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Dráva szénhidrogén vizsgálati terület  
komplex érzékenységi és terhelhetőségi jelentése 

 
 

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 vizsgálati 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 vizsgálati 

jelentés I. részét — a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
(MBFH) kiküldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek.  

 
A vizsgálati jelentés II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 

felsorolása, a III. rész pedig a vizsgálati 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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A vizsgálati jelentés tartalma 

 
 

I.  Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 
II.  A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 
III.  Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 
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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, vizsgálati pályázatra 
kijelölhető terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani 
adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati 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. 

A komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati 
koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegész-
ségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási 
szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

A Rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal (MBFH), a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) és a 
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) közös jogutódja a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet (MFGI), a Vízügyi és Természetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) jogutódjaként 
a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt 
közigazgatási szervek közreműködésével.  

 
A Rendelet alapján elkészítettük a Dráva terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálat 

jelentését szénhidrogén vonatkozásában. A jelentés tartalmát és szerkezetét a Rendelet 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete 
határozza meg. Az egyes fejezetek szerzőit zárójelben közöljük. 

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

térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása (összeállította: 
MFGI) 

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC) (összeállította: MFGI) 
1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geo-

fizikai) (összeállította: MFGI) 
1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet 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), 
vízbázis védőterületek és védőidomok megadása (összeállította: MFGI, NeKI) 

1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi 
nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb 
nyersanyagok (összeállította: MFGI) 

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon 
alapuló tiltások, korlátozások (összeállította: MBFH) 
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2. A tervezett bányászati vizsgálati tevékenység vizsgálata. 
2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia 

földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok 
(összeállította: MFGI) 

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása 
során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása (összeállította: MFGI) 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, 
energiaellátás, vízellátás – általános leírása (összeállította: MFGI) 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési 
infrastruktúra bemutatása (összeállította: MFGI) 

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

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

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

jelentősen befolyásolhat (összeállította: MFGI) 
3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, 

ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható 
állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások 
bemutatása (összeállította: MFGI, NEKI) 

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 felszín alatti, tehát a felszín alatti környezetet, azaz a földtani közeget érinti, így a 
vizsgálathoz elsősorban az erre vonatkozó adatokat értékeltük. A felszíni környezet 
tulajdonságainak jellemzéséhez csak a legszükségesebb, általános lépéseket végeztük el. 
Alapkoncepciónk szerint a felszíni környezet terhelésének vizsgálata már a telephely 
ismeretében készítendő előzetes hatástanulmány részét kell, hogy képezze. Ez vonatkozik 
főként az ún. közvetett hatásokra és folyamatokra, melyek elemzése már a működő 
létesítmény tényleges közvetlen hatásainak ismeretében történhet. 

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 

A vizsgálati terület legnagyobb része Somogy, kisebb, keleti határmenti része Baranya 
megye területén helyezkedik el (1. ábra, 1. melléklet). A területet érintő települési 
közigazgatási határokat az 1. táblázatban, a vizsgálati terület sarokpontjait a 2. táblázatban 
adjuk meg. 
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1. ábra: A Dráva vizsgálati terület helyszínrajza a kistájak feltüntetésével 

 

1. táblázat. A vizsgálati területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye Település Megye 

Babócsa Somogy Heresznye Somogy Péterhida Somogy 

Barcs Somogy Istvándi Somogy Rinyaújnép Somogy 

Bolhó Somogy Kálmáncsa Somogy Somogyaracs Somogy 

Csokonyavisonta Somogy Kastélyosdombó Somogy Szulok Somogy 

Darány Somogy Kisdobsza Baranya Zádor Baranya 

Drávatamási Somogy Komlósd Somogy   

 

2. táblázat. Dráva vizsgálati terület sarokpontjai 

Id Vizsgálati terület Id 5 km-es környezet 
 EOV Y (m) EOV X (m)  EOV Y (m) EOV X (m) 
0 országhatár 1 506481 85000 
1 511481,34 79063,33 2 547000 85000 
2 518000 79064 3 547000 61718 
3 518000 80000 4 506481 61718 
4 542000 80000 
5 542000 70000 
6 532000 70000 
7 532000 66718,17 
8 országhatár 

 

 

A terület vertikális lehatárolása: a felszíntől –6000 m Bf közti térrész. 
A vizsgálati terület nagysága = 301,1 km2 (bányatelkekkel együtt). 
A bányatelkek nagysága: 116,47 km2. 
Vizsgálati terület – bányatelkek =  184,63 km2 . 
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1.1.1 Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása 

A terület legnyugatibb pontja (1) Bolhótól nyugatra 3 km-re, a Dráva jobb partján, az 
országhatáron található. Tőle keletre 6,3 km-re, Babócsa határában van a (2) sarokpont, majd 
É felé 950 m-re a (3) pont. Kelet felé, Nagydobszától észak-északnyugatra 23,9 km-re 
található a (4) pont, majd délre 10 km-re, Zádor község határában az (5) pont. Innen nyugatra 
9,7 km-re, Barcs keleti határától 2,8 km-nyi távolságra helyezkedik el a (6) pont, ahonnan 
délre fordulva, 3 km távolságra, a Dráva-parton van a (7) pont, majd az országhatár mentén 
ÉÉNy felé, légvonalban 24,2 km-re beköt az (1) pontba. 

A terület kiterjedése 301 km2, legnagyobb tengerszint feletti magassága a vizsgálati terület 
északi határán, Szulok térségében kb. 140 m Bf. A legmélyebb pont Barcstól keletre található, 
a Dráva partján, a vizsgálati terület délkeleti sarkában, a (7) pontnál 107 m Bf. 

A vizsgálati terület Magyarország tájbeosztása (MAROSI és SOMOGYI 1990 és DÖVÉNYI 

2010) szerint nagy részben (>97%) a Dunántúli-dombság nagytájon belül Belső-Somogy 
középtájon, Kelet-Belső-Somogy (60,7%), és Közép-Dráva-völgy (36,6%) kistájon, illetve 
NyDNy-i sarka az Alföld nagytáj Drávamenti-síkság középtájának Fekete-víz síkja (2,7%) 
elnevezésű kistáján terül el (2. ábra). 

A vizsgált terület ÉK-i kétharmada Kelet-Belső-Somogy átlag 150–170 m Bf magasságú 
hordalékkúpsíksága, mely a Dráva-síkkal határos részén alacsonyabb. Jellemzőek a 
futóhomokformák: hosszanti buckák, szélbarázda, garmada, maradékgerinc, deflációs 
mélyedések („széllyukak”). A felszínt É–D-i csapású völgyek tagolják, a völgysűrűség eléri a 
4–8 km/km2 értéket. A relatív relief 3–20 m/km2, de a peremeken ennél magasabb érték is 
lehet. A Közép-Dráva-völgy alacsony és magas ártéri szintekre, morotvákra, elhagyott 
mederroncsokra tagolódó alluviális felszín az ÉÉNy–DDK-i csapásirányú, erősen meanderező 
folyóvölgy északkeleti (bal) partján. Északkeletről Kelet-Belső-Somogy szélfújta homokkal 
fedett hordalékkúpjának 10–20 m-es alámosott pereme szegélyezi, ez a maximális relatív 
relief, hiszen a síkságon csupán néhány méteres szintkülönbségek vannak. A magaspart 
zegzugos, az ívelt szakaszok a folyó fiatal (pleisztocén végi–holocén eleji) laterális erózióját 
tükrözik. Le-leszelnek belőle a vízzel kitöltött fiatal morotvák, melyek a magasparttól kis 
szigeteket választanak el. A part és a jelenlegi folyómeder lefutása is zegzugos; helyenként 
saját alluviumába váj a folyó, máshol napjainkban is alámossa a magaspartot. A kiszélesedő 
völgyszakaszokon sok a morotva, morotvató, vizenyős lapály, alacsony meanderteraszok. Az 
egykori mederben helyenként élővíz, pl. a Rinya található. A tervezett vizsgálati terület 
délkeleti sarka az Alföldhöz tartozó Drávamenti-síkság része, a Fekete-víz síkja, mely itt 
lösszel fedett, alacsony fekvésű, enyhén tagolt síkság. 

Természetes növényzet (DÖVÉNYI 2010 alapján) 
Kelet-Belső-Somogy (É, Kö., K): a területre a homokon kialakult erdők és a buckaközi 

mélyedésekben létrejött lápok jellemzők. A homoki gyepek az ember tájátalakító 
tevékenységét megelőzően kis kiterjedésűek voltak. A humuszos homoktalajok jellemző 
erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyesek és kisebb kiterjedésben a keményfaligetek. 
Ma már (aljnövényzetüket és a faállományt tekintve is) jórészt fajszegények. A kis kiterjedésű 
homoki bükkösök és a szárazabb területekre jellemző cseres-kocsányos tölgyesek utolsó 
állományai várhatóan tovább degradálódnak. Napjainkra jórészt kultúrtájjá alakult a vidék: 
rossz termőképességű szántók; akácosok, telepített erdei fenyvesek és más homogén 
kultúrerdők. Erdőirtással tájképileg értékes kaszálók és fás legelők jöttek létre, melyek 
spontán erdősülnek. A felhagyott szántók helyén kialakuló másodlagos gyepek fajszegények. 
Az É–D-i lefutású patakvölgyekben számos halastófüzért hoztak létre (gyakran láprétek 
pusztulását okozva). 

Közép-Dráva-völgy (Ny, D): a kistáj nagy része erdőtenyészet számára alkalmas. 
Magyarországon egyedülálló illír bükkösök, gyertyános-tölgyesek alakultak ki. Jellemzőek 
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még a nyár- és fűzligetek, valamint a keményfaligetek irtása nyomán kialakult mocsár- és 
kékperjés rétek. A holtágakban gazdag hínárnövényzetet találunk és gyakoriak a 
magassásosok is. 

A terület éghajlata mérsékelten meleg–mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam 1960–
2020 óra, nyáron 780–820 óra, télen 210 óra a napsütéses órák száma. Az évi 
középhőmérséklet 10,0–10,4 °C, a fagymentes időszak április 5–14. és október 22–28. között, 
190–203 napig tart. A hőmérsékleti maximum 33,0–34 °C között várható, a minimum –
17,5°C. A csapadék mennyisége átlagosan 680–760 mm évente. Télen 30–35 napon át, 
átlagosan 22–25 cm vastag hótakaróra számíthatunk. Az ariditási index 0,9–0,96 közötti. 
Leggyakoribb szélirány az É-i, gyakorisági sorrendben a DNy-i és a K-i követik, a KDK-i 
részeken ÉNy-i is lehet. A szélsebesség átlaga 2,5–3 m/s. Az éghajlati viszonyok a 
gabonafélék és a kapásnövények számára kedvező, kelet felé a kevésbé hő- és vízigényes 
kultúrák túlsúlyával. 

A népsűrűség 30–62 fő km2. Az utóbbi években a népesség csak a természetes fogyással 
csökken, 1990 óta a migráció nem veszteséges. A korszerkezet fiatalos, a gyermekkorúak 
aránya meghaladja az időskorúakét: 2001-ben 20,3–17,5%, illetve 15,3–14,5%. Az 
elöregedési index általában <100, de lokálisan >100. 

Az iskolázottság alacsony szintű. Az egyetlen osztályt sem végzettek (2001: 3,2%) 
helyenként többen vannak, mint a diplomások (2001: 3,1%, máshol 5,6%). Az érettségizettek 
aránya 10%, ami az országos átlag felénél alacsonyabb. A lakosság 2/3-a legfeljebb általános 
iskolát végzett.  

A népesség túlnyomó része (92%) magyar. átlagosan 3,5–6,1% cigány, néhány településen 
több mint 30%. Néhány százaléknyi német, horvát nemzetiségű él a területen. 

A lakosság gazdasági aktivitása 25,3–33,1%-os, a munkanélküliek aránya 15,4–25,4% 
(2001). A foglalkoztatottak 50,0–60,8%-a a szolgáltató szektorban, alig 1/3-a (27%) az 
iparban, 1/6-a a mezőgazdaságban dolgozik. 2007 nyarán a munkanélküliség 12,7–16%, ami 
az országos átlag több mint kétszerese. 
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2. ábra. Dráva vizsgálati terület elhelyezkedése Magyarország geomorfológiai  

térképén (kivágat: PÉCSI 2000 ) 
  



I. Dráva. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentése (szénhidrogén) 
 

 17 

1.1.2  A vizsgálati terület természetvédelem alatt álló területeinek 
elhelyezkedése 

A vizsgált területen nemzeti park nyugaton és keleten található nagy területen. A Nemzeti 
Ökológiai Hálózat elemeinek kiterjedése a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 
adatai szerint még jelentősebb (elsősorban magterület). A Natura 2000 hálózathoz tartozó 
területek aránya szintén nagyon jelentős, elsősorban a vizsgálati terület nyugati és keleti 
részén (3. ábra). 

 

 
3. ábra: A vizsgálati területen található természetvédelmi területek. 

 

1.1.2.1 Duna–Dráva Nemzeti Park (DDNP) 

A nemzeti park szinte teljes területe az egykori ártéren található. A nemzeti park „Dráva-
menti területek” elnevezésű darabjainak egy része esik a vizsgálati területre. A folyó gyors, 
esése jelentős, sok hordalékot hoz magával. A folyó esése a magyar szakaszon fokozatosan 
csökken, hordalékát lerakja. A Dráva jellegzetes képződményei a zátonyszigetek, melyek 
folyamatosan épülnek és pusztulnak, ezáltal a helyüket is változtatják. Jellegzetes élőhelyei a 
pionír növényzetnek. A Barcsi Borókás savanyú homoktalajon mészkerülő vegetáció alakult 
ki, ahol a borókák között először mohák, zuzmók és magyar csenkesz jelenik meg, melyet a 
homokpusztagyep követ. A Dráva a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó 
szerepet tölt be. A folyó mentén található kistelepülések lakói elsősorban állattenyésztéssel 
foglalkoznak. 

Érintett települések: Babócsa, Barcs, Bolhó, Darány, Istvándi, Komlósd. 
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Babócsai Basa-kert Természetvédelmi terület 
A természetvédelmi terület (TT) egyedülálló értéke a nárciszmezővel borított, műemléki 

védelem alatt is álló történelmi romkert. A Basa-kert az egykori Árpád-kori település, később 
a középkori mezőváros, végül a török település 1980-as években feltárt, majd visszatemetett 
maradványait rejti. Itt volt Somogy megye legnagyobb alapterületű földvára. Az egykori 
épületek közül csak a gótikus Szent Egyed plébániatemplom kb. 1,5 m magasságú falazata 
látható. A nárciszmező különlegessége a csillagos nárcisz (Narcissus stellaris), mely a török 
idők óta virágzik a területen. Az elmúlt évszázadok során keveredett, hibridizálódott a 
közönséges fehér nárcisszal, így a részaránya kb. 15%-ra csökkent. Az évi 5–6 ezer látogató 
döntő többsége a virágzás idején (április végétől május elejéig) keresi fel a Basa-kertet, s 
különösen a Nárcisznapokon nő a terület látogatottsága. A terület elsősorban botanikai és 
kultúrtörténeti szempontból jelentős, kis kiterjedésű védett terület, így állatvilága csak a 
környéken előforduló és ehhez az élőhelyhez kötődő fajokkal jellemezhető. 
 
Csokonyavisontai fás legelő Természetvédelmi terület  

A terület védelmének célja, hogy a Belső-Somogyra jellemző fás legelőt a hozzá tartozó 
növény- és állatfajokat megőrizze, valamint lehetőség szerint a legeltetéses, extenzív 
gyepgazdálkodás feltételeit biztosítsa. A csokonyavisontai fás legelő még őrzi az évszázados 
hagyásfákat, valamint a savanyú homoktalajokra jellemző növénytársulásokat. A terület 
védett értékei mellett a fás legelő tájképi értéke is figyelemre méltó. E kis kiterjedésű 
területen belül is érezhető a belső-somogyi tájra jellemző változatosság, a homokbuckák és a 
köztük található mélyedések, laposok váltakozása. A hullámos felszín következtében kialakult 
erdőtársulások közül még megtalálhatóak a gyertyános-tölgyesek, a cseres-tölgyesek, 
valamint az égeres liget- és láperdők. A fás legelő az elmúlt századok legelő gazdálkodásának 
következtében alakult ki, mely során elsősorban szarvasmarhával és disznóval hasznosították 
a területet. A legeltetéses gyepgazdálkodás megszűnése következtében a nyílt területek aránya 
folyamatosan csökkent. A megmaradt gyepterületek fenntartása a jövő fontos 
természetvédelmi kezelési feladata. 

1.1.2.2 Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökológiai hálózat 
övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhetők el, és a táj 
jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a természetvédelem 
céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méternél 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 
művelésiág-változtatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosítása – a 
termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján csak az 
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterületeken a földtani kutatáshoz, 
tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a 
természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

– Magterület a nemzeti park területe, valamint a Csokonyavisontai fás legelő TT. 
– Ökológiai folyosó Babócsától É-ra és ÉK-re található (beleértve a Babócsai Basa-kert 

TT területét is), még ide tartozik a Csokonyavisontai fás legelő TT-től nyugatra egy 
kis kiterjedésű folt, valamint Barcs és Szulok között egy nagyobb kiterjedésű terület. 

– Nagy kiterjedésű pufferterület Szulok és Istvándi között.  
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1.1.2.3 Natura 2000 területek 

Közösségi jelentőségű élőhely (SCI) a vizsgált területen a Csokonyavisontai fás legelő 
(HUDD20053), a Közép-Dráva (HUDD20056) elnevezésű terület, valamint a Darányi 
borókás (HUDD20051). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a nemzeti park egész területe, valamint Szulok és 
Somogytarnóca (Barcs) között egy jelentős méretű terület. 

1.1.2.4 Ramsari terület 

Ramsari terület nem található a Dráva vizsgálati területen. 

1.1.2.5 Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a 
fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 
Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 
emlékek (TE) is. 

Törzskönyvi adatok:  
Név: Várdomb és környéke 
Törzskönyvi szám: 13/29/TT/77 
Megye: Somogy 
Település: Babócsa 
Védettségi szint: helyi jelentőségű  
Védelmi kategória: TT  
Kiterjedése: 5,07 hektár  
Ebből fokozottan védett: 0 hektár  
Hatályba lépés éve: 1977. 

1.2 A területhasználat térképi bemutatása (CORINE LC) 

A területhasználat alábbi táblázatban közölt adatai (3. táblázat) a kistájak teljes területére 
vonatkoznak (DÖVÉNYI 2010). A CORINE térképi ábrázolás a 2. mellékleten látható. 

 

3. táblázat. A területhasználat megoszlása a koncessziós  
területet érintő kistájakon 

Kelet-Belső-Somogy Közép-Dráva-völgy Fekete-víz síkja 
Típus 

% 
Lakott terület 2,4 5,6 2,9 
Szántó 48,2 49,1 63,2 
Kert 1,2 2,3 0,9 
Szőlő 0,2 0,2 0,4 
Rét, legelő 5,7 7,1 7,9 
Erdő 41,0 32,5 22,7 
Vízfelszín 1,2 3,2 2,0 
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1.3  Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság 
(geológiai, geofizikai) 

1.3.1 Talajtani jellemzők 

A talajtani térképen (4. ábra) élesen elkülönül a völgyek és a hordalékkúpsíkság területe. 
A talajtakarót a vízfolyások menti réti (öntés-)talajféleségek, illetve az agyagbemosódásos 
barna erdőtalajok alkotják. 

Az É–D-i völgyközi hátak homokvonulatain és a löszös foltokon agyagbemosódásos 
barna erdőtalajok  alakultak ki (a terület 55,9%-a). A homok fizikai féleségű, gyakran 
kovárványos barna erdőtalaj mezőgazdasági szempontból gyenge termékenységű, zömmel 
erdő borítja. A löszön kialakult típusának (a terület K-i felében és kisebb foltokon) víz- és 
tápanyag-gazdálkodása a homokon kialakultnál kedvezőbb, ezért 60%-uk szántóként 
hasznosul, a többi erdő, de néhány százaléknyi szőlő is található.A vízfolyások mentén nyers 
öntések (1%-nál kevesebb szerves anyagot tartalmaznak) és réti öntéstalajok (44,1%) 
alakultak ki, melyek alig valamivel magasabb szervesanyag tartalmúak. Vályog fizikai 
féleségűek és kalcium-hidrogénkarbonátot nem tartalmaznak, gyengén savanyú kémhatásúak. 
Rétek, szántók, erdők–ligeterdők, illetve legelők is lehetnek. 

 

 
4. ábra. Talajtípusok a Dráva vizsgálati területen (VKGA 2009) 

1.3.2 A terület földtani viszonyai 

A vizsgálati területet, valamint annak 5 km-es környezetében a 2500 métert meghaladó 
mélységű fúrásokat, és a 2500 m-t meg nem haladó mélyfúrásokat a 5. ábra mutatja. A 
földtani viszonyok értelmezésénél az 5 km-es környezet adatait is figyelembe vettük, valamint 
– mivel a terület országhatárral határolt – a szomszédos Horvátország felépítésének a területre 
releváns vonatkozásait is ismertetjük. 
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5. ábra. A vizsgálati területen található, 2500 méternél mélyebb fúrások és a 2500 m-t el nem érő, mélyfúrások 

elhelyezkedése 

1.3.2.1 A terület litosztratigráfiája 

Ebben a fejezetben a vizsgálati terület földtani felépítését tárgyaljuk formációk szerint, 
különválasztva a medencealjzatot felépítő pre-kainozoos és a medencét kitöltő kainozoos 
kéződményeket. 

1.3.2.1.1 A terület pre-kainozoos aljzata 

A terület medencealjzat-morfológiáját alapvetően egy ÉK-ről DNy-ra irányuló lejtő 
határozza meg, amely –1500-tól –4000 m Bf-ig tart, és az országhatáron túl tovább mélyül 
(HAAS et al. 2010, 6. ábra). Ezt a lejtőt csak a Görgeteg–Babócsai, NyÉNy–KDK-i lefutású 
magasrögsor szakítja meg, amely mintegy fentmaradt helyzetben, –2000 – –2500 m 
mélységben húzódik, tőle ÉNy-ra is kisebb mélyedés mutatkozik. 

Az aljzat szerkezetét elsődlegesen a DDNy-felé dőlő, kis dőlésszögű feltolódások, 
takaróhatárok szabják meg, amelyek mentén a különböző litológiájú kőzettestek érintkeznek 
(KÓKAY et al. 1987, HAAS et al. 2010). Az aljzat morfológiáját is befolyásolják, de alapvetően 
kainozoos szerkezeti elemeknek tekinthetők a Görgeteg–Babócsai magasrögsort ÉK-ről és 
DNy-ról határoló vetők, amelyekhez Riedel-vetőminta kapcsolódik, alapvetően haránt irányú 
törésekkel a terület DNy-i részén (MHE 2011). 

A terület földtani felépítését formációnként ismertetjük, kivéve a variszkuszi kristályos 
összleteket, melyeket komplexumokként tartunk nyilván, kifejezve a metamorf 
képződmények bonyolult litológiai összetételét valamint a terület mezozoos kőzetegyütteseit, 
amelyekre mindezidáig nem született formáció besorolás. A pretercier aljzatot felépítő 
képződmények tárgyalásánál alapvetően támaszkodunk HAAS et al. (2010) térképére, 
kiegészítve azt a fúrási rétegsorok adataiból leszűrhető megállapításokkal. 
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6. ábra. A vizsgálati terület pre-kainozoos földtani térképe az aljzat mélységének  

izovonalaival, m Bf (kivágat: HAAS et al. 2010) 

13. Középső triász sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlet, 14. Alsó triász folyóvízi és delta fáciesű 
sziliciklasztos képződmények, 15. Kisfokú metamorf mezozoos képződmények, 19. Felső karbon szárazföldi 
törmelékes összlet, 20. Ópaleozoos kisfokú metamorf képződmények, 21. Variszkuszi közepes metamorf fokú 
képződmények, 23. Variszkuszi metamorfit összlet. Vastag lila vonal, pontokkal: elsőrendű mezozoos takaró, 
vastag piros vonal: másodrendű kainozoos tektonikai elem, vékony piros vonal: harmadrendű kaionozoos 

tektonikai elem 
Babócsai Komplexum – BBPz 

A terület egészére jellemző a kristályos képződmény-együttes, amit a pre-kainozoos 
földtani térképen a 21. és 23. számú jelkulcsi elemek mutatnak. A komplexum nevét a 
Babócsa környékén mélyült fúrások alapján kapta (SZEDERKÉNYI 1974). Kétcsillámú gneisz 
és kétcsillámú csillámpala váltakozásából épül fel, alárendelten amfibolit és milonit zónák 
települnek benne (CSÁSZÁR 2005). Az összlet gyűrődéses deformációt szenvedett, vastagsága 
nem ismert. A gneisz paragneisznek minősíthető, protolitja tengeri agyagos-homokos üledék 
lehetett, míg az amfibolit vulkáni eredetű képződményekből alakulhatott át (MHE 2011). A 
milonitok változatos protolitú tektonitok, amelyek már akár a metamorf képződmények 
deformációját mutathatják. 

A feltételezett kaledóniai metamorfózissal szemben két variszkuszi eseményt lehetett 
bizonyítani. Az idősebb Barrow pT viszonyok között keletkezett, almandin–amfibolit fáciesű 
metamorfózis 6–9 kbar nyomáson 17–24°C/km hőmérsékleti gradiens mellett zajlott le, míg a 
fiatalabb fázis termális gradiense elérhette a 34 °C/km-t is (ÁRKAI  1984, TÖRÖK 1999). 
Emellett megjelenik egy retrográd anchi- és epimetamorfózis is, amely 200–400 °C közötti 
hőmérsékleteken mehetett végbe. A metamorf események egyelőre pontosabban nem 
datálhatóak. 

A 21. és 23. számú jelkulcsi elemekkel jelzett területek elkülönítésére a Péterhida területén 
végzett szénhidrogén-kutatás következményeként került sor, amely kitérképezte a már KÓKAY  
et al. (1987) munkájában jelzett takaró és feltolódási határok lefutását és az azoktól ÉK-re, 
illetve DNy-ra található metamorf képződmények különbözősége mellett érvelt. 
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Tésenyi Homokkő Formáció – tC2 (permbe átnyúlóan) 

A terület ÉNy-i részén a medencealjzatot alkotó kifejlődés, a 19. számú jelkulcsi elem. 
Szürke, savanyú magmás és metamorf kőzetfragmentumokat tartalmazó durvatörmelék, 

jellegzetesen molasz, folyóvízi, mocsári kifejlődés (JÁMBOR 1969, HAAS et al. 2001, MHE 
2011). Felépítése ciklikus. Szemcsemérete változatos, leginkább konglomerátum és homokkő, 
de aleurolit és agyagpala is előfordul, sőt alsó részén metaantracit telepeket, zsinórokat is 
tartalmaz. A képződmény vastagsága mintegy 1500 méter. Kora palinológiai adatok alapján 
westfáliai–stefániai. A MHE (2011) tanulmánya szerint a képződményegyüttes felső részén 
perm korú kőzetek is előfordulnak, amelyek üledékhézaggal települnek a karbon formációra. 
Ebbe a rétegsorba tartozhat a VARGA et al. (1973) munkájában említett vulkáni tufa anyagú 
üledék is. 
 
Triász sziliciklasztos képződmények 

A következőkben együtt tárgyaljuk a 13. és 14. jelkulcsi elemeket, amelyek elkülönítése 
kevés fúrásos adaton alapul, pillanatnyilag a rétegtani helyzetük, korrelációjuk más 
kőzetekkel, formáció besorolásuk bizonytalan, illetve nem megoldott. Az irodalomban 
gyakran egyazon munkában is különböző korú képződményekként hivatkoznak rájuk. A 
vizsgálati terület DNy-i részén tektonikus helyzetben, NyÉNy–KDK-i csapásban láthatók. 

A 14. jelkulcsi elem, alsó triász folyóvízi és delta fáciesű sziliciklasztos képződményeket 
jelöl, amely a paleozoikumra üledékhézaggal települ (HORVÁTH et al. 2011). A kőzet 
megjelölése kvarcit, kvarchomokkő. Feltételesen ehhez a rétegsorhoz tartozhatnak a vízvári és 
komlósdi fúrásokban harántolt vulkáni telérekkel átjárt homokkőpalák, enyhén metamorf 
durvatörmelékes kőzetek. Szintén ide soroljuk a Barcs környékén fúrt paleozoikum feletti 
rétegsorok alján harántolt metahomokkő, metariolit és metariolittufa kőzeteket. Az összlet 
vastagsága a 400 m-t is elérheti. 

A 13. jelkulcsi elem által reprezentált kőzettest faciológiailag az előzőekben leírt 
kőzetekből fejlődhetett ki a középső triász folyamán, amikor a transzgresszió sekélytengeri 
körülményeket teremtett. Ebbe a rétegsorba bitumenes mészkő, breccsás dolomit, mészkő, 
dolomitos mészkő váltakozása tartozik, vastagsága 20 m a Péterhida, Phida–1 fúrásban. 
Amennyiben ide soroljuk a Barcs környéki 380 m vastag mezozoos alapanyagú breccsát, 
akkor vastagsága szintén több száz méternek vehető. 
 
Kisfokú mezozoos metamorf képződmények 

A térképen a 15. számú jelkulcsi elem. A képződményegyüttes a terület DNy-i 
határsávjában jelenik meg. 

Ez a dinári analógiák alapján szintén a triászba sorolt kőzetegyüttes a Barcs–Ny jelű 
fúrásokban fordul elő a metariolit, metahomokkő rétegsor felett. Ez is alátámasztja 
korbesorolását, a korábbi irodalmakban ugyanis devon korúként említették (VARGA et al. 
1973, DANK és HANGYÁL  1980, kérdőjelesen KÓKAY et al. 1987). A fő különbséget a 
kifejlődés enyhén metamorf jellege adja. A rétegsor litológiája: dolomitmárvány, karbonátos 
fillit, fillitsávos metahomokkő, dolomit. A metamorfózishoz szükséges hőmérsékletet 350 °C-
ban adja meg KÓKAY  et al (1987). A devon kor az összlet korábbi, feltételesen a Szendrő, 
Upponyi-hegységi cippolinóval történt korrelációjából fakad (KÓKAY et al. 1987). 
 

1.3.2.1.2 A terület kainozoos képződményei 

Jelen fejezetben a vizsgálati terület kainozoos képződményeit ismertetjük, előrebocsátva, 
hogy a formációk települése egymás felett gyakran folyamatos, valamint egymás heteropikus 
fácieseiként értelmezhető képződmények esetén összefogazódó. 
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A tárgyalt területen paleogén képződményeket a kutatófúrások nem tártak fel. 
A képződmények térbeli elhelyezkedése a 7. ábra szerinti nyomvonalak mentén, 

szelvényeken látható (8. ábra és 9. ábra). 

 
7. ábra. Az 1–3. számú szelvények nyomvonaltérképe 

Középső miocén képződmények 
A miocén képződmények elterjedése és vastagsága heterogén, szerkezetileg meghatározott. 

A Görgeteg–Babócsai magasrögsoron csak foltokban és kis vastagságban található, például a 
Kom–1 fúrásban, a magasrögsor déli oldalán csak 3 m. Délnyugat felé, a Dráva irányában 
200–400 m-t is elér az üledékvastagság. Barcs környezetében több 100 m vastagságú, 
elsősorban paleozoos törmelékanyagot tartalmazó durvatörmelékes breccsa–homokkő 
rétegsor, majd erre pelites–meszes üledékek települnek. A vizsgálati terület ÉK-i részén 
szintén rapszodikus, a HHE–Istvándi–5 fúrásban ~250 m, a HHE–Istvándi–2 fúrásban 
teljesen hiányzik, míg a többi hasonló fúrásban Jánosmajor és Fánimajor környékén 20–60 m. 
Ez a szinrift szerkezetek által vezérelt differenciális süllyedésnek köszönhető. A 
fáciesátmenetről elmondható, hogy általánosságban törmelékes képződményekkel indul, majd 
DNy-i irányban, a Dráva-árok kialakulásával párhuzamosan tengeri jellegű fáciesek jelennek 
meg. Ugyanez mondható el a rétegsorban felfelé haladva is. 

A miocén tetőtérkép (MHE 2011) szintvonalai ÉK–DNy-i irányban –1400 és –2500 m Bf 
között lehetnek. Ezt a lejtőt megszakítja a Görgeteg–Babócsai magasrögsor. A tanulmányban 
közölt vetőminta balos eltolódást valószínűsít. 

