltételezhetően hatást gyakorló tevékenység engedélyezése előtt a 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet 14 és 15 mellékleteinek figyelembe vételével kidolgozott Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció benyújtását kérheti. 

 
• A kutatáshoz, építéshez kapcsolódó munkálatok esetében a munkafolyamatokat úgy 

kell megtervezni, illetve kivitelezni, hogy védett természeti területeken, gyepen, 
vízálláson, nádasban csak száraz, vagy fagyott talajon lehet gépjárművel közlekedni és 
vibroszeiz jellegű eljárást folyatni. A nem megfelelő talajviszonyok esetén olyan 
kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület állapotának jellegének 
megváltoztatásával, nem okozzák védett vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy 
károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. 

 
• A természet sérülésének megelőzése érdekében minden tevékenységet már az egyes 

munkafolyamatok tervezési szakaszaiban egyeztetni kell a természeti értékek 
kezelőjével, a Nemzeti Park Igazgatósággal. 

 
• A szénhidrogén kutatási és bányászati tevékenységek engedélyezése, azok 

természetvédelmi szempontú elbírálásával kapcsolatos jogszabályi helyek az alábbiak: 
 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (Tvt) 5. § (2) bekezdése („A 
természeti értékek és természeti területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, 
hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 
és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai 
sokféleség fenntartható legyen”). 

 
- A Tvt. 17. § (3) bekezdése („A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra 

alkalmatlan területek használata, igénybevétele, meliorációs tervek készítése és 
végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a 
vízgazdálkodás ás a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú 
vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 
termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes 
növényállományát meg kell őrizni”). 
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- A Tvt. 42. § (1) és (2) bekezdésével („Tilos a védett növényfajok egyedeinek 
veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 
veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett növény – és állatfajok 
társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 
talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről”). 

 
- A Tvt. 43. § (1) bekezdésével („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 

károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 
lerombolása, károsítása”). 

 
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Kirendeltsége (Gyula) a következő tájékoztatást adja: 

 
Az alábbi észrevételekkel javaslom kiegészíteni: 

• Csabaszabadi, Gerendás, Nagykamarás és Újkígyós tartozik a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: TI-
KTVF) működési területéhez. A négy település azon közigazgatási területe, amely a 
koncessziós terület részét képezi, országos jelentőségű védett természeti területet és 
Natura 2000 területet nem érint. 

• Tekintettel arra, hogy a tervezett bányászati koncessziós tevékenység – a benyújtott 
vizsgálati tanulmány fenti észrevételeimmel történő kiegészítése után – vízvédelmi, 
természetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szakkérdések szempontjából a 
környezetre várhatóan nem gyakorol olyan káros hatást, amely a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért Csabaszabadi, Gerendás, 
Nagykamarás és Újkígyós településekkel kapcsolatosan a TI-KTVF javasolja a 
dokumentáció elfogadását. 

 
A következő hatóságok kijelentik, hogy helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területük 

nincs, vagy a koncessziós tevékenység helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem 
érint. Ezek: 
 

• Ambrózfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Nagyér 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Pitvaros 
• Gerendás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
• Kardoskút Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Kaszaper Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
• Kisdombegyház – Magyardombegyház Községek Körjegyzősége 
• Magyarbánhegyes község Jegyzője 
• Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Nagybánhegyes község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatal 
• Pusztaottlaka község Jegyzője 
• Újkígyós Városi Önkormányzata 
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A fentiek mellett a következő hatóságok az alábbi közlést teszik: 
 
• Battonya Város Jegyzője felsorolásban és helyrajzi számokkal ellátva közli azoknak a 

természetvédelem alatt álló területek listáját (120 db), amelyeket a tervezett 
koncessziós tevékenység érint. Battonya, Szárazér-csatorna kapcsán 17 db ilyen terület 
van felsorolva. 

 
• Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2004./VII.05./KT. sz. 

rendeletével védetté nyilvánított 9 db területet sorolja fel helyrajzi számmal ellátva. 
Ide tartozik a Mezőgazdasági repülőtér, Hajdúér-Görbedi csatorna, Templomdomb, 
Zahorecz-tanya – földvár, Harangos – cikó tanya, Sándor dűlő, Vilmos major, id. 
Szántai Imre földje, Gerendás – Egyház tanya. A művelés, a művelési ág 
megváltozása és bármilyen építési tevékenység csak a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságának hozzájárulásával végezhető két ingatlan területén. A település 
külterületén található élő és gyakori vízfolyások magas partjai, különös tekintettel a 
Hajdúér-Görbedi csatorna partvonalára, a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezései 
szerint régészeti érdekeltségű területnek számítanak. A felsorolt területeken, a fent 
rögzített tények végett, koncessziós tevékenység folytatása nem javasolt. 
 

• Gerendás Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tájékoztat, hogy a 
belterületen a főutcát szegélyező hársfasor helyi védettséget élvez.  

 
• Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közli, hogy természeti-, 

környezeti-, történeti-, muzeológiai-, régészeti értékei alapján rendeletben védetté 
nyilvánította a község közigazgatási területén található 094 helyrajzi számú 2 ha 5662 
m2 területű, „Szántó, agyaggödör, erdő, gyep (legelő)” elnevezésű ingatlant 
(Kistatársánc). A Képviselő-testület álláspontja szerint, a terület helyi közösség 
kiemelt történelmi emlék jellege miatt nem lenne szerencsés koncessziós 
tevékenységet folytatni. 

 
• Orosháza Város Polgármesteri Hivatala közli: Csanádapáca Község 

Önkormányzatának 20/2004. (XII. 15.) számú rendeletében foglalt: „Az Ev2 övezeti 
besorolású területek a védett erdők övezete. Az övezeten belül épületet tilos 
elhelyezni. A művelés módját a szakmai, jogi előírásoknak megfelelően az erdészeti 
hatóság – a védelmet elrendelő szakhatóság hozzájárulásával – határozza meg.”Az 
MÁ-III. jelű /természetvédelem miatt korlátozott használatú mezőgazdasági területek 
övezete/ övezetében a művelés, a művelési ág megváltoztatása és bármilyen építési 
tevékenység csak a Körös - Maros Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulásával 
engedélyezhető. A potenciális természeti területeken tilos a művelési ág 
megváltoztatása, kivéve, ha azzal a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága is 
egyetért. Potenciális természeti területek:  

- 045/2, 036/16, 036/11, 036/19, valamint 036/35 hrsz.-ú erdőterületek 
  - 036/17, valamint 036/18 hrsz.-ú szántó és erdő vegyes területek. 

 
• Kevermes Nagyközség Jegyzője tájékoztatás ad, miszerint rendeletben határozták meg 

Kevermes Nagyközség közigazgatási területén helyi védelem alatt álló természeti 
értékeket. Ezekről listát közölnek (29 db fa). Az első fokú természetvédelmi hatósági 
jogkört Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gyakorolja. A 
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tervezések és a kivitelezések során törekedni kell a káros hatások minimalizálására. A 
védelem alatt álló természeti értékek védelmét, elkerülését, esetleg feltárását a 
tervezések és a kivitelezések során biztosítani kell. 