A rétegsor a Budafai Formáció (bdMk)-val kezdődik időben, amely alapvetően törmelékes 
képződmény, delta, partszegélyi, abráziósparti fáciesű, sárgásszürke, sárga kavics, 
konglomerátum, homok, homokkő rétegsor, a szemcseméret felfelé finomodó. Területünkön 
általában jól kerekített, osztályozott, karbonátos kötőanyagú. Erre a Tekeresi slír (teMk–b1) 
települ, ami partközeli, de már nyíltvízi fáciest reprezentál, litológiailag finomhomokos 
aleurit, homokos agyag, agyagmárga, mészmárga, általában mikrofaunában gazdag. 
Vastagsága 200–400 m is lehet. A rétegsorban különböző települési helyzetben 
előfordulhatnak a Tari Dácittufa  (tMk) képződményei. A kiemelt magasrögökön Lajtai 
Mészkő (lMb2) települhet, ami a jól ismert Lihothamniumos, molluszkás mészhomokkő, 
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mészkő, sekélytengeri zátony fáciesű. Faunában rendkívül gazdag, bentosz foraminiferákat 
tartalmaz. Vastagsága 30–100 m. Idősebb és a Dél-Dunántúlra különösen jellemző a 
Pécsszabolcsi Mészkő (psMb1), ami szintén sekélytengeri zátony fáciesű Lihothamniumos–
molluszkás mészhomokkő, mészkő, kifejlődése legtöbbször kaviccsal, konglomerátummal 
indul. Vastagsága 30–50 m.  

A területen szarmata korú képződmények nem bizonyíthatóak. 
 

A Peremartoni és Dunántúli Formációcsoportok – PM3, 
DM3–Pl 

A Pannon-tó diszkordánsan települő üledékei területünkön is általában az idősebb miocén 
képződményekre vagy közvetlenül a medencealjzatra települnek. A rétegsorban felfelé a 
fokozatos térszín-kiegyenlítődés a jellemző, a Dráva-árkot D–DNy-i irányban progradáló 
delta töltötte fel. A klasszikus alsó pannóniai (most Peremartoni Formációcsoport) mintegy 
1600–1700 m vastag, amelynek felső 5–600 m-es szakasza gyakorlatilag teljesen pelites. A 
felső pannóniai (Dunántúli Formációcsoport) 1750–1800 m vastag homokkő, agyagmárga, 
homok, agyag rétegsort alkot. A Görgeteg–Babócsai magasrögsor fölött az üledékek 
felboltozódtak, lisztrikus vetők indulnak a szárnyakon, jelezve a rögsor kiemelkedését. A 
Dráva-árok posztrift süllyedése a késő miocén (pannóniai) üledékképződés folyamán is 
tartott. A magasrögsor fölött az egész késő miocén rétegsor csak mintegy 1000 m, a 
szárnyakon 1400–1500 m vastagságú. A vizsgálati terület ÉK-i részén az Istvándi, 
Jánosmajor, Fánimajor fúrásokban 1700–2200 m között mozog a teljes rétegsor vastagsága. 
Medenceközépi (bazális márga, mészmárga néhol finomhomokkal, 50–70% 
karbonáttartalom), majd delta előtér (agyagmárga–homokkő váltakozása és aleurolit rétegek), 
delta lejtő (agyagmárga–aleurolit váltakozása homokkő nélkül) fáciesű üledékekkel indul a 
Peremartoniban, majd delta síkság, alluviális síkság (agyagmárga, aleurolit, homokkő, 
homok, agyag, fás barnakőszén) fáciesekkel zár a Dunántúli Főcsoportban. 

Az Endrődi Márga, a Szolnoki Homokkő és az Algyői Formáció alkotják a hagyományos 
értelemben vett alsó pannóniai formációkat, a Peremartoni Formációcsoportot. 

A terület legnagyobb részén az ún. bazális márgák a legidősebb késő miocén 
képződmények (Endrődi Márga Formáció, eM2–3). A formáció rétegei a medence 
belsejében, rendkívül változatos (néhány métertől több 100 m-ig) vízmélységben rakódtak le. 
A rétegsor mészmárgával, márgával kezdődik, majd fokozatosan hemipelágikus 
agyagmárgába megy át. Az összlet fedőjében jelennek meg a medencét feltöltő durvább 
szemcsés üledékképződés első formációi. A selfperem felől a mélymedencébe behordódott 
anyag turbiditek formájában rakódott le. A turbiditek keletkezése változó lejtőszögű, instabil 
lejtőkön lezúduló üledéktömegekhez, zagyárakhoz köthető, melyek kioldódása a szakaszosan 
bekövetkező süllyedéshez, illetve ezzel együttjáró földrengésekhez kapcsolódik. A Szolnoki 
Homokkő Formációba (szM3) tartozó homokkőösszlet képviseli a turbiditeket, az egészen 
mélyvízi kifejlődést a Lenti Márga Tagozat néven különítik el. A területre jellemző kifejlődés 
a több fúrásban is (pl. Darány–1, HHE–Istvándi–1) harántolt úgynevezett „Mézes” 
homokkőcsoport. Ez az 50–60 m vastag összlet vékonyrétegzett, finomszemcsés 
homokkövekből épül fel. A bazális márgára települ és a lejtő előtér első megjelenését jelenti 
faciológiailag. Mintegy 20% karbonáttartalmú cementet tartalmaz. A homokkőcsoportra 
~140 m agyagos-aleuritos zárórétegsor települ. 

A Szolnoki Homokkő Formációra, illetve ahol ez hiányzik, ott az Endrődi Márga 
Formációra, települ az Algyői Formáció (aM3) rétegsora (korábbi nevén Drávai Agyagmárga 
Formáció). A Pannon-tavat feltöltő delták lejtőjén és a medencelejtőn szürke, sok szenesedett 
növényi törmeléket is tartalmazó agyagmárgaösszlet rakódott le. Helyenként homok, 
homokkő anyagú mederfáciesek, kisebb gravitációs mozgások nyomai is kimutathatók benne. 
A formációcsoport talpmélységének izovonalas térképét a 4. mellékletben, a vastagság 
adatokat az 5. mellékletben közöljük. 
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Az Újfalui Homokkő Formáció, a Zagyvai Formáció és a Nagyalföldi Tarkaagyag 

Formáció alkotják a hagyományos értelemben vett felső pannóniai formációkat, a Dunántúli 
Formációcsoportot. 

A Pannon-tó morfológiai értelemben vett selfjén keletkeztek a deltafront és deltasíkság 
üledékképződési környezetében lerakódott rétegek. E képződmények alkotják az Újfalui 
Homokkő Formációt (úM3). A formáció rétegsora homokkő, homok, aleurit, agyagmárga 
sűrű váltakozásából áll. Sok szenesedett növénymaradványt is tartalmaz, gyakran tagolják 
lignitrétegek. A formáció deltasíksági környezetben lerakódott rétegei sok esetben 
elválaszthatatlanok a fedőjében települő, már a Zagyvai Formációba (zM3) tartozó folyóvízi 
rétegektől. 

 
A Zagyvai Formáció litológiai felépítése kevéssé tér el az Újfalui Homokkő Formációétól. 

Homok-, homokkő-, aleurit-, agyagmárga-rétegek, szenesedett növénymaradványok, 
lignitrétegek építik fel. A különbség a két formáció üledékképződési környezetében van. Az 
Újfalui Homokkő Formáció a deltafronton és deltasíkságon rakódott le, míg a Zagyvai 
Formáció már a szárazföldhöz tartozó, édesvízi környezetekben: alluviális síkságon, illetve az 
itt kialakult kisebb-nagyobb tavakban. 
 
Negyedidőszaki képződmények 

Legnagyobb részük folyóvízi üledék, de ezek mellett alárendelten kevés tavi–mocsári 
képződmény is előfordul (10. ábra). Litológiájuk kavics, homok, lignitcsíkos agyag. A 
negyedidőszaki és pleisztocén üledékek vastagsága eléri a 100–150 m-t. 

A folyóvízi összlet változatos. Megjelenik a Marcali Homok Formáció (maQp1), amely 
zömmel folyóvízi fáciesű ugyan, de felső része eolikusan átülepített. Főleg finom és 
középszemű homokot tartalmaz. 
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8. ábra. Az 1-es földtani szelvény (MÁFI vízföldtani szelvénysorozat 2011 alapján) 
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9. ábra. A 3-as földtani szelvény a vizsgálati terület ÉK-i sarkában  

(MÁFI vízföldtani szelvénysorozat 2011 alapján) 
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10. ábra. A 2-es földtani szelvény (MÁFI vízföldtani szelvénysorozat alapján, az 1-es szelvénnyel  

azonos nyomvonalon) 

1.3.2.2 A terület nagyszerkezeti viszonyai 

Jelen fejezetben a vizsgálati terület nagyszerkezeti viszonyait vázoljuk. Mivel a terület 
országhatáron fekszik és szerkezetfejlődésének keretét az Alp–Kárpát–Dinári rendszer 
fejlődéstörténete határozza meg, ezért rövid nagyszerkezeti áttekintést adunk (11. ábra). 

A vizsgálati terület a Közép-magyarországi-nagyszerkezeti vonaltól délre fekvő Tiszai 
nagyszerkezeti egység részét képezi. Ezt az egységet három terrénum (szerkezeti egység): a 
Mecseki, a Villány–Bihari- és a Békés–Codrui építi fel Magyarország területén. HAAS et al. 
(2010) a Mecseki-egységbe sorolja a területet (11. ábra). A medencealjzat részletes 
ismeretének hiányában a terület paleozoos–mezozoos besorolása nem teljesen megoldott. 
Abban az összes szerző egyetért azonban, hogy a területet magában foglaló szerkezeti egység 
É-i határa a Közép-magyarországi zóna. 

A vizsgálati terület a szomszédos Horvátország területével határos és földtani felépítése is 
annak szerves folytatása. A területünket is tartalmazó egység D-i határa a Papuk-, Psunj-
hegységektől D-re futó Száva vonalrendszerben, szerkezeti zónában adható meg, mivel az 
említett hegységekben a vizsgálati terület aljzatában található kőzetekkel rokon kifejlődések 
térképezhetők a felszínen. Az azoktól É-ra elterülő neogén és negyedidőszaki képződmények 
pedig a vizsgálati területen található kifejlődések folytatásai, ahogyan ezt a Ferdinandovac és 
Stari Gradac környéki fúrások bizonyítják. 

A terrénum DNy-i határát SCHMID et al. (2008) szintén Horvátországban definiálja a 
Moslovačka-hegy oldalában felszínre bukkanó kréta kőzetek alapján, amelyeket az alpi 
akkréciós ofiolit és Száva–Szolnoki-flisövvel azonosít. 
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11. ábra. A medencealjzat szerkezeti egységei (HAAS et al. 2010 alapján) 

A–R: Aggtelek–Rudabányi-egység; G: Gömöri-egység; Sz–D: Szarvaskő–Darnói-egység; Sz–U: Szendrő–
Upponyi-egység; P: Pennini-egység; V: Vepori-egység; Z: Zempléni-egység 

 
Rendkívül érdekes és a közvetlen vizsgálati terület belső felépítését is befolyásoló 

szerkezet a területen húzódó, illetve attól K-re található szerkezet, amely megváltoztatja a 
Pannon-medence alpi szerkezeteire jellemző, mai égtájak szerinti ÉK–DNy-i sávosság, 
csapásvonulat elrendeződését. Ez a DNy-Dunántúl aljzatszerkezetének egyik fő jellemzője. 
Ez a csapás elrendeződés a vizsgálati területen NyÉNy–KDK-i irányba fordult. Ezt mutatja a  
vizsgálati terület határától ÉK-re futó Ófalui-öv elhajlott íve is. A problémát a 
szakirodalomban leginkább töréses szerkezetekkel, eltolódásokkal oldották meg eddig, 
például KASSAI (1977) transzkurrens vetővel választotta el a Szlavónia–Drávai-egységet ÉK 
felé a Mecseki- és Villány–Bihari-egységektől. KÓKAY  et al. (1987) majd tovább finomítva 
HAAS et al. (2010) DNy-felé dőlő takarósíkok, feltolódások segítségével oldották meg a 
csapásváltást szeizmikus szelvények alapján. A takaróképződés korát a kréta időszakra tették, 
míg MAROS et al. (2011) feltételezi, hogy ezek a szerkezetek kapcsolódhatnak a dinári 
takaróképződés későbbi, akár az oligocénig tartó időszakához is. 

1.3.2.3 A terület szerkezetfejlődése 

A Tiszai-egység a Neotethys fejlődéstörténete kezdetén az Európai táblán helyezkedett el, 
ahol az Alpi orogén ciklus üledékei a permo-triászban európai rokonságot mutattak, majd az 
egység lemezfragmentumként levált Európáról és a későbbiekben sok tekintetben hasonló 
fejlődést mutatott az adriai rokonságot mutató térrészekhez. A Tiszai lemezfragmentum 
főképp kréta takaróképződést és nagymértékű óramutató járással ellentétes forgást szenvedett, 
majd a kainozoikumban ugyanakkora, ellentétes irányú forgás közben foglalta el mai helyét 
az Ausztroalpi, Dél-Alpi és Dinári szerkezeti egységek közé ékelődve. Magának a Dráva-
ároknak a kialakulása a Pannon medence fejlődésének részeként a neogéntől máig tart. 
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A vizsgálati terület paleozoos és mezozoos szerkezetfejlődése csak a Mecseki-egység 
hasonló területeinek analógiájaként adható meg. Mivel azonban ahhoz képest a terület 
paleozoos–mezozoos felépítése alacsony ismeretességi fokú és leegyszerűsített, ezért a 
paleozoos–mezozoos fejlődéstörténetet is csak vázlatosan közöljük. 

A Tiszai-egység kialakulásában biztosan felismerhető esemény a terrénumoknak 
(szubterrénumoknak) a variszkuszi orogén fázis idején bekövetkezett egyesülése volt 
(CSÁSZÁR 2005). A Mecseki-egység egyéb paleozoos régióiban tapasztaltak alapján (MAROS 

et al. 2011) az a következtetés vonható le, hogy a variszkuszi magmás és metamorf képlékeny 
alakváltozás nagy általánosságban egy ÉÉNy–DDK-i kompressziós vagy transzpressziós 
térben következhetett be, ezért a fő palássági és milonitos zónák csapása erre merőlegesen, 
ÉÉK–DDNy-i irányban helyezkedett el. Ez a vizsgálati területre eső paleozoos képződmények 
belső szerkezetére is feltételezhető deformációs trend lehet. Amennyiben azonban a kréta 
időszaki vagy kréta–paleogén takaróképződés egyúttal lokális rotációt is eredményezett, 
abban az esetben a paleozoos képződmények belső szerkezeti csapásirányai is NyÉNy–KDK-
ire váltottak. A posztvariszkuszi molasz képződmények posztorogén kollapszusra, tágulásos 
terek érvényesülésére utalnak. Ezeknek a képződményeknek a vitrinit reflexió értéke arra utal, 
hogy később ezekre 4–6 km vastagságú mezozoos rétegsor rakódhatott, amely azonban szinte 
teljesen lepusztult. Emiatt a mezozoos szerkezetfejlődésről nincs közvetlen adatunk, 
analógiák alapján a térrövidüléses tektonika a korai- és középidejű kréta időszakra eshetett. A 
paleogénben a terület lepusztulást szenvedett, feltehetően ekkor tűnt el a mezozoos rétegsor 
nagy része is, erre utal a kárpáti törmelékes rétegsor törmelékanyaga is. A fentiek szerint a 
kiemelkedés és lepusztulás kiváltó oka a folytatódó vagy kezdődő Dinári-típusú kompresszió 
is lehetett. 

A neogénben a szubdukálódó lemezek által keltett hátragördülés (roll back, ROYDEN et al. 
1983) felülírta a térrövidüléses szerkezeti hatásokat és az ottnangi–kárpáti során tágulásos 
erőterekben intenzív és differenciált süllyedés kezdődött (BADA et al. 2002, CSONTOS et al. 
2002, MAROS et al. 2004), amelyet területünkön a badeni képződmények D–DNy-i irányú 
kivastagodása, a Görgeteg–Babócsai magasrögsor kiemelt helyzete és rajta foltszerű neogén 
képződmények előfordulása igazol. Kevéssé kiegyenlített térszín alakul ki, a főbb szerkezetek 
NyÉNy–KDK-i csapású normálvetők és zömében jobbos eltolódások, segítő Riedel P-síkok 
(ÉNy–DK-i csapással és ÉK–DNy-i gátló Riedel-síkok lehetnek MHE (2011) jelentése 
alapján). Jellemző a takarós szerkezetek gravitációs széthullása, a mélyebb kristályos 
vonulatok kitakaródása. 

A szarmata üledékek nem bizonyítottak a területen, a bádeni és pannóniai üledékek közötti 
diszkordancia arra utal, hogy az általánosan a szarmata végére, kora pannóniai időszakra 
datált inverziós esemény itt is nyomozható (BENKOVICS 1997). Feltehetően a Keleti-Kárpátok 
alatt a szubdukció időszakos blokkolódása következtében ismét a kompressziós terek váltak 
uralkodóvá. A pannóniai időszak alatt viszont folytatódott a terület termális posztrift 
süllyedése, a térszín fokozatosan kiegyenlítődött. A kora pannóniaiban medencekitöltő 
képződmények, majd delta előtér és delta lejtő fáciesek alakultak ki, a késő pannóniaiban a 
delta síkság majd az alluviális síkság vált uralkodóvá és az üledékgyűjtő a negyedidőszakra 
D–DNy felé fokozatosan feltöltődött. Ennek az időszaknak az elején ismét az extenziós 
szerkezeti stílus uralkodott, amit felváltott a szubrecens–recens inverziós tér (HORVÁTH, 
CLOETHING 1996), ami a mai napig aktív. JUHÁSZ et al. (2006) integrált sztratigráfiai 
vizsgálatai szerint a medence inverziója az általuk Pa–4 szekvencia-határként leírt szint 
kialakulását követően kezdődött meg. A Pannon-tó feltöltődését követően JUHÁSZ et al. 
(2006) szerint a mély medencerészeken a jelentős vastagságú folyóvízi összlet folyamatos 
rétegsort képvisel a késő miocéntől a negyedidőszak elejéig. Ennek hatására utal a Görgeteg–
Babócsai magasrögsor felett a pannóniai rétegek felboltozódása és a szárnyakon lisztrikus 
vetők kialakulása. 
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1.3.2.4 Vetőgyakoriság vizsgálata 

A vetősűrűség szelvénymenti vizsgálatának lényege, hogy olyan területen, ahol a 
tektonikai kép nincs véglegesen kialakítva, térképezve, – mert pl. nem áll rendelkezésre 
megfelelő számú 2D szeizmikus szelvény, vagy gyorsan kell előzetes becslést adni –, 
információt lehet nyerni viszonylag könnyen egy vagy több szeizmikus szelvényen található 
felismert tektonikai elem alapján. Tehát ez a módszer nem pótolhatja a szakszerű térképezés 
útján nyert tektonikai képet, csak azt a tájékoztatást nyújtja, hogy adott szeizmikus horizontot 
a tektonikai elemek egymástól milyen távolságokra metszik el. A távolságértékek 
gyakorisága, eloszlása legfeljebb a terület töredezettségének mértékére ad felvilágosítást. 

Jelenlegi gyakorlatunk szerint a szeizmikus vonal(ak) mentén található tektonikai 
indikációk számbavétele a pretercier aljzat horizontja mentén történik. A szelvények mentén 
megjelölt CDP értékekből a sorban következő vetők közti (vízszintes) távolságok 
megállapítása után egyszerű sorbarendezést követően gyakorisági eloszlás ábrázolható. 

A vetők azonosításának lehetősége erősen függ a szelvények minőségétől. Ezenkívül 
torzítja a nyert adathalmazt, ha különböző időben mért különböző terepi mérési és 
feldolgozási paraméterekkel rendelkező szelvényeket teszünk vizsgálat tárgyává. Ide tartozik 
az is, hogy a pretercier aljzat horizontja alatti idősebb képződmények horizontjainak 
értelmezése általában bizonytalan (egyrészt, mert a szokásos olajipari szeizmikus méréseknek 
általában nem volt célja az aljzat alatti térrészek precíz leképezése, másrészt a pretercier aljzat 
általában jó reflektáló felület, így a hullámforrás energiájának igen kis részét engedi tovább). 
A vetők egyelőre nincsenek minősítve (normál vető vagy feltolódás stb.). Nem 
különböztetjük meg a vetők korát sem. A jelölt vetők nem, vagy csak kis mértékben 
korreláltak. 

 
A területen 8 db, nagyjából ÉNy–DK, illetve ÉK–DNy irányú 2D szeizmikus vonal mentén 

végeztünk a pretercier képződmények felszínére vonatkoztatott vetősűrűség vizsgálatot (D-
3/C, D-4, D-4/A, DA-30, DA-37/A, DA-48, DA-62, DA-79). A 8 szelvényből vett 
távolságadatokat egy közös eloszlás-diagrammal vizsgáltuk. 

Az aljzati vetőbejelölés nagyon bizonytalan.. A szelvények fele egymást metsző, fele 
pedig nem (12. ábra). A diagram vízszintes tengelyén a távolságok osztásköze 250 m. 

A gyakorisági eloszlási kép (13. ábra) két érték környezetéből való kiemelkedésének (750 
m és 3250 m) kivételével egy jellegzetesen „szabályos” vonulatot mutat. Az 1500-2000 m 
egymástól való távolság a leggyakoribb. Ez azt jelenti, hogy ilyen kis méretű blokkok 
következnek egymás után, tehát töredezettnek itélhetjük a területet. A fiatal üledékeket is 
érinti e tektonikai elemek egy nagyon kis része. Ez inkább csak a terület DK-i sarkában 
jellemző. A vetőgyakoriság értékekeket a 4. táblázat és az 5. táblázat, a vetőgyakoriság 
diagrammot a 13. ábra mutatja. 
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12. ábra: A vizsgált szeizmikus szelvények a vizsgálati területen 

 

4. táblázat. Vetőgyakoriság értékek I. 

Várható érték 1615 

Standard hiba 158,3623083 

Medián 1485 

Módusz 540 

Szórás 867,3860851 

Minta varianciája 752358,6207 

Csúcsosság -1,059273395 

Ferdeség 0,334983294 

Tartomány 2835 

Minimum 405 

Maximum 3240 

Összeg 48450 

Darabszám 30 

Legnagyobb(1) 3240 

Legkisebb(1) 405 

Konfidenciaszint(95.0%) 323,8872822 
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5. táblázat. Vetőgyakoriság értékek II. 

Távolság [m] Gyakoriság 

0 0 

250 0 

500 1 

750 6 

1000 2 

1250 3 

1500 4 

1750 0 

2000 4 

2250 3 

2500 1 

2750 2 

3000 1 

3250 3 
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13. ábra. Vetőgyakoriság diagram (Dráva) 
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1.3.3 A terület vízföldtani viszonyai 

A vizsgálati 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 viszonyok bemutatását adjuk. A vizsgálandó hatások ugyancsak regionális 
megközelítést követelnek. 

1.3.3.1 A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.3.1.1 A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

 
Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények a vizsgált területen pleisztocén–holocén korú, elsősorban 
fluvioeolikus, eolikus képződményekben (fluvioeolikus homok, futóhomok) alakultak ki, 
melyek általános elterjedésűek a területen. A holocén korú agyagos, aleuritos, mésziszapos, 
homokos képződmények ugyanakkor a vízfolyások mentén, azok völgyeiben jellemzőek, 
jelentősen kisebb területi elterjedésben. A Dráva alluviális völgyében jó vízvezető homok, 
kavicsos homok a fő vízadó. A talajvíztartó vastagságát néhány méterre, esetenként néhány 
tíz méterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, 
jellemzően 2–6 m-rel a felszín alatt. A vízfolyások völgyeiben maga az alluvium jelenti a 
talajvízadó képződményt. 
 
Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi ártéri üledékek 
alkotta víztartó, melynek vastagsága a területen 150–180 m, de (Barcs térségében) akár 
elérheti a 300–400 m-es (Bolhó–Babócsa környékén) vastagságot is. Az összlet jelentős, 
hiszen a települések vízműkútjainak nagy része elsősorban a felső 100–300 m vastag 
homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű rétegeken 
települ. 

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települő, folyóvízi–ártéri, tavi, 
mocsári környezetekben képződött felső miocén és pliocén üledékekkel (Zagyvai Formáció). 
A képződmények egymástól nehezen, szinte csak a színükben különíthetőek el. Egységes 
vastagságuk a vizsgált térségben mintegy 300–400 m-re tehető. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezkedő Újfalui Homokkő Formáció homokos vízadója az 
alföldi előfordulásokhoz képest kisebb vastagságban jelenik meg a vizsgálati területen. 
Legnagyobb (800–900 m-es) vastagságát a vizsgálati terület D-i, DNy-i részein, éppen Barcs 
térségében éri el. A vizsgálati terület egyéb részein vastagsága általában ennél valamivel 
kisebb. 

A Dunántúli Formációcsoport összlet mintegy 450–500 m-nél mélyebb részein, a 
homokosabb delta-front üledékek már 30ºC-nál melegebb vizet, azaz hévizet szolgáltathatnak. 
A teljes késő miocén („felső pannóniai”) összlet a vizsgálati területen É-i, ÉK-i irányból D, 
DNy felé, a Dráva völgye felé kivastagodást mutat: míg az ÉK-i területen „csupán” 800–
1000 m, addig a Dráva mentén már mintegy 1500–1600 m-es üledékes sorozattal találkozunk. 
Az itt tárolt vizek az összlet (körülbelül 700 m-nél) sekélyebb részein CaMgHCO3-os, 
CaMgNaHCO3-os és NaMgHCO3-os kémiai jellegűek, jellemzően mintegy 400–800 mg/l, 
mélységgel növekvő összes oldottanyag-tartalommal. A mintegy 700 m-nél mélyebben 
elhelyezkedő víztartókban nagyobb, 1100–2200 mg/l oldottanyag-tartalom jellemző, a kémiai 
jelleg egyértelműen NaHCO3-os. A viszonylag alacsony sótartalmú vizek (1700–2200 mg/l) 
Dunántúli Formációcsoport összletben uralkodó intenzívebb áramlási rendszerre utalnak. 
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Ehhez járul hozzá, hogy a Peremartoni Formációcsoportot alkotó, késő miocén („alsó 
pannóniai”) rétegek jelentős vastagsággal rendelkeznek, elszigetelve a Dunántúli Fcs.-ba 
tartozó víztartókat a mélyebb helyzetű, magasabb sótartalmú vizeket tartalmazó összletektől. 

A Zagyvai/Újfalui Formációkban határolhatjuk el a medence porózus üledékeiben 
kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert.  

Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének 
feküjét is jelenti. 

A késő miocén–pliocén és negyedidőszaki rétegek nyomásviszonyai hidrosztatikusnak 
megfelelőek, a Dráva völgyében a feláramlási helyzetnek megfelelően a hidraulikus potenciál 
értékek alulról felfelé csökkennek. 

 
Lokális, a késő miocén Dunántúli Főcsoportnál idősebb rétegvíztartók 

Az „alsó pannóniai” összlet (Peremartoni Fcs.) a vizsgálati terület déli részein, Barcs–
Péterhida térségében éri el legnagyobb (mintegy 1600–1900 m-es) vastagságát. Ugyanakkor a 
vizsgálati terület ÉK-i részén ennél jóval kisebb, kb. 500–700 m-es vastagságban jelennek 
meg: a rétegek a Dráva-medence irányában fokozatos kivastagodást mutatnak. A Szolnoki 
Formáció turbidit homokjai is ezen a területen vastagodnak ki, a formáció összes vastagsága 
itt elérheti a 700–900 m-t is. Az Endrődi Formáció bázisán csak ritkábban figyelhető meg 
kavicsbetelepülés, azonban egyes területeken homokosabb lehet (Komlósd térsége). Az 
esetlegesen megjelenő báziskonglomerátumnak jelentősége csak ott van, ahol más víztartó 
képződményekkel kapcsoltan jelenik meg. 

A vizsgált területen és környezetében mindezidáig hévíztermelés szempontjából e 
képződményeket nem vették számításba a Dunántúli Fcs. vízadóinak kedvezőbb adottságai, 
valamint ezen idősebb képződmények nagyobb települési mélysége, kisebb vastagsága és 
esetenként alacsony vízvezetőképessége miatt. Az itt található vizek rendszerint NaCl-os, 
NaClHCO3-os kémiai jellegűek; a rendelkezésre álló adatok alapján az összes oldottanyag-
tartalmuk 7600–11 600 mg/l között alakul. A kevés számú rendelkezésre álló adat alapján 
azonban pontosabb jellemzés nem adható az itt található vizekről. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a vizsgálati területen található, középső és alsó 
miocén, elsősorban badeni üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább 
törmelékes konglomerátum, vagy homokkő, mészkő rétegekkel is rendelkezik 
(finomszemcsés badeni képződmények homokos betelepülései, Budafai Formáció). A badeni, 
és ahol megjelenik a kárpáti, báziskonglomerátum vastagsága erősen változik, átlagosan 
mintegy 30–40 m, azonban nem ritka a 100 m, vagy a 300–350 m-es vastagságú kifejlődés 
sem például Barcs környékén. Középső vagy alsó miocén rétegekből egy vízminta elemzése 
áll rendelkezésünkre a Barcs Ny–7 jelű fúrásból. Ez Tekeresi Slír, Lajtai Mészkő-, 
Pécsszabolcsi Formációk összenyitott rétegeiből származik: 5200 mg/l összes oldott anyag 
tartalommal rendelkezik, kémiai jellege CaMgCl-os. Az összetétel, amennyiben a mérés 
megbízhatósága tisztázott, jól szigetelő Peremartoni képződményekre és a víztartó 
összetételére utalhat. 

Szarmata képződmények bizonyítottan nem jelennek meg a területen. 
A kárpáti durvatörmelékes képződmények szénhidrogén szempontjából tároló 

képződmények lehetnek nagyobb porozitásuk révén. 
 
A késő miocén Dunántúli Fcs. rétegek hidrosztatikusak, míg az idősebb képződmények a 

terület keleti részén túlnyomásosak.  
 
Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek 

A lokális porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen 
előforduló középső és alsó miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepüléseit 
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(pl. Lajtai Mészkő Formáció). Vízföldtani jelentőségük ugyanakkor csak akkor van, ha 
közvetlenül települnek az aljzaton és közös hidraulikai rendszert képeznek a repedezett 
alaphegységi zónákkal. 
 
Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Homokkő Formáció és a pre-kainozoos aljzat között az idősebb rétegsor 
legkifejlettebb képződménye, az Algyői Formáció sorolható ide. Az Endrődi Formáció az 
aljzat kiemelkedései felett csak kisebb vastagságban jelenik meg, vastagsága 100–200 m-re 
tehető, 500–700 m-es vastagságot csak a Dráva-medence tengelyterületein ér el. 

 

1.3.3.1.2 Alaphegységi rezervoárok 

A prekainozoos alaphegységet a területen a Bolhó–Komlósd–Drávagárdony vonaltól É-ra 
elsősorban variszkuszi, különböző metamorf fokú metamorf összlet alkotja, Szulok–Istvándi 
térségében felső karbon törmelékes összlettel, míg e vonaltól D-re a Péterhida-D és Barcs-É 
vonalig elsősorban alsó és középső triász korú törmelékes sorozatok, míg Barcs térégében 
kisfokú metamorf fokú mezozoos képződmények alkotják. Az aljzat mélysége erősen változó, 
a vizsgálati terület ÉK-i részén Istvánditól É-ra, K-re –1900 – –1800 m Bf-nél sekélyebben 
található (ld.: 3. melléklet). A középső területeken –2600 – –3000 m Bf közötti mélységben, 
míg a vizsgálati terület D-i, Barcs környéki területein már mintegy –3800 – –4000 m Bf-i 
mélységben számíthatunk az aljzatképződmények megjelenésére. 

Rezervoárként egyrészt azon alaphegységi részek jöhetnek számításba, melyek hosszabb 
ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak voltak kitéve. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor 
tíz, esetleg száz méteres vastagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedéstérrel, 
valamint ebből következően megnövekedett permeabilitással számolni. Emellett a tektonikai 
hatások következtében kialakult repedezett, de mállással nem érintett „üde” karbonátos részek 
(a képződmény mélyebb részei) is perspektivikusak lehetnek más célú pl. geotermikus, CO2 
tárolási szempontból. Másrészt a repedezett mezozoos palás képződmények, vagy a paleozoos 
korú, metamorf képződmények (gneisz, csillámpala, pala, homokkő) rendelkezhetnek 
magasabb porozitás és permeabilitás értékekkel és válhatnak rezervoárokká. 

Aljzati képződményekből származó vizet két fúrás, a Homokszentgyörgy Hom–2 jelű és a 
Komlósd Kom–2 jelű fúrás tárt fel. Az előbbiben csillámpala, gneisz, utóbbiban szericit-
kovapala, kvarcit, homokkő alkotja az aljzatot. A fúrásokból származó víz NaCl-os kémiai 
jellegű és 23 300 – 35 200 mg/l összes oldottanyag-tartalommal jellemezhető. Az aljzatban 
tárolt vízösszetétel arra utalhat, hogy az itt tárolt vizek fosszilisek. 

Az aljzati képződmények repedezettsége nemcsak a vizek tárolásában és áramlásában 
játszik szerepet, hanem a szénhidrogének csapdázódásában is. 

1.3.3.2 A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.3.2.1 Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a 
meteorológiai viszonyok mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A 
térképezések során megismert, döntően futóhomokos, fluvioeolikus homokos talajképző 
üledékek alapján az évi csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A 
helyenként előforduló agyagos, kőzetlisztes, mésziszapos felszíni képződmények esetében ez 
4–5% lehet, de konkrét terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-
os aránnyal számolni. 
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1.3.3.2.2 Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, 
réteg-, karszt- és repedésvizeiből) 

A vizsgált területen kívül találhatóak a pannóniai (késő miocén) és az alaphegységi 
hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei, ezek szűkebb területünkön „oldalirányú” 
utánpótlásként jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések 
alapján célszerű megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra a 
horvátországi részek felől DNy-i, a magyarországi részeken pedig ÉK-i irányból számíthatunk 
a Dráva, mint regionális megcsapolási zóna felé, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 
50–100 m-es zónájában számolhatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az 
áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett 
ismeretek alapján határozhatók meg. 

A területen a Dunántúli Főcsoportba tartozó „felső pannóniai” rétegek alsóbb szintjéig is 
(1300–1800 m) viszonylag intenzív vízáramlások zajlanak, és a feküt alkotó vastag 
vízrekesztő „alsó pannóniai” rétegek jelenléte miatt jelentős kompressziós eredetű 
feláramlásokkal sem kell számolnunk. A keleti rész kivételével a fenti mélységekig 
hidrosztatikushoz közeli nyomásviszonyok uralkodnak. 

A térségben esetlegesen tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni 
termálvíztartók lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése 
alapvetően szükséges feladat lesz. Szükséges tehát e területen a szénhidrogén-hasznosítások 
és a geotermikus hasznosítások egymásrahatásainak tisztázása, értékelése. 

A területre eső, illetve az ahhoz legközelebbi szénhidrogén-hasznosítások során végzett, 
vagy tervezett, a kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások vizsgálati területre gyakorolt 
hatásait szintén szükséges tisztázni. 

1.3.3.3 A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.3.1 A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 
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 

rétegvizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek 
megcsapolásokat. Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott 
körzetben megismert hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. A területen döntő 
szerepe van a megcsapolásban a Dráva folyó vízszintjének. 

A mélyebb, porózus „felső pannóniai” regionális és alaphegységi vízadó rendszerek 
regionális áramlásait oldalirányú el-, vagy hozzáfolyásként lehet számba venni. 
 

1.3.3.3.2 A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében ivó-, ipari-, 
mezőgazdasági víztermelések, gyógyászati célú, vagy fürdős vízhasznosítások a jellemzőek. 
Ki kell emelni, hogy a terület kedvező geotermikus adottságai következtében figyelembe kell 
venni a geotermikus hasznosításokat célzó lehetséges törekvéseket is. 
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A hideg- és termálvizek „hétköznapi” hasznosítás céljaira történő kitermelései mellett 
fontos megemlíteni a szénhidrogén-termeléseket kísérő vízkivételeket is, melyek egy részét a 
szénhidrogén-iparban alkalmazott vízlikvidálások során részben az adott rezervoárba 
visszasajtolnak. 

1.3.3.4 Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín 
alatti vizek alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel 
együtt termelt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segítő, illetve 
vízlikvidálásokat biztosító visszasajtolások mennyiségi–minőségi hatásait kell számba venni. 

1.3.3.5 A terület vízminőségi képe 

A Dráva vizsgálati terület felszín alatti vizeinek vízgeokémiai értékelése a területen 
mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet adó 
hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion, a hidrogén-karbonát-ion 
és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely általános képet nyújthat a 
vízösszetételről, a szennyezettség mértékéről vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párolgásról). A 
felszín közeli zónákban lévő lokális áramlású részek növelik a változékonyságot. A 
megcsapolási területek felszínközeli részein a vízminőség alakulás döntő faktora a 
talajvízpárolgás, mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. 
Ebből az is következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi 
értékelések, illetve a későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön 
kezelni. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen a 10% és a 90%-os percentilis értékeket 
tekintve jellemzően 400–1100 mg/l, 720 mg/l körüli medián értékkel. A klorid-ion tartalom a 
területhatáron belül mindenütt az ivóvízben megengedett határérték (250 mg/l) alatt található, 
a legnagyobb értéket a terület ÉK-i határához közel eső Heresznye térségében éri el, ahol kb. 
170 mg/l. A nagyobb koncentráció értékek jelentősebb lokális szennyezések előfordulásait 
jelzik, részben a települések belterületein, részben a mezőgazdasági területeken (14. ábra) 
Box-Whisker diagramján nem ábrázolt). A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín 
alatti vizekre jellemző néhány komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-
tartalom [TDS]) eloszlását Box-Whisker diagramon (14. ábra) ábrázoljuk. A diagramok 
„doboz”-részei a felső és alsó kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek 
feltüntetésével, míg alsó és felső határai a minimum és maximum értékeknek felelnek meg. 
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14. ábra. A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták  
klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékeinek Box-Whisker diagramja a medián értékek feltüntetésével 

 

15. ábra: A Dunántúli Formációcsoportba tartozó („felső pannóniai”)  képződmények felszín alatti vizeinek 
nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékei; Box-Whisker diagramok a medián értékek 

feltüntetésével 

A felső pannóniai rétegekben tárolt vizek két csoportra bonthatók. A sekélyebb, a felszíntől 
mért kb. 700 méter mélységig található kutakban a víz kémiai jellege CaMgHCO3, 
CaMgNaHCO3, és NaMgHCO3-os, ahol az összes oldottanyag-tartalom 400–800 mg/l között 
(a főbb jellemző alkotók Na+: kb. 8–120 mg/l, Ca2+: kb.: 30–120 mg/l, Mg2+: kb.: 10–30 mg/l, 
Cl–: kb. 1–9 mg/l, HCO3

–: kb. 270–590 mg/l) változik. A mélyebb, a felszíntől mért kb. 900–
1250 méter mélyen található kutakból vett vizek NaHCO3-os jellegűek, melyek nagyobb, 
körülbelül 1100–2200 mg/l összes oldottanyag-tartalommal rendelkeznek (Na+: kb. 300–
600 mg/l, Cl–: kb. 3–20 mg/l, HCO3

–: kb. 780–1110 mg/l). A mélység felé az összes 
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oldottanyag-tartalommal együtt nő a nátrium és a hidrogén-karbonát koncentrációja, csökkenő 
kalcium- és magnézium-koncentráció mellett. A rendelkezésre álló adatok alapján a felső 
pannóniai homokrétegekben tárolt vizekre jellemző néhány komponens (nátrium, kalcium, 
klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását is Box-Whisker 
diagramon (15. ábra) ábrázoljuk. 

A Peremartoni Formációcsoportba tartozó („alsó pannóniai”) képződmények vizei 
vízkémiai jellegének megismerésére mindössze két fúrás adatai álltak rendelkezésünkre. A 
Babócsa–2 jelű fúrásból vett vízminta adatai azt mutatják, hogy a víz NaCl-os jellegű (Na+: 
körülbelül 4300 mg/l, Cl–: körülbelül. 6300 mg/l, TDS: körülbelül 11 600 mg/l), melynek 
hidrogén-karbonát tartalma 700 mg/l körüli, míg a görgeteg–babócsai szénhidrogén-kutató 
fúrásból vett víz NaClHCO3-os (Na+: körülbelül 2500 mg/l, Cl–: körülbelül. 2400 mg/l, 
HCO3

–: körülbelül 2300 mg/l, TDS: körülbelül 7300 mg/l) jelleget mutat. 
Az „alsó pannóniai” képződményeknél idősebb miocén rétegek vizeit 1 db fúrás tárta fel, 

melynek alapján e víz kémiai jellege CaMgCl-os, ahol a Ca+: körülbelül 900 mg/l, Mg2+: kb. 
300 mg/l, Cl– körülbelül 3100 mg/l, közel 5000 mg/l összes oldottanyag-tartalom mellett. A 
fúrásban feltárt víz ammónium tartalma jelentős, meghaladhatja a 110 mg/l-t is. 

A Homokszentgyörgy Hom–2 jelű fúrás mind az alsó miocén Pécsszabolcsi Mészkő 
Formációt, mind a palezoos Tésenyi Formációt megnyitotta, melynek vízkémiai jellege NaCl-
os (Na+: körülbelül 13 000 mg/l, Cl–: körülbelül 19 000 mg/l, HCO3

–: körülbelül 2000 mg/l, 
TDS: körülbelül 35 000 mg/l). 

A paleozoos képződmények vizeit a Komlósd Kom–2 nevű fúrás tárta fel, mely NaCl-os 
vízkémiai jelleget mutat, ahol a Na+: körülbelül 8000 mg/l, a Cl–: körülbelül 12 000 mg/l, 
23 000 mg/l körüli összes oldottanyag-tartalom mellett. 

A vízminőségi értékelés bizonytalanságát nagymértékben növeli, hogy az „alsó pannóniai” 
és annál idősebb képződmények vizeinek jellemzéséhez csak egy-két mérési adat állt 
rendelkezésünkre. 

A vizsgálati terület felszín alatti vizei főbb vízminőségi paramétereinek mélység szerinti 
alakulását a 16. ábra mutatja. Általában elmondható, hogy a mélység növekedésével nő a víz 
összes oldottanyag-tartalma a felszíntől számított körülbelül 2200–2300 méteres 
mélységközig, mely alatt csökkenést mutat. A vizekben körülbelül 1200 méter felszín alatti 
mélységig az uralkodó anion a HCO3

–, 1200–2000 méteres mélységközre nem állnak 
rendelkezésünkre vízminőségi adatok, majd körülbelül 2000 méter alatt a Cl– a jellemző 
anion. 
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16. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység  
függvényében a vizsgálati terület felszín alatti vizeiben 
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1.3.4 A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.3.4.1 Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén (CH)-kutatás (MBFH JELENTÉSTÁR). A terület 
szempontjából legjelentősebb, már visszaadott területekről készült dokumentációk fontosabb 
adatait a 6. táblázat adja meg (17. ábra, 1. melléklet). 

 

6. táblázat. Vonatkozó korábbi szénhidrogén-kutatási területek, fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a 
területre 

MBFH 
adattári 

szám 
Dátum Jelentés címe Engedélyes 

T.20101 1998 
Molnár János, Horváth Zsolt, Móriné Németh Ildikó 
39. sz. Tarany –Dél-Rinyaújlak –  szénhidrogén kutatási zárójelentése. 

MOL Rt. 

T.20104 2000 
Horváth Zsolt, Kovács Illés, Sőreg Viktor, Szilágyi Imre 
121. számú Péterhida – szénhidrogén engedélykérelem 

MOL Rt. 

T.20113 2000 
Horváth Zsolt, Molnár János, Móriné Németh Ildikó 
76. sz. Komlósd – szénhidrogén kutatási zárójelentése.  

MOL Rt. 

T.20345 1998 
Bardócz Béla, Bokor Csaba 
93. sz. Vízvár Észak-Tarany – szénhidrogén engedélykérelem 

MOL Rt. 

T.20349 1999 
Bokor Csaba, Szilágyi Imre 
116/A,B Mecsek-Nyugat – szénhidrogén engedélykérelem 

MOL Rt. 

T.21697 2006 
Holoda Attila 
121. számú Péterhida – Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás 

MOL Rt. 

T.21721 2004 
Szilágyi Imre, Szelényi János 
121. számú Péterhida – helyzetjelentés és kutatási engedély 
meghosszabbítási kérelem 

MOL Rt. 

T.22331 2011 
Horváth Zsolt 
121. számú Péterhida – szénhidrogén kutatási zárójelentése 

MOL Rt. 

Ad.2437 2011 
Hámorné Vidó M., Madarasi A., Tóthné Makk Á., Scholtz P., Uhrin A. 
Szakértői vélemény a Barcs–Lenti–Letenye–Csurgó szénhidrogén-kutatási 
terület zárójelentéséről (MBFH–ELGI Együttműködés) 

 

T.22490 2011 
Kutatási zárójelentés a Lenti–Letenye–Csurgó–Barcs szénhidrogén-kutatási 
területre (I., + CD). 

 

 
A területre jelenleg nem esik egyetlen hatályos szénhidrogén-kutatási terület sem. A 

környező kutatási területeket 17. ábra és a 6. melléklet jeleníti meg (MBFH BÁNYÁSZAT, 
2012.11. 10.). 

1.3.4.2 Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területekhez potenciálisan rendelkezésre álló földtani, 
geofizikai, fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Földtani, Geofizikai és Bányászati 
Adattárában (FGBA). A fontosabb jelentéseket a 6. táblázat listázza. 

A felhasználható anyagok egy része üzleti titok (zárt minősítésű). 
Az MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (FGBA) a területről 
rendelkezésre álló jelentéseket számbavettük (MBFH Jelentéstár, MBFH Geológiai 
megkutatottság). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk és külön táblázatba 
gyűjtöttük: szénhidrogén-kutatás, geotermia, mélykutatás, illetve az érzékenység–

terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó anyagok. Ezeket feltételezhető fontosságuk szerint 
minősítettük is (a függelékben található 47. táblázat, 48. táblázat). 
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17. ábra. Korábbi szénhidrogén-kutatási zárójelentések által érintett területek 

 

1.3.4.3 Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFH FÚRÁSI MEGKUTATOTTSÁG, MFGI 
EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS, MFA, KÚTKATASZTER, HÉVÍZKÚTKATASZTER). 

A területen 65 db 500 méternél mélyebb fúrás található (MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI 

ADATBÁZIS , 7. táblázat, 7. melléklet). 65 db fúrás harántolta a pretercier aljzatot (8. táblázat). 
 

7. táblázat. A 500 m-es mélységet  meghaladott fúrások a vizsgálati területen (MFGI) 

Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum 

2523 Babócsa B–2 2383,3 518525,17 78430,54 110,76 1955 

8180 Barcs B–2 736 526373 69545 110,5 1959 

8187 Barcs Barcs.Ny–3 4200 521350,46 68904,49 106,21 1981 

8188 Barcs Barcs.Ny–1 3920 519309,38 69010,19 107,34 1979 

8189 Barcs Barcs.Ny–2 4262 517933,89 69111,53 108,6 1981 

8190 Barcs Barcs.Ny–4 3483 522460,4 68742,94 105,51 1982 

8191 Barcs Barcs.Ny–5 4200 516349,55 70788,87 108,33 1983 

8192 Barcs Barcs.Ny–6 4101 522869,13 68086,85 105,68 1983 

8193 Barcs Barcs.Ny–7 4200 520329,92 68957,34 107,35 1984 

8194 Barcs Barcs.Ny–8 4100 519823,67 70093 106,71 1984 

8222 Barcs Barcs.Ny–9 4221 522566,47 69202,78 105,11 1985 
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Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

Z 
(m) Dátum 

32185 Darány Dar–1 2449,5 538023,88 75287,69 133,52 1976 

32186 Darány Dar–2 2474,5 537530,39 74085,32 132,2 1977 

32188 Darány Dar–4 2300 538178,08 76478,22 136,62 1977 

32189 Darány Dar–5 2400 537158,69 75845,85 137,64 1977 

32190 Darány Dar.K–1 2402,5 540679,56 72486,3 121,48 1980 

32191 Darány Dar.Ny–1 2700 532640,25 73616,73 128,72 1979 

32192 Darány Dar.Ny–2 2700 534381,45 72022,51 124,33 1980 

53640 Görgeteg-Babócsa GB–1 2009,5 520653,36 79092,67 121,69 1954 

53642 Görgeteg-Babócsa GB–11 1882 522565,11 78198,93 123,04 1956 

53646 Görgeteg-Babócsa GB–14 2122 521822,56 77481,52 122,69 1958 

53648 Görgeteg-Babócsa GB–16 1947,5 523269,27 77274,97 123,07 1958 

53650 Görgeteg-Babócsa GB–18 2059,7 524103,8 76748,65 123,64 1958 

53652 Görgeteg-Babócsa GB–2 2170,2 519243,51 78672,64 112,81 1954 

53653 Görgeteg-Babócsa GB–20 2204 523285,23 76375,18 124,97 1959 

53655 Görgeteg-Babócsa GB–22 2151 524974,99 76746,63 119,5 1959 

53656 Görgeteg-Babócsa GB–23 2300 523215,54 75845,67 122,12 1960 

53657 Görgeteg-Babócsa GB–24 2247,2 524694,28 76070,12 120,71 1960 

53658 Görgeteg-Babócsa GB–25 2418 525896,51 76110,58 124,12 1961 

53659 Görgeteg-Babócsa GB–26 2138,5 524341,72 77662,73 127,28 1960 

53660 Görgeteg-Babócsa GB–27 2431,5 521466,08 76859,69 119,88 1961 

53662 Görgeteg-Babócsa GB–29 2151 523081,92 77859,95 125,37 1981 

53663 Görgeteg-Babócsa GB–3 2248,3 522107,27 79570,99 122,93 1954 

53664 Görgeteg-Babócsa GB–4 2079,58 518010,87 79891,69 120,18 1955 

53665 Görgeteg-Babócsa GB–5 2383,3 518525,17 78430,54 110,76 1955 

53666 Görgeteg-Babócsa GB–6 2328 519696,44 78169,7 122,84 1955 

53667 Görgeteg-Babócsa GB–7 2060 520088,92 79689,91 119,17 1956 

53668 Görgeteg-Babócsa GB–8 1968 521137,04 78315,37 124,76 1956 

53669 Görgeteg-Babócsa GB–9 2376 520219,46 77790,62 122,97 1956 

53677 Görgeteg-Babócsa GB.K–1 2565,5 527989,34 75092,49 127,12 1960 

53678 Görgeteg-Babócsa GB.K–2 2594 528405,15 75726,71 130,07 1961 

53679 Görgeteg-Babócsa GB.K–3 2784 528905,19 76471,14 134,9 1962 

53680 Görgeteg-Babócsa GB.K–4 2549 529229,58 75167,44 128,86 1962 

53681 Görgeteg-Babócsa GB.K–5 2671 530330,04 74450,01 126,14 1963 

53682 Görgeteg-Babócsa GB.K–6 2617 529483,08 75661,72 131,33 1963 

53683 Görgeteg-Babócsa GB.K–7 2484,5 527409,04 75597,56 128,4 1964 

53684 Görgeteg-Babócsa GB.K–8 2656,5 530384,32 75371,92 131,49 1964 

53685 Görgeteg-Babócsa GB.K–9 2705 531210,76 75898,79 128,09 1965 

53686 Görgeteg-Babócsa GB–20/a 1770 523285,24 76360,2 125,05 1985 

53687 Görgeteg-Babócsa GB–30 1990 525423,75 77050,77 124,22 1985 

53688 Görgeteg-Babócsa GB–31 1900 518952,29 79460,68 111,49 1985 

53690 Görgeteg-Babócsa GB.K–10 2350 528216,92 75423,45 127,72 1985 

81466 Komlósd Kom–1 2964 521406,06 74490,01 107,12 1966 

85402 Kálmáncsa Kál–2 1802 539287,84 78675,25 135,08 1960 
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Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

Z 
(m) Dátum 

121234 Rinyaújlak Rúl–3 2800 528071,18 79089,82 139,29 1981 

133920 Szulok K–2 1383 533342,08 78068,97 145,86 1959 

133921 Szulok K–3 2854 533334,08 78068,97 145,86 1959 

133923 Szulok Szu–1 2784,4 532236,39 77537,86 141,56 1959 

133924 Szulok Szu–2 1383 533342,08 78068,97 145,86 1959 

133925 Szulok Szu–2/a 2854 533334,08 78068,97 145,86 1959 

133926 Szulok Szu–3 2676,5 532499,55 78487,09 146,27 1961 

251759 Péterhida Phida–1 3761 514979,45 75083,38 117,7347 2001 

259987 Komlósd Kom–2 2967 518995,6 74878,55 108,68 1989 

260504 Barcs B–37 1317,8 526327,08 69581,76 109,88 1905 

280553 Barcs NY–7 4200 520327 68935 112 0 
 

8. táblázat. Pretercier aljzatú fúrások a vizsgálati területen (MFGI, 47 db) 

Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum 

2523 Babócsa B–2 2383,3 78430,54 518525,2 110,76 1955 
8187 Barcs Barcs.Ny–3 4200 68904,49 521350,5 106,21 1981 
8188 Barcs Barcs.Ny–1 3920 69010,19 519309,4 107,34 1979 
8189 Barcs Barcs.Ny–2 4262 69111,53 517933,9 108,6 1981 
8191 Barcs Barcs.Ny–5 4200 70788,87 516349,6 108,33 1983 
8192 Barcs Barcs.Ny–6 4101 68086,85 522869,1 105,68 1983 
8193 Barcs Barcs.Ny–7 4200 68957,34 520329,9 107,35 1984 
8194 Barcs Barcs.Ny–8 4100 70093 519823,7 106,71 1984 
8222 Barcs Barcs.Ny–9 4221 69202,78 522566,5 105,11 1985 

32185 Darány Dar–1 2449,5 75287,69 538023,9 133,52 1976 
32186 Darány Dar–2 2474,5 74085,32 537530,4 132,2 1977 
32188 Darány Dar–4 2300 76478,22 538178,1 136,62 1977 
32189 Darány Dar–5 2400 75845,85 537158,7 137,64 1977 
32190 Darány Dar.K–1 2402,5 72486,3 540679,6 121,48 1980 
32191 Darány Dar.Ny–1 2700 73616,73 532640,3 128,72 1979 
32192 Darány Dar.Ny–2 2700 72022,51 534381,5 124,33 1980 
53640 Görgeteg-Babócsa GB–1 2009,5 79092,67 520653,4 121,69 1954 
53642 Görgeteg-Babócsa GB–11 1882 78198,93 522565,1 123,04 1956 
53648 Görgeteg-Babócsa GB–16 1947,5 77274,97 523269,3 123,07 1958 
53650 Görgeteg-Babócsa GB–18 2059,7 76748,65 524103,8 123,64 1958 
53652 Görgeteg-Babócsa GB–2 2170,2 78672,64 519243,5 112,81 1954 
53655 Görgeteg-Babócsa GB–22 2151 76746,63 524975 119,5 1959 
53656 Görgeteg-Babócsa GB–23 2300 75845,67 523215,5 122,12 1960 
53658 Görgeteg-Babócsa GB–25 2418 76110,58 525896,5 124,12 1961 
53660 Görgeteg-Babócsa GB–27 2431,5 76859,69 521466,1 119,88 1961 
53662 Görgeteg-Babócsa GB–29 2151 77859,95 523081,9 125,37 1981 
53663 Görgeteg-Babócsa GB–3 2248,3 79570,99 522107,3 122,93 1954 
53664 Görgeteg-Babócsa GB–4 2079,58 79891,69 518010,9 120,18 1955 
53665 Görgeteg-Babócsa GB–5 2383,3 78430,54 518525,2 110,76 1955 
53666 Görgeteg-Babócsa GB–6 2328 78169,7 519696,4 122,84 1955 
53667 Görgeteg-Babócsa GB–7 2060 79689,91 520088,9 119,17 1956 
53668 Görgeteg-Babócsa GB–8 1968 78315,37 521137 124,76 1956 
53669 Görgeteg-Babócsa GB–9 2376 77790,62 520219,5 122,97 1956 
53677 Görgeteg-Babócsa GBK–1 2565,5 75092,49 527989,3 127,12 1960 
53680 Görgeteg-Babócsa GB.K–4 2549 75167,44 529229,6 128,86 1962 
53681 Görgeteg-Babócsa GB.K–5 2671 74450,01 530330 126,14 1963 
53682 Görgeteg-Babócsa GB.K–6 2617 75661,72 529483,1 131,33 1963 
53683 Görgeteg-Babócsa GBK–7 2484,5 75597,56 527409 128,4 1964 
53684 Görgeteg-Babócsa GB.K–8 2656,5 75371,92 530384,3 131,49 1964 
53685 Görgeteg-Babócsa GB.K–9 2705 75898,79 531210,8 128,09 1965 
81466 Komlósd Kom–1 2964 74490,01 521406,1 107,12 1966 
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Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) Dátum 

85402 Kálmáncsa Kál–2 1802 78675,25 539287,8 135,08 1960 
121234 Rinyaújlak Rúl–3 2800 79089,82 528071,2 139,29 1981 
133921 Szulok K–3 2854 78068,97 533334,1 145,86 1959 
133925 Szulok Szu–2/a 2854 78068,97 533334,1 145,86 1959 
133926 Szulok Szu–3 2676,5 78487,09 532499,6 146,27 1961 
259987 Komlósd Kom–2 2967 74878,55 518995,6 108,68 1989 

 
Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA  szerint 117 fúrás esik a 

területre (9. táblázat). 
 

9. táblázat. Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrásnyilvántartása szerint a területre eső fúrások 

Település MBFH 
azonosító 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Dátum Mélység 
(m) 

MBFH  
dokumentáció 

Szulok Szu–2 78069,54 533342,16 145,18 1959 1383 1722/2mf 
Barcs GB–20/A 76360,86 523285,49 124,37 1985 1770   
Kálmáncsa Kál–2 78675,77 539287,87 134,4 1960 1802 503/3mf 
Csokonyavisonta GB–11 78199,58 522565,37 122,36 1956 1882 259/14mf, T.1225 
Babócsa GB–31 79461,31 518952,59 110,81 1985 1900   
Istvándi HHE.Istvándi.1 76375 539126 130,82 2009 1900 2214/1,1CD 
Csokonyavisonta GB–16 77275,62 523269,52 122,39 1958 1947,5 259/20mf, T.1225 
Babócsa GB–8 78316,01 521137,49 124,08 1956 1968 259/11mf, T.1225 
Barcs GB–30 77051,4 525423,97 123,65 1985 1990   
Babócsa GB–1 79093,31 520653,64 121,01 1954 2009,5 259/4mf, T.1225 
Csokonyavisonta GB–13 78113,79 523562,64 125,69 1957 2017,5 259/17mf, T.1225 
Csokonyavisonta GB–18 76749,32 524104,03 122,96 1958 2059,7 259/22mf, T.1225 
Babócsa GB–7 79690,54 520089,22 118,49 1956 2060 259/10mf, T.1225 
Istvándi HHE.Istvándi.5 77095 541709 123,42 2009 2065 2214/2,1CD 
Babócsa GB–4 79892,33 518011,19 119,5 1955 2079,58 259/7mf, T.1225 
Komlósd GB–14 77482,17 521822,83 122,01 1958 2122 259/18mf, T.1225 
Csokonyavisonta GB–26 77663,38 524341,94 126,6 1960 2138,5 259/30mf, T.1225 
Barcs GB–22 76749,23 524981,58 118,82 1959 2151 259/26mf, T.1225 
Csokonyavisonta GB–29 77860,58 523082,17 124,69 1981 2151 259/49mf 
Babócsa GB–2 78673,3 519244,82 112,13 1954 2170,2 259/5mf, T.1225 
Barcs GB–20 76375,86 523285,49 124,29 1959 2204 259/24mf, T.1225 
Barcs GB–24 76070,79 524694,51 120,03 1960 2247,2 259/28mf, T.1225 
Somogyaracs GB–3 79571,63 522107,52 122,25 1954 2248,3 259/6mf, T.1225 
Istvándi Dar–4 76478,78 538178,09 135,94 1977 2300 1967/4mf 
Barcs GB–23 75846,35 523215,8 121,44 1960 2300 259/27mf, T.1225 
Babócsa GB–6 78170,36 519696,73 122,16 1955 2328 259/9mf, T.1225 
Barcs GB–K–10 75424,09 528217,1 127,04 1985 2350   
Babócsa GB–9 77791,27 520219,73 122,29 1956 2376 259/12mf, T.1225 
Babócsa GB–5 78431,21 518525,48 110,08 1955 2383,3 259/8mf, T.1225 
Istvándi Dar–5 75846,43 537158,71 136,96 1977 2400 1967/5mf 
Zádor Dar–K–1 72486,91 540679,53 120,8 1980 2402,5 1967/7mf 
Barcs GB–25 76111,23 525896,71 123,44 1961 2418 259/29mf, T.1225 
Komlósd GB–27 76860,34 521466,37 119,2 1961 2431,5 259/31mf, T.1225 
Istvándi Dar–1 75288,27 538023,89 132,84 1976 2449,5 1967/1mf 
Darány Dar–2 74085,92 537530,41 131,52 1977 2474,5 1967/2mf 
Barcs GB–K–7 75598,21 527409,22 127,72 1964 2484,5 259/39mf, T.1612 
Barcs GB–K–4 75168,1 529229,74 128,18 1962 2549 259/36+mf, T.1225 
Barcs GB–K–1 75093,15 527989,52 126,44 1960 2565,5 259/33mf 
Barcs GB–K–2 75727,35 528405,33 129,39 1961 2594 259/34mf 
Barcs GB–K–6 75662,37 529483,24 130,65 1963 2617 259/38mf, T.1612 
Csokonyavisonta GB–K–8 75372,58 530384,46 130,81 1964 2656,5 259/40+mf, T.1612 
Barcs GB–K–5 74450,66 530370,2 125,46 1963 2671 259/37mf, T.1426 
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Település MBFH 
azonosító 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Dátum Mélység 
(m) 

MBFH  
dokumentáció 

Szulok Szu–3 78487,68 532499,65 145,59 1961 2676,5 1722/4mf 
Barcs Dar–Ny–2 72023,17 534381,54 123,65 1980 2700 1967/8mf 
Barcs Dar–Ny–1 73617,37 532640,36 128,04 1979 2700 1967/6mf 
Csokonyavisonta GB–K–9 74899,36 531210,37 127,41 1965 2705 259/41mf, T.10285 
Barcs GB–K–3 76471,76 528905,33 134,22 1962 2784 259/35mf, T.1225 
Szulok Szu–1 77538,46 532236,49 140,88 1959 2784,4 1722/3mf 
Csokonyavisonta Rul–3 79090,39 528071,34 138,61 1981 2800 2113/3mf 
Szulok Szu–2/A 78069,54 533350,16 145,18 1959 2854 1722/1mf 
Barcs Kom–1 74490,55 521406,18 106,44 1966 2964 1985/1mf 
Péterhida Kom–2 74878,55 518995,6 108 1989 2967   
Barcs Barcs–Ny–4 68743,76 522460,73 104,83 1982 3483 35/8mf 
Bolhó Phida–1 75083,98 514979,73 108,85 2001 3613,24 T.20641(VSP) 
Barcs Barcs–Ny–1 69011,04 519309,77 106,66 1979 3920 35/7mf 
Barcs Barcs–Ny–8 70093,82 519824,04 106,03 1984 4100   
Barcs Barcs–Ny–6 68087,68 522869,45 105 1983 4101   
Barcs Barcs–Ny–3 68905,32 521350,81 105,53 1981 4200   
Babócsa Barcs–Ny–5 70789,71 516349,97 107,65 1983 4200   
Barcs Barcs–Ny–7 68936,08 520327,78 106,67 1984 4200   
Barcs Barcs–Ny–9 69203,59 522566,79 104,43 1985 4221   
Barcs Barcs–Ny–2 69112,39 517934,3 107,92 1981 4262   

 
Az MBFH adattárában (FGBA) jelenleg 2 db, a területre eső fúrás kútkönyve érhető el 

digitális formában (10. táblázat). 
 

10. táblázat. Az MBFH Adattárban (FGBA) digitális formában jelenleg elérhető kútkönyvek 

Települé
s 

Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Mélység 
(m) 

Év Adattári 
azonosító 

Terület 

Istvándi HHE.Istvándi.1 539126 76375 130,82 1900 2009 2214/1 
Vizsgálati 
területen 

Istvándi HHE.Istvándi.5 541709 77095 123,42 2065 2009 2214/2 
Vizsgálati 
területen 

 

1.3.4.4 Geofizikai mérések 

A területen végzett számos geofizikai mérés közül a kutatási mélységtartomány 
szempontjából a szeizmikus, elektromágneses (magnetotellurikus (MT) és tellurikus (TE), 
mély-geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 

A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az MFGI geofizikai felmértségi 
adatbázisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve 
szeizmokarotázs) pedig az MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07.) lettek 
leválogatva. 

A geofizikai felmértséget a 7. melléklet és a 8. melléklet mutatja be. 
A geofizikai felmértséget számszerűen a függelékben található 46. táblázat adja meg. 
 
A terület 92%-át fedi 3D szeizmikus mérés (11. táblázat). 
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11. táblázat. A vizsgálati területet érintő 3D szeizmikus mérések 

Területnév Év Megrendelő Adatgazda Zárójelentés 
adattári száma Megjegyzés 

Barcs-NY 1999 MOL MOL T.20413   

Barcs-DK 2003 MOL MOL 
T.21381 
(adatgyűjtés, feldolgozás) 

D8-112 8mm,  
4 CD 

Heresznye-Vízvár 2006 MOL MOL T.21522 (adatgyűjtés) 1 CD, 1 DVD 

Oresac-Potony 2007 MOL-INA MOL+INA    

Barcs 2008 MHE Kft. MHE 
T.20562, T.22098, 
T.22098 
(adatgyűjtés, feldolgozás) 

D8-112 8mm,  
1 HDD 

 
91 db különböző időben mért 2D szeizmikus szelvény található a területen, eloszlásuk 

közel egyenletes. A területet árintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait a függelékben található 
45. táblázat listázza. Digitális formában 5 db szelvény adata  érhető el az FGBA-ban. 