 
• Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Körjegyzősége Dombiratos község belterületére 

vonatkozóan közli, hogy a koncessziós tevékenység érint helyi védettségű természeti 
területet, illetve természeti értéket (17 db fa). A felsorolásban templom, két feszület és 
egy plébánia is szerepel. A Körjegyzőség felhívja a figyelmet, hogy az említett értékek 
a település belterületén szórva helyezkednek el, ezért a kutatás fokozott óvatosságot 
igényel. 

 
• Mezőhegyes Város Jegyzője a város helyi építési szabályzatáról szóló és a Mezőhegyes 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeleteinek mellékletében megadja a 
műemlékvédelem alatt álló építmények jegyzékét (56 db). A város helyi építési 
szabályzatáról szóló rendeletben részletesen megadják a különböző építési övezetek és 
a beépítésre nem szánt területek előírásait, továbbá a zöldterületekre, erdőterületekre, 
mezőgazdasági területekre és vízgazdálkodási területekre vonatkozó szabályozásokat.  
A Mezőhegyes Város Jegyzője által megküldött rendelet a környezetvédelmen belül 
szabályozza a levegőtisztaság védelmet, a zajvédelmet, a talaj és felszíni vízvédelmet, 
a hulladékkezelést, az épített környezet védelmét, a helyi jelentőségű védett természeti 
területeket, a védőterületeket, védősávokat (MOL vezetékekre vonatkozóan is), illetve 
egyéb környezetvédelmi intézkedéseket is megfogalmaz (többek között a 30 cm 
mélységet meghaladó földmunka esetén szükséges engedélyezési eljárást és a 
teendőket régészeti lelőhely térségében esedékes földmunka esetén). Listában 
részletezik a Mezőhegyes belterületén és külterületén ismert idős faállományt.  

 
• Mezőkovácsháza közigazgatási területére a Királyhegyesi Száraz-ér és környezete 

tekintetében 9 db, a battonyai közút mentén levő gyepterületre 1 db, a Horgásztó és a 
tavat övező zöldterület vonatkozásában 1 db természetvédelmi oltalom alatt álló 
terület található. A Képviselő-Testület tájékoztatást ad arról, hogy a város rendelkezik 
gyógyvízzé minősített termálvízzel, majd kérést fogalmaz meg gyógyvizet érintő, 
kutatási és kitermelési tevékenységre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban tartalmaz 
információkat az érzékenységi-terhelhetőségi tanulmány, illetve részletes 
hatástanulmány a leendő koncesszortól várható a bányászati létesítmények pontosabb 
helyének és a kiválasztott technológia ismeretében. 

 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője megadja azokat a területeket, 

amelyek az önkormányzati rendelet szerint (a törvény erejénél fogva 20 kunhalom 
mellett) egyedi tájérték, helyi védettség alatt állnak (hész 28. §). Egyedi tájérték a 
településen: 3 db feszület (hrsz megadva). Helyi védettség alá kerülő természeti 
értékek: 5 db fa, fasor fafaj tekintetében részletezve. 

 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatala tájékoztat, hogy az Orosháza város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (V.30.) Önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, helyi 
természetvédelmi oltalom alatt álló területet a tervezett koncessziós tevékenység nem 
érint. A Tk jelű természetközeli területek esetében be kell tartani: Az övezet a gyep, 
nádas művelési ágú terület, melyet eredeti természeti állapotában fenn kell tartani. A 
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művelési ág csak a hivatkozott önkormányzati rendelet (2) bekezdés alatti esetekben 
változtatható meg. A közigazgatási területen lévő kunhalmok, szikes tavak, földvár 
törvény által („ex lege”) védett, továbbá más nyilvántartott országos jelentőségű védett 
természeti területek tekintetében mindennemű tevékenységhez az illetékes 
természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. A Vásárhelyi és Csanád puszták 
különleges madárvédelmi területén és a Mágocs-ér különleges természet megőrzési 
területen, annak partján olyan tevékenységet lehet folytatni, amely a védettként 
megnevezett fajok fennmaradását, a növény- és állatpopulációk hosszú távú 
megőrzését nem gátolják, illetve biztosítják. 

 
• Orosháza Város Polgármesteri Hivatala közli: Pusztaföldvár község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 15/2005. (XII. 28.) KT. rendelete alapján: természeti területen 
és védett természeti terület védőövezetében mindennemű tevékenység folytatásához, 
működési ág váltáshoz építéshez az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, és a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság (Szarvas) 
hozzájárulása szükséges. 

 
• Tótkomlós Város Jegyzője tájékoztatást ad, hogy a tervezett koncessziós tevékenység 

érint természetvédelmi védettség alatt lévő területeket. Ezek a következők: Tótkomlós, 
Erzsébet ligetre vonatkozóan 1 db, a Száraz-ér Tótkomlós közigazgatási területét 
érintő szakaszra vonatkozóan 10 db, a Száraz-ér belterületi szakasza melletti ártérre, 
kertre vonatkozóan 4 db hrsz adattal ellátott terület. 

 
• Végegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a következő 

természetvédelmi területekre és régészeti lelőhelyekre szolgáltat adatokat: 
Végegyházai Száraz-ér csatorna Természetvédelmi Terület (9 db terület hrsz-mal), 
Földvár (templom) lelőhellyel érintett ingatlanok (5 db hrsz-mal). 

 
A Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással 

kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, 
ebben az alfejezetben tárgyaljuk. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága megállapítja, hogy: 
 

• A szénhidrogének kutatására és kitermelésére pályázatban kiírni tervezett koncessziós 
tevékenység az érintett Battonya területen – az ott található erdők és azok védelmére 
vonatkozó körülmények tekintetében – folytatható.  

• A tervezett bányászati koncessziós tevékenység az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdaságról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 77.§ b) és c) pontja szerinti erdő- 
igénybevétellel, azaz erdő termelésből kivonásával, illetve időleges igénybevételével 
jár. 

• Erdőt érintően a tervezett koncessziós tevékenység csak azzal a feltétellel folytatható, 
amennyiben a tervezett munkálatok megkezdése előtt az erdő igénybevételének az 
Evt. 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. 

 
A Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést a levegőtisztaság-védelemmel 
kapcsolatos kérdésekről, ezért a levegőtisztaság-védelemről a környezetvédelemmel 
összefüggően, ebben az alfejezetben tárgyaljuk. 
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Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi: 
 

• A tervezett koncessziós tevékenység környezeti levegőre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatban a tanulmányban foglaltakkal egyetértünk.  