 
Digitális formában elérhető mélyfúrás–geofizikai mérési adatsorral jelenleg 4 fúrásból 

rendelkezünk (MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis, 12. táblázat. MOL által 1992–98 közt 
mért és az MFGI-ben elérhető fúrások nem találhatók a területen). 

 

12. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati területen és az 5 km-
es környezetében (MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Mélység 
(m) 

Log 
szám Dátum Terület 

Babócsa Ba–K8 518770,4 78698,17 110 230 6 1984 
Vizsgálati 
területen 

Kálmáncsa Kálmáncsa 539200 78600 138 300 5 1983 
Vizsgálati 
területen 

Szulok Szulok 533334 78068,9 146 130 3 1983 
Vizsgálati 
területen 

Komlósd Komlósd–2 518995,6 74878,55 108,68 2967 1 1989 
Vizsgálati 
területen 

 
A vizsgálati területen és környezetében 3 fúrásban VSP, további 8 fúrásban szeizmokarotázs 
mérést végeztek (13. táblázat). 

13. táblázat. VSP, szeizmokarotázs mérések a területen és az 5 km-es környezetben 

Fúrás Jel Enge-
délyes 

Mérés-
típus 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) Év Adattári 

azonosító Terület 

Barcs–Ny–1 
BARCS–
NY–1 

  
szeizmo-
karotázs 

519310 69011,3 107     Vizsgálati területen 

Barcs–Ny–7 
BARCS–
NY–7 

MOL 
(OKGT) 

VSP 520328 68936,3 107 1985   Vizsgálati területen 

Barcs–Ny–7 
BARCS–
NY–7 

  
szeizmo-
karotázs 

520328 68936,3 107     Vizsgálati területen 

Barcs–Ny–8 
BARCS–
NY–8 

  
szeizmo-
karotázs 

519824,3 70094 107     Vizsgálati területen 

Darány–1 DAR–1   
szeizmo-
karotázs 

538024,1 75288,4 134     Vizsgálati területen 

Darány–3 DAR–3   
szeizmo-
karotázs 

539919,4 68498,7 110     
5 km–es 
környezetben 

Darány–Ny–1 DAR–NY–1   
szeizmo-
karotázs 

532640,6 73617,5 129     Vizsgálati területen 

Görgeteg–
Babócsa–17 

GB–17   
szeizmo-
karotázs 

517665,2 79147,5 123     
5 km–es 
környezetben 

Görgeteg–
Babócsa–K–1 

GBK–1   
szeizmo-
karotázs 

527989,8 75093,3 130     Vizsgálati területen 
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Fúrás Jel Enge-
délyes 

Mérés-
típus 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) Év Adattári 

azonosító Terület 

Komlósd–2 KOM–2 
MOL 
(OKGT) 

VSP 518995,6 74878,5 109 1989   Vizsgálati területen 

Lakócsa–1 
LAKÓCSA
–1 

MOL Rt. VSP 
546985,1
4 

65201,33 102,5 2005 T.21437 
5 km–es 
környezetben 

Péterhida–1 PHIDA–1 MOL Rt. VSP 
514979,7
3 

75083,98 109,5 2001 T.20641 Vizsgálati területen 

Rinyaújlak–3 RUL–3   
szeizmo-
karotázs 

528071,6 79090,6 139     Vizsgálati területen 

Szulok–2/a SZU–2/A   
szeizmo-
karotázs 

533350,4
5 

78069,72 146     Vizsgálati területen 

Vízvár–3 VIZ–3   
szeizmo-
karotázs 

511702,7 82700,3 130     
5 km–es 
környezetben 

Kastélyosdombó
–1 

Kado.1 MOL Rt. VSP 
539492,1
9 

68003,61 107,5 2005 T.21525 
5 km–es 
környezetben 

Potony-1 Potony-1  VSP 
540907.1
5 

65211.8 102.69  T.22467 
5 km–es 
környezetben 

 
7 magnetotellurikus (MT) mérési pont található a területen. 
A gravitációs mérések sűrűsége változó, a pontsűrűség az országos átlag alatti 

(1,7 pont/km2). 
38 db nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) található a területen. 
A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS és GULYÁS (2006), a 

tellurikus vezetőképesség-térképet MADARASI és VARGA (2000) publikálta. 
 

1.4 A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 
előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet 

érintő felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, 
és a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása, vízbázis védőterületek 

és védőidomok megadása 
 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű 
anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (ez a 
legfrissebb hivatalos állomány). 

Az értékelés során, mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak 5 km-es 
környezetét figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében 
a vizsgálati területen túlra is terjedhet. 

1.4.1 Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1 Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Dráva részvízgyűjtő egységhez tartozik. A terület és 5 km-es 
környezete két felszíni vízgyűjtő alegységet fed le, a Rinya-mente (3-2) és a Fekete-víz (3-3) 
vízgyűjtő alegységeket. 

A 14. táblázat mutatja be a területre eső felszíni vízfolyás víztesteket, amelyek között 
10 dombvidéki meszes és 3 síkvidéki meszes víztest található. A terület több száz további – 
víztest kategórián kívüli – vízfolyással sűrűn behálózott. Állóvíz víztest sem a vizsgálati 
területen, sem annak 5 km-es környezetében nem található. Víztest kategórián kívüli állóvizek 
közé tartozik a területen és környezetében további 42 tározó, 10 holtág, 5 természetes tó és 
1 bányató. 
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14. táblázat. A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Vízgyűjt ő 
alegység 

*Babócsai-Rinya AEP288 természetes–dombvidéki  3–2 
*Barcs–Komlósdi-Rinya AEP305 természetes–dombvidéki  3–2 
*Dráva alsó AEP438 módosított–síkvidéki  3–3 
*Fekete-árok AEP474 természetes–dombvidéki 3–2 
Gyöngyös (főág) felső AEP542 természetes–dombvidéki 3–3 
Gyöngyös (főág) és mellékvízfolyásai AEP544 módosított–dombvidéki 3–3 
*Gyöngyös (Nyugati ág) felső AEP546 módosított–dombvidéki 3–3 
*Gyöngyös (Nyugati ág) alsó AEP547 módosított–síkvidéki  3–3 
*Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak AEP548 természetes–dombvidéki  3–2 
*Korcsina-főcsatorna és mellékvízfolyásai AEP705 természetes–síkvidéki  3–3 
*Rigóczi-patak AEP925 természetes–dombvidéki 3–2 
*Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág AEQ051 természetes–dombvidéki 3–2 
*Zimóna-patak AEQ151 természetes–dombvidéki 3–2 

      *-gal jelölt víztestek a vizsgálati területen belül helyezkednek el 
 

Az 18. ábra a vizsgálati terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntetve a 
felszíni víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 

 
18. ábra. Felszíni vízhasználat a területen és a felszíni vízgyűjtő alegységek (VGT) 

 

1.4.1.2 A terület felszín alatti víztestei 

A terület legnagyobb része regionális leáramlási zónában helyezkedik el. A vizsgálati 
terület nyugati, valamint 5 km-es környezetének déli része azonban regionális feláramlási 
régió (15. táblázat).  
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15. táblázat. A területre és annak 5 km-es környezetére eső  
felszín alatti víztestek 

A víztest neve Víztest 
azonosító 

Terület 

Rinya-mente – vízgyűjtő sp.3.2.1 területen 
Feketevíz-vízgyűjtő sp.3.3.1 területen 
Dráva-völgy Barcs alatt sp.3.3.2 5 km-es körzet 
Dráva-völgy Barcs felett sp.3.2.2 területen 
Rinya-mente – vízgyűjtő p.3.2.1 területen 
Feketevíz-vízgyűjtő p.3.3.1 területen 
Dráva-völgy Barcs alatt p.3.3.2 5 km-es körzet 
Dráva-völgy Barcs felett p.3.2.2 területen 
Délnyugat-Dunántúl pt.3.1 területen 
Mecseki termálkarszt kt.1.8 5 km-es körzet 

 
A területet és környezetét 4, a felszín alatti tér felső 20–40 m-ét reprezentáló sekély 

porózus víztest és 4, hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) porózus víztest érinti. Ezek a 
Rinya-mente-vízgyűjtő (sp.3.2.1 és p.3.2.1); a Fekete-víz-vízgyűjtő (sp.3.3.1 és p.3.3.1), a 
Dráva-völgy Barcs alatt (sp.3.3.2 és p.3.3.2) és a Dráva-völgy Barcs felett (sp.3.2.2 és p.3.2.2) 
sekély porózus és porózus víztestek (15. táblázat, 19. ábra és 25. ábra). 

30 °C-nál melegebb érintett vízadó a területen a Délnyugat-Dunántúl (pt.3.1) porózus 
termál víztest. 

A vizsgálati terület környezetének keleti határába 2,5 km mélyen belenyúlik a kt.1.8 
Mecseki termálkarszt víztest. 

 

 
19. ábra. A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével (VGT) 
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1.4.2 A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások 

1.4.2.1 Felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

Vízkivétel 
Folyóvizekből nem történik ivóvíz célra vízkiemelés; egyéb célú (ipari, öntözési, 

halastavi, rekreációs) vízkiemelés 12 vízfolyás víztestet érint (16. táblázat). 
 

16. táblázat. Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

A vízkiemelés hasznosítási célja Érintett vízfolyás, 
állóvíz Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Babócsai-Rinya  x  x x x  
Barcs–Komlósdi-
Rinya    x x x  

Dráva alsó  x  x    
Fekete-árok    x    
Gyöngyös (főág) 
felső    x x x  

Gyöngyös (főág) és 
mellékvízfolyásai    x x   

Gyöngyös (Nyugati 
ág) felső 

   x x x  

Gyöngyös (Nyugati 
ág) alsó      x  

Gyöngyösi-patak és 
Róka-hegyi-patak     x   

Korcsina-főcsatorna 
és mellékvízfolyásai 

   x x x  

Rigóczi-patak     x   
Zimóna-patak     x   

 
Védett területek 
Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és halászatra, illetve rekreációs célra 

(horgászat, víziturizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek (17. táblázat). Kijelölt fürdőhellyel 
rendelkezik a Dráva alsó felszíni víztest. Nyilvántartott víziturizmus ugyanezen a víztesten 
jellemző. Horgászat mind a folyóvizeken, mind az állóvizeken engedélyezett (ld. 18. ábra). 
 

17. táblázat. Védettséget élvező vízhasználat a területen az érintett víztestek szerint 

Név Kijelölt fürd őhely Víziturizmus Horgászat Halászat 
*Babócsai-Rinya   x  
*Barcs–Komlósdi-Rinya     
*Dráva alsó x x x  
*Fekete-árok   x  
Gyöngyös (főág) felső     
Gyöngyös (főág) és mellékvízfolyásai     
*Gyöngyös (Nyugati ág) felső     
*Gyöngyös (Nyugati ág) alsó   x  
*Gyöngyösi-patak és Róka-hegyi-patak     
*Korcsina-főcsatorna és mellékvízfolyásai     
*Rigóczi-patak     
*Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág     
*Zimóna-patak     

    *-gal jelölt víztestek a vizsgálati területen helyezkednek el. 

 
A 2008. évi nitrátjelentés alapján a terület nyugati fele nitrátérzékeny, a sekély porózus 

víztestek nitráttal szennyezettek. A vizsgálati területen és környezetében tápanyagérzékeny 
terület nincs kijelölve. 
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A vizsgálati területen és környezetében a természetvédelmi szempontból védett területek 
mindegyike egyben (Natura SCI és SPA, nemzeti parki területek) felszín alatti víztől függő 
ökoszisztéma is (FAVÖKO) (18. táblázat). 

 

18. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) a vizsgálati területen és környezetében 

Védett terület típusa Védett terület 
azonosító Védett terület elnevezése 

Nemzeti park 271/NP/96 Duna–Dráva NP 
Sci_Natura2000 HUDD20007 Kelet-Dráva 
Sci_Natura2000 HUDD20056 Közép-Dráva 
Sci_Natura2000 HUDD20008 Ormánsági erdők 
Sci_Natura2000 HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek 
Spa_Natura2000 HUDD10002 Nyugat-Dráva 
Sci_Natura2000 HUDD20051 Darányi borókás 

Természetvédelmi Terület 144/TT/77 Babócsai Basa-kert TT 
Spa_Natura2000 HUDD10008 Belső-Somogy 
Sci_Natura2000 HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő 

Természetvédelmi Terület 143/TT/77 Csokonyavisontai fás legelő TT 
Sci_Natura2000 HUDD20063 Szentai-erdő 

 
Szennyeződések 
A terület felszíni és felszín alatti vizeit érintő pontszerű és diffúz szennyezések területi 

eloszlását a VGT (=Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv) 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–6 térképmellékletei 
alapján mutatjuk be. 

 
Pontszerű szennyezőforrások 
A területen és környezetében elhelyezkedő települések közel fele csatornázatlan. A 

szennyvizet sem a csatornázott, sem a csatornázatlan települések esetében nem 
szennyvíztelepre szállítják. 

A területen található barcsi szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvizet a Zimóna-
patakba vezetik. A bevezetés hatása a befogadó víztestre jelentős (20. ábra, 19. táblázat). 

 

19. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Barcs Barcs – Szennyvíztisztító Telep Zimóna-patak jelentős 

 
A nem kommunális vízbevezetések közül élelmiszeripari szennyvízterhelés érinti a Dráva-

völgy Barcs felett sekély porózus víztestet Barcs közelében. A bevezetés hatása nem jelentős 
az érintett felszín alatti víztestre (20. táblázat). 
 

20. táblázat. Egyéb, nem kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve Hatása a befogadóra 

Barcs 
Dráva Coop Rt. Nyárfás 
szennyvízelhelyezőtelep 

élelmiszeripari sp.3.2.2 nem jelentős 
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20. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a vizsgálati területen és környezetében (VGT) 

A 21. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 
hulladéklerakók bezárásra kerültek 2009-ig. A területen nem található veszélyes és szerves 
hulladéklerakó. Inert hulladéklerakó Barcson található (téglagyári hulladéklerakó). 

 

 
21. ábra. Hulladékgazdálkodás a vizsgálati területen és környezetében (VGT) 
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A 22. ábra a szennyezett területeket és a szennyezés mértékét mutatja. Szénhidrogén-
szennyezést tartanak számon a területen Babócsán, Barcson két helyen és a terület 5 km-es 
környezetében Nemeske közelében. 

 
22. ábra. Szennyezett területek a vizsgálati területen és környezetében (VGT) 

A területen szennyező ipari tevékenység nem jellemző. 
Nagy létszámú állattartás és akvakultúra szórtan fordul elő (23. ábra). 
 
Diffúz szennyezőforrások 
Nitrátterheléssel együttjáró intenzív mezőgazdasági tevékenység elsősorban a terület 

középső és keleti felén jellemző (max. 150 kgN/ha/év). Ezen túlmenően minden települést 
érint nitrátterhelés. A terhelés mértéke a legtöbb településre 20 és 50 kgN/ha/év közötti; az 
északkeleti régió települései esetében azonban akár 150 kgN/ha/év is lehet (24. ábra). A 
foszforterhelés mozaikosságot mutat a területen. A terhelés mértéke a középső területeken a 
legkisebb. A szennyezett területek foszforterhelése átlag 0,1–100 g/év, kis foltokban max. 
1001–10 000 g/év. 
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23. ábra. Ipari létesítmények, káresemények (VGT) 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -
szállítási nyilvántartás 

 
24. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek (VGT) 
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1.4.2.2 Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 
Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 
A vizsgálati területen és annak környezetében a sekély porózus víztestekre szűrőzött kutak 

többsége megfigyelő kút; a többi vizét ivóvízként, mezőgazdasági és egyéb célokra 
használják. A porózus víztestekre szűrőzött kutak többsége termelőkút. Az ivóvízellátást 
többnyire ezek a kutak biztosítják. Egyéb célú (ipari, mezőgazdasági, fürdővízként és egyéb 
termelés) felhasználásuk is jelentős. A hévízkutak hasznosítását a későbbiekben részletesen 
tárgyaljuk. 

A vizsgálati területen és környezetében lévő ivóvízbázisokat a 21. táblázat, illetve 22. 
táblázat mutatja be. A felsorolt vízbázisok legnagyobb része üzemelő, a területen ezeken kívül 
3 távlati ivóvízbázis is ki van jelölve. Az üzemelő vízbázisok rétegvizet termelnek, a távlatiak 
közül 2 (Heresznye–Bolhó és Vízvár–Bélavár) partiszűrésű. A 21 vízbázis védőterületei közül 
9 a területet, 12 pedig az 5 km-es környezetet érinti. A vízbázisok között összesen 10 
sérülékeny, 5 bizonytalan sérülékenységi állapotú és 6 nem sérülékeny vízbázis található. A 3 
távlati ivóvízbázis (Bélavár–Vízvár, Drávagárdony, Heresznye–Bolhó) és Barcs vízbázis 
diagnosztikai vizsgálata elkészült, a védőterületek földhivatali határokhoz igazítottak. Az 
ivóvízbázisok többségénél a védőterületi határok jelenlegi szintje szakértők által becsült. A 
25. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és az ivóvízbázisok védőterületeit ábrázolja. 
 

 
25. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus felszín alatti víztestek az érintett területen 
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21. táblázat. A vizsgálati terület felszín alatti ivóvízbázisai (VI: védőidom; VT: védőterület) 

Vízbázis Kód Státusz Védőterület Vízbázis 
sérülékeny 

Termelt 
víztest 

Érintett 
víztest 

Babócsa ALF786 üzemelő 
csak VI (becsült 

védőterület) 
nem p.3.2.2 

p.3.2.2, 
sp.3.2.2 

Barcs vb. AID234 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 

(számított védőterület) 
igen 

p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

Csokonyavisonta ALF907 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

igen p.3.2.1 
p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

Darány ALF924 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

igen p.3.3.1 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Drávagárdony AID309 távlati csak VI nem 
p.3.3.2, 
sp.3.3.2 

p.3.3.2, 
sp.3.3.2 

Heresznye–
Bolhó 

AID420 távlati VT és VI (azonosak) igen 
p.3.2.2, 
sp.3.2.2 

p.3.2.2, 
sp.3.2.2 

Istvándi ALG097 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

bizonytalan p.3.3.1 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Péterhida ALG522 üzemelő 
csak VI 

(becsült védőterület) 
nem p.3.2.1 

p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

Szulok ALG693 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

igen p.3.2.1 
p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

 
 

22. táblázat. Az 5 km-es határoló terület felszín alatti ivóvízbázisai (VI: védőidom; VT: védőterület) 

Vízbázis Kód Státusz Védőterület Vízbázis 
sérülékeny 

Termelt 
víztest 

Érintett 
víztest 

Bélavár–Vízvár AID244 távlati VT és VI (azonosak) igen 
p.3.2.2, 
sp.3.2.2 

p.3.2.2, 
sp.3.2.2 

Drávagárdony ALF946 üzemelő 
csak VI 

(becsült védőterület) 
nem p.3.3.1 

p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Háromfa ALG060 üzemelő 
csak VI 

(becsült védőterület) 
nem p.3.2.1 

p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

Kálmáncsa ALG133 üzemelő 
csak VI 

(becsült védőterület) 
nem p.3.3.1 

p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Kétújfalu, 
Kétújfalu vb. 

AID465 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Lakócsa vb. AID496 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 
p.3.3.2, 
sp.3.3.2 

p.3.3.2, 
sp.3.3.2 

Merenye ALG362 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

bizonytalan p.3.3.1 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Nagydobsza ALG419 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

bizonytalan p.3.3.1 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Nemeske ALG453 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

bizonytalan p.3.3.1 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

Somogyaracs ALG602 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 
(becsült védőterület) 

bizonytalan p.3.2.1 
p.3.2.1, 
sp.3.2.1 

Vízvár vb. ALG863 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 

p.3.2.1, 
p.3.2.2, 
sp.3.2.1, 
sp.3.2.2 

p.3.2.1, 
p.3.2.2, 
sp.3.2.1, 
sp.3.2.2 

Zádor vb. AID821 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 
p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

p.3.3.1, 
sp.3.3.1 

 
A vízbázisok veszélyeztetettségét 6 vízbázis (Barcs, Bélavár–Vízvár, Heresznye–Bolhó, 

Kétújfalu, Lakócsa, Vízvár, Zádor) esetében lehetett vizsgálni. Ez alapján a vízbázisok 
közepesen veszélyeztetettek, mely abból adódik, hogy a védőterületek több mint 50%-át 
(Lakócsa esetében 80% közeli) belterület vagy mezőgazdasági terület teszi ki. 

Az OGYFI nyilvántartása szerint a területen nem található gyógyiszap lelőhely, valamint 
gyógyhellyé minősített település vagy településrész. A területen 1 ásványvíz- és 1 
gyógyvíztermelő kút található (23. táblázat).  
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23. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút száma EOV Y EOV_X Felhasználás célja Víz kereskedelmi neve 

Barcs *B–37 526327,08 69581,76 fürdési célú gyógyvíz Barcsi 

Babócsa *B–2 518525 78431,82 
fürdő célú ásványvíz, 

gyógyvíz 
 

A *-gal jelölt kutak a vizsgálati területen helyezkednek el. 
A **-gal jelölt a VGT törzslistában szerepel 
 

A vizsgálati terület 4–5 km-es körzetében 3 db 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó 
vizet adó kút található. A termálvizet adó kutak a pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl porózus termál 
víztestekre szűrőzöttek és a létesítéskori beosztás szerinti pliocén összleteket csapolják (mai 
magyar használat szerint ez a pannóniai s.l.-nak, a nemzetközi skála szerint a felső miocén–
pliocénnek felel meg). A kutak szűrőzési mélysége nem haladja meg az 1500 métert. A 
működő kutak hasznosítása elsődlegesen fürdővíz célú. Részletes információkat a kutakról és 
azok hasznosításáról a 24. táblázat és 25. táblázat közöl. A 26. ábra a vizsgálati területen és 
annak környezetében lévő, 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat tünteti fel a 
vízadó felszín alatti víztestekkel. 
 

 
26. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak 

24. táblázat. A vizsgálati területen lévő, létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút 
száma 

EOV Y EOV X 
Szűrőzött 
szakasz 

(m) 

Vízadó 
kora* 

Használa
t 

Kifolyóvíz 
hőmérséklet 

(°C)** 
Térképi jele 

Barcs B–2 526292,2 69611,67 680–722 Pl2 fürdő 34 Bar–2 

Babócsa B–2 518525 78431,82 850–1280 Pl2 fürdő 65 Bab–2 

Szulok  K–3 533350,4 78069,96 940–1215 Pl2 fürdő 56 Szu–3 

Barcs B–37 526327,1 69581,76 1034–1202 Pl2  57 Bar–37 
* a kút létesítése idején használt besorolás, ld. a szövegben a zárójeles megjegyzést 
** kút létesítése idején. 
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25. táblázat. A terület környezetében lévő létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút 
száma EOV Y EOV X Szűrőzött 

szakasz (m) 
Vízadó 
kora* 

Használa
t 

Kifolyóvíz 
hőmérséklet 

(°C)** 

Térképi 
jele 

Gyöngyösmellék, 
Kisdobsza 
Pettend 

K–1 544532,7 73921,55 630–640 Pl2 fürdő 39,5 Pet–1 

Kálmáncsa  K–3 539632,5 80110,05 721–1045 Pl2, Pl1 lezárva 49 Kál–3 

Babócsa B–6 517980,8 80631,61 972–975 Pl2 fürdő 55 Bab–6 
* a kút létesítése idején használt besorolás, ld. a szövegben a zárójeles megjegyzést 
** kút létesítése idején 
 

A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a 
kitermelés célja szerinti lebontásban a 26. táblázat és a 27. táblázat tartalmazza. Elsősorban a 
porózus és porózus termál víztestekből történik vízkivétel; ivóvíz, ipari, mezőgazdasági, 
fürdővíznek és egyéb célokra. 

26. táblázat. A területen és az 5 km-es környezetében jelentett vízkivételek, 1000 m3/év egységben (VGT, 2007-es 
nyilvántartási adatok) 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

Víztest kódja 
ivóvíz ipari energetikai öntözés egyéb 

mezőgazdasági 
fürdővíz egyéb 

termelés 
vissz-

táplálás 

többcélú 
termelés 

összevonva 
összesen 

sp.3.2.1 0    0     0 

sp.3.3.1 0         0 

sp.3.3.2          0 

sp.3.2.2 0    0  1   1 

p.3.2.1 83 3   29  0  127 242 

p.3.3.1 196    167     363 

p.3.3.2 57    0  3   60 

p.3.2.2 883 43   88  0   1014 

pt.3.1 0     345   84 429 

kt.1.8          0 

27. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m3/év)  
a területen és annak 5 km-es környezetében (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest 
típusa 

Szűrőzött szakasz 
mélysége 

A kifolyó víz 
hőmérséklete 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 

(1000 m3/év) 
Sekély porózus  sekélyebb, mint 30 m  1 
Porózus  mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 1679 
Porózus termál mélyebb, mint 30 m magasabb mint 30°C 429 
Termálkarszt  0 

Összesen: 2109 

1.4.3 Határmenti víztestek 

A horvát–magyar határmenti egyeztetések a területre eső víztestek közül a Dráva-völgy 
Barcs alatt és Dráva-völgy Barcs felett sekély porózus és porózus valamint a Délnyugat-
Dunántúl porózus termál víztesteket érintették. ICPDR (International Comission for the 
Protection of the Danube River) szinten kiemelt víztest nincs a területen. Mura–Dráva szinten 
kiemelt vízgyűjtők a Dráva-völgy Barcs alatt és Dráva-völgy Barcs felett sekély porózus és 
porózus víztestek.  
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1.4.4 Monitoring 

1.4.4.1 Felszíni víz monitoring programja 

A felszíni vizekre vonatkozó monitoring program keretén belül 2004-ben referenciahely 
kutatás zajlott a Korcsinya-főcsatornán Lakócsa közelében, valamint Babócsa mellett 
(Babócsai-Rinya). Ezt követően a 2005-ös ökológiai felmérés során 3 (Babócsai-Rinya, 
Dráva, Korcsina-főcsatorna) helyen vizsgálták a felszíni vizeket. A 2008-as hidromorfológiai 
felmérés a Korcsina-főcsatornát vizsgálta Lakócsánál (27. ábra). 

A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoring-helyeket és a vizsgált jellemzőket a 
28. táblázat mutatja be. 

A védett területekre vonatkozó monitoring programot a 29. táblázat tartalmazza. 
 

28. táblázat. Felszíni víz monitoring pontok a területen 
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AIJ471 Babócsai-Rinya 
Babócsai-Rinya 

Nagyatád 
 +  + A/V P/B/M/Z/H H/M/F 

AIJ517 Dráva Dráva Drávaszabolcs +  + + A/E/V P/B/M/Z/H H/M/F 

*AIJ518 Dráva Dráva Barcs +  + + A/E/V P/B/M/Z/H H/M/F 

AIJ656 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina csatorna 
Révfalu 

 +  + A/V P/B/M/Z/H H/M/F 

 
Kémiai vizsgálat elemei: A – alapkémia, E – elsőbbségi anyagok (33-as lista), V – egyéb veszélyes anyagok 
Biológiai vizsgálat elemei: P – fitoplankton, B – fitobenton, M – makrofita, Z – makrozoobenton, H – halak 

Hidromorfológiai mérés elemei: H – hidrológia, M – morfológia, F – folytonosság 
*-gal jelölt monitoring pont a területen található 

 

29. táblázat. Felszíni védett területek monitoring pontjai a vizsgálati területen és környezetében 

Azonosító Monitoring pont neve Víz típusa Védettség 
indoklása 

HU2320132790001547 Barcs szabadstrand felszíni fürdő 

AIJ518 Dráva alsó felszíni  
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27. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai a vizsgálati területen és környezetében 

1.4.4.2 Felszín alatti vizek monitoring programja 

A vizsgálati területen és környezetében a felszín alatti vizeket érintő monitoring program 
keretein belül a porózus termál vízadóról és a termálkarszt vízadóról egyetlen kút sem, a 
sekély porózus vízadókról 14, a porózus vízadókról szintén 12 db kút szolgáltat információt. 
A Délnyugat-Dunántúl porózus termálvíztest monitoringpontjai mintegy 50 km-re északra 
találhatóak a vizsgálati területtől. Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem történhet 
meg, de a 30. táblázat bemutatja a kutak eloszlását aszerint, hogy azok mely víztesteken 
szűrőznek, milyen a monitoring jellege és hogy a vizsgálati területen vagy annak 5 km-es 
körzetében helyezkednek-e el. A 28. ábra mutatja be a felszín alatti víztestek 
monitoringpontjait. 

30. táblázat. Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Területre esik (db) 5 km-es környezetére esik (db) Összesen 
(db) Víztest 

mennyiségi kémiai mennyiségi + 
kémiai mennyiségi kémiai mennyiségi 

+ kémiai  

sp.3.2.1 3 1 0 1 0 0 5 
sp.3.3.1 1 1 0 2 0 0 4 
sp.3.3.2 0 0 0 0 0 2 2 
sp.3.2.2 1 1 1 0 0 0 3 
p.3.2.1 0 1 0 1 1 0 3 
p.3.3.1 0 0 0 0 3 0 3 
p.3.3.2 0 0 0 1 1 1 3 
p.3.2.2 0 0 0 0 1 2 3 
pt.3.1 0 0 0 0 0 0 0 
kt.1.8 0 0 0 0 0 0 0 
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28. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának pontjai a vizsgálati területen és 

környezetében(VGT) 

1.4.5 Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 
víztesteket sztenderd mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 
meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 
itt mutatjuk be. 

1.4.5.1 Felszíni víztestek 

A területet érintő folyóvíz víztestek összesített biológiai állapota 2 esetben jó, 2 esetben 
mérsékelt és 9 esetben gyenge. A fizikai–kémiai elemek szerinti állapot 1 víztestre kiváló, 7-
re jó, 3-ra mérsékelt és 2 esetben ismeretlen. Hidromorfológiai elemek tekintetében 10 víztest 
mérsékelt, 3 pedig gyenge állapotú. A Dráva alsó folyóvíz víztest kémiai állapota jó, a többié 
ismeretlen. A víztestek összesített állapotértékelése megegyezik az ökológiai minősítés során 
megállapított kategóriákkal, amely szerint 2 folyóvíz víztest jó, 2 mérsékelt és 9 gyenge 
állapotú. Fürdővíz kijelölés csak a Dráva alsó folyóvíz víztestet érinti, amely megfelelő 
minősítést kapott. 

A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 31. táblázat mutatja be. 
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31. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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AEP288 Babócsai–Rinya gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 

AEP305 
Barcs–Komlósdi–
Rinya 

gyenge jó gyenge gyenge – gyenge 

AEP474 Fekete-árok gyenge jó mérsékelt gyenge – gyenge 

AEP548 
Gyöngyösi-patak és 
Róka-hegyi-patak 

mérsékelt - gyenge mérsékelt – mérsékelt 

AEP925 Rigóczi-patak gyenge jó mérsékelt gyenge – gyenge 

AEQ051 
Babócsai-
malomárok és 
Terézmajori-ág 

gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 

AEQ151 Zimóna-patak gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 
AEP438 Dráva alsó jó kiváló mérsékelt jó jó jó 

AEP542 
Gyöngyös (főág) 
felső 

mérsékelt jó gyenge mérsékelt – mérsékelt 

AEP544 
Gyöngyös (főág) és 
mellékvízfolyásai 

jó jó mérsékelt jó – jó 

AEP546 
Gyöngyös (Nyugati 
ág) felső 

gyenge jó mérsékelt gyenge – gyenge 

AEP547 
Gyöngyös (Nyugati 
ág) alsó 

gyenge – mérsékelt gyenge – gyenge 

AEP705 
Korcsina-főcsatorna 
és mellékvízfolyásai 

gyenge jó mérsékelt gyenge – gyenge 

1.4.5.2 Felszín alatti víztestek 

A területet érintő felszín alatti víztestek mennyiségi állapota minden esetben jó (32. 
táblázat). 

A minőségi állapotfelmérés alapján két sekély porózus víztest jó, kettő pedig gyenge 
állapotú. A porózus víztestek közül 3 jó és 1 gyenge állapotú. A porózus termál víztest és a 
termálkarszt víztest jó állapotú. A gyenge minősítés oka a sekély porózus víztestek esetében a 
diffúz nitrátszennyezés, valamint egyik esetben a növekvő trendet mutató nitráttartalom, a 
másik esetben pedig a szennyezett ivóvízbázis (triazin és nitrát) és szennyezett felszíni víztest. 
A gyenge minősítést kapott porózus víztesthez (ugyancsak a Fekete-víz vízgyűjtő) 
szennyezett ivóvízbázis védőterület kapcsolódik (33. ábra). 
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32. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  Áramlási viszonyok Víztest  
állapota  

sp.3.2.1 Rinya-mente-vízgyűjtő jó jó - jó jó 

sp.3.3.1 Fekete-víz-vízgyűjtő jó jó - jó jó 

sp.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt jó jó - jó jó 

sp.3.2.2 Dráva-völgy Barcs felett jó jó - jó jó 

p.3.2.1 Rinya-mente-vízgyűjtő jó jó - jó jó 

p.3.3.1 Fekete-víz-vízgyűjtő jó jó - jó jó 

p.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt jó jó - jó jó 

p.3.2.2 Dráva-völgy Barcs felett jó jó - jó jó 

pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl - jó - jó jó 

kt.1.8 Mecseki termálkarszt jó jó - jó jó 

 

33. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest Szennyezett 
termelőkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyeződés a 
víztesten>20% 

Szennyezett  
felszíni víztest  

száma 
Trend Min ősítés 

jele neve komponens komponens nitrát növény-
védőszer 

 komponens  

sp.3.2.1 
Rinya-
mente-

vízgyűjtő 
    x     NO3 gyenge 

sp.3.3.1 
Fekete-víz-
vízgyűjtő 

  
 NO3, SO4, 
EC, triazin 

x   1   gyenge 

sp.3.3.2 
Dráva-

völgy Barcs 
alatt 

            jó 

sp.3.2.2 
Dráva-

völgy Barcs 
felett 

            jó 

p.3.2.1 
Rinya-
mente-

vízgyűjtő 
            jó 

p.3.3.1 
Fekete-víz-
vízgyűjtő 

  
NO3, SO4, 
EC, triazin 

        gyenge 

p.3.3.2 
Dráva-

völgy Barcs 
alatt 

            jó 

p.3.2.2 
Dráva-

völgy Barcs 
felett 

            jó 

pt.3.1 
Délnyugat-
Dunántúl 

            jó 

kt.1.8 
Mecseki 

termálkarszt 
      jó 

1.4.6 Intézkedések és környezeti célkitűzések 

A jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot fenntartása, míg a 
gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot elérése. A Fekete-víz-vízgyűjtő porózus víztest 
esetében a jó állapot 2015-re, a Fekete-víz-vízgyűjtő sekély porózus víztest esetében 2027-re, 
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a Rinya-mente-vízgyűjtő sekély porózus víztest esetében 2027 után érhető el. A vízfolyás 
víztestek többségénél a jó állapot 2027-re vagy ez után érhető el, két esetben 2021-re. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 
intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 
intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8–1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) 
tartalmazzák. 

 

1.5 Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 
jogosultságok 

1.5.1 Geotermikus kutatás (bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg (2012. 11. hó) nincs a vizsgálati területen sem hatályos geotermikus kutatási 
jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület (védőidom). 

1.5.2 Szénhidrogének 

A vizsgálati területre nem esik egyetlen hatályos szénhidrogén-kutatási terület sem. A 
területtel határos (érintkező) jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területeket a 34. táblázat 
és a 6. melléklet mutatja be (MBFH BÁNYÁSZAT , 2012. 11. hó.). 

A területtel érintkezik, ahhoz csatlakozik ÉNy-on a Felsőgóla 160., É-on egy keskeny 
sávban a Mecsek (Ibolya), K-en és DK-en pedig a Mecsek-Ny 116. szénhidrogén-kutatási 
terület. A Görgeteg 148. kutatási terület az 5 km-es környezeten belül található, de 
közvetlenül nem érintkezik a vizsgálati területtel. (34. táblázat, 17. ábra, 6. melléklet).  

34. táblázat. Hatályos szénhidrogén-kutatási területek a vizsgálati terület  5 km-es környezetében (MBFH 
BÁNYÁSZAT) 

Területnév Engedélyes Érvényes -tól -ig Megjegyzés 

Mecsek (Ibolya) – szénhidrogén 
Magyar 
Horizont  2005.06.17 2013.07.12 5 km-es környezetben 

Mecsek-Nyugat 116. – 
szénhidrogén MOL 2000.02.03 2012.05.11 5 km-es környezetben 
Görgeteg 148. – szénhidrogén MOL 2007.10.06 2012.07.10 5 km-es környezetben 
Felsőgóla 160. – szénhidrogén MOL 2010.06.01 2015.08.25 5 km-es környezetben 
  *Magyar Horizont Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 
A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében a hatályos szénhidrogén bányatelkeket a 35. 

táblázat és a 6. melléklet mutatja. 
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35. táblázat.. Hatályos szénhidrogén bányatelkek a vizsgálati területen és 5 km-es környezetében (MBFH 
BÁNYÁSZAT) 

Területnév Engedélyes Nyersanyag 
Tető 
(m 

tszf) 

Talp 
(m 

tszf)) 
Megjegyzés 

Vízvár II. – szénhidrogén MOL  
kőolaj szénhidrogén 
földgáz 140 –2400 

5 km–es 
környezetben 

Darány I. – szénhidrogén 
Magyar 
Horizont szénhidrogén –1700 –2600 vizsgálati területen 

Babócsa IV. – szénhidrogén MOL  
kőolaj szénhidrogén 
földgáz 150 –6000 vizsgálati területen 

Istvándi II. – szénhidrogén 
Magyar 
Horizont szénhidrogén –1200 –1800 vizsgálati területen 

Barcs I. – szénhidrogén MOL  
kőolaj szénhidrogén 
földgáz 110 –4150 vizsgálati területen 

Babócsa III. – szénhidrogén MOL  
kőolaj szénhidrogén 
földgáz 110 –4090 vizsgálati területen 

 

1.5.3 Egyéb nyersanyagok 

Dráva vizsgálati területen és 5 km-es körzetében jelenleg működő nemfémes ásványi 
nyersanyagbányák vannak (homok, kavics, agyag, tőzeg), amelyek területi elhelyezkedését a 
29. ábra, a vonatkozó adatokat a 36. táblázat mutatja (MBFH Adattár). A 37. táblázat. a 
vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi nyersanyagkészletek 
tájékoztató adatait tartalmazza. 

 

 
29. ábra. A vizsgálati területen és környezetében működő ásványbányák és a megkutatott ásványi 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 
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36. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 
T
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e 
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rü

le
te
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1 716800 

Péterhida-
Vitéztelek 
– agyag, 
homok, 
kavics 

2,2426 

agyag, 
homok, 
kavics 
4100; 
4200; 
4300 

Dunai 
Kavicsüzemek 

Kft. 

5186
54 

7271
8 

– 
2009. 
06. 25. 

2014. 
12. 10 

kuta-
tás 

belül 

2 604130 
Barcs I. – 
homok 

0,1246 
homok 
4200 

DRÁVA-
COOP 

Mezőgazdasági 
Termelő-, 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi 

Zrt. 

5240
08 

7023
6 

tájren
-dező 

1995. 
10. 27 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

3 605010 

Pettend I. 
(homok-
bánya) – 
homok 

0,0730 
homok 
4200 

MAGVETŐ 
2003 

Mezőgazdasági 
Kft. 

5435
83 

7352
7 

műkö
-dő 

1996. 
10. 09 

határo
-zatlan 

bánya-
telek 

kívül
,         

( 5  
km-
en 

belül
) 

37. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi anyagkészletek  
tájékoztató adatai 

T
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H
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1 20505501 Pettend 
Pettend I.–

(homokbánya) 
– homok 

Pettend I.–
Homokbánya–

homok 
(Messzelátó dűlő) 

/064/2 hrsz./ 

Falazó 
homok 

4253 543600 73500 
kívül              (5 

km-en belül) 

2 150100001 Barcs 
Barcs I. – 
homok 

Barcs I. – homok 
(Szigecske) 

Falazó 
homok 

4253 524050 70200 belül 

3 150100006 Barcs – 
Dráva 158,5–

160,5 fkm 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 521730 68290 belül 

4 150100007 Barcs – 
Dráva 165,8–

166,5 fkm 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 518130 69530 belül 

6 150101101 Bolhó – Berek 
Érett 
tőzeg 

1321 515390 78520 belül 

7 150101103 Bolhó – 
Dráva 180,5–

182,0 fkm 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 512500 75520 belül 

8 150101104 Bolhó – 
Dráva 184,0–

184,2 és 185,0–
185,5 fkm 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 511820 79120 
kívül              (5 

km-en belül) 

9 150101105 Bolhó – 
Dráva, 183,6–

185,0 fkm. 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 511800 79100 
kívül              (5 

km-en belül) 

10 150106001 Vízvár – 
Dráva 187,0–

191,6 fkm 

Folyami 
beton-
kavics 

4322 510400 82630 
kívül              (5 

km-en belül) 

11 150402001 Háromfa – 0194 hrsz. Lápföld 1328 517910 83220 
kívül              (5 

km-en belül) 
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1.6 A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 
jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 
tiltások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 
megalkotott jogszabályok képezik. 
 
Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a kőolaj, kőolajtermék, földgáz, egyéb gáz- és 
gáztermék 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 
jogszabály állapítja meg.  
 
Fogalom meghatározások 

49.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 
szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, 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 védett 
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 állásfoglalásukban 
írják elő. 

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

2.1 A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 
geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok  

2.1.1 Szénhidrogén-földtani és teleptani jellemzők 

2.1.1.1 A terület szénhidrogén-földtani megismerése 

 
A vizsgálati területen a MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Rt.) már az 1930-as években 

végzett Eötvös-ingás, gravitációs és mágneses geofizikai méréseket, valamint a Carter Co. 
szeizmikus, az EUROGASCO pedig gravitációs méréseket (KŐRÖSSY 1989). Később az 
ELGI és az OKGT folytatta itt a szénhidrogén-kutatást. Az első eredmény a szuloki Szu–1. 
fúrás alsó pannóniai képződményeiben talált kis kőolaj akkumuláció volt. A térségben az első 
szénhidrogén telepeket 1957-ben a vizsgálati területtől kissé ÉNy-ra Heresznyénél fedezték 
fel. Majd a vizsgálati területen belül 1961-ben Görgeteg–Babócsa, 1979-ben Barcs-Nyugat és 
Darány körzetében tártak fel földgáz- és kőolaj telepeket. Ezek mellett a terület közelében 
Vízvárnál és Homokszentgyörgynél is ismertek szénhidrogén-telepek, indikációk. 1976-tól a 
korszerű, digitális műszereket alkalmazó szeizmikus kutatással a terület nagy részét 
felmérték. 1980–81 során magyar–jugoszláv együttműködés keretében folyt a kutatás. A 
közelmúltban, 2011 során zárult le a MOL Nyrt. kutatása a Péterhida területen (HORVÁTH et 
al. 2011), és a Magyar Horizont Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kutató munkája a 
Barcs-Nyugat blokk területén (MHE 2008). A MOL a 3D szeizmikus mérések és 
kutatófúrások lemélyítése mellett direkt szénhidrogén kutató méréseket is alkalmazott (talajok 
radon-tartalmának mérése, mikromágneses mérés, elektromágneses frekvenciaszondázás) és a 
szomszédos horvát terület földtani adatait is feldolgozta, amelyeket az INA NAFTAPLIN-tól 
megkapott. 

2.1.1.2 A terület szénhidrogén-földtani rendszere  

2.1.1.2.1 Szénhidrogén anyakőzetek 

A vizsgálati területen feltárt szénhidrogének elsősorban a környező területekről 
vándorolhattak ide, ahol a nagy mélységben (3000–5000 m mélyen) elhelyezkedő aljzaton 
érett miocén üledékes kőzetek települnek. Ezek mellett a mezozoos karbonátok magas 
szervesanyag-tartalmú összletei is potenciális anyakőzetként vehetők számításba (HORVÁTH et 
al. 2011).  

A környező területeken mélyült fúrások geokémiai vizsgálati eredményei alapján a kárpáti 
korú pelitek elsősorban gázképző, alárendelten olajgeneráló jó minősítésű anyakőzetek, 
termikus érettségük az olajablaknak felel meg. A badeni pelitek szervesanyag-tartalma 
megfelelő és szintén jó szénhidrogén-anyakőzetek. Szerves anyaguk a pirolízis szerint kevert 
II. és III. típusú. Kitűnő potenciállal rendelkező olajanyakőzetek is akadnak köztük. A badeni 
karbonátok, amelyek jelentős terrigén hatást tükröző érett szerves anyagot tartalmaznak, 
megfelelő minősítésű gázgeneráló anyakőzetet képviselnek.  

Az „alsó pannóniai” (Peremartoni Formációcsoport) karbonátok, illetve mészmárgák nagy 
része a szerves széntartalom alapján megfelelő-, harmadrésze pedig jó anyakőzet. Mivel ez a 
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karbonátos kifejlődés az alsó pannóniai képződmények legidősebb, legmélyebben 
elhelyezkedő, legérettebb része, ezért lokálisan effektív anyakőzetként is számításba vehető. 
Szervesanyaga elsősorban III. típusú. A termikus érettség az olajablaknak, a 2500 m-nél 
mélyebb részeken az intenzív generálódásnak megfelelő. Az alsó pannóniai pelitek szerves 
széntartalma megfelelő anyakőzetre utal. A vizsgált mintáknak azonban csak a harmada 
megfelelő, és csupán 8%-a jó, vagy nagyon jó minősítésű. Az utóbbiak biztosan auchtochton 
szervesanyaga az olajablaknak megfelelő érettségű. Az „felső pannóniai” (Dunántúli 
Formációcsoport) pelitek terrigén szerves anyagot tartalmazó éretlen kőzetek. Szerves 
széntartalmuk átlagértéke alacsony, csak a maximális értékek megfelelők, ezért szénhidrogén 
potenciáljuk alacsony (HORVÁTH et al. 2011).  

A mélyebb medencerészekben a 0,5–1,5 TOC értékkel rendelkező miocén agyagok, 
agyagmárgák és alsó pannóniai bázismárga már bőven az olaj, sőt a gázképződési ablakba 
kerültek. A paleozoos képződmények azonban túlérettek, magas vitrinit reflexiós értékkel 
rendelkeznek (karbon: Ro=3,3–3,6%, perm törmelékes kőzetek: Ro=2,4%), ezért az ezekből 
generálódott szénhidrogének már elmigráltak az intenzív lepusztulás során (JÁRAI et al. 2011). 

A Dráva-medence szerves geokémiai, illetve szénhidrogén képződési értékelésével 
SZALAY , KONCZ (1980), BARIC et al. (1998), ALAJBEG et al. (1990, 1996), valamint BADICS, 
VETŐ (2012) foglalkoztak.  

A Dráva-medencében a badeni üledékek a peremzónában 2,1 km, a mélyzónában 2,8 km 
mélységben vannak a kőolajképződés kezdetét jelző mélységben, a kőolajképződés főzónáját 
2,4–2,8 km, illetve 3,2–3,7 km mélyen érik el. A gázképződés fő fázisát a kárpáti üledékek 
érték el a peremeken 3,8–4,0, a mélymedencében 5,0–5,3 km mélyen (30. ábra, SZALAY , 
KONCZ 1980).  

 
30. ábra. A Dráva-medence genetikai zónái mély és magas szerkezeti helyzetben (SZALAY, KONCZ 1980)  

 
A Dráva-medence süllyedés- és éréstörténeti modelljét a határon túli részek vizsgálata 

alapján BARIC et al. (1998) készítették el (31. ábra). 
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2.1.1.2.2 Migráció 

A területen a preneogén tárolókban található szénhidrogén telepekbe elsősorban a 
medencealjzat bontott felszínén, és annak repedezett permeábilis részein keresztül történhetett 
a migráció, de a neogénen belüli migráció sem zárható ki. A terület északi szomszédságában a 
pannóniai üledékes kőzetekben található telepek esetében a migráció módja nem tisztázott, de 
feltehetően abban nagy szerepe volt a pannóniai képződményeket átszelő vetőknek. Az aljzat 
morfológiáját és a szomszédos horvátországi telepek (Molve, Kalinovac, Stari Gradac) 
fluidumainak paramétereit figyelembe véve DNy–DDK-i irányból történő migráció 
valószínűsíthető (HORVÁTH et al. 2011).  

A területen az eltérő minőségű szénhidrogének előfordulása is több irányból történt 
migrációra utal. Az eltérő összetételű és különböző fáciesű anyakőzetekből más-más típusú 
szénhidrogén generálódott, amit a medencesüllyedés is befolyásolt. A fő migrációs útvonal a 
Dráva-medence határon túlra eső mélyebb részéről É, ÉK felé irányul, és a főként magas 
éghető gáz tartalmú szénhidrogének a magaslatokon halmozódtak fel. Ezért jelentős laterális 
és vertikális vándorlás feltételezhető. A vetők menti migráció elsősorban a kőolajtelepek 
kialakulásában játszott fontos szerepet. A vizes közegű migráció mellett más migrációs 
mechanizmus is szerepet kapott a szénhidrogének felhalmozódásában (SZALAY , KONCZ 
1980). A geokémiai adatok szerint a másodlagos migráció a csapdák kialakulását követően a 
késő miocén idejére tehető (JÁRAI et al. 2011).  

A migrációt a medencealjzat, illetve a pannóniai fekü morfológiája, az azokon kialakult 
helyi maximumok, a maximumok felett létrejött települt álboltozatok, a litológiai váltásból 
származó impermeábilissá válás, a tárolóösszletek hirtelen elvégződése, kiékelődése, a 
tektonikai elemek (vetők) záró hatása, a kapilláris nyomási viszonyok, és a nyomásrendszerek 
is befolyásolták. 

 

2.1.1.2.3 Tárolókőzetek 

A vizsgálati terület tárolókőzetei (HORVÁTH et al. 2008, 2011, JÁRAI et al. 2011): 
A medencealjzatban:  

– paleozoos kőzetek bontott zónái (sokféle közepes fokú metamorf kőzet és nem 
metamorf karbonátos kőzetek, pl. Barcs-Nyugat), 

– mezozoos kőzetek bontott zónái  
A Dráva-medence neogén porózus medencekitöltésében:  

– prepannon miocén képződmények (pl. Barcs-Nyugat), 
– alsó pannóniai bázismészmárga (pl .Darány-Nyugat),  
– alsó pannóniai homokkövek (pl. Görgeteg-Babócsa, Darány),  
– felső pannóniai homokkövek (pl. Görgeteg-Babócsa).  

A terület legfontosabb tárolókőzetei az alsó pannóniai homokkövek, amelyek 14 és 25% 
közötti porozitással rendelkeznek, míg az alárendeltebb felső pannóniai tárolók 
homokköveinek porozitása 25% körüli (VÖLGYI et al. 1985). Az alsó pannóniai 
bázismészmárga és a badeni tömött karbonát tárolók másodlagos porozitása tektonikus 
eredetű (JÁRAI et al. 2011). 
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31. ábra. A Dráva-medence süllyedés- és éréstörténeti modellje (BARIC et al. 1998) 

2.1.1.2.4 Zárókőzetek 

A zárókőzeteket a helyi nyomásviszonyok mellett impermeábilis kőzetek alkotják. Ezek 
elsősorban márgák, agyagmárgák és aleurolitok, amelyek vékony betelepülései lokális zárást, 
vastag rétegei pedig regionális zárást biztosítanak.  

A preneogén medencealjzat bontott zónáiban elhelyezkedő tárolók telepeit miocén pelites 
üledékes kőzetek zárják. A pannóniai homokkövekben található szénhidrogéntelepek esetében 
az azokat fedő pannóniai agyagos összletek biztosítják a zárást (HORVÁTH et al. 2011). Az 
alsó pannóniai alsó részén települt mészmárga nemcsak anyakőzet és tárolókőzet, hanem 
zárókőzet is egyben (JÁRAI et al. 2011).  

2.1.1.2.5 Csapdázódás 

A vizsgálati területen a szénhidrogének sztratigráfiai, tektonikai és litológiai csapdákban, 
valamint ezek kombinációjából kialakult csapdákban halmozódtak fel. 

A csapdák kialakulása a középső miocén posztrift szakaszban kezdődhetett. A szerkezeti 
csapdák létrejötte a pannóniai kompressziós fázis kiemelkedéseihez köthetők. A mélyebbről 
elvándorolt szénhidrogének a tároló kőzetbe jutva az aktuális morfológiai viszonyoknak 
megfelelően jutottak el végleges csapdázódási helyeikre. 1999-ig ezek a szerkezeti csapdák 
képezték a kutatások célpontját a területen. A 3D szeizmikus kutatás elterjedésével azonban 
már a sztratigráfiai csapdák és a kombinált csapdák is kimutathatóvá váltak (JÁRAI et al. 
2011). 

2.1.1.3  Teleptani viszonyok 

A vizsgálati területen megismert fontosabb telepek:  
Görgeteg–Babócsa: alsó pannóniai homokkövekben földgáz és kőolaj rétegtelepek, felső 

pannóniai homokkőben kőolaj rétegtelep (32. ábra).  
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32. ábra. A Görgeteg–babócsai szerkezet földtani szelvénye (VÖLGYI et al. 1985) 

Barcs-Nyugat: paleozoos karbonátos és metamorf medencealjzati képződményekben, és az 
azokkal helyenként hidrodinamikai kapcsolatban lévő miocén tároló részekben földgáz-
kondenzátum telep, amelynek nagyobb része a magyar határon túl helyezkedik el.  

Darány-Nyugat: az alsó pannóniai alsó részén (esetleg a badeni tetején) települt mészmár-
gában földgáz és kőolaj rétegtelepek (33. ábra).  
 

 
33. ábra. A darányi szerkezet földtani szelvénye (VÖLGYI et al. 1985) 
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A vizsgálati terület ismert szénhidrogén-telepei átlagosan 1004 és 3716 m-es mélység 
között helyezkednek el, 9,8–50,7 MPa nyomás és 69–198 °C-os hőmérséklet uralkodik 
bennük. Legmélyebb helyzetben a paleozoos medencealjzati telep található a Barcs-Nyugat 
területen, amelyre túlnyomás jellemző.  

A telepek földgázában az éghető gáz részaránya 45 és 97% között változik, helyenként a 
gázban sok a nitrogén (39–78%, Darány, Görgeteg-babócsa egyes telepei), illetve számottevő 
a széndioxid-tartalom (15%, Darány). A Barcs-Nyugat területen a gáz H2S tartalma is 
jelentős, ami anhidritből képződhetett termokémiai szulfát reakció során (BARIC et al. 1998). 
A jobb minőségű földgázok fűtőértéke 37–42 MJ/m3. A feltárt kőolajok között intermedier és 
parafin jellegű is van, sűrűségűk 0,76–0,87 t/m3 (VARGA et al. 1973, VÖLGYI et al. 1985, 
JÁRAI et al. 2011, KÓKAY et al. 1987)  

A vizsgálati terület a Dráva-medence szénhidrogén provinciához tartozik, amelyben 
Horvátországba is átnyúló (Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Ferdinandovac) jelentős földgáz 
és kondenzátum felhalmozódások ismertek. Ez egy ÉNy–DK csapásirányú és észak felé 
emelkedő aljzatú pászta, amely a Görgeteg–babócsai gerincen éri el a legmagasabb helyzetét. 
A területen két szénhidrogén felhalmozódási övezet helyezkedik el (JUHÁSZ et al. 1997). Az 
egyik a Vízvár–Darány regionális kőolaj- és földgáz-felhalmozódási övezet, ahol az aljzati 
gerinc fölött boltozódó pannóniai homokkő tároló szintjeiben szabadgáz, gázsapkás kőolaj és 
kőolajtelepek találhatók (Vízvár, Heresznye, Görgeteg–Babócsa, a horvátországi részen 
Ferdinandovac). A másik övezet az előzővel közel párhuzamosan, attól délre található, és a 
Dráva-depresszió közepén húzódó aljzatszerkezeti kiemelkedésekhez kapcsolódó (Molve-
Kalionovac)–Barcs-Ny regionális földgáz-akkumulációs zóna. Ennek a több tíz kilométer 
hosszúságú szerkezetsornak a nagy része Horvátország területén húzódik. A szénhidrogén 
telepek tektonikai elemekkel határolt aljzatban helyezkednek el (Barcs-Nyugat, a 
horvátországi részen pl. Stari Gradac).  

Az eddig feltárt és termelésbe vont mezők szénhidrogén vagyonának ismeretében a 
vizsgálati terület szénhidrogén-földtani szempontból földgázra és kőolajra nézve is 
perspektivikus, gazdaságos előfordulások felfedezésének reményében érdemes a további 
kutatásra.  

2.1.2 A terület szénhidrogén vagyona 

A vizsgálati területen feltárt szénhidrogén vagyon 

A szénhidrogén-kutatás tényleges, illetve várható eredményét tükrözi a feltárt, illetve 
reménybeli vagyon számítása, becslése. Az ásványvagyon mennyiségi osztályozására 
vonatkozó fogalmakat a tanulmányban a BÁNYATÖRVÉNY  alapján értelmeztük (lásd: 2.1.2.3. 
fejezet). 

Geofizikai módszerekkel azonosított, de fúrással fel nem tárt tárolószerkezet 
vagyonbecslésekor figyelembe kell venni, hogy a számításhoz szükséges értékek 
bizonytalansággal terheltek, a megadott értékek valószínűségi változókként értelmezhetőek.  

Fúrásokkal feltárt szénhidrogénvagyon készletszámítása volumetrikus becsléssel történik. 
A tárolókőzetből kitermelhető szénhidrogén felszíni viszonyokra számított mennyisége az 
alábbi képlet szerint számítható:  

 
V(CH)=Tárolótérfogat*Porozitás*Szaturáció(CH)*1/Formáció térfogati faktor*Kihozatali 

tényező. 
 
Amennyiben a kutatófúrás lemélyült és szénhidrogén talált, a termelési teszt 

eredményeiből, folyamatos termeltetés esetén a kitermelt mennyiség időbeni adatsorából és a 
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tárolóparaméterek időben változó adataiból anyagmérleg számítással becsülhető az egyes 
telepek kitermelhető készlete. 

A területen feltárt konvencionális szénhidrogén mezők kezdeti földtani vagyonát a 38. 
táblázat foglalja össze. A Heresznye és a Vízvár lelőhelyek a vizsgálati területen kívül, annak 
5 km-es környezetében helyezkednek el. 

38. táblázat: A vizsgálati terület és közvetlen környezete lelőhelyei és kezdeti ásványvagyonuk (MBFH 
Ásványvagyon nyilvántartás, 2011) 

Szénhidrogé
n lelőhely 

Felfedezé
s éve 

Telepek 
száma 

Kezdeti 
földtani 

kőolaj (kt) 

Kezdeti 
földtani 
földgáz 
(Mm 3) 

Kezdeti 
kitermelhet
ő kőola (kt) 

Kezdeti 
kitermelhet
ő  földgáz 

(Mm 3) 

Barcs-Nyugat 1979 1 0,0 1647,0 0,0 1054,3 

Darány 1979 3 55,3 8,6 11,1 4,0 
Darány-
Nyugat 1979 2 566,7 0,0 113,4 0,0 
Görgeteg-
Babócsa 1961 15 42,8 1899,6 8,6 1448,9 

Heresznye 1957 10 38,4 80,5 5,5 60,0 

Vízvár 1969 28 490,7 872,4 21,4 419,7 

Összesen   1193,9 4508,1 160,0 2986,9 
 

Összességében tehát a vizsgálati területen és közvetlen közelében 2011-ig felkutatott 
konvencionális földtani szénhidrogénvagyon mennyisége közelítően 1,2 Mt kőolaj és 4,5 Mrd 
m3 földgáz. A Barcs-Nyugat, a Görgeteg-Babócsa és a Heresznye lelőhelyekről folyik 
szénhidrogén-termelés a műszaki üzemi terveknek megfelelően. 

A terület reménybeli ásványvagyona 

A már ismert és még felfedezésre váró szénhidrogén telepek feltételezhetően a területet 
délről övező, nagyobb részben az országhatáron kívüli mélyárok felől töltődhettek fel.  

A szénhidrogén anyakőzetéből elmigrált kőolaj és földgáz mennyiségét meg lehet 
becsülni ún. térfogat-genetikai módszerrel, az anyakőzetek elterjedésének, effektív 
vastagságának, az eredeti szerves széntartalom mennyiségének ismeretében, illetve konkrét 
laboratóriumi mintaelemzések (Rock-Eval pirolízis) birtokában. A becslés bizonytalansággal 
terhelt, ugyanakkor a bemenő paraméterek alkalmas megválasztásával tájékozódhatunk a 
várható készletnagyságról (SCHMOKER, 1994). 

 
A vizsgálati területre vonatkozó jelenlegi készletbecslést a 39. táblázat mutatja be. A 

legfontosabb érett anyakőzetként számon tartott képződményeket (részben a miocén, 
pannóniai korú Endrődi Márga Formáció legalsó, mészmárga tagozata, illetve főként az 
idősebb miocén, kárpáti és badeni korú pelites üledékek) a fentebb már említett mélyebb 
medencerészekben feltételezzük, ahonnan a generálódott szénhidrogének viszonylag rövid 
migrációs útvonalon elérhették a tároló képződményeket. A generáló képződmények 
elterjedését az Endrődi Márga esetében 50 km2-ben, az idősebb miocén képződményekre 150 
km2-ben adtuk meg, a képződmények mélység- és vastagságtérképeinek áttekintése alapján. A 
potenciálisan hatékony generáló képződmények effektív vastagságát a kárpáti-badeni és a 
pannóniai képződmények esetében 50, illetve 20 méternek vettük. Az eredeti átlagos szerves 
szén (OTOC – original total organic carbon) tartalmat súlyszázalékban 15, illetve 10 %-ban 
adtuk meg. Az anyakőzetek eredeti szénhidrogén generáló szerves anyagból, a kerogénből, a 
TOC egy-egy – a generáló szerves anyag típusától függő - része kőolajjá, más része éghető 
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földgázzá alakul, ennek becsült részarányait a táblázat mutatja. A migráció és a csapdázódás 
hatékonyságát szintén a táblázat tartalmazza, ezzel az értékkel fejezzük ki azt, hogy a 
szénhidrogén az anyakőzetből kilépve a másodlagos migráció útvonalán tárolókőzetbe jutva 
csapdázódott. A tárolókőzetből kinyerhető szénhidrogén aránya kőolaj esetében mintegy 
15%, földgáz esetében 65% a területre vonatkozó termelési adatok szerint. 

A fenti paraméterekkel végzett számítás alapján a generált és felhalmozódott kőolaj 
mennyisége (földtani vagyon) felszíni, normál állapotra vonatkoztatva 7,5 M m3 (6,3 M t, 
0,85t/m3), a földgázé 9,4 Md m3. A kitermelhető készlet ettől kevesebb, illetve ebből le kell 
vonni az eddig fúrásokkal feltárt szénhidrogének kitermelhető mennyiségét ahhoz, hogy a 
területen még várható prognosztikus vagyon mennyiségét megkapjuk. A reménybeli 
szénhidrogének kitermelhető mennyisége így 0,8 M t kőolaj és 2,7 Md m3 földgáz. 

A keletkezett szénhidrogének becslése jelentős bizonytalansággal terhelt, hiszen ismerni 
kell az anyakőzetek tényleges kiterjedését, mélységszintenkénti effektív vastagságát és 
érettségi paramétereit, a migrációs irányokat, a felhalmozódás, illetve a generálódott 
szénhidrogének szétszóródásának arányait és számos más összetevőt, amely a szénhidrogének 
vándorlását befolyásolja az anyakőzettől a jelenkori tároló szerkezetekig. 

39. táblázat: Reménybeli szénhidrogénvagyon becslése a Dráva területre 

A Dráva terület Mértékegység Számítás 
Kárpáti és 

badeni 
anyakőzetből 

Pannóniai 
anyakőzetből 

B Az anyakőzetek szerves anyagának térfogata 

B1 
Az anyakőzet(ek) elterjedési 
területe km2 (106 m2)  150 50 

B2 
Össz. effektív  
anyakőzetvastagság  m  50 20 

B3 
TOC (teljes szerves 
széntartalom) súly%/100  0,015 0,010 

B4 
OTOC/TOC (eredeti/jelenlegi 
TOC) %  1,2 1,0 

B5 
OTOC (eredeti teljes szerves 
széntartalom) 106 m3 B1*B2*B3*B4 135 10 

C Migrált és felhalmozódott kőolaj térfogata 

C1 Nettó generált kőolaj arány %/100 %OTOC/100 0,1 0,05 

C2 
Migráció és felhalmozódás 
hatékonysága %/100  0,2 0,1 

C3a 
Kőolaj térfogata (standard, 
felszín) földtani 106 m3 B5*C1*C2*2,71 7,32 0,14 

C3b 
Kőolaj tömege (standard, felszín) 
földtani 106 tonna C3a*0,85 6,22 0,12 

  Reménybeli kitermelhető kőolajmennyiség 

C4 Kihozatal (kőolaj) %/100  0,15 0,15 

C5a 
Kőolaj térfogata (standard, 
felszín) kitermelhető 106 m3 C3a*C4 1,10 0,02 

C5b 
Kőolaj tömege (standard, felszín) 
kitermelhető 106 tonna C3b*C4 0,93 0,02 

C6 Ismert kezdeti földtani vagyon 106 tonna adott 1,19 

C7 
Ismert kezdeti kitermelhető 
vagyon 106 tonna adott 0,16 

C8a Reménybeli földtani kőolaj 106 tonna sumC3b-C6 5,14 
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A Dráva terület Mértékegység Számítás 
Kárpáti és 

badeni 
anyakőzetből 

Pannóniai 
anyakőzetből 

C8b 
Reménybeliföldtani kőolaj 
térfogata 106 m3 C8a*1/0,85 6,05 

C9a Reménybeli kitermelhető kőolaj 106 tonna sumC5b-C7 0,79 

C9b 
Reménybeli kitermelhető kőolaj 
térfogata 106 m3 C9b*1/0,85 0,93 

D Migrált és felhalmozódott földgáz térfogata 

D1 Nettó generált földgáz arány %/100 %OTOC/100 0,1 0,1 

D2 
Migráció és felhalmozódás 
hatékonysága %/100  0,2 0,2 

D3 
Földgáz térfogata (standard, 
felszín) 106 m3 B5*D1*D2*3025 8767,5 605,0 

  Reménybeli kitermelhető földgázmennyiség 
D4 Kihozatal (földgáz) %/100  0,65 0,65 

D5 
Földgáz térfogata (standard, 
felszín) kitermelhető 106 m3 D3*D4 5308,9 393,3 

D6 Ismert kezdeti földtani vagyon 106 m3 adott 4508 

D7 
Ismert kezdeti kitermelhető 
vagyon 106 m3 adott 2987 

D8 Reménybeli földtani földgáz 106 m3 sumD3-D6 4264 

D8 Reménybeli kitermelhető földgáz 106 m3 sumD5-D7 2715 
 
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 migráció 
szempontjából kitüntetett felület. A migrációs felületek mentén jelentős számú, a jelenlegi 
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. 