• A természet sérülésének megelőzése érdekében minden tevékenységet már az egyes 
munkafolyamatok tervezési szakaszaiban egyeztetni kell a természeti 
értékek kezelőjével, a Nemzeti Park Igazgatósággal. 

 
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Kirendeltsége (Gyula) javaslatára a levegőtisztasági kérdésekkel kapcsolatban a tanulmány 
kiegészítésre került a 3.1. fejezetben.  
 
Az 1. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Ambrózfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
• Battonya Város Jegyzője 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Nagyér 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Pitvaros 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége (Pusztaföldvári kirend.) 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége  
• Gerendás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
• Kardoskút Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Kaszaper Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
• Kevermes Nagyközség Jegyzője 
• Kisdombegyház – Magyardombegyház Községek Körjegyzősége 
• Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Körjegyzősége 
• Magyarbánhegyes község Jegyzője 
• Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Mezőhegyes Város Jegyzője 
• Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Nagybánhegyes község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatal 
• Pusztaottlaka község Jegyzője 
• Tótkomlós Város Jegyzője 
• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügy. Kirend. (Gyula) 
• Újkígyós Városi Önkormányzata 
• Végegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
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2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai állapotát a 1.3.3. alfejezet írja le. A tanulmány 1.3.2. alfejezete 
összegzésében kiemeli, hogy a hátság Ny-i szárnya a terület áramlási rendszerére hatással bír: 
az itt kiékelődő, a medencében jelentős vastagságban jelenlevő felső-pannóniai üledékekben a 
vizek – kényszerpályára kerülve – a mélyebb medenceirányból a sekélyebb régió felé 
áramlanak. Ebben az alfejezetben szerepel az is, hogy a pannóniai képződmények esetében 
oldalirányú utánpótlásra elsősorban a medence területek felöl, a Makói-árok és a Békési-
medence irányából lehet számítani.  

A tanulmány 1.3.3.3 alfejezete bemutatja a terület vízföldtani egységeinek a 
megcsapolásait (természetes és mesterséges), illetve jellemzi a terület vízminőségi képét. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy érzékenységi és terhelhetőségi szempontból, a potenciál 
szintek függvényében, az eltérő összetételű vizeknek a nem megfelelő korábbi, vagy újabb 
kútkiképzések miatti esetleges megjelenése megnehezítheti a termelési-vízlikvidálási-
visszasajtolási technológiák feltételeit. Ugyanígy problémát okozhat a mélységi sós és más 
káros (például a vízlikvidálás során használt szerves) anyagokat tartalmazó vizek megjelenése 
a termálvíztesteknél és a porózus víztesteknél. 

A tanulmány 3.2.1. alfejezetében felhívja az EU Víz-Keretirányelvre, valamint az arra 
épülő hazai jogszabályokra, melyek előírják, hogy azokon a víztesteken, ahol a jó állapot 
fennáll, azt biztosítani és fenntartani szükséges, ahol pedig gyenge az állapot, ott 
intézkedésekkel javítani kell. A visszasajtolásnak meg kell felelnie a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletnek. A területen a mintegy 1800–2000 
m-es mélység alatt található rezervoárok több esetben is jelentős túlnyomásos 
nyomásállapotúak. Így a kutatófúrások rossz kiképzése, és/vagy a termelő kutak esetleges 
meghibásodása szennyeződést okozhat a felsőbb, sekélyebb szintben található víztartókban is. 
A tanulmány kiemeli, hogy a tevékenység során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. 
rendeletnek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően is. Ivóvízbázisok esetében 
figyelembe kell venni, hogy nem minden vízbázis rendelkezik még becsült vagy kijelölt 
védőterülettel, a potenciális védőterületeket is számításba kell venni a tervezés során. 

A szénhidrogén kutatás és kitermelés során figyelembe veendő további hidrológiai 
feltételeket; a vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a 
területet felszíni és felszín alatti víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet 
az 1.4. fejezet tárgyalja. 
 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 
 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
vízbázisvédelmi terület, védőidom aktualizálás kapcsán az alábbiakról tájékoztat: 
 

• A 2011. évben felügyelőségünkön az alábbi települések vízbázis védőidom-
védőterületeinek fenntartására vonatkozó határozatok kerültek módosításra:  

- Kunágota 
- Dombegyház 
- Medgyesbodzás 
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• A határozatok módosítása az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. kérelmére 
történt, mivel ezen vízműtelepeken a belső védőövezetek határait hozzáigazították a 
befoglaló ingatlanok határvonalaihoz, a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rend. II. rész 7. § b, 
és c, pontjaikra tekintettel. 

• Ezen módosítások a vizsgálati tanulmányban a felszín alatti ivóvízbázisokra 
vonatkozóan megadott adatokat nem érintik, azok kiegészítése nem szükséges. 

• A vízgazdálkodási szempontból a koncessziós tevékenység folytatásával kapcsolatban 
a vízbázisok kijelölt védőidomai és védőterületei tekinthetőek korlátozottan igénybe 
vehető térrésznek, mellyel kapcsolatban a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet 5. 
számú melléklete (A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások) 
tartalmaz előírásokat. Ennek értelmében, felszíni és felszín alatti vízbázisok külső és 
belső védőövezetein bányászat, illetve más, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő 
egyéb tevékenység nem folytatható. 

• Bányászat felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, 
tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a 
környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető, hidrológiai „B” 
védőövezeten új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti 
hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő 
tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. 

• Fúrás, új kút létesítése belső védőövezeten tilos, külső védőövezeten, valamint felszín 
alatti vízbázisok hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetein új vagy meglévő 
létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi 
felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől 
függően megengedhető. 

• Vízgazdálkodási szempontból a koncessziós tevékenység folytatásával kapcsolatban a 
vízbázisok kijelölt védőidomai és védőterületei tekinthetőek korlátozottan 
igénybevehető térrésznek, mellyel kapcsolatban a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
5. számú melléklete (A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó 
korlátozások) tartalmaz előírásokat. 

 
 Tevékenység Felszíni és felszín 

alatti vízbázisok 
Felszín alatti 
vízbázisok 
hidrogeológiai 

  belső külső A B 
  védőövezetek védőövezetek 
60 Bányászat - - X 0 
61 Fúrás, új kút létesítése - 0 0 0 
62 A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb 

tevékenység 
- - 0 0 

 
- =    Tilos 
x = Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi 

felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően 
megengedhető 

0 = Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, 
illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú 
egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető 

+ =    Nincs korlátozva 
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Ennek értelmében, felszíni és felszín alatti vízbázisok külső és belső védőövezetein 
bányászat, illetve már, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység nem 
folytatható. 

 
• A fedő- vagy vízelvezető réteget érintő egyéb tevékenység felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetein új vagy meglévő létesítménynél, 
tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, 
illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően 
megengedhető. 

• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 28. § (1) bekezdése szerint: 
 - „Vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől 

eltekintve – a vizimunka elvégzéséhez, illetve vízlétesítmény megépítéséhez, valamint 
minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). (2) Elvi vízjogi engedély kérhető a 
vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és 
vízilétesítmény műszaki tervezéséhez”. 

 
 - A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 5 § (1) bekezdés g) pontja 

szerint:  
 A bányafelügyelet engedélyezi: a geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, 

valamint az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – földtani és 
felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét, ha a tevékenység nem 
vízjogi engedély köteles. 

 - A Btv. 22/B § (6) bekezdése szerint: Geotermikus energia szempontjából nyílt 
területen, a felszín alatti vízkészletből termálvíz használatra adott vízjogi engedély 
egyidejűleg geotermikus energia kinyerési- és hasznosítási engedélynek is minősül. A 
geotermikus energia vízjogi engedély alapján történő hasznosítására e törvény 3. §-
ának, 20. §-ának, 22/B (5) bekezdésének, 25. § (2) bekezdése b) pontjának és 41. §-
ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, egyebekben a vízügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok az irányadók. 

 - A Btv. alkalmazásában használt fogalom meghatározás értelmében 
 49. § 24. „Zárt terület”: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, 

kitermelése, valamint energetikai és ipari eredetű szén-dioxid földtani szerkezetben 
történő tárolása céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt 
területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az 
adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A 
geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén 
a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéreg-rész. 

 - 49. § 20 „Nyílt terület”: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi 
nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek. 

 
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Kirendeltsége (Gyula) a következő tájékoztatást adja: 
 

• A Bánkúti távlati vízbázisra kijelölt védőidomon mélyfúrás nem haladhat át. 
• A Bánkúti távlati vízbázis esetében megállapítja, hogy az ATI-H-03549-006/2004. 

számon kijavított ATI-H-03549-005/2004. számú határozattal kijelölt védőidom kis 
része átnyúlik a koncessziós pályázatra javasolt területre. 
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• Tekintettel arra, hogy a tervezett bányászati koncessziós tevékenység – a benyújtott 
vizsgálati tanulmány fenti észrevételeimmel történő kiegészítése után – vízvédelmi, 
természetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szakkérdések szempontjából a 
környezetre várhatóan nem gyakorol olyan káros hatást, amely a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért Csabaszabadi, Gerendás, 
Nagykamarás és Újkígyós településekkel kapcsolatosan a TI-KTVF javasolja a 
dokumentáció elfogadását. 

• A Gerendás, Nagykamarás és Újkígyós települési vízbázisok biztonságba helyezése 
érdekében diagnosztikai vizsgálatokat végeztek. A modellezések során kapott 
eredmények szerint az ivóvízbázisok – jelenlegi vízkitermelések mellett – nem 
minősülnek sérülékenynek, így csak a kutak körüli 10 méteres sugarú belső 
védőövezet szükséges. Mivel az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalaknak nincs 
felszíni metszete, ezért nem indokolt a hidrogeológiai védőterületek „B” zónájának 
kijelölése. A közelmúltban indult Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program 
keretén belül sok olyan beruházás várható, mely jelentősen befolyásolni fogja a TI-
KTVF illetékességi területén található vízbázisok többségének további használatát. 
Ebből adódóan – a vízkitermelési paraméterek feltételezhető változása miatt – a 
jelenlegi vízbázisok védőidomai, védőterületei módosulhatnak. 

 
Ezen kívül a következő települések adnak tájékoztatást a tárgyi témakörhöz: 
 

• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatala tájékoztat – idézve Orosháza város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletéből – , hogy a 
település felszín alatti vízbázisának szennyeződés- érzékenységi besorolása: különösen 
érzékeny.  

• Orosháza Város Polgármesteri Hivatala közli: Pusztaföldvár község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló Pusztaföldvár község Önkormányzata Képviselőtestületének 
15/2005. (XII. 28.) KT. Rendelete alapján a felszíni és felszín alatti vizek védelméről 
szóló 36. §. (3) bek.: Pusztaföldvár keleti területe kiemelten érzékeny, mint felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület. E területen nem engedélyezhető olyan tevékenység, 
amely az ivóvízbázist veszélyeztetné.  

• Orosháza Város Polgármesteri Hivatala közli, hogy Csanádapáca Község 
Önkormányzatának 20/2004. (XII. 15.) számú rendeletében foglalt:  
A földtani közeg, felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenység esetén a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rend. előírásait be kell tartani. A település és a terület besorolása: B 
fokozottan érzékeny terület. Intézkedési szennyezettségi határérték: Ci=C2. továbbá a 
(3) bekezdés alapján környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység esetén építési 
engedélyezési eljárás csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható. A 
környezeti hatásvizsgálatot a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 
elvégezni.  
Az általános biztonsági előírásokról/azon belül közlekedési létesítmények 
védőterületei kapcsán, a rétegbeli hidrogeológiai védőterület határain belül tilos a 
bányanyitás ill. a fedőrétegek áttörése. Kút fúrása esetén minden esetben az ATIVIFE 
az engedélyező hatóság. A vízügyi érdekek védelme céljából a csatornák mentén 6 
méter építési tilalmi területek, továbbá a bányatelken épület, építmény csak a 
bányatelek jogosultjának és az illetékes bányakapitányság hozzájárulásának 
beszerzésével lehetséges. 
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• Orosháza Város Polgármesteri Hivatala közli: Kardoskút Település 
Önkormányzatának 13/2002./XII.13./ ÖKT. helyi építési szabályozásról szóló 
rendeletében a környezetvédelemről szóló 26. §-t: A földtani közeget, felszín alatti 
vizet veszélyeztető tevékenység esetén a 33/2000. (III. 7.) Korm. rend. Előírásait kell 
betartani. A település és a terület besorolása: „A” – fokozottan érzékeny terület. 
Intézkedési szennyezettségi határérték: Ci=C1  A természetvédelemről szóló 27. §. (2) 
A Nemzeti Parkokhoz tartozó területen minden, jelenlegitől eltérő használatot 
eredményező tevékenységhez a Nemzeti Park hozzájárulása szükséges. A védett 
területen be kell tartani az 1996. évi LIII. Tv. 7, 35, 38, és 39 §-ok előírásait. 

 
A 2. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 
• Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatala 
• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügy. Kirend. (Gyula) 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 
során a Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. A 
melléklet nem tartalmaz kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű 
megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
(továbbiakban: Iroda) a következő korlátozásokra hívja fel a figyelmet: 

 
• A kutatási területen tervezett egyes létesítmények engedélyezési eljárása során az 

Iroda szakhatóságként vesz részt.  
• A kutatási területen tervezett nyomvonalas létesítmények, továbbá az 1 ha-nál 

nagyobb területet érintő beruházások létesítési eljárása során az Iroda szakhatósági 
állásfoglalásának kiadását régészeti terepbejáráson alapuló örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítéséhez kötheti. 