 

2.1.2.1 Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak 

 
A vizsgálati terület szénhidrogén vagyonával kapcsolatos kifejezéseket a 

BÁNYATÖRVÉNY  ide vonatkozó 49. §-a szerint alkalmztuk. A fogalmak az alábbiak: 
• „Ásványvagyon” az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és 

minőségét földtani, valamint bányaműszaki és -gazdasági szempontok alapján 
becsléssel vagy számítással határozzák meg. 

• „Kutatási terület”: a koncessziós szerződésben vagy a kutatási jogot adományozó 
határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására 
körülhatárolt terület. 

• „Lel őhely” az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, 
telep, lerakódás). 
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• „Szénhidrogén mező”: egy vagy több, szakmailag igazolható módon ugyanazon 
földtani szerkezethez vagy szerkezetileg összefüggő, közös hidrodinamikai rendszerű, 
jól lehatárolható rétegtani képződményhez tartozó szénhidrogén telepből álló 
szénhidrogén előfordulás. 

• „Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes 
mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel 
(számbavételi kondíciókkal) - műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül - 
határoznak meg. 

• „Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a 
pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló 
tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető része. 

• „Ipari vagyon” a földtani vagyonnak az a része, amely az adott időpontban 
gazdaságosan kitermelhető. 

 
A törvény végrehajtási rendelete 34. §-a alkalmazásában: 
• „Mező”: a szénhidrogén telepek termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy 

vagy több hidrodinamikai kapcsolatban nem álló szénhidrogén tároló réteget, vagy 
telepet tartalmazó földtani térség külszíni vetülete. 

 
A Bányatörvény 49. §-a értelmében „Nem hagyományos eredetű és különleges eljárással 

kitermelhető szénhidrogén” az olyan szénhidrogén, amelyet a szénhidrogén-képződés 
feltételeit biztosító üledékes anyakőzet pórusaiban létrejött szénhidrogén felhalmozódásból, 
rendkívül gyenge áteresztőképességű tároló rétegekből, valamely egyedi eljárással, többnyire 
rétegserkentési vagy a szilárdásvány-bányászatban alkalmazott bányászati technológia 
alkalmazásával lehet csak kitermelni.  

A nem-hagyományos vagy nem-konvencionális szénhidrogének előfordulásai a 
hagyományostól egyrészt a felhalmozódás földtani sajátosságai, másrészt a kitermelés 
technológiai lehetőségei alapján különböznek. Ilyen képződmények: pl. tömött homokkövek 
gázai, medenceközépi gázok, pala/márga gázok, szénhez kötött metángáz, olajpalák, 
bitumenek, extra-nehéz kőolajok). A két típus között nem vonható éles határ. A nem-
konvencionális szénhidrogének fő jellemzője, hogy a keletkezett kőolaj vagy földgáz a 
keletkezés helyén, az anyakőzetben, ill. annak közvetlen környezetében marad, 
kitermeléséhez pedig olyan speciális technológiai módszerek szükségesek, mint a 
kőzetrétegek hidraulikus repesztése, és különböző speciális fluidumok, gázok, repedés 
kitámasztó anyagszemcsék bejuttatása a tárolókőzetbe.  
 

A Bányatörvényben nem definiált fogalmak: 
• „készlet” tágabb értelemben az ásványvagyon szinonimájaként használják, szűkebb 

értelemben a bizonyított, gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont (ipari vagyon) 
jelenti. 

• „ reménybeli vagyon”: földtani meggondolások alapján feltételezett vagyon, melyet 
konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük közvetett földtani 
ismeretek alapján valószínűsíthető (= prognosztikus vagyon). 
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2.2 A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység 
megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása 

2.2.1 Felszíni geofizikai kutatás 

A szénhidrogén-kutatás legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrás 
lemélyítése, ezért a fúráspont helyének kijelölését jelentős felszíni geológiai és geofizikai 
információgyűjtés, 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 
értelmezése biztosítja. A szénhidrogén-kutató szakemberek napjainkban döntően a szeizmikus 
mérési eredményekre támaszkodva jelölik ki a potencionális 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 jeleníthető 
meg. 

A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek elő, a földkéreg belső 
határfelületeiről visszaérkező jeleket geofonpontokon elhelyezett műszerek érzékelik és 
(korszerű 3D mérés esetén) többezer csatorna jeleit rögzítik. A nyomáshullám előidézésére 
fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy gépjárműre szerelt vibrátor 
alkalmazásával rezgést keltenek. 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 
területhasználat jellegétől függ, melyet engedélyeztetési eljárásban kell meghatározni. A 
szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, magnetotellurikus 
felszíni, ill. légi geofizikai mérések eredményeire is támaszkodnak a szénhidrogén-kutatás 
során. Ezek a mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, mint a szeizmikus kutatás. 

2.2.2 Kutatófúrások mélyítése 

2.2.2.1 Fúrási, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azt a pontot, ahol indokolt a 
kutatófúrás lemélyítése. Az olajiparban általában a rotary fúrási eljárások használatosak, 
amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrások. Az öblítőközeg általában 
öblítőiszap vagy haböblítés, de 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 6000 m-t (Makó M–7; 6085 m). A 34. 
ábra szemlélteti a fúróberendezés fő elemeit (ALLIQUANDER 1968). 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső 
fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján lévő 
fúró aprítja fel a kőzetet. A fúró az átfúrt rétegek keménységétől függően kopik. A fúrótorony, 
vagy fúróárboc egy függőleges irányban működő csigarendszerrel ellátott nagy teherbírású 
daru, amely azért olyan magas, hogy abban a fúró cseréjéhez szükséges kiépítéskor, (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 hűti a fúrót, felszállítja a 
furadékot, sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegekből a rétegtartalom beáramlását, 
és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiömlő fúróiszapot megszűrik, az abból kinyert 
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furadékot mélység szerint osztályozzák, megőrzik, az iszapot pedig megfelelő kezelés után 
újra felhasználják. 

Nem megfelelő súlyú iszaposzlop esetén bekövetkezhet a lyuk kitörése, amely jelentős 
károkat, balesetet okozhat, és a fúrás tönkremeneteléhez is vezethet. A kútkitörések 
megakadályozására 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 
laboratóriumi 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 módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a megoldásnál 
a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblítőfolyadék segítségével a 
turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukferdítéseknél 
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. A 
Szeged alatt lévő kőolaj- és földgáztelepek letermeléséhez több olyan kutat is fúrtak, amelyek 
talpi horizontális eltérése a felszíni fúróberendezéstől 2000 méter mélységben 1200–
1300 méter. A kitűzött célréteg találati pontossága 30 m sugarú körön belül van. 

Vízszintes fúrásokat a XX. század utolsó évtizedében kezdtek sikeresen alkalmazni egyes 
kiválasztott tárolókban a leművelés hatékonyságának fokozására. Vízszintes fúrásokat 
alkalmazhatnak pl. egy közeli kút mentésére, kitörések során a vízszintes kút segítségével 
lehetséges cementdugózni, a kitörést elfojtani. 

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt 
elhelyezkedő rétegek egymástól történő elszigetelését. Ehhez egymásba csavart, acélból 
készült béléscsöveket cementeznek a fúrólyukba. A felszíntől beépített béléscsöveket és a 
beakasztott béléscsöveket a legbiztonságosabb módon kell beépíteni az előzetesen 
meghatározott sarumélységig, majd el kell cementezni azokat laboratóriumban bevizsgált, 
megfelelő technikával bekevert cementtejjel a felszínig, vagy az előre meghatározott 
mélységig. 

A béléscsövek a következőképpen csoportosíthatók: iránycső, vezetőcső (felszíni 
béléscső), közbenső béléscsőrakat, termelési béléscső rakat, beakasztott béléscső, kitoldó 
béléscső. 
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34. ábra. A fúrótorony és berendezései 

1.emelőmű; 2. erőgép csoport; 3. forgatóasztal; 4. forgatórúd; 5. öblítőfej; 6. rotary horog; 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 
fúrócső; 21. súlyosbítók; 22. görgős fúró (ALLIQUANDER 1968) 

 

A cementpalást szerepe egyrészt a rétegizoláció, a béléscső oszlopok rögzítése, a 
mechanikai szilárdság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, 
a folyadék besajtolás hatékony megvalósításának támogatása, a fluidum migráció 
megakadályozása, a béléscső védelme, valamint a kút élettartamának növelése. 

A klasszikus víz- és/vagy gázbesajtolásos (másodlagos) módszer a többlettermelés 
legkiforrottabb és leginkább alkalmazott módszere, amikor külső energia segítségével gázt 
és/vagy vizet sajtolnak be a kútba, s ez a pórusokból a kis- és közepes viszkozitású kőolajat jó 
hatásfokkal szorítja ki (PÁPAY 2005). 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. A kimerült szénhidrogén-mezők potenciális 
CO2- tárolóként is szóba jöhetnek. 

A mélyszivattyúzást, irányított ferde fúrásokat, inert gázok vagy víz besajtolását igénylő 
technológiák mellett, egyre nagyobb hangsúlyt kaphat hazai vontakozásban az oldalirányú 
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fúrások és a rétegrepesztés alkalmazása különösen az ún. nem hagyományos szénhidrogének 
kutatása és kitermelése kapcsán.  

Az oldalirányú fúrások  – összehasonlítva a függőleges fúrásokkal – hosszabbak, 
nagyobb gépekkel fúrnak, és a kitermelés fokozása érdekében több folyadékot igényelnek a 
hidraulikus repesztéshez. Az eljárás során nagyobb kőzetmennyiséget fúrnak át, ami több 
törmeléket eredményez (durva és finomabb kőzetszilánkok keveréke, ami a fúrásnál 
keletkezik), viszont el is kell távolítani a fúrólyukból. Az oldalirányú fúrások napjainkban is a 
fejlesztés fázisában vannak – ezért a fúrás teljes helyi hatása – nagyobb lehet, mint a 
függőleges fúrások esetében. A kútnak kiképzett fúrólyuk oldalirányú komponensének iránya 
és hossza a helyi földtani viszonyoktól, az elérhető földterülettől, illetve az elérhető 
technológiától függ.  

A hidraulikus repesztés egy speciális folyadék nagy nyomással történő bejuttatása a gáz 
tartalmú képződménybe a kút környéki kőzetek megrepesztése céljából. Ezek a repedések 
biztosítják az útvonalat a kőzetekben rekedt gázoknak, hogy a kúton keresztül a felszínre 
kerüljenek. Víz alapú zselével a repedésekbe természetes vagy mesterséges (pl. kerámia 
gyöngy) homok szemcséket juttatnak, amelyek a repesztés során képződő repedések nyitva 
tartását segítik elő.  

A hidraulikus repesztés és repesztőfolyadék alkalmazása esetén kizárólag a legszigorúbb 
környezetvédelmi és felszín alatti vízvédelmi előírásoknak megfelelően kell eljárni. A felszín 
alatti vizekre, az ivóvízbázisra vonatkozó hatások kapcsán egyelőre igen hiányosak az 
ismeretek. 

A rétegrepesztés folyamatát a 35. ábra szemlélteti. 
Az Európai Parlament állásfoglalásának egyik indítványában 2011-ben szintén 

hangsúlyozza a minimális biztonsági követelmények és a kútfúrás, illetve a hidraulikus 
repesztés biztonság szempontjából kritikus szakaszaiban tartott ellenőrzések szükségességét 
(BOGUSLAV 2012). 

 

35. ábra. Rétegrepesztés folyamata (Heriot-Watt University alapján)  
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2.2.2.2 Fúrás közben alkalmazott egyéb technológiák 

Műszerkabin: 
A fúrási paramétereket mérő, rendszerező és rögzítő műszerkabinok biztosítják a fúrások 

kivitelezésének maximális biztonságát, objektivitását és a szükséges információk optimális 
megszerzését. 

 
Iszapgödör-mentes fúrási technológia: 

Jelenleg technológiai követelmény a környezet megóvása, a szennyezettségi szint 
csökkentése a kőolaj és földgáz-kutak környékén, nem veszélyes folyadékok, 
iszaprendszerek, adalékok alkalmazása. Emiatt már minden fúrásnál zártrendszerű, 
gödörmentes iszapkezelési technológiát alkalmaznak. 
 
Rétegkezelési technológiák: 

– oldószeres kezelések, 
– savas áztatás, 
– mátrix kezelések, 
– savas repesztés, 
– hidraulikus repesztés. 
A rétegkezelési eljárások a szénhidrogének kihozatali hatékonyságát növelik. 

2.2.2.3 Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen vagy a fúrási folyamatot megszakítva 
nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 
lehetséges és szükséges kútgeofizikai vizsgálatok végzése. Ezek célja információszerzés az 
átfúrt rétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum minőségéről és 
szénhidrogéntartalmáról, illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehetőség van a fúrófej 
mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egyidőben mérni a 
kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és néhány formációparamétert 
(elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő többségét azonban kábelen leengedett szondákkal 
végzik, ehhez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így 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 áll 
rendelkezésre. Az egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése 
információt ad a fúrás által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, 
permeabilitásáról, szénhidrogén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a 
kőzetsűrűségről. Lehetőség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a 
vékonyrétegzettség és a rétegek dőlése, repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért 
akusztikus és szeizmikus 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, ill. szénhidrogén-mennyiségi változások. 
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2.3  A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, 
hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása 

A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben 
előírt módon. Ezen zajlik a kútépítéshez, és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 
szükséges anyagmozgatás. A vezeték építések esetén a mezőgazdasági művelésű ágú területen 
végzett ideiglenes anyagmozgatáshoz igénybevett területet a bányakárra vonatkozó 
jogszabály szerint eredeti állapotában helyreállítják. 

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a 
környezetszennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékokat a 
vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállítóval, az 
engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, 
bizonylatolt módon.  

A létesítmények kivitelezése során az energiaellátás tartálykocsikkal a helyszínre szállított 
gázolaj felhasználásával történik. Közvetlenül gázolaj üzemű meghajtás, vagy diesel-
elektromos rendszerű meghajtás kerül kialakításra. A vízellátást tartálykocsikkal a helyszínre 
szállított vízzel oldják meg. Üzemszerű termelés kezdetétől, a termelési technológiától és a 
termelés volumenétől függően energia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére kerülhet sor, 
illetve a terület adottságaitól függően vízkivételi kutat hozhatnak létre. 

 

2.4 A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló 
közlekedési infrastruktúra bemutatása  

A Dráva vizsgálati terület legnagyobb része Somogy megye területére esik, csak mintegy 
5%-a nyúlik át kelet felé Baranya megyébe. 

2.4.1  Közút- és vasúthálózat 

A Dráva vizsgálati terület közút és vasúthálózatát a 36. ábra mutatja be. 
 

 
36. ábra. Dráva vizsgálati terület térségének (Somogy és Baranya megye) közúthálózata (2009) 
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2.4.1.1 Közúti közlekedés 

Elhelyezkedése és viszonylag nehezen átjárható földrajzi határai miatt a Dél-dunántúli 
régió közlekedési szempontból perifériális helyzetben van. A régiót az V. és V/C közúti, az 
V/B és V/C vasúti korridorok érintik. A közúti korridorok a régió peremét érintve haladnak, 
gyorsforgalmi úttá csak az V-ös korridor van fejlesztve. 

Tovább nehezíti a régió külső elérhetőségét az a tény, hogy a határátkelőhelyek az ország 
egyéb határszakaszaihoz képest a Dél-dunántúli régióban helyezkednek el a legritkábban. 

Somogy és Baranya megye közúthálózata a Dráva vizsgálati terület térségében az ország 
többi részéhez képest kevésbé fejlett. Gyorsforgalmi út a vizsgálati területet 50–60 km-nél 
jobban nem közelíti meg. 

A legközelebbi regionális központok: Kaposvár, Nagykanizsa csak kerülő úton 
közelíthetők meg. Közvetlen összeköttetés csak Nagyatád (68-as út) és Szigetvár (Pécs) felé 
valósult meg. (6-os főút). 

A vizsgálati területet és annak térségét az országos közúthálózat gyorsforgalmi-, illetve 
főúti elemei közül a következők érintik: 
 
Autópályák, gyorsforgalmi utak 
Messze a vizsgálati terület határaitól, ÉNy-i irányban, ÉK–DNy-i nyomvonalon halad át az 
M7-es gyorsforgalmi út, mely része a Helsinki V. (Velence–Trieszt–Ljubljana–Budapest–
Lvov) valamint az V/b (Fiume–Zágráb–Budapest) korridoroknak. Ez az út csak kerülővel, 
Nagyatád–Marcali vagy Nagyatád–Iharosberény vonalon közelíthető meg. 
A vizsgálati területtől keletre, Pécs déli peremén kezdődik az M60-as gyorsforgalmi út, mely 
később becsatlakozik az M6-os gyorsforgalmi útba. 
Főutak a vizsgálati terület térségében 
– 6-os számú főút: Barcs–Szigetvár–Pécs 
– 58-as főút: Pécs–Harkány–Drávaszabolcs 
– 61-es főút Nagykanizsa–Böhönye–Kaposvár–Dombóvár 
– 68-as számú főút: Barcs–Nagyatád–Böhönye 

A felsorolt főutak közül kettő halad át a vizsgálati területen. 
A 6-os főút a terület középső részének déli peremétől, Barcsról fut KÉK felé, Szigetvár 

érintésével fut be Pécsre, és így biztosítja az M60-as (M6-os) gyorsforgalmi út 
megközelítését. 

A 68-as főút Szintén Barcsról kiindulva halad észak felé, gyakorlatilag kettéosztva a 
vizsgálati területet. Lábodnál nyugat felé fordul, majd onnan ismét északi irányba. 
Böhönyénél tovább haladva észak felé, Marcalin keresztül elérhetjük az M7-es gyorsforgalmi 
autópályát, vagy Böhönyénél kelet felé fordulva Nagykanizsán át térhetünk rá az M7-es 
gyorsforgalmi autópályára. Barcs ezen kívül nemzetközi határátkelő helyként működik 
Horvátország felé. 

A vizsgálati területen nem halad át, de a térségében, attól északra fut K–Ny-i irányban a 
61-es főút, a Nagykanizsa–Böhönye–Kaposvár vonalon. 

A vizsgálati területtől nagyobb távolságra (kb. 70 km-re) keleti irányban található az 58-as 
főút. Ez É–D-i irányú, és Pécstől kiindulva Harkány–Drávaszabolcs irányába fut, és 
nemzetközi határátkelő helyként szintén Horvátországgal teremt kapcsolatot. 

 
Mellékútvonalak 
A Dél-dunántúli régió mellékútvonal-hálózata rossz minőségű és hiányosan kiépített. 
A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat az 1988/I. a közúti közlekedésről szóló 

törvény rögzíti. Ha a kutatás, ill. kitermelés a felszínre is kiterjedő talajmozgást nem 
eredményez, abban az esetben a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti 
forgalom biztonságát nem veszélyezteti. 
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Az országos és megyei tervekben szereplő közúthálózati fejlesztéseknél, minden 
közlekedési területen és ezek védőtávolságain belül a koncessziós tevékenység általában tilos. 
Amennyiben a rendelkezésre álló útvonal nem felel meg a megnövekedő szállítási és 
közlekedési feltételeknek, a közlekedési hatóság az engedély kiadását a szállítási útvonal 
fejlesztéshez kötheti. Az igénybeveendő szállítási útvonalakon el kell végeztetni az útburkolat 
állapotfelvételét, majd rögzíteni kell az építkezés utáni állapotot, melyek alapján az esetleg 
szükséges javításokat el kell végezni; ezek költségei a beruházót terhelik. Az építési 
szakaszban és az üzemeltetés során a szállítási útvonalaknál a súlykorlátozással érintett utakra 
egyedi behajtási engedélyt kell kérni, ennek megadását a közútkezelő burkolatjavítási, 
burkolaterősítési munkákhoz kötheti. 

Külterületen közút esetében 50 méteren belül történő koncessziós tevékenység vagy 
ásványi anyagok kitermelése, 10 méteren belüli fakivágás, belterületen bizonyos építmények 
építése, átalakítása és nyomvonal jellegű építményekkel kapcsolatos munka csak a közút 
kezelőjének hozzájárulásával lehetséges. 

A helyi közúthálózat részét képező, külterületi pályaszerkezettel nem rendelkező úthálózat 
igénybevételét az útkezelővel minden esetben egyeztetni kell. A vizsgálati területhez új 
útcsatlakozás kialakítása a közútkezelő hozzájárulásával lehetséges. Út megszüntetéséhez (a 
közforgalom elől elzárt magánutak kivételével) a közlekedési hatóság engedélyét is be kell 
szerezni. A kutatási körzetben biztosítani kell a környező ingatlanok és területek zavartalan 
elérhetőségét. 

Az önkormányzati közutakkal kapcsolatban az illetékes önkormányzatokhoz kell fordulni. 
Országos közútfejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, 
Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2 Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőségű. 
Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal-hálózatát (37. ábra). 
 

 
37. ábra. A Dráva  vizsgálati terület térsége (Somogy valamint Baranya megye) vasúti  

közlekedési hálózatának térképe.  

(Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán 2006) 
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Dráva vizsgálati terület és térsége az alábbi, az országos törzshálózati, regionális és egyéb 
vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
alapján besorolt országos törzshálózati, valamint a 2. melléklete alapján besorolt regionális, 
valamint a 3. melléklete alapján besorolt egyéb vasúti pályákat érinti: 

 
Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák: 
– 40 Budapest (Kelenföld)–Pécs 
– 41 Dombóvár–Gyékényes–országhatár 

 
Regionális vasúti pálya:  
– 60 Gyékényes–Barcs–Szentlőrinc 
 
A kutatásra, kitermelésre tervezett terület az alábbi egyéb vasúti pályákat érintheti: 
– 38 Nagyatád–Somogyszob 
– 62 Középrigóc–Villány 
 
A vizsgálati területen ezek közül két vasúti pálya halad át: 
A 60-as számú regionális vasúti pálya a terület ÉNy-i részén lép be, ÉNy–DK-i irányban 

átszeli, majd a déli peremén, Barcsnál keleti irányba fordul, és a terület keleti határán kilépve 
halad KÉK irányban Szigetvár–Pécs felé. 

A 62-es számú egyéb vasútvonal Barcs–Sellye között használatok kívül helyezett, Sellyétől 
Siklós–Villány felé üzemel. Üzemen kívüli szakaszának első része a vizsgálati terület keleti 
részének déli határával párhuzamosan fut. 

A vizsgálati terület térségében az alábbi vasútvonalak találhatók: 
A Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák: a 40-es 

számú, Budapest–Dombóvár–Pécs vasúti pálya, mely a vizsgálati területtől keletre halad. A 
41-es számú vasúti pálya a Dombóvár–Kaposvár Gyékényes vonalon fut a vizsgálati területtől 
északra, hozzávetőlegesen kelet–nyugati irányban, és összeköttetést teremt Horvátországgal, 
Dombóváron keresztül pedig Budapesttel, az ország középső régióival. 

A 38-as, Nagyatád–Somogyszob egyéb vasúti pálya a vizsgálati területtől északra található. 
A régió vasúti hálózata egyenetlen térbeli eloszlású és rossz minőségű. A hálózat teljes 

egészében egyvágányú, a fővonalak utazási sebessége 60–120 km/h, a mellékvonalaké 20–
80 km/h, az üzemi sebesség azonban hosszú szakaszokon ennél is kisebb (Dél-dunántúli 
operatív program, 2007–2013). 

A vasúttal kapcsolatos, alapvető előírásokat számos kormányrendelet és az Országos 
Vasúti Szabályzat rögzíti. 

A közforgalmú vasút szélső vágányától 50 m, környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 
létesítmények esetében 100 m távolságon belül építményt csak külön jogszabályban előírt 
feltételek szerint lehet elhelyezni. Kétvágányú vasút esetében 20 m, egyvágányú vasút 
esetében pedig 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. A vasúti pálya 
keresztezéséhez, ill. védőtávolságon belüli megközelítéséhez minden esetben a vasút 
engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulása szükséges. A közforgalmú és a saját vasutak 
pályája, tartozékai és üzemi létesítményei vonatkozásában a hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklete 
(Országos Vasúti Szabályzat I. kötete) előírásait kell betartani. 

A tanulmánnyal érintett – fentebb felsorolt – vasútvonalak kezelője a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Pécsi Területi Projekt Központ Pécs, 7630 Szabadság u. 39. 
Vasútfejlesztési kérdésekben – az érintett vasútvonalakat illetően – a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Üzletág Fejlesztési Főosztálya (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.) az illetékes. 
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2.4.2 Energiahálózatok 

2.4.2.1 Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia-rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző 
funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét 
képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, a 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 kezelésében vannak. 

A fent ismertetett villamosenergia-rendszernek a vizsgálati terület térségében, csak a 
120 kV-os térségi távvezeték-hálózati elemei találhatók meg (38. ábra). 

A 120 kV-os térségi hálózat távvezeték elemei: 
– (Pécs)–Szentlőrinc–Szigetvár–Barcs 
– Nagykanizsa–Csurgó–Kaposvár 
A vizsgálati területen halad át a (Pécs)–Szentlőrinc–Szigetvár–Barcs 120 kV-os térségi 

hálózat vezeték, mely KÉK felől érkezik, Nagydobsza térségében lépi át a terület keleti 
határát, és KDK felé haladva húzódik át a vizsgálati területen. Végpontja a terület középső 
zónájának déli részén van, Barcsnál. 

A vizsgálati területtől kb. 10–11 km-re keletre, É–D-i irányú nyomvonalon halad a 
Szigetvárt Kaposvárral összekötő 120 kV-os térségi hálózat távvezeték. 

A vizsgálati területtől északra fut K–Ny-i irányban a Nagykanizsa–Csurgó–Kaposvár 
120 kV-os térségi hálózat távvezeték. Ez biztosítja a vizsgálati területtől északra levő 
települések elektromos energia ellátását. 

A térségben elhelyezett nagy/közép feszültségű transzformátor alállomások 
A nagy/közép feszültségű transzformátor alállomások betáplálási pontjai Barcson, 

Csurgón, Nagyatádon, Szigetváron vannak. 
 

 
38. ábra. A Dráva vizsgálati terület villamosenergia ellátásának térképe  

(Somogy megye: Környezetterv Kft, 2011, Baranya megye: OTrtT Eon,Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt., 
valamint Mavir Zrt. 2010. nyomán). A vezeték nyomvonala hozzávetőleges 
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2.4.2.2 Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és 
szilárd energiahordozók aránya elenyésző. 

A gázvezetékrendszer osztályozásának egyik módja a gázvezetékek átmérője alapján 
történik. Eszerint a legnagyobb az  1000 mm vagy annál nagyobb átmérőjű gerincvezeték-
kategória.  

Ennél egy kategóriával kisebb a 600–800 mm átmérőjű vezetékrendszer. 
A következő kategória a 300–500 mm átmérőjű vezetékrendszer. 
A 300 mm-nél kisebb átmérőjű vezetékek helyi igényeket elégítenek ki. 
A 39. ábra alapján a nagyobb átmérőjű (d>300mm) közepes- és nagynyomású 

földgázszállító vezetékek a vizsgálati területet és térségét elkerülik. A térképen ábrázolt 
vezetékek közül a Nagykanizsa–Nagyatád–Babócsa vezeték éri el a vizsgálati terület északi 
határát, Babócsa végponttal, de átmérője kisebb 300 mm-nél. Ez egyben termelési betáplálási 
pont is. 

A térségben ezen kívül csak a helyi, településeket földgázzal ellátó, lakossági igényeket 
kielégítő, kinyomású vezetékek találhatók. Ezek a térképen nem kerültek ábrázolásra. 
 

 
39. ábra. Dráva vizsgálati terület földgázellátásának térképe (FGSZ Zrt. 2010) 

 

2.5 A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási 
vagy energiaellátási cél 

A világ energiaigénye folyamatosan növekszik, a gazdasági, pénzügyi, környezeti 
válságok befolyásoló hatása ellenére is. A globális energiaigény 2100-ra várhatóan több, mint 
a jelenlegi négyszeresére, azaz kb. 1600×1018 J-ra fog nőni (LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010). 
Ezen belül noha csökkenhet a szénhidrogének relatív szerepe (az előrejelzések szerint a 
század közepére 20%-ra, a század végére 15%-ra), az évente felhasznált mennyiség így is 
tovább növekszik, nagy feladatot állítva a termelői iparág elé. 
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A szénhidrogének, mint fosszilis energiaforrások felhasználása nem nélkülözhető, a 
szénhidrogén-vagyon elfogyásának feltételezése pedig rövid távon nem reális. Ma már inkább 
az a tendencia, hogy az európai kitermelés az európai kőolaj és földgáz igény jelentős részét 
kielégítse. A földtani adottságok mellett ennek az is az egyik oka, hogy az új technológiákba 
fektetett jelentős beruházások meghosszabbították a mezők életét és a kitermelést. Az 
Európán belüli kutatásokra és a technológia fejlesztésével együttjáró kitermelés fokozására 
annál is inkább szükség van, mert mind kőolajból, mind pedig földgázból jelentős behozatalra 
szorul jelenleg is a kontinens és az előrejelzések is az import tartós fennmaradását mutatják. 
Az Európai Gazdasági Közösség kőolaj és földgáz igényének, illetve fogyasztásának 
előrejelzését 2030-ig (OGP 2010) a 40. ábra mutatja.  

Abban, hogy az európai kitermelés az itteni kőolaj- és földgázigény jelentős részét 
kielégítse, az importfüggőség csökkenthető legyen, az Európán belüli szénhidrogén-
kutatásnak kulcsszerepe van, mivel a megújuló energiaforrások szerepének növekedése 
egybehangzó előrejelzések szerint jóval lassúbbnak ígérkezik, mint a ma ismert 
szénhidrogénmezők kimerülése (WEO 2011). 

 

 
40. ábra: Az Európai Gazdasági Közösség kőolaj és földgáz igényének, illetve fogyasztásának előrejelzése 2030-

ig (OGP 2010 alapján) 

 
Amíg az Amerikai Egyesült Államok földgáztermelésének mintegy 50%-át mára a nem-

konvencionális gáz adja, Európában a földtani adottságok némileg kedvezőtlenebbek, de így 
is 35 000 Mrd m3-re tehető Európa becsült nem-konvencionális földgázvagyona. A 
legígéretesebb előfordulások (Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, 
Svédországban és az Egyesült Királyságban) mellett, a jelentős készletek tekintetében 
egyelőre nagyobb bizonytalanságú országok (Bulgária, Románia) között jegyzik 
Magyarországot is (OGP 2010). 

Energia felhasználásunkban a szénhidrogének jelentősége kiemelkedő: földgáz esetében 
42%, kőolaj esetében pedig 29%-os arányú volt 2010-ben. 

A hazai szénhidrogén részmedencék reménybeli vagyonának becslése alapján 
Magyarország hagyományos szénhidrogénekre vonatkozó még felfedezetlen, reménybeli 
vagyona 641 millió tonna szénhidrogén, melynek várhatóan nagyobb része földgáz. Jelenleg 
kitermelhetőként megmaradt 23,1 M t kőolaj és 74,0 Mrd m3 földgáz.  
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A hazai szénhidrogén-termelés (jelenleg évi 0,7 M t kőolaj és 3,1 Mrd m3 földgáz) és az 
import adatait összevetve nyilvánvaló, hogy az elmúlt tíz év alatt Magyarország függősége 
kőolajból és földgázból is jelentősen növekedett, és jelenleg a hazai termelés mindössze 10%, 
illetve 25%-át fedezi a fogyasztásnak. A hazai szénhidrogén importfüggőség növekedését a 
40. táblázat mutatja. Ha a jelenlegi termelési ütemet vesszük alapul, az ellátottság kőolaj és 
földgáz esetében is közel 20 évre tehető. A kutatási és kitermelési technológia fejlődésével, 
olyan fokozott hatékonyságú termelési módszerekkel, mint a rétegrepesztés vagy különböző 
fluidumok tárolóba való besajtolása, a fúrásokkal feltárt szénhidrogén-vagyon egyre nagyobb 
része hozható felszínre. 

Magyarország szénhidrogén-vagyonának névleges gazdasági értéke igen jelentős. Hazánk 
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). 
Az ilyen körülmények között előforduló ún. nem-hagyományos szénhidrogének kutatásával 
és kitermelésével kapcsolatban jelentős a várakozás. A Paratethys-medence, ezen belül a 
hazánk területére eső Pannon-medence szervesanyagban gazdag oligocén/miocén üledékei 
jelentenek potenciális palagáz előfordulást (SCHULZ et al. 2010). 

A hagyományos és nem-konvencionális szénhidrogének további kutatása, a tározók 
hatékony felderítése és kitermelése valószínűleg még évtizedekig hozzá fog járulni az ország 
energia- és nyersanyagigényének kielégítéséhez.  

A hazai konvencionális és nem konvencionális szénhidrogén-készletek minél jobb 
megkutatottsága, a kitermelésükre irányuló innováció és módszerfejlesztések, illetve ezek 
támogatása fontos részét képezik a szénhidrogén-vagyongazdálkodásnak és hasznosításnak.  

Az energiaellátás biztonsága és függetlensége nemzetbiztonsági kérdés. A magyarországi 
földgázfogyasztás évente meghaladja a 11 Mrd m3-t, ami a teljes energiafogyasztás kb. 70%-
a. A távfűtéssel együtt ennek a mennyiségnek 45%-a lakossági fogyasztás. A 
villamosenergia-termelés évente 3 Mrd m3 földgázt igényel. Magyarország energiaellátása 
jelentős részben importált energiaforrásokkal történik, ezen belül is különösen jelentős a 
földgáz esetében az egyoldalú függőség. A hazai energiatípusok között a szénhidrogén 32%-
kal van jelen (41. ábra). 

 
 

 
41. ábra: Energia típusok megoszlása Magyarországon 2010-ben 

(Magyar Energia Hivatal http://www.eh.gov.hu) 

A még feltáratlan hazai szénhidrogén-készletek kiaknázása a jövő hazai energiastratégia 
megvalósítását nagyban elősegítheti. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiának való 
megfelelés érdekében is elsősorban a szénhidrogének közül fajlagosan legkisebb CO2-
kibocsátással energiát termelő, és egyéb szennyezőanyagokból is kevesebbet levegőbe juttató 
(így a „XXI. század energiaforrásának” tartott) földgáz felhasználása lehet indokolt. A CO2 
leválasztási és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz még igen hosszú, több 
évtizedes távon is megőrizheti meghatározó szerepét. 
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40. táblázat: Magyarország szénhidrogén importfüggőségének változása (LAKATOS,  LAKATOSNÉ 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 
 

Az Energiastratégia célja nemcsak egy kívánatos energiamix megvalósítása, hanem 
Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság 
versenyképességének, a környezeti fenntarthatóságnak, és a fogyasztók teherbíró 
képességének a figyelembe vételével (NES 2011). 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 gazdasági válság előtti évekre jellemző értéket. A hazai szénhidrogén-
készletek felhasználása megerősítheti a jövő hazai energiamix stratégiájának megvalósítását. 

Ugyanakkor a szénhidrogén ásványvagyon hasznosítási és gazdálkodási célok tárgyalása 
kapcsán, viszonylag széleskörű szakértői egyetértés van abban is, hogy vizsgálni kell, illetve 
figyelembe kell venni a geotermikus energiakutatással–kitermeléssel esetleg közös 
felületeket, úgymint a kétféle bányászati tevékenység földtani közegben bekövetkező 
lehetséges egymásra hatását. Az eredmények segíthetnek a hosszú távú ásványvagyon 
gazdálkodási célok kialakításában. 

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. Ennél 
csak a kőolajnak nagyobb a részesedése. A földgázt a XXI. század energiaforrásának tartják, 
miután felhasználása kényelmesebb, és kevésbé szennyezi a környezetet a többi hagyományos 
energiaforráshoz képest.  

A kőolajnak magas a fajlagos energiatartalma. Aránylag könnyű a kitermelése, a szállítása 
csővezetéken, vasúton vagy hajón, valamint az elosztása és további tárolása is. A kapcsolódó 
infrastruktúra rendelkezésre áll és könnyen fejleszthető. Széles körben alkalmazott ásványi 
erőforrás. A kőolaj fűtőértéke gyakran 50%-kal nagyobb, mint a kőszéné vagy a lignité. Ipari 
felhasználása jelentős. Erőművekben, a műanyaggyártásban kémiai alapagyagként, az autók 
és repülőgépek üzemanyagaként hasznosítható.  

Ásványvagyon gazdálkodási szempontból, a szénhidrogén-kutatást, kitermelést és 
feldolgozást 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 
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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 NyRt.) az ország legjelentősebb vállalataként működik. A 
szénhidrogén-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 
legfontosabb nemzetgazdasági előny az importfüggőség csökkentése. Az ország 
importfüggősége ma mintegy 80%-os. Az importfüggőség mérséklése a zavartalanabb 
szénhidrogén ellátás kockázati tényezőjét is csökkentheti. 

Az energiafüggőség mérséklésének az energiatakarékosság, a megújuló energia nagyobb 
arányú felhasználása, a biztonságos atomenergia, a közlekedési elektrifikációja és a kétpólusú 
mezőgazdaság létrehozása mellett, egyik eszköze az európai energetikai infrastruktúrához 
való kapcsolódás. Ez garantálja a földgáz piaci beszerzési árát, ami mellett a CO2 leválasztási 
és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz továbbra is megőrizheti meghatározó 
szerepét. 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. 

Az EU energia infrastruktúra fejlesztése kapcsán megállapítható, hogy magyar részvétellel 
a Közép-délkelet európai elektromos hálózat (1, kék), az Észak-déli gázhálózat (2, lila) és a 
Déli gáz-korridor (3, piros) kiépítése növelik az ellátás biztonságát, és remélhetőleg 
csökkentik az árakat, ill. fékezik az áremelkedéseket (42. ábra) (MOLNÁR 2011). 
 

 
42. ábra: Földgáz forrás és tranzit diverzifikáció 2015 után (MOLNÁR 2011). 

 
A megvalósuló szénhidrogén-kutatások és a készletek termelésbe állítása rövidebb és 

hosszabb távon is csökkentheti az importfüggőséget. Az adott vizsgálati 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.  
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Az esetleg megvalósuló bányászati tevékenység a nyersanyagokkal kapcsolatos 
szakmakultúra megőrzését és ápolását is elősegítheti, illetve a kapcsolódó erőforrások és 
infrastruktúrák legalább alapszintű megőrzése/fejlesztése kapcsán is kedvező hatást 
eredményezhet.  

A hosszú távú cél nem lehet más, mint hazánk energiafüggőségének csökkentése, a hazai 
gazdaságosan kitermelhető ásványvagyon minél nagyobb arányú igénybevételével. 

A hosszú távú és versenyképes szabályozást, illetve költségvetési támogatást magukba 
foglaló stratégiák kedveznek a további befektetéseknek. Ezek évtizedekkel 
meghosszabbíthatják a kőolaj és a földgáz kitermelést más európai országokhoz hasonlóan 
Magyarországon is. Az olaj- és gázipar erősödése már jelentősen hozzájárult a GDP-hez 
többek között az állami bevételekkel, az adókkal. Ezzel együtt az iparág fejlődése jelentős 
munkahelyteremtést jelent Magyarországon is. (a szénhidrogén iparág 2009-ben egyedül az 
Egyesült Királyságban több, mint 14 milliárd €-val járult hozzá az állami bevételekhez és 
450 000 állást biztosított (OGP 2010). Az olajkitermelés növekedése elő fogja segíteni a régió 
számottevő finomító kapacitását, ezzel az ellátásbiztonságot erősítve. 

2.7  A terhelés várható időtartama 

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 koncessziós 
szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy 
alkalommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. 

2.7.2 A kutatási szakasz időtartama 

A Bányatörvény 14. § (1) szerint 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 szerződés 
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 nyersanyagból 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 döntést hozni a 
kutatófúrások helyének kijelöléséről. A szükséges terepi mérések tervezése, kivitelezése és 
értelmezése egymásra épülő folyamat, időszükséglete legalább egy év. 

A kutatás második szakaszában a kutatófúrás(ok) tervezése, lemélyítése zajlik. A 
kutatófúrás helyszínét elő kell készíteni, oda megfelelő utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a 
fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell szállítani, ennek időtartama 
heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemélyítésének időtartama 
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főképpen a fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek minőségétől függ, illetve 
felléphetnek előre nem várható műszaki problémák. A kivitelezés időtartama hónapokban 
mérhető. A fúrás mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek, szénhidrogén-kutatás 
során vizsgálják a kútba esetlegesen beáramló gáz- és olajnyomokat, beáramlásokat. 
Amennyiben a fúrás produktív zónát tárt fel, az alkalmas szakaszt tesztelik, mérik a beáramló 
szénhidrogén mennyiségét és a fluidumból mintát vesznek. Megfelelő mennyiségű 
szénhidrogén-beáramlás esetén a kút próbatermeltetése következik, melynek időtartama 
néhány nap, esetleg néhány hét. A próbatermelés eredményeképpen megállapítható, hogy a 
feltárt 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, illetve 
feltárt-e a kutatás gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont. A kutatási fázis teljes 
időtartama években mérhető nagyságrendű tevékenység, általában négy év. Amennyiben a 
kutatás nem tárt fel gazdaságilag értékelhető mennyiségű szénhidrogént, de erre az 
eredmények alapján esély van, újabb kutatási periódus indítható. 

2.7.3 A termelési szakasz időtartama 

Amennyiben a kutatófúrásokkal gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont sikerült 
kimutatni, megkezdődik a mező termelésbe állítása. Megtörténik a bányatelek fektetés a 
megismert lelőhelyek területére. A sikeres kutatófúrás környezetében újabb fúrásokat 
mélyítenek az előfordulás kiterjedésének megismerésére, illetve a lelőhely 
szénhidrogénvagyonának kitermelésére. A szénhidrogénekkel együtt kitermelt víz telepbe 
való visszajuttatására 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 10–50%-a, a földgáz esetében 40–80%-a. A kitermelhető 
mennyiséget a kúthozamok és a telepnyomás adatok alapján lehet becsülni, az éves termelési 
adatokat értékelve a hozamcsökkenésből állapítható meg a mező várható élettartama. 
Másodlagos, harmadlagos termeltetési módszerekkel a mező szénhidrogénvagyonának 
kitermelhető része növelhető, élettartama hosszabbítható. Az egyes kutakból való termelés 
költsége szabja meg azt a határt, amíg az egyre csökkenő mennyiségű termelés még 
gazdaságos. A mező termelésbe állításától a felhagyásig terjedő idő nagyságrendje esetenként 
több tíz év. A vizsgálati területen a könnyen feltárható, nagy kiterjedésű mezőket feltehetően 
már feltárták, inkább több, kisebb méretű előfordulás felfedezésére lehet számítani. Ebből 
következően a felfedezett mezők várható élettartamát 20–30 évre becsülhetjük. 

2.7.4 A termelés felhagyását követő időszak 

A mezők letermelése után a kútberendezéseket leszerelik, a kutat lezárják, elcementezik. A 
kút környékét rendezni kell, a feleslegessé vált tárgyakat elszállítják. Esetenként 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 
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gázmennyiség tetszőleges időpontban használható fel. A kiépített tározók élettartama 
évtizedekben mérhető. 

Megemlíthető, hogy a már kitermelt tározók reziduális szénhidrogénje hosszabb időtávon, 
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. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

A szénhidrogén-termelés és kutatás legfőbb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 
ehhez kapcsolódnak a legfőbb bányaveszélyek is, így a három fő bányaveszély: a kútkitörés, a 
tűzveszély és a robbanásveszély. Fő bányaveszélyként számolhatunk a kutak kitörésével, 
amelyek a kutatás, alárendelten termelés, kútjavítás során következhetnek be. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetekre, mert azok rendkívül rövid 
idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. A 
bányászati tevékenységgel összefüggő súlyos ipari balesetek kockázatainak meghatározása 
esetén első sorban a veszélyek azonosítása szükséges, majd meg kell határozni a 
gyakoriságokat és azonosítani kell a következményeket. Ezekből adódik a kockázat 
meghatározása és ennek értékelése. A bányászat során – az ipari gyakorlatban – azon súlyos 
ipari baleseteket kell figyelembe venni, ahol a rendszer integritásának megszűnését követően 
nagy mennyiségű veszélyes anyag, illetve energia szabadul el. 

Mivel a kiáramlott anyagok jelentős részéről elmondható, hogy ezek mérgezőek, 
fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk 
például mérgező felhők, valamint tüzek és robbanások energia-transzportja révén valósul 
meg. A gáz halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a 
légutakon felszívódva mérgeznek. 

A káros hatások forrásának jellemzői lehetnek például a fúrótorony körül kiömlött 
folyékony anyagok kiterjedése, a gázdiszperzió térbeli és időbeli alakulása, a potenciális 
gyújtóforrások jelenléte, a különböző mértékű és eredetű tüzek terhelései, a robbanások 
terhelései (nyomáshullám, repesz). 

Leeső vagy lengő teher okozta ütközések, valamint a teherviselő elemek stabilitásának 
elvesztése is veszélyforrások lehetnek. 

A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív 
intézkedések foganatosítása (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a következők: 

– különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, 
technológiai, kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

– az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 
– a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 
– a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök 

kialakítása és fejlesztése; 
– a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, 

továbbképzése; 
– bekövetkezett kútkitörések, robbanások, tűzesetek alkalmával gyors elhárítás 

megvalósításával a károk csökkentése; 
– a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

 
A vállalkozók fúró- és lyukbefejező berendezésének rendelkeznie kell bányakapitánysági 

(bányahatósági) engedéllyel, így munkavédelmi minősítéssel is. A berendezéseknél 
rendelkezésre kell állnia az előírt mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköznek. A letermelt 
szénhidrogén-telepekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés tervezésekor 
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figyelembe kell venni biztonságtechnikai, illetve gazdasági szempontból. 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 jelentős része a fúrólyuk környezetéhez kötődik. 

A szénhidrogén-tároló környezetében található víztározó rétegek (vízbázisok) 
szempontjából 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 vízbeszerzési szempontból.  

A szénhidrogéntelepek 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 ivóvíz 
tározó rétegekbe is, így azok fokozott veszélyforrásnak számítanak. A letermelt szénhidrogén-
telepekben, az ipari szempontból meddő rétegekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a területen 
létesítendő vízfúrások kútkiképzése során figyelembe kell venni. A felszíni szennyezések 
lehetnek a mezőgazdasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvizekkel, 
közlekedéssel vagy egyéb talajszennyező tevékenységgel kapcsolatosak. 

 

2.8.1 Jogszabályok a környezetvédelemhez 

A magyarországi szénhidrogén bányászatot környezetvédelmi szempontból érintő néhány 
fontosabb jogszabály: 

 
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
– a termőföldről szóló 2010. évi XC. törvény által módosított 1994. évi LV. törvény  
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
– az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv.  
– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet  
– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
– a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 

(VI. 13.) KHVM rendelet 
– mellékletek az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke által kiadott utasítások, 

szabályzatok hatályban maradásáról az 1046/1990. (III. 21.) MT határozathoz 
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
 
A magyarországi szénhidrogén bányászati területen működő vállalkozások számára az 

alábbi fontosabb jogszabályok írják elő a megvalósítandó biztonsági és egészségügyi 
követelményeket:  

– az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és annak végrehajtásáról szóló 5/1993. 
(XII. 26) MüM rendelet 
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– az 1993. évi XLVIII. törvény a Bányászatról és annak végrehajtásáról szóló 203/1998. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 

– a 4/2001.(II.23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egész-
ségvédelmi követelmények minimális szintjéről 

– 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 

Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzat – (a továbbiakban: KFBSZ ) – 
„Fúrás” című fejezetének kiadásáról 

 
A bányászati berendezések, munkaeszközök használatának műszaki-, biztonsági 

előírásaira a KFBSZ-en kívül az alábbi két rendelet tekinthető még a fontosabb irányadó 
jogszabálynak: 

– a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének 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, melyet a 
tevékenység jelentősen befolyásolhat 

A Dráva vizsgálati 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 azokra 
vonatkozó hatások várható nagyságát, vagy jelentőségét is. 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, 
szerkezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, 
valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek 
engedélyezhetőségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet. 

A szénhidrogén-kutatás és termelés környezetre gyakorolt hatásának tárgyalásakor 
elöljáróban meg kell említeni, hogy ehhez a tevékenységhez kapcsolódó fúráspontok 
rendszerint lakott területen kívül kerülnek kijelölésre. A tervezett fúráspontok 300 méter 
sugarú környezetében általában nem található sem lakóépület, sem egyéb, pl. zajtól védendő 
létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelkedően nagy értékű mezőgazdasági területet, 
nemzeti parkot nem érint, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tűzik ki. 

3.1.1 Levegőtisztaság-védelem 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében meg kell állapítani a 
levegőterheltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint mértéke alapján az ország 
területét a légszennyezettség mértéke alapján, a környezetvédelmi és a közegészségügyi 
hatóság javaslatának figyelembevételével, – külön jogszabályban felsorolt – 
légszennyezettségi agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A megállapított zónák típusait a 
fenti rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet tartalmazza az ország területének 
légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolását, a zónacsoportok megjelölésével az 
egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 
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A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében 
felsorolt települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a 
település közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét B, C, D, E, F típusba kell 
besorolni. (Az A csoport: agglomeráció a levegő védelméről szóló jogszabály szerint.) A 
zónák kijelölésénél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1 pontjában felsorolt, 
kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1 pontjában felsorolt 
arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. melléklete a 
zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

 
B csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja. 
C csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték 
között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 

A B és C besorolás a levegőszennyezettség egészségügyi határértékeit meghaladó 
koncentrációt jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály az E és F 
besorolási kategóriákban nem ír elő rendszeres mérési kötelezettséget. A talajközeli ózon 
minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra vonatkozik. 

Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint 
és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

Az országban a levegőminőség mértékének, tér- és időbeli alakulásának megállapítása 
légszennyezettség-méréssel történik. A vizsgálatok telepített, illetve mobil mérőhálózati 
keretek között zajlanak. A drávai vizsgálati területen sem telepített, sem mobil vizsgálati 
típusú levegőminőség mérésekről nincs információnk. Szintén nincs információnk a 
területhez legközelebb eső három város – Barcs, Nagyatád és Szigetvár – levegőminőségéről. 

A szükséges adatok hiányában bemutatjuk a rendeletben felsorolt, az ország egyéb 
területeire vonatkozó – a drávai vizsgálati területre is érvényes – légszennyezettségi adatokat 
(41. táblázat és 42. táblázat). 
 

41. táblázat. A Dráva vizsgálati terület (10. zóna, Somogy és Baranya megye) légszennyezettségi zóna 
besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
Légszennyezettségi zóna kén-  

dioxid 
nitrogén

-  
dioxid 

 szén-  
monoxid 

 szilárd  
(PM10)  benzol 

Talajközeli 
ózon 

10.  Az ország többi területe F F F E F O–I 
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42. táblázat. A Dráva vizsgálati terület (10. zóna, Somogy és Baranya megye)  
légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 
PM10 
arzén 
(As) 

PM10 
kadmium 

(Cd) 

PM10 
nikkel 
(Ni) 

PM10 ólom 
(Pb) 

PM10 
benz(a)- 

pirén (BaP) 

10.  Az ország többi területe F F F F D 
 

A fenti adatokból megállapítható, hogy PM10 µm méret alatti koncentrációja a vizsgálati 
területen és térségében a jogszabály által meghatározott levegőterheltségi szintre vonatkozó 
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (E). 

A PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja vizsgálati területen és térségében a jogszabály 
által meghatározott levegőterheltségi szintre vonatkozó felső vizsgálati küszöb és a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

A levegő állapotával kapcsolatban elmondható, hogy Somogy megyében a légszennyezést 
döntő mértékben két tevékenység okozza: a közlekedés és a fűtés. A nem közlekedési eredetű 
kibocsátásokon belül meghatározó a fűtés részaránya, az ipari kibocsátások kevésbé 
jelentősek. 

A térségben nincs nehézipar és erőmű. 
A modern technológiák bevezetésének (füstgáztisztítás), az energiatermelés szektorális 

átalakulásának, illetve a nagy kéntartalmú fűtőanyagok (mint például az olaj és a magas 
kéntartalmú szenek) lecsökkent felhasználásának köszönhetően, nagymértékben mérséklődött 
az összes kén-dioxid kibocsátás. 

Jelentős javulás tapasztalható a szilárd légszennyező-anyagok esetében is. Az elmúlt két 
évtizedben a lakosság szilárd légszennyezőanyag kibocsátása csaknem a felére esett vissza. 
Ez utóbbi valószínűsíthetően a gázfűtés elterjedésével, illetve a fa és széntüzelés 
visszaszorulásával magyarázható (Somogy megye környezetvédelmi programjának 
felülvizsgálata, 2009). 

A közlekedési eredetű emisszió viszont átmenetileg növekvő tendenciát mutat. Az elmúlt 
néhány évben az országban a kén-dioxid és a szén-dioxid éves mennyisége csökkenést mutat, 
míg a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a szilárd anyag mennyisége nőtt. 

A szálló por koncentrációjának növekedéséért főleg a közlekedés felelős. A porterhelés 
jelentős hányada természetes (talaj-)eredetű. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a területen és térségében a helyhezkötött 
légszennyező források jelentős része teljesíti az EU szabályokkal összhangban kialakított 
hazai normákat. 

3.1.2 Zajhatás és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének kismértékű növekedése várható rövid ideig a szeizmikus 
kutatásokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során. A tervezés és a kivitelezés függvényében 
hosszabb időn keresztül várható kismértékű zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési 
útvonalak létesítése, a terület előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, 
valamint a tevékenységekhez tartozó szállítások során, azonban ezek együttes zajhatása sem 
számottevő. A próbatermeltetés során sem kell számottevő zajhatással számolni. Szükség 
esetén a zajterhelés csökkenthető a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A 
zaj és rezgés minimalizálását különösen a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi 
területek térségében kell különös gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, 
figyelembe véve a védelemre szolgáló időszakokat is (pl. költési, vándorlási időszakokat). 
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A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépek és 
szállítóeszközök, a használatba vont úthálózatot érő terhelésére és az útvonal menti épületeket 
érő rezonanciára is. A munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az útburkolat és a 
környező ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és az illetékes 
önkormányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására 
is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) 
Kormányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezet zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet által 
módosított 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet az irányadó. 

3.1.3 A talajvízre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) 
részletezi. A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás, beleértve a fúrási 
tevékenységet is, nem lesz jelentős hatással az itt lévő sekély és porózus víztestek mennyiségi 
állapotára. A kutatás vízigényének, a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének 
mértéke csekély, a térségben regionális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem 
várhatók. 

A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás az itt lévő sekély víztestek esetében 
okozhat minőségi hatásokat. A felszínhez közeli vizekbe csak a talajon keresztül kerülhetnek 
szennyező anyagok, de a biztonságos tárolás és anyagkezelés (fedett tároló betonlapon 
kialakítva), valamint a zárt rendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológia ezt 
megakadályozza. A kutatási fázisban a fúrások körzetében a fúrási tevékenységhez 
kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre hozott esetlegesen toxikus anyagok, 
valamint a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, melyekkel szembeni védelmet 
biztosítani kell. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésre, 
tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és veszélyes 
(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó 
fúróiszapokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. 
Ezeknek a talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (0–500 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a nem 
veszélyes fúróiszapból gyorsan képződő iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A 
fúrólyukba helyezett béléscsövet a felszínig cementezve jön létre a cementpalást, ami teljesen 
elzárja egymástól a vízadó rétegeket. 

A kutató és feltáró fúrások mélyítése során a csurgalék vizeket, a betonlapra esetlegesen 
kifolyó fúrási iszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer 
segítségével lehet egy technológiai gödörben szelektíven összegyűjteni és megfelelően 
kezelni. A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a gépekről, motorokról 
származó, esetleg olajat is tartalmazó, folyadékokat külön csatornarendszerrel kell 
összegyűjteni. Az olajjal, (fáradt olajjal) szennyezett folyadékot az olajcsapdából 
összegyűjtve veszélyes hulladékként kell kezelni és elszállítani a fáradt olajat engedéllyel 
átvevő telephelyre. 

A termelési időszakban hasonló problémákra kell felkészülni a termelő-, besajtoló-, 
likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 
szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária esetére megfelelő kárelhárítási terv 
kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett térségekben a 
hatásvizsgálat fontos részeként egy előzetes talajvíz-áramlási és vízminőségi értékelés 
elvégzése szükséges. 
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A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

3.1.4 A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 
rezsimben változások nem várhatók. Más szóval, a fúrási tevékenység a felszíni vizekre nincs 
számottevő hatással. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és felszíni vízkitermelések fizikai 
zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési tevékenységek során 
létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a vízgazdálkodásban 
illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. Az elérési útvonalak tervezésénél a 
vízfolyások kereszteződésekor el kell kerülni azok megzavarását. Ár- vagy belvízveszélyes 
területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell a munkálatokat végezni. 
Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet számításba. 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A 
tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan 
veszélyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésével, 
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 szénhidrogénekkel 
felszínre jutott és leválasztott vizek sorsáról az idevágó jogszabályok szellemében kezeléssel, 
és a mélységi rezervoárba történő vízlikvidálással kell gondoskodni. A vízlikvidálással együtt 
a gáz–víz szétválasztásánál használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) a 
jogszabályoknak megfelelő mértékben, és környezeti hatásvizsgálat alapján juttathatók a 
mélységi rezervoárba. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 
szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, 
javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, 
valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 
fennmaradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet irányadó. 

A Dráva vízgyűjtőjére eső területen tervezett létesítmények esetében a Dráva vízminőség-
védelmére kiemelt figyelem, és megfelelő megelőző és védő intézkedések szükségesek. 

3.1.5 Természetvédelem 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 
(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 
mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 
és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 
legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal 
ellentétesen megváltoztatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az 
adott térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A mezőgazdasági tevékenység, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan, valamint 
természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni és be kell tartani a védett 
növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § (1) és (2) bekezdései, 
illetve a 43. § (1) bekezdései). A védett és fokozottan védett természeti területen engedélyhez 
kötött tevékenységek körét törvény 38. § (1) és a 40. § (1), (2) bekezdései szabályozzák. 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a Hatóság csak abban az esetben 
támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a jelölő 
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fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a Hatóság az 
engedélyezési eljárások során korlátozásokat tehet. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 314/2005. (XII. 25.), a 
környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 
Korm. rendeletben foglalt tevékenységekkel összevetni. Amennyiben valamely munkafázis a 
rendelet 1–3. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonatkozó 
engedélyezési eljárások előtt az 1.§ (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

A védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–41. §, a természeti 
területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területeke vonatkozó 
szabályokat pedig a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8–13. § tartalmazza. 

Országos jelentőségű védett természeti területek igénybevétele általában ellentétes a Tvt. 
előírásaival. 

A nemzeti park szintű védettség esetén végezhető tevékenységek száma rendkívül 
korlátozott és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. A térség 
sajátossága, hogy védett térszínek a vizsgálati terület majd’ minden részét érintik. Nemzeti 
park illetékessége esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell a 
nemzeti park igazgatóságával. 

A különböző típusú védelmekhez (pl. természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, 
különleges madárvédelmi terület, ökológiai folyosó stb.) sok esetben különböző 
megkötöttségek tartoznak (pl. a különleges madárvédelmi területek közelében nem lehet 
huzamosabb ideig zavaró tevékenységet folytatni, az Országos Ökológiai Hálózat területein a 
10 m-nél magasabb építmények elhelyezése nem kívánatos stb.). 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 
Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 
törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 
térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
csak végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az Országos Ökológiai Hálózat részeire, 
illetve a védett lápokra is.) A kutatás nem eshet kunhalom területére. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10.§ (1) és (2) 
bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 
elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység 
károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem 
kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken 
semmilyen vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatandó. 
Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, az 
akkumulálódó hatások elleni védekezésre. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 
természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 
rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 
mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A 
tevékenységeknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) 
elterjedésének megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 
(2) pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 
természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 
pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a 
törvénynek a 16. § (1) pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a 
továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 
foglalja a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 
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Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 
földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett 
természeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak száraz vagy fagyott talajon lehet 
gépjárművel közlekedni. Nem megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszereket 
kell választani, amelyek nem járnak a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem 
okozzák a védett vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem 
ellentétesek a kijelölés céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas 
létesítmények elhelyezkedését, s meg kell határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a 
tevékenység nem folytatható. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás augusztus 1. és február 28. között 
végezhető. 

A különböző szintű védettséget élvező területeken történő mérési, kutatási munkálatokat az 
illetékes természetvédelmi őrrel, helyszíni bejárás keretében kell egyeztetni. Védett vagy 
fokozottan védett faj fészkelő helye körül az aktuális fészkelési időben, az illetékes természeti 
őr bevonásával kijelölendő védőzónán belül kutatás nem végezhető. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 

3.1.6 Tájvédelem 

A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett 
lakosságnak és a konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. 

A kőolaj- és földgázkutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig 
tartó beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 
amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen 
korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 
területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően 
kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell 
elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra 
kerülnek. 

3.1.7 A termőföld védelme 

A termőföldet érintő tevékenységek szabályozásával alapvetően a 2007/CXXIX., a 
termőföld védelméről szóló törvény (továbbiakban: Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és 
megvalósítási stádiumában elsősorban ennek előírásait kell követni. 

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 
lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe 
vételéhez adatszolgáltatás kérhető. Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a 
beruházást lehetőleg rosszabb termőfölddel fedett térszínre tervezzék. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 
más célra történő hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 
Tvt. 10. § (1) bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével 
kapcsolatban a Tvt. 11. § (1) szakaszában leírtak a mérvadók). Ebben az esetben a tényleges 
munkálatok megkezdése előtt a területileg illetékes körzeti földhivataltól állásfoglalást, más 
célú hasznosítás esetén hasznosítási engedélyt kell kérni. 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 
kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként léphet fel. 
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A 400 m2-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 
130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek 
megfelelően. A kitermelt humuszos réteg megfelelő elhelyezéséről a beruházónak 
gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre 
vonatkozó előírásokat a Tvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során 
a környező területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő 
hulladéktárolást pedig a Tvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a 
megbontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 
iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 
radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba 
szállításáról gondoskodni kell. 

3.1.8 Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009/XXXVII. törvény (Evt.) előírásait kell figyelembe venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban 
lehetséges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő 
létét nem az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ág határozza meg, hanem az Evt. 6. 
§-ban leírt feltételek.) Amennyiben a kutatási tevékenység megvalósítása erdőterület 
termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell szerezni az illetékes hatóság 
előzetes engedélyét. 

Általában véve a magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét kerülni kell. 
Elkerülhetetlenség esetében az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az 
alacsonyabb természetességi kategóriájú erdőkbe való koncentrálására kell törekedni. Az 
5000 m2-t meghaladó mértékű igénybevétel esetében csereerdősítést kell végezni. A törvény 
rögzíti az erdőterv-módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A tervezési és engedélyeztetési eljárásoknál figyelembe kell venni, hogy a geotermikus 
koncessziós tevékenységnek az erdőterületre vonatkozó hatásai nem ismertek. 

A területen vadászattal kapcsolatos tevékenység megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 
kapcsolatos teendőket a közvélemény-tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű 
rögzíteni. 

3.1.9 Örökségvédelem 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az örökségvédelem 
hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a kulturális 
javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre 
kiterjed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemények, régészeti emlékek (a 
régészeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, régészeti 
védőövezetek és tárgyegyüttesek. 