• Az örökségvédelmi hatástanulmányt az Irodával egyeztetni szükséges. 
• A kutatási területen található egyedileg védett régészeti lelőhelyeket (Battonya 315. 

lelőhely, KÖH azonosító: 28950; Orosháza 4. lelőhely, KÖH azonosító: 20209), 
nyilvántartott műemlékeket, valamint az „ex lege” természetvédelmi oltalom alatt álló 
kunhalmokat a tervezett földmunkákkal nem érinthetik. 

• Továbbá az általános védelem alatt álló nyilvántartott régészeti lelőhelyek elkerülése 
is javasolt a létesítmények tervezése során. 

• A Rendelet 1. mell. 12. pontjában előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a KÖH 
Nyilvántartási Irodája tud eleget tenni, de az Iroda előzetes tájékoztatást adott a KÖH 
hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyekkel, műemlékekkel 
kapcsolatban. Az Iroda 30 településhez 1261 db nyilvántartott régészeti lelőhelyet, 
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103 db műemléket, 7 db műemléki környezetet és 3 db ideiglenesen védett műemléket 
sorol fel. 

• Mivel a KÖH által vezetett adatbázis folyamatosan bővül, a létesítmények előkészítése 
során egy régészeti terepbejárással összekötött örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítésére lesz szükség. 

 
Több körjegyzőség jelezte, hogy a községek területén helyi védettségű, a kulturális 

örökség kategóriájába tartozó építmények vagy régészeti lelőhelyek találhatók. 
 

• Dombegyház Nagyközség Önkormányzata hangsúlyozza, hogy a település területén 
található kunhalmok az 1966. évi LIII. tv. 23. § (2) bekezdése szerint védettek, 
valamint a 2001. évi LXVI. tv. szerint régészeti érdekeltségű területnek számítanak. 
Az Önkormányzat tételes listát ad kunhalmokról és más régészeti objektumokról (8 
kunhalom és egy kápolna). A halmok területének tilos bármilyen megváltoztatása. 
Tilos a területükön és 20m-es környezetükben szántási tevékenység folytatása is; meg 
kell őrizni a természetes növénytársulásokat. A település külterületén található élő és 
egykori vízfolyások magas partjai, különös tekintettel a Cigányka-ér és a Sebes/Holt – 
Sebes-Körös partvonalai 2001. évi LXVI. tv. szerint régészeti érdekeltségű területnek 
számítanak. Dombegyháza további 2 db régészeti lelőhelyet és 13 db helyi védelem 
alá kerülő épületet említ a településen hrsz. adattal. A védelem alatt álló természeti 
értékek védelmét, elkerülését, esetleg feltárását a tervezések és a kivitelezések során 
biztosítani kell. 

 
• Végegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala „Földvár (templom) 

lelőhellyel érintett ingatlanok”-ra, (5 db hrsz-mal) mint régészeti lelőhelyekre 
szolgáltatott adatokat. 

 
• Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2004./VII.05./KT. sz. 

rendeletével természeti-, környezeti-, történezi-, muzeológiai-, régészeti értékei 
alapján védetté nyilvánított 9 db területet, amit felsorol. Ide tartozik a Mezőgazdasági 
repülőtér, Hajdúér-Görbedi csatorna, Templomdomb, Zahorecz-tanya – földvár, 
Harangos – cikó tanya, Sándor dűlő, Vilmos major, id. Szántai Imre földje, Gerendás 
– Egyház tanya. A művelés, a művelési ág megváltozása és bármilyen építési 
tevékenység csak a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulásával 
végezhető két ingatlan területén. A település külterületén található élő és gyakori 
vízfolyások magas partjai, különös tekintettel a Hajdúér-Görbedi csatorna 
partvonalára, a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint régészeti érdekeltségű 
területnek számítanak. 
 

• Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Körjegyzősége Dombiratos község belterületére 
vonatkozóan közli, hogy a koncessziós tevékenység érint templomot, két feszületet és 
egy plébániát. A Körjegyzőség felhívja a figyelmet, hogy az említett értékek a 
település belterületén szórva helyezkednek el, ezért a kutatás fokozott óvatosságot 
igényel. 
 

• Mezőhegyes Város Jegyzője a város helyi építési szabályzatáról szóló és a Mezőhegyes 
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeleteinek mellékletében megadja a 
műemlékvédelem alatt álló építmények jegyzékét (56 db). A Mezőhegyes Város 
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Jegyzője által megküldött rendelet szabályozza a teendőket régészeti lelőhely 
térségében esedékes földmunka esetén. 

 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője megadja azokat a területeket, 

amelyek az önkormányzati rendelet szerint (a törvény erejénél fogva 20 kunhalom 
mellett) egyedi tájérték, helyi védettség alatt állnak (hész 28. §). Egyedi tájérték a 
településen: 3 db feszület (hrsz megadva).  

 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatala tájékoztat, hogy a település közigazgatási 

területén található vízfolyások, tavak, nádasok magas partvonulatai a törvény 
értelmében régészeti értékű területek, ahonnan a régészeti örökség elemei csak 
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
 

A felsorolt területeken, a fent rögzített tények végett, koncessziós tevékenység folytatása nem 
javasolt. 

 
A 3. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
• Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 
• Végegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
• Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Körjegyzősége, Dombiratos 
• Mezőhegyes Város Jegyzője 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője  
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatala  

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.3. fejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncessziós 
területtel kapcsolatos kistájak talajtípusait. A konkrét telephely ismeretének hiányában 
érzékenységi vizsgálat nem történt. 
 

A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 
 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a figyelmet a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvényben (továbbiakban: Tfvt.) ide vonatkozó 
megállapításaira: 

 
• A Tfvt. 9. § (1) bekezdése szerint ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termelőföldet 

(időlegesen vagy véglegesen) más célra hasznosítani. 
• A Tfvt 11. § (1-2) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen- 

elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet csak felhasználni. 
Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 
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illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A 11. § (4) bekezdés alapján az 
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

• A Tfvt. 6. § (1) alapján a más célú hasznosítás megszüntetése után az igénybevevő 
köteles a területet mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni, és annak 
hasznosításáról gondoskodni (újrahasznosítás). 

• A Tfvt. 7. § bekezdése alapján az azonnali intézkedés meglétét igénylő vészhelyzet 
(havaria) esetén történő időleges termőföld- igénybevételt annak megtörténtét követő 
nyolc napon belül a jogosult köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 

• A fenti rendelkezések alapján összegezve a koncessziós tevékenység a lehető 
legkisebb területű, azon belül is elsősorban az átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföldre terjedjen ki. Ahol lehetőség van rá, ott a termőföld időleges más célú 
hasznosítását kell előtérbe helyezni. Törekedni kell rá, hogy a tervezett 
tevékenységhez a meglévő utak kerüljenek felhasználásra, illetve a koncessziós 
tevékenység a környező termőföldek hasznosíthatóságát ne akadályozza, ill. 
korlátozza továbbá alakjának, méreténél fogva nehezen művelhető területek ne 
alakuljanak ki. 

• Amennyiben termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítása feltétlenül 
szükségessé válik, akkor az erre vonatkozó engedélyt az illetékes I. fokú földhivataltól 
előzetesen be kell szerezni. 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (BMKNTI) 
szakhatósági felhívja a figyelmet, hogy  
 
• a kutatási területként megjelölt települések többsége a Maros hordalékkúp vízbázis 

területén fekszik. A BMKNTI elfogadja a tanulmányban szereplő talajtani 
vonatkozású megállapításokat, de konkrét talajvédelmi véleményt vagy előírásokat a 
kutatás megvalósulás előtti szakaszában tud tenni. A kutatás és beruházás során a 
termőréteg tömörödésével, nyitásával kapcsolatos talajvédelmi vonatkozású 
előírásokat a további engedélyezési eljárásokban teszik meg. 

• a tanulmány megfelelő részletességgel foglalkozik a koncessziós terület talajának 
minőségi védelmével, különösen a beruházás és az üzemeltetés talajra gyakorolt, 
várható hatásaival, ezért a dokumentációban foglaltakkal talajvédelmi szempontból 
egyetért, 

• hogy a tervezett tevékenység a környező termőterületeken folyó talajvédő gazdálkodás 
feltételeit nem veszélyezteti, továbbá 

• tájékoztat arról, hogy a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárásban történő 
közreműködésüknél a 400 m2-t meghaladó beruházás esetén állásfoglalásukat csak 
talajvédelmi terv benyújtása esetén tudják megadni. 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala megállapítja, hogy: 
 

• Ambrózfalva, Nagyér és Csanádalberti települések tekintetében a nevezett 
beruházással végzendő munkálatok során külterületi termőföld igénybevételére is sor 
kerülhet.  

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 9. § értelmében, földhivatali 
engedély beszerzése szükséges a termőföldön végzett bárminemű olyan beavatkozás 
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megkezdése előtt, mellyel a termőföld – időlegesen vagy véglegesen – mezőgazdasági 
hasznosításra alkalmatlanná válik.  

• Engedélyezés esetén, az időlegesen más célú hasznosítást követően, az érintett 
termőföldterületeket az ingatlan-nyilvántartásban rögzített művelési ág és minőségi 
osztállyal azonosan szükséges, „eredeti állapotba” helyreállítani. 

• Az időlegesen igénybe vételre tervezett termőföld területek teljes területét, illetve a 
végleges igénybe vételre tervezett területnagyságokat munkarészeken szükséges 
megjelölni. 

• A Battonya védnevű CH ipari fúrás kiképzése, kútkörzet(ek) kialakítása és termelésbe 
állítása során elsődleges szempont – termőföld minőségi védelmét figyelembe véve – 
a biztonság maradéktalan biztosítása, illetve a környezeti terhelés minimalizálása.  

• A szénhidrogén létesítmények(ek) elhelyezése, esetleges kútmunkálatok, vezeték 
fektetés kapcsán szükséges ideiglenes útvonalat kijelölni termőterületen, a 
zúzottkőborítást nem javasolják engedélyezni. 

• A beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmény elhelyezése a 
környezetében lévő területek talajvédő gazdálkodását ne rontsa, a kivitelezés és az 
üzemeltetése során fellépő környezeti hatások a termőföldek minőségében ne 
okozzanak káros változásokat. 

• CH kút fúráspont, CH kút elhelyezés, vezeték elhelyezés, vezeték elhelyezés, stb.) 
tekintetében, a külterületi termőföldek mennyiségi és minőségi védelmének fokozott 
figyelembe vétele mellett a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. 
§ -ai közül: 

• Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 

• Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 
illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

• A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételének kell 
tekinteni különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közhasznú 
kapcsolatainak kiépítését, valamint a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek 
kitermeléséhez szükséges létesítményt is. 

• Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
korlátozni. 

• A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § f) pontja alapján átlagos 
minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 
hektárra vetített aranykorona értékeinek átlaga; amely  

 
Ambrózfalva településen a különböző művelési ágak esetében az alábbiak: 
szántó: 32,49 AK  legelő: 4,27 AK rét: 7,13 AK 

 
Nagyér településen a különböző művelési ágak e setében az alábbiak: 
szántó: 29,09 AK  legelő: 7,97 AK rét: 4,68 AK 

 
Csanádalberti településen a különböző művelési ágak e setében az alábbiak: 
Gyümölcsös: 33,90 AK  szántó: 30,87 AK  
legelő: 9,43 AK rét: 12,14 AK  nádas: 26,90 AK 
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• Az esetleges külterületi termőföld más célú hasznosításának engedélyezése az ügyben 
eljáró Makói Körzeti Földhivatal által vizsgálandó témakör. 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
szakhatósági felhívja a figyelmet, hogy  

 
• A beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló 

bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett 
és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

• A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos 
termőréteg megtermeléséről és hasznosításáról. 

• A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 

• A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a 
terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából 
készített terveknek tartalmaznia kell. 

• A beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes 
mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészeken kell felhasználni 
úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos 
termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. 

• Amennyiben a mentett humuszos termőréteg (2) bekezdés szerinti felhasználására 
nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a 
talaj felső termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve 
ezekre a célokra átruházható. 

• A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles 
külön nyilvántartást vezetni. 

• Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 
• A 36-42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt 

beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység 
csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld 
minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon. 

• A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi 
hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. 

• Amennyiben az alábbi tevékenységek e törvényt, valamint külön jogszabályok szerinti 
engedélyezésében a talajvédelmi hatóság szakhatóságként eljár, állásfoglalásának 
megadásához talajvédelmi terv szükséges: 

- a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó 
területigényű beruházás megvalósítása esetén, 

- a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációhoz, 
újrahasznosításához 

 
A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 
• Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
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5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és 
egészségvédelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak 
nincs. 
 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell 
figyelembe venni: 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
szakhatósági állásfoglalásában kijelenti, hogy a Battonya koncessziós területen nem található 
gyógyiszap kitermelőhely, valamint gyógyhellyé minősített település, vagy településrész. 
 
A területen az alábbi ásvány- és gyógyvizes kutak találhatók: 
Battonya K-138 OOK (gyógyvíz) 
Mezőkovácsháza K-64 OKK (gyógyvíz) 
Tótkomlós K-117 OKK (gyógyvíz) 
Gerendás B-7 OKK (ásványvíz) 
A terület közelében (5km-es körzetben) az alábbi ásvány- és gyógyvizes kutak találhatók: 
Orosháza K-757 K- 34 OKK (gyógyvíz) 
Orosháza K-542 OKK (ásványvíz) 
Orosháza K-575 OKK (ásványvíz) 
Orosháza B-10 OKK (ásványvíz) 
Ezen felsorolt kutak esetében természetes gyógytényező érintettsége fennállhat. 
 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
 

6. Nemzetvédelem 
 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 
így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 

A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 
 
A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség közli, hogy A koncessziós terület 

honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érintik, a 
kutatás és kitermelés a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatainak 
ellátását nem befolyásolja. 

 
A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

• Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség. 
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7. Településrendezés 
 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos 
értékelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 
 

A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 

A válaszlevelek alapján megállapítható, hogy a települések túlnyomó része esetében a 
tervezett koncessziós tevékenység a helyi építési szabályoknak megfelel. Ilyen tartalmú 
nyilatkoztak: 
 

• Ambrózfalva Község Önkormányzata 
• Battonya Város Jegyzője 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Nagyér 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Pitvaros  
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége, Pusztaföldvári kirendeltség 
• Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
• Kardoskút Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Kaszaper Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
• Kevermes Nagyközség Jegyzője 
• Kisdombegyház-Magyardombegyház Községek Körjegyzősége 
• Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Mezőhegyes Város Jegyzője 
• Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Nagybánhegyes község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Pusztaottlaka Község Jegyzője 
• Újkígyós Városi Önkormányzata 

 
A következő települések további adatszolgáltatással éltek: 
 

• Mezőhegyes Város Jegyzője a város helyi építési szabályzatáról szóló és a Mezőhegyes 
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeleteinek mellékletében megadja a 
műemlékvédelem alatt álló építmények jegyzékét (56 db). A város helyi építési 
szabályzatáról szóló rendeletben részletesen megadják a különböző építési övezetek és 
a beépítésre nem szánt területek előírásait, továbbá a zöldterületekre, erdőterületekre, 
mezőgazdasági területekre és vízgazdálkodási területekre vonatkozó szabályozásokat.  

 
• Mezőkovácsháza Város Képviselő-Testületének a helyi építési szabályzatairól szóló 

rendeletre hivatkozva hangsúlyozza, hogy a bányatelken épület, építmény elhelyezése 
csak a bányatelek jogosultjának és az illetékes bányakapitányság hozzájárulásának 
beszerzésével lehetséges. Kiemeli továbbá, hogy tilos külszíni bányát nyitni a 
település teljes belterületén, beépítésre szánt területen, Má-III. jelű mezőgazdasági 
övezetben a belterületi határ 300 m-es környezetében, meglévő és tervezett 
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erdőterületeken, illetve természetvédelmi területeken a helyi rendeletben szabályozott 
módon. Felhívják a figyelmet arra, hogy a rekultivációra külön oda kell figyelni. 

 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője megadja azokat a területeket, 

amelyek az önkormányzati rendelet szerint (a törvény erejénél fogva 20 kunhalom 
mellett) egyedi tájérték, helyi védettség alatt állnak (hész 28. §). Egyedi tájérték a 
településen: 3 db feszület (hrsz megadva). Helyi védettség alá kerülő természeti 
értékek: 5 db fa, fasor fafaj tekintetében részletezve. Ezek figyelembevételével a 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat tanulmányban tervezetett 
koncessziós tevékenység megfelel a helyi építési szabályzatnak. 

 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatal hivatkozva a Helyi Építési Szabályzatra és az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjára, az építésügyi 
körzetközpont illetékességi területét érintő települések tekintetében állást foglal:  
A megküldött dokumentáció alapján a tevékenység Orosháza Város esetében érint 
olyan területeket, amelyek a Szabályozási Terv szerint új tervezésű utak, 
természetközeli területek, régészeti területek, vízfolyások. Ezek esetében Orosháza 
város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
alapján az alábbiakat kell betartani: 
- Az új tervezésű utak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza. Az 
utak építési területén belül, ill. a szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai 
mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. 
- A déli elkerülő út (Kö2) potenciális nyomvonalától mért 100 m-en belül minden 
építési tevékenységhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.  
- Az övezetben építési tevékenység nem engedélyezhető, kivéve – amennyiben más 
megoldás nincsen – a közcélú (közmű, energia, közlekedési, vízgazdálkodási 
infrastruktúra) létesítményeket. 

 
• Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2004./VII.05./KT. sz. 

rendeletével védetté nyilvánított 9 db területet sorolja fel helyrajzi számmal ellátva. 
Ide tartozik a Mezőgazdasági repülőtér, Hajdúér-Görbedi csatorna, Templomdomb, 
Zahorecz-tanya  – földvár, Harangos – cikó tanya, Sándor dűlő, Vilmos major, id. 
Szántai Imre földje, Gerendás – Egyház tanya. A művelés, a művelési ág 
megváltozása és bármilyen építési tevékenység csak a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságának hozzájárulásával végezhető két ingatlan területén. A település 
külterületén található élő és gyakori vízfolyások magas partjai, különös tekintettel a 
Hajdúér-Görbedi csatorna partvonalára, a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezései 
szerint régészeti érdekeltségű területnek számítanak. 

 
A felsorolt területeken, a fent rögzített tények végett, koncessziós tevékenység folytatása nem 
javasolt. 
 

A 7. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Ambrózfalva Község Önkormányzata 
• Battonya Város Jegyzője 
• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Nagyér 
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• Csanádalberti – Nagyér – Pitvaros Községek Körjegyzője, Pitvaros  
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége 
• Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége, Pusztaföldvári kirendeltség 
• Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
• Kardoskút Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Kaszaper Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
• Kevermes Nagyközség Jegyzője 
• Kisdombegyház-Magyardombegyház Községek Körjegyzősége 
• Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Mezőhegyes Város Jegyzője 
• Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
• Nagybánhegyes község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Nagykamarás Község Önkormányzatának Jegyzője 
• Orosháza Városi Polgármesteri Hivatal 
• Pusztaottlaka Község Jegyzője 
• Újkígyós Városi Önkormányzata 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a koncessziós terület út- és 
vasúthálózatának főbb jellemzőit, korlátozó vagy tiltó vonatkozású tartalma nincs. 
 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal tájékoztat: 
 

• A Battonya-Pusztaföldvári hátság szénhidrogén koncessziós terület a következő – az 
országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 
168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján besorolt – országos 
törzshálózati vasúti pályát érinti: 
Nem transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati 
vasúti pályák: 135. számú Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – országhatár. 
A kutatásra, kitermelésre tervezett terület az alábbi regionális vasúti pályákat érinti: 

- 121. számú Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged 
- 125. számú Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes 
- 125/a. számú Mezőhegyes – Battonya 
- 147. számú Szentes – Orosháza 

 
• A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési 

feladatainak ellátására vonatkozó követelmények: 
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 26. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja alapján 
vasutak elhelyezése céljára – más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, 
egyvágányú vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani.  
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- Az OTÉK 36. § (8) pontja szerint országos közforgalmú vasútvonal szélső 
vágányától számított 50 m, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 
létesítmények esetében 100 m távolságon belül építmény csak a külön 
jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el. 
- Az OTÉK 36. § (8) pontjában hivatkozott külön jogszabály az országos közforgalmú 
és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi létesítményei 
vonatkozásában a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 
103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklete (az Országos Vasúti 
Szabályzat I. kötete, a továbbiakban OVSZ I.). 
- A vasút keresztezése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak 
alapján lehetséges. 
- Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezéskor 
vagy védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítéskor minden 
esetben meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A 
hozzájárulás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 
- A kutatással kitermeléssel érintett – az 1. pontban felsorolt - vasútvonalak kezelője a 
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.). 

 
• A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények:  

- Vasútfejlesztési kérdésekben – az érintett vasútvonalakat illetően – a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-
60.) az illetékes. 

 
• A területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a 

biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelmények: 
- A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és 
mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM 
rendelet hatálya alá tartozó víziút, valamint 
- A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) 
GKM rendelet hatálya alá tartozó létesítmény nem található. 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége tájékoztatást ad a 

következőkről:  
• A Felügyelőség az úthálózati kapcsolatok és útállapot témakörben a vizsgálatba bevont 

térség úthálózati kapcsolatainak értékelésével, valamint az útállapotok 
helyzetértékelésével egyetért.  

• A vizsgálat tárgyát képező szénhidrogén kutatás és kitermelés komoly úthálózati 
terhelést jelent majd. 

• A gyorsforgalmi közúti kapcsolatok kiépítése Békés megye gazdasági fejlődésének 
kulcskérdése. Az ország „vérkeringésébe”, – s ezen keresztül az európai országokba – 
a közúton elszállítani kívánt kitermelt illetve feldolgozott terméket gazdaságosan és a 
közlekedésbiztonsági feltételeket is lehető legjobban kielégítve, gyorsforgalmi 
úthálózaton érdemes.  

• A vizsgált területről Battonya – Orosháza – Szarvas útvonalon lehet a legrövidebb és 
legkedvezőbb nyomvonalon Kecskemétre eljutni és kapcsolódni a meglévő 
gyorsforgalmi úthálózathoz, ezért a vizsgált terület szempontjából is kiemelten fontos 
lehet az M44 gyorsforgalmi út megépítése.  
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• Az M44 gyorsforgalmi út ütemezett kiépítését az 1222/2011 (VI. 29.) Korm. Hat. 
tartalmazza. 

• Az első programciklusban a Kunszentmárton Kelet – Kondoros Kelet 46,6 km 
kiépítése 2016-ig szerepel, a következő szakasz Kecskemét – M8 – M5 – M44 
összekötés a II. ciklusban 2020-ig, s a még hiányzó M8 – Kunszentmárton közötti 
szakasz a III. ciklusban 2024-ig készül el. 

• A tárgyi vizsgálati terület kitermeléseinek beindulása ezen ütemezés felgyorsítását 
(előre hozását) feltétlenül megköveteli. 

• Az M43 – M5 Makó – Szeged irányú gyorsforgalmi kapcsolat Dél-Európa felé történő 
szállítási igények miatt bír nagy jelentőséggel. 

• A főút hálózat kapcsán, a vizsgált terület É-i részén húzódó 47. sz. Debrecen – 
Békéscsaba – Orosháza – Szeged II. r. főút 11,5 to. terhelésre való megerősítése, 
valamint az M44 gyorsforgalmi útra ráhordó Országhatár – Battonya – 
Mezőkovácsháza – Orosháza – Szarvas útvonal fűúti keresztmetszeti paraméterekkel 
történő kiépítése (és 11,5 to-ra történő megerősítése) nélkülözhetetlen és 
elodázhatatlan feladat a fokozott kitermelés megkezdése előtt. 

• Az új főút megépítése összhangban van Békés megye hosszú távú közúthálózat-
fejlesztési tervével. Fokozott figyelmet érdemel továbbá a vizsgálati területet 
kiszolgáló 45. sz. és 451. sz. főutak, valamint az Orosháza – Szentes közötti útszakasz 
megerősítése is.  

• A vizsgált területen belüli mellékutak kapcsán, a tanulmány reálisan állapítja meg, 
hogy a koncessziós területen lévő mellékutak 90%-ban rossz, ill. nem megfelelő 
állapotúak. Az intenzív szénhidrogén kitermelés ezen a területen már eddig is, a 
közúthálózatban jelentős károkat okozott. Az érintett területen lévő összekötő és 
bekötő utak, valamint a szállításokkal érintett önkormányzati úthálózat előzetes, vagy 
utólagos teljes felületen való kijavítása (kiépítése) elengedhetetlen feltétele kell, hogy 
legyen a koncesszióba adásnak. 

• A vizsgálati területen lévő érintett országos közutak teljes hossza mintegy 300 km, az 
érintett önkormányzati közutak hossza becslésünk szerint, közelítőleg 100 km. 

• Egyéb előírásokhoz: a kitermelési helyeket az országos és helyi közúthálózathoz, csak 
megfelelő teherbírású szilárd burkolatú utakkal lehet bekapcsolni. 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
 

• A tervezési területen lévő országos és helyi köz-, valamint a közforgalom számára 
megnyitott magánutak vonatkozásában az országos közutak kezelője, továbbá a 
közigazgatási területében érintett helyi közutak, illetve a közforgalom számára 
megnyitott magánutak kezelője tud nyilatkozni az utak fejlesztési terveiről, az 
útkezelői fennmaradási és üzemeltetési feltételekről, a közút állagára vonatkozó 
követelményekről.  

• A bányászati tevékenység végzésére vonatkozó koncesszió tekintetében a 
Felügyelőség birtokában nem áll rendelkezésre olyan információ, amely a bányászati 
tevékenység végzését akadályozná.  

• A kutatási, vizsgálati és bányászati tevékenység végzésének tervezésekor az utak 
állagának védelmét, a közúti forgalom biztonságát figyelembe kell venni. 
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• Bármilyen a fentebb hivatkozott tevékenység végzéséhez az érintett útkezelők 
(beleértve a közforgalom számára megnyitott magánutak kezelőit is) hozzájárulását 
előzetesen be kell szerezni. 

• A tárgyi ügyben a Csongrád megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége – 
illetve jogelődje – korábban nem nyilatkozott. A benyújtott dokumentációval 
kapcsolatban ellenvélemény a Felügyelőség részéről nincs. 

• A továbbiakban a bányászati tevékenység tervezésének véleményezésében a 
jogszabályokban biztosított hatáskörben a Felügyelőség részt kíván venni. 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala kijelenti, hogy a koncessziós terület a 

légügyi hivatal szakhatóságot nem érinti. 
 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság 
tevőlegesen is részt vesz az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az 
ásványvagyon-gazdálkodással illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
állásfoglalást a tanulmány 1.6. és 3.3. alfejezeti tartalmazzák. 

 
Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 