A műemlékvédelem részeként kezelendők azok a temetők és temetkezési emlékhelyek vagy 
a temetőknek azokat a részei, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a 
kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei, a történeti kertek, történeti tájak stb. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti 
lelőhelyeket el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre és a műemlékekre 
vonatkozó nyilvántartást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda vezeti, a 



I. Dráva. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentése (szénhidrogén) 
 

 108 

szükséges adatok innen kérhetők le. Az adatbázis folyamatos bővülése miatt a létesítmények 
előkészítése során általában régészeti terepbejárással egybekötött örökségvédelmi 
hatástanulmány készítésére van szükség). Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem 
valósítható meg vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a lelőhelyet előzetesen fel kell 
tárni. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki 
érintettségről a régészeti és műemléki szempontú vizsgálatot is tartalmazó előzetes 
hatástanulmányt kell készíteni, és az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a 
tervezési folyamatban egyeztetni kell. Az egyedi engedélyezési eljárások során a 267/2006. 
(XII. 20.) az MBFH-ról szóló Korm. rendelet 2. melléklete 11. pontja alapján a területileg 
illetékes Örökségvédelmi Irodát szakhatóságként kell bevonni. Az örökségvédelmi 
hatástanulmányról szóló, 4/2003. (II. 20.) NKÖM Kormányrendelet 3. §-a szerinti esetekben a 
szakhatósági hozzájárulás megadása örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez köthető, 
melyet a Kr. mellékletében részletezett tartalommal kell benyújtani. Nagyberuházásnak 
minősülő beruházás esetében, ha régészeti hatástanulmány még nem készült, a Kötv. 20/A. § 
(1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Az 1 ha-nál 
nagyobb területet érintő beruházás esetén a szakhatósági állásfoglalás ugyancsak 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez köthető. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyeken 30 cm mélységet meghaladó földmunkával jár, a terület jellegét 
veszélyezteti vagy befolyásolja és a védetté nyilvánított kulturális örökségelem jellegét és 
megjelenését érinti, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló, 324/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet értelmében a helyileg illetékes Örökségvédelmi Iroda hatóságként engedélyezi. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
A Kötv. 22. §-a értelmében a veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell tárni, a régészeti 

érintettség mértékétől függően a hatóság szakfelügyeletet írhat elő. A megelőző feltárás 
részeként először próbafeltárást kell végezni, a megelőző feltárásra a beruházónak szerződést 
kell kötnie a Kötv. 20. § (2) bekezdésében felsorolt, a feltárásra jogosult, illetékes 
intézménnyel. A feltárások rendjét az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet szabályozza. A 
Kötv. 23. §-a alapján a megelőző feltárás meghatározandó részét költség-előirányzatként 
biztosítani kell. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a 
hatóság álláspontja az irányadó. 

Régészeti lelőhelynek nem minősülő területen is, a fellelt régészeti lelet esetében a Kötv. 
24. §-a értelmében ún. mentő feltárást kell végezni. (Mivel megfelelő technológiák léteznek 
viszonylag nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes átvizsgálására, az ilyen 
esetek kellő körültekintéssel elkerülhetők.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és 
területrendezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos 
korlátozásokat (elkerülés, tájképi vonatkozások stb.). Bár a hasznosításra kerülő mélyfúrások 
kiválasztása a kutatási fázis után történik, célszerű már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni 
a vizsgálati területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, 
illetve elvégezni a helyszíni egyeztetést az illető önkormányzattal is. 

A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt, az örökségvédelem alá eső 
objektumokat a vizsgálati területen (I–II. kategória) a 43. táblázat tartalmazza. A felsorolás 
nem tartalmazza a 2001 után nyilvántartásba vett, örökségvédelem alá eső objektumokat. 
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43. táblázat. Örökségvédelem alá eső objektumok a Dráva vizsgálati területen (I–II. kategória) 

Somogy megye I. kategória 

 
Somogy megye II. kategória  

 
A területen az OKM Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerint 

„Világörökség várományos terület” nincs. 
A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal 

ellátott ingatlanok szerepelnek. 

3.1.10  Társadalmi vonatkozások 

A konkrét kutatási, építési, létesítési, termelési, szállítási tevékenység megkezdése előtt 
szükséges az érintett lakossággal való konzultáció. Ennek előfeltétele az idejében történő 
megfelelő tájékoztatás, melyet egy előzetes tervben, a „Közvélemény tájékoztatási és 
konzultációs terv”-ben kell rögzíteni. A rekreációban, turizmusban érintett területeket 
előzetesen le kell határolni, ideértve azokat is, melyek a közeli jövőben előreláthatólag ilyen 
szempontból potenciális területnek minősíthetők. 

Azokon a részeken, ahol elméletileg havária előfordulhat és ugyanakkor a lakosságot is 
érintheti, ún. havária–tervet kell kidolgozni, amit az érintettekkel ismertetni és megvitatni 
szükséges. 

Minden olyan körülményt, melynél a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényező 
jelenhet meg (zaj, bűzhatás, rezonancia stb.) a tervezési stádiumban kiemelten kell kezelni. A 
vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos monitoring-mérések bevezetésére is szükség lehet. 

3.2 A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, 
ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a 

várható állapotváltozások megadása, a várható regionális, vagy 
országhatáron átnyúló hatások bemutatása 

 
A szénhidrogén-bányászat hatásainak értékelésénél figyelemmel kell lenni a kutatási, 

termelési és felhagyási fázisokra, valamint a területen korábban végzett bányászati 
tevékenységek eddig bekövetkezett hatásaira is. Ez utóbbi célja kettős: egyrészt a korábbi 
hatások ismerete jelzi azt a kört, melyre az újabb tevékenységek során számítani kell, és 
amelyre megfelelően fel kell készülni, vagy melyeket lehetőség szerint el kell kerülni. 
Másrészt az újabb bányászati tevékenységek helyszínein célszerű felmérni és összegezni a 
korábbi tevékenységektől „örökölt” következményeket és hatásokat is, viszonyítási alapként 
is, terheltségi állapotként is. 

A Dráva vizsgálati területen és környékén, az eddig végzett szénhidrogén-bányászati 
tevékenységeknél készített „Műszaki Üzemi Terv”-ek bányaveszélyekkel, bányakárokkal, 
tájrendezéssel, környezetvédelemmel, (azon belül a talaj-, talajvíz- és ivóvízbázis-
védelemmel, levegő tisztaságvédelemmel, zajvédelemmel és hulladékgazdálkodással) 
foglalkozó fejezetei megfelelő alapul és követendő példaként szolgálnak az újabban 
jelentkező bányászati tevékenységeknél. Különösen fontos elemét jelenti ezeknek a terveknek 
az a tény, hogy ezekbe már a korábbi terület-, vagy térség-specifikus bányászati tapasztalatok, 

Istvándi 4368 Kossuth L. u. 59. Lakóház 

Babócsa 4358 Szabadság tér 3. Ún. Törökkút 
Barcs-Somogytarnóca 9051 Széchenyi tér 5. Volt Széchenyi kastély 
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valamint a területileg illetékes bányakapitányság és zöldhatóság, (környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi hatóság) jelentős gyakorlati tapasztalata és szemlélete is 
megjelent. 

A továbbiakban a szénhidrogén-bányászati tevékenységek hatásait három főbb egység 
szerint tárgyaljuk, aszerint hogy azok a rezervoárokban, a rezervoárok és a felszín közötti 
részben, illetve a felszínen jelentkezhetnek. 

3.2.1 Hatások a rezervoárokban 

A Dráva vizsgálati terület potenciális szénhidrogén-rezervoárjai döntően három szintben 
helyezked(het)nek el: alsó és középső miocén törmelékes–karbonátos fáciesű kőzetek, felső  
miocén („alsó pannóniai”) homokkő összletek, illetve „alsó-pannóniai” tufás rétegek. 
Általánosságban a metamorf aljzat felső néhányszor tíz, esetenként 100 méteres zónája 
jellemezhető jelentősebb repedezettséggel. 

A rezervoárok a terület keleti felén túlnyomásosak lehetnek néhány eddig mért adat 
alapján. 

A mélyebb, „felső pannóniai” (felső miocén), „alsó pannóniai”, fiatalabb miocén és aljzati 
szintekben a tárolt vizek felülről lefelé haladva átlagosan 1100–2200 – 7200–11 600 – 
23 300–35 200 mg/l összes oldott anyagtartalmú, előbb jellemzően CaMgHCO3 – NaHCO3 – 
NaHCO3Cl-os -os, majd NaClHCO3-os, végül NaCl-os jellegű vizek. Barcs környékén a 
miocén rétegekben megjelenik CaCl-os víz is. E vízminőségi képre vonatkozó információk 
döntő része a korábbi szénhidrogén-kutatások során vált ismertté. 

Összességében a rezervoárokban a korábbi fúrásos kutatásokhoz kapcsolódóan a 
fúrófolyadék veszteségeihez kapcsolódó lokális szennyeződésekre számítani lehet. Az eddigi 
termelések hatására nyomáscsökkenések következtek be. Ezzel ellentétben a szénhidrogén-
kihozatal érdekében végzett vízbesajtolások a rétegenergia helyreállítása során lokálisan akár 
többletnyomással jelentkeztek. Ugyancsak számolni kell a kútmunkálati folyadékok és más 
szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai szennyvizeknek a szénhidrogénekkel 
együtt termelt rétegvizekkel együtt történő visszasajtolás hatásaival. Az erre vonatkozó jogi 
szabályozás, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről” 11. §-a 
a következő idevágó részeket tartalmazza: 

„11. § (1) Tilos szennyező anyagnak mélyinjektálással történő elhelyezése, vagy bármilyen 
módon történő mélybesajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A felszín alatti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése 
esetén, az olyan természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képződménybe, 
amely a szennyező anyagok továbbterjedése szempontjából zártnak tekinthető szénhidrogén 
tároló, és amelyből a szénhidrogént kitermelik, illetve kitermelték: 

a) az olyan az 1. számú melléklet szerinti K1 szennyező anyagokat nem tartalmazó vizek 
visszasajtolása, amelyek a bányászati kutatáshoz, feltáráshoz, kitermeléshez tartozó 
tevékenységből származnak,” 

továbbá 
„(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységre engedély akkor adható ki, ha komplex 

értékelésre támaszkodó vizsgálatokkal is bizonyított, hogy a visszasajtolás, besajtolás: 
a) az adott tevékenységből származik, és nem tartalmaz az adott tevékenységből 

származótól eltérő anyagot, és 
b) a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával történik, és 
c) nem veszélyezteti a környezeti elemek – különösen a felszín alatti vizek – mennyiségi és 

minőségi viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését, továbbá 
d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellenőrzött. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdésekben, valamint a 10. §-ban foglalt előírásokból következő 
intézkedéseket bele kell foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
intézkedési programjába”. 

Mindezek mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy e jogszabály megszületése előtti 
időkben végzett bányászati tevékenységek esetében a szabályozás nem volt ennyire szigorú, 
így azok esetében előfordulhatnak olyan hatások is, melyek elválasztása az újabb 
tevékenységektől az újabb bányászatot végző érdeke is. 

A tervezett tevékenységeknél tehát a korábbiak során megismert hatásokkal kell 
számolnunk. A porózus rezervoárokban várható hatások esetében figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy – különösen túlnyomásos esetekben – előfordulhat jelentős nyomáscsökkenés is, 
melynek kompakciós következményeként a rétegbeli porozitás csökkenhet és így a későbbi, a 
bányászat felhagyása után esetlegesen jelentkező mélytárolási lehetőségek csökkenhetnek. A 
kompakció esetleges felszíni hatásait a későbbiekben vizsgálni szükséges. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó 
vízvisszasajtolások és a területet érintő jövőbeli esetleges geotermikus hasznosításokhoz 
kapcsolódó hévíztermelések, geotermikus termelések–visszasajtolások közötti összefüggések 
tisztázása alapvető fontosságú feladat kell, hogy legyen. 

Ez azt jelenti, hogy a konkrét kutatási, termelési helyszínek ismeretében a felső pannóniai 
hévíz-rezervoárok térségében szükség lesz mind a termelési körzetek lokális, mind a 
kapcsolódó termálvíztest regionális hidrogeológiai értékelésére, a meglévő és várható, vagy 
lehetséges kölcsönhatások modellezésére. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a 
termálvíztestet érintő kedvezőtlen hatások csökkentésére, vagy megelőzésére kidolgozott 
intézkedéseket a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervbe is be kell majd illeszteni. 

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a vizsgálati területen a sp. 3.2.1., sp. 3.2.2. és a sp. 
3.3.1. jelű sekély-, illetve porózus, valamint a pt. 3.1. jelű porózus termálvíztest a horvát–
magyar országhatárral osztott helyzetű, vagyis az ezeket érő hatásokat a szomszéd országgal 
egyeztetett vízgazdálkodási rend keretében is vizsgálni kell. 

3.2.2 Hatások a rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a 
termelő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a szénhidrogén rezervoárok 
hasznosításának. 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, 
meghibásodások következtében potenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó 
rétegeket. Erre vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a 
rezervoárban és a felette lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, 
hőmérsékletek, sótartalom, gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai 
paraméterek) alapján. 

A területen található rétegek, rezervoárok délen és nyugaton hidrosztatikus 
nyomásállapotúak, míg a keleti részeken már jelentősebb túlnyomással számolhatunk. Ezek 
következtében, a kutatófúrások rossz kiképzése miatt, és/vagy a termelő kutak esetleges 
meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a sekélyebb szintben található (termál)víztartókba 
bejuthat a mélyebb rétegek jelentősen eltérő sótartalmú és szénhidrogén-tartalmú, (vagy más 
szerves anyagtartalmú) nyomelem tartalmú vize. 

A terület esetében különös figyelmet kell fordítani a felső pannóniai termálvíztartókra, 
melyekből gyógyászati célra (is) hasznosítják a hévizet. 
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A felhagyás következtében a termelő kutak rossz lezárása, illetve esetleges meghibásodása 
eredményezhet fentebbiekhez hasonló szennyeződést a mélyebb termálvízadó rétegekben. 

A Dráva vizsgálati területen elsősorban a korábbi szénhidrogén-kutatások és termelések 
meglévő, vagy felhagyott kútjai, (főleg a kútpalást menti rövidzárakkal, illetve 
fúrástechnológiai problémák miatt) okozhattak rétegbeli szennyeződéseket. 

Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése előtt, a konkrét 
helyszínek körzetében lévő felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotfelmérését 
célszerű előírni. Az ilyen állapotfelmérés egyúttal viszonyítási alapot is jelenthet a bányászati 
tevékenység időtartama és lezárulta után az esetleges változások megítéléséhez. Ehhez a 
konkrét tevékenységhez a legközelebbi, meglévő termelő, vagy megfigyelő kutak adatait 
célszerű felhasználni, esetenként a bányászati tevékenység hatásaira nézve jellemző, indikátor 
alkotók kiegészítő vizsgálatával. 
 
Vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 
 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani a védett 
vízbázisokra települt vízműkutak védőövezetében történő munkálatokra. A védőövezet 
kialakítására vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése 
tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyeződésektől és rongálástól való 
közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése fogalmazza meg. A 
védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a Korm. rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázisok hidrológiai „A” 
védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi 
felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető, „B” 
védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvédelmi 
felülvizsgálat, ill. ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően 
engedélyezhető. Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a fedő- vagy 
vízvezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás vagy új kút létesítése belső védőövezeten 
tilos, külső védőövezeten valamint felszín alatti vízbázisok védőövezetein ugyancsak a 
korábban ismertetett előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

3.2.3 Hatások a felszínen 

A felszínre érkező földgázt, illetve kőolajat csővezetéken vezetik el. Normál „üzemmód”-
ban nem kell más hatással számolni a környezetben, mint ami a termelő létesítmények és 
kiszolgáló berendezések építéséhez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra fel lehet, és 
fel is kell készülni. A felszíni vízfolyásba jutó szénhidrogének, és/vagy szénhidrogén-
tartalmú, jelentős oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek szintén problémát 
okozhatnak. Arra az eseményre, amelyet a Dráva térségi hasznosítás esetében az említett 
kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, 
célszerű ideiglenes felszíni tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő 
víz kezeléséről gondoskodni. 

A felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető hatók közül ki kell emelni a fúrásos, 
kútkiképzési, kútkarbantartási és kútjavítási munkálatoknál jelentkező, zömében folyékony 
hulladékokat. Ezek kezelését a Bányatörvényben előírt „Műszaki Üzemi Terv”-ek 
megfelelően tartalmazni fogják. Itt most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kutatás 
koncepcióját a következő megfontolások alapján kell kialakítani: 

– ha van a konkrét területen védendő elem, akkor a kutatólétesítményeket a lehető 
legtávolabb kell kialakítani; 
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– ha lefolyásirányban közvetlenül érintett, védendő felszíni vizes-, vagy felszín alatti 
vizes élőhely vagy objektum található, akkor annak figyelembevételével kell 
kialakítani a megfelelő megelőző vagy havária-tervet és létesíteni a megfelelő 
vésztározót, kezelőműveket. 

 
A vizsgálati terület esetében különösen érzékenynek kell ebből a szempontból 

minősíteni a Duna–Dráva Nemzeti Park és annak természetvédelmi területeit, a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat, valamint a Natura 2000 területeket, illetve a helyi jelentőségű védett 
természeti területeket, valamint kiemelten a Dráva vízgyűjt őjére eső részeket a folyó 
vízminőség-védelme szempontjából. Az esetleges havária, annak előre tervezett megfelelő 
kezelése esetén elkerülhetőek azok a felszíni vízfolyásokat, és más felszíni környezeti 
elemeket terhelő szennyeződések, melyek érinthetik a védett élőhelyeket. 

A felhagyás után a kutak nem megfelelő lezárása eredményezhet a fentiekben leírt 
szennyezést a felszínen, illetve a felszíni vízfolyásokban, mely viszont a megfelelő előírások 
betartásával kiküszöbölhető. 

Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett 
kutatófúrás, vagy termelőkút, vagy más hasznosítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a 
helyzet, ha a rezervoár felszíni kiszolgáló egységei sérülékeny vízbázis közelében 
helyezkednek el, ez esetben a 123/1997. (vízbázisvédelmi) Kormányrendeletnek megfelelően 
kell eljárni a létesítést megelőzően. 

A Natura 2000 (de más természetvédelmi területek körzetében is) az adott kutatási munka, 
adott hatással járó fázisát hozzá kell igazítani a közeli élőhelyekre jellemző érzékeny 
időszakokhoz, (például a költési időszakok megzavarásának elkerülésével), melyhez az 
illetékes nemzeti park igazgatóság véleménye nyújthat segítséget. 

3.2.4 Országhatáron átnyúló hatások 

A terület DN-i és Ny-i oldala teljes egészében egybeesik a horvát határral. Ez azt is jelenti, 
hogy a fentiekben említett hatások, függően a konkrét hasznosítás helyétől átterjedhetnek a 
határon is. Ezeket a határon átterjedő lehetséges hatásokat egyeztetni kell a horvát 
illetékesekkel is. Amennyiben a határ másik oldalán is jelentős a szénhidrogén-kutatás, 
termelés, vagy geotermikus energiahasznosításra kerülne sor, akkor szükség lehet e 
készletekre vonatkozó nemzetközi egyezség kialakítására. 

3.2.5 Hatások összefoglaló értékelése 

A Dráva vizsgálati terület, (térség) szénhidrogén hasznosítása során a felszín alatti és 
felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. Hatások várhatók a rezervoárnál, 
mégpedig akár regionális hatások is, a termálvíztestre. A hatások mértéke az aktuális 
szénhidrogén-termelés mértékétől függ majd, de várhatóan nem kell jelentős, termálvíz-
hasznosításokat befolyásoló hatásokkal számolni. A rezervoárok és a felszín közötti térrészre 
vonatkozóan nem kell számolni jelentős hatással. A felszíni vizekre, ökoszisztémákra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások a szénhidrogén kutatáshoz és termeléshez-tartozó objektumok 
helyének pontos ismeretében megelőzhetők. 

A horvát határ mellé telepítésre kerülő hasznosítások esetében számítani kell a 
határon átnyúló hatásokra is. Az ezzel kapcsolatos jogi és egyeztetési ügyek kezelését 
tisztázni kell. 

A mélységi regionális hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és 
modellezések segítségével elkerülhetők. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat a végleges 
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engedélyezés előtt először a konkrét termelő objektum helyszínének kijelölése, majd a kutatás 
fúrásos szakaszának eredményei alapján is elvégezni. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek az EU Víz 
Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti 
célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni- és felszín alatti víztestek, 
valamint a védett területek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják. 

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

 
Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek 

előfordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (természetvédelmi területen, erdőben 
geofizikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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Függelék 

44. táblázat: Jelkulcs Magyarország prekainozoos földtani térképéhez (HAAS et al. 2010) 
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45. táblázat. A területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási terület Adattári 
szám Min ősítés* Adatgazda 

DA–160 MOL Rt. 1996     nyilvános   

DA–161 MOL Rt. 1996     nyilvános   

DA–142 MOL (OKGT) 1985     nyilvános   

DA–144 MOL (OKGT) 1985     nyilvános   

DA–149 MOL (OKGT) 1985     nyilvános   

DA–150 MOL (OKGT) 1985     nyilvános   

MJ–119 MOL (OKGT) 1984     nyilvános   

MJ–120 MOL (OKGT) 1984     nyilvános   

MJ–121 MOL (OKGT) 1984     nyilvános   

MJ–112 MOL (OKGT) 1981     nyilvános   

D–4/B/C MOL (OKGT) 1980     nyilvános   

KAD–56 MOL (OKGT) 1980     nyilvános   

VBA–1 MOL (OKGT) 1980     nyilvános   

VBA–2 MOL (OKGT) 1980     nyilvános   

DA–69 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

DA–70 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

DA–71 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

DA–72 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

DA–73 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

KAD–51 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

D–4/A MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–61 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–62 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–63 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–64 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–83 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–84 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

DA–85 MOL (OKGT) 1978     nyilvános   

D–4 MOL (OKGT) 1977     nyilvános   

DA–57 MOL (OKGT) 1977     nyilvános   

DA–59 MOL (OKGT) 1977     nyilvános   

DA–24/A MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–30 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–45 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–46 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–47 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–48 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–56 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–58 MOL (OKGT) 1976     nyilvános   

DA–162 MOL Rt. 1997     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–151 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 
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Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási terület Adattári 
szám Min ősítés* Adatgazda 

DA–152 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–153 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–154 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–155 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–156 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–157 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–158 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–159 MOL Rt. 1996     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–143 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–145 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–146 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–147 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–148 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

VI–28 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

VI–29 MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–117 MOL (OKGT) 1981     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–118 MOL (OKGT) 1981     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–113 MOL (OKGT) 1980     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–114 MOL (OKGT) 1980     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–115 MOL (OKGT) 1980     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

MJ–116 MOL (OKGT) 1980     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–76/1 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–87 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–91 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–94 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

D–3/C MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–60 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–65 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–66 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–67 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–68 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–74 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–75 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–76 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–77 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–82 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–86 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–88 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–37/A MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–78 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–79 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–80 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

DA–81 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 
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Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási terület Adattári 
szám Min ősítés* Adatgazda 

DA–89 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

VI–7 MOL (OKGT) 1976     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

VI–9 MOL (OKGT) 1976     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

Barcs–1 MHE Kft. 2004 

Lenti–
Letenye-
Csurgó-Barcs 

T.21364 
SEG-Y file üzleti titok MHE Kft. 

Barcs–2 MHE Kft. 2004 

Lenti–
Letenye–
Csurgó–Barcs 

T.21364 
SEG-Y file üzleti titok MHE Kft. 

SE–1 MOL Rt. 2001 
Mecsek-Ny 
116. 

T.20667 
SEG-Y file üzleti titok MOL Nyrt. 

SE–2 MOL Rt. 2001 
Mecsek-Ny 
116. 

T.20667 
SEG-Y file üzleti titok MOL Nyrt. 

*: Minősítés:  
nyilvános: korlátozás nélkül elérhető közérdekű adat, 
részben üzleti titok: korlátozott hozzáférés a szelvény bányaterületet érintő szakaszához, 
üzleti titok: korlátozott hozzáférés 
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46. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Mágneses MT 
Terület 

neve 

500 m-nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
karotázs 

VSP *  
Szeizmo-

karotázs * 

2D 
szeizmika * 

3D 
szeizmika * Gravi-táció 

dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL  MFGI  

VESZ  

Dráva 
(km2) 

(db fúrás) (db fúrás) 
(db fúrás) 
(db fúrás) 

(db szelvény) 
(területi 
fedettség 

km2) 
(db pont) 

(db 
pont) 

(db 
pont) 

(területi 
fedettség 

km2) 
(db pont) 

(db 
pont) 

(db 
pont) 

ABmax 
>4000 

m 
(db 

pont) 

301 70 4 
3 
8 

91 276,9 512 148 0 0 218 0 7 38 

 

Mágneses MT 
Terület 

500 m-nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
karotázs 

VSP* 
Szeizmo-
karotázs* 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 
Gravitáció 

dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL MFGI 

VESZ 

Dráva 
(km2) 

(db/km2) (db/km2) 
(db/km2) 
(db/km2) 

(db/km2) 
(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

ABmax 
>4000 m 
(db pont) 

301 0,2326 0,013 
0,0100 
0,0266 

0,3024 92 1,7016 0,4919 0 0 0,7245 0 0,0233 0,1263 

*: MBFH adatok alapján 
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47. táblázat: Az MBFH Adattárában (FGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 1. Szénhidrogén-kutatás, 
Geotermia 

 
Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                

A: adat, mérési eredmény; E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; 
S regionális 

értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 
leltári 
szám 1 

leltári 
szám2 

szerző cím dátum vállalat min. típus 

T.22490 
I., + 3 
CD.  

Kutatási zárójelentés a Lenti-
Letenye-Csurgó-Barcs 
szénhidrogén kutatási területre.     2011  MHE 3 E 

T.22331   

Horváth Zsolt, 
Sőreg Viktor, 
Sári Zsófia, 
Mészáros 
Vince,Csaba, 
Gyergyói László, 
Kovács Illés, 
Gellért Balázs 
Újszászi Katalin, 
Császár János, 
Marton Tibor 

Zárójelentés a 121. Péterhida 
területen végzett szénhidrogén-
kutatási tevékenységről (137. 
Babócsa-III., 138. Barcs-I., 231. 
Babócsa-IV. részterületek). + 
Határozat    2011 MOL Nyrt. 3 E 

AD.2437  

Hámorné Vidó 
Mária, Madarasi 
András,Tóthné 
Makk Ágnes 
Scholtz Péter, 
Uhrin András, 

E1. Földtani és geofizikai 
feladatok megalapozása 
Magyarország szénhidrogén 
potenciál felméréséhez, a 
koncessziós feladatok 
támogatása Szakértői vélemény 
a "Barcs–Lenti–Letenye–
Csurgó" szénhidrogénkutatási 
terület zárójelentéséről 
(MHEKft.) MBFH–ELGI–
MÁFI együtműködés 2011 ELGI 3 E 

T.D.8881 I.   

Fánimajor 6. jelű szénhidrogén 
kutató feltáró fúrás 
lemélyítéséhez kutatási MÜT a 
Barcs kutatási területen      2010   3 T 

T.D.8882 I.   

Fánimajor 1. jelű szénhidrogén 
kutató feltáró fúrás 
lemélyítéséhez 
rétegvizsgálathoz és 
próbatermeléshez kutatási MÜT 
a Barcs kutatási területre.     2010   3 T 

T.D.8376 I. 

Bogyinszki 
Gábor, Lévai 
Kálmán  

A "Lenti–Letenye–Csurgó–
Barcs" védnevű szénhidrogén 
kutatási terület "Barcs" nevű 
blokkjában tervezett HHE–
Istvándi-1 jelű kutatófúrás 
lemélyítéséhez létesítési 
engedélyezési dokumentáció    2009   3 T 
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A: adat, mérési eredmény; E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; 

S regionális 
értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 

T.D.8376 I. 

Bogyinszki 
Gábor, Lévai 
Kálmán  

A "Lenti–Letenye–Csurgó–
Barcs" védnevű szénhidrogén 
kutatási terület "Barcs" nevű 
blokkjában tervezett HHE–
Istvándi-1 jelű kutatófúrás 
lemélyítéséhez létesítési 
engedélyezési dokumentáció    2009   3 T 

T.D.8332 I. 

Gajda Mihály, 
Katona Tibor, 
Nagyné Szabó 
Rózsa  

MOL Nyrt. Pécsi 
Bányakapitányság illetékességi 
területére vonatkozó 2008. évi 
termelési MÜT. Vízvár II. 
szénhidrogén      2008   3 T 

T.D.8333 I. 

Horváth Zsolt, 
Gyergyói László, 
Zsuppán Gyula  

MOL Nyrt. KTD kutatási MÜT 
a 148. számú Görgeteg kutatási 
területre (Homokszentgyörgy)      2008   3 T 

T.D.2275 1. 

Kókay János, 
Paulik Dezső, 
Tormássy István, 
Bardócz 
Béla,Völgyi 
László, Zsitvay 
Szilárd, Jeney 
Zsigmond, 

Barcs-nyugat terület felderítő 
fázisú szénhidrogén kutatás 
zárójelentése. KFH határozat. 
Dráva-medence.     1987 

OKGT 
Kutatási 
Főosztály 
Budapest 3 E 

T.22098     

Barcs-3D (2008) szeizmikus 
mérések terepi felvételei. Barcs 
PSTM – 2008-ban feldolgozott 
szeizmikus adatok összegzés 
előtti időmigrált tömbjei "segy" 
formátumban. (1 db USB portos 
külső meghajtó)    2008 

GES Kft., 
Magyar 
Horizont 
Energia Kft. 2 A 

T.22262     

A Nyugat-Magyarországi 
Termelési Egység 2006. évi 
Termelési Műszaki Üzemi 
Terve a Pécsi Bányakapitányság 
illetékességi területén. (Belezna, 
Kiscsehi-I., Sárhida, Zalakaros-
I., Zalaegerszeg, Csörnyeföld-I., 
Lovászi-I., Báza, B-IX. kút, 
Csombárd, Szőkedencs-II., 
Kiscsehi-I., Kerettye-I., 
Ortaháza, Barcs-I. bányatelkek; 
szénhidrogén, 1 CD-n) 2006 MOL Rt. 2 T 

T.D.6329.1 I. 
Kosztik Szilvia, 
Dudás József  

Vízvár Észak gázmező és Gola 
között tervezett CH 
termékvezeték nyomvonalának 
kijelölése. Egyeztetési terv     2006 

OLAJTERV 
Tervező 
Iroda Kft. 
Bp. 2 T 

T.21814   

Kőrös Miklós, 
Németh László, 
Véges István  

Processing report on the 
processing of Vízvár–
Heresznye–3D and on the 
reprocessing of Barcs-Ny-3D. 
(geofizika)      2006 GES Kft. 2 A 
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Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                
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S regionális 
értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 

T.D.6329.2 I. 

Schuszter 
Ferencné, Fehér 
Zsófia, Dudás 
József, Vándor 
János, Bálint 
Béla, 

Vízvár Észak gázmező 
termelésbe állításának előzetes 
vizsgálati dokumentációja.      2006 

OLAJTERV 
Zrt. Bp. 2 T 

T.21364     

A Magyar Horizont Energia Kft. 
által 2004–2005-ben Barcs 
térképlapon mért 2D, Túrkeve 
térképlapon mért 3D reflexiós 
szeizmikus mérések. (2 db 
DVD, 6 db DLT kazetta)     2005 

Magyar 
Horizont 
Energia Kft. 2 A 

T.D.6329 1. Dudás József  

Adatszolgáltatás: Vízvár-Észak 
nevű gázmező termelésbe 
állításával kapcsolatban 
létesítendő gázvezeték 
nyomvonaltervei által érintett 
ásványi nyersanyag 
előfordulásokról.    2004 

OLAJTERV 
Tervező Kft. 
Bp. 2 A 

T.21392   

Kőrös Miklós, 
Nagy Imre, 
Karmacsi 
Bertalan, Véges 
István  

Szeizmikus feldolgozási jelentés 
Barcs-DK 3D feldolgozásáról. 
(1 Exabyte kazetta, geofizika)      2004 GES Kft. 2 A 

T.21381   Bonyár Attilla  

Kutatási zárójelentés Barcs-DK-
3D területen végzett szeizmikus 
mérésekről 2003. október 02. –
december 04. közötti 
időszakban. (4 CD, geofizika)     2003 GES Kft. 2 A 

T.22220   Ernyey Ibolya  

Műszaki Üzemi Terv 
szeizmikus mérések végzésére a 
Barcs kutatási területen. 
(geofizika)      2002 

Magyar 
Horizont 
Energia Kft. 2 T 

T.D.4218 1. 
Hadri Zsolt, 
Fekete Lászlóné  

Vízvár-Észak gázmező 
termelésbe állítása. Heresznye, 
Bolhó, Babócsa kútkörzetek, 
nyomvonal és műtárgy terv.      2001 

PANNON 
Mérnöki 
Iroda Kft. 
Zalaegerszeg 2 T 

T.20657   Péterfai Béla  

Zárójelentés Péterhida–Babócsa 
EM–-FRSZ mérésekről 
(geofizika)      2001 GES Kft. 2 A 

T.22180   Regős Ferenc  

Bejelentés felszíni geofizikai 
mérésekről. Projekt terület neve: 
III. Dráva–Nyugat Mecsek. 
Kutatási terület neve: Péterhida–
-Babócsa.     2001 MOL Rt. 2 A 

T.D.2962 I.   

MOL Rt. Hazai Kutatási 
Üzletág 1999. évi műszaki 
üzemi terve. Iharos – Miháld, 
Komlósd, Sávoly, Sárköz, 
Vízvár-É., Tarany.    1999 

MOL Rt. 
Budapest 2 T 

T.20413   
Molnár László, 
Mojdisz Barbara  

Kutatási zárójelentés a Barcs-
Nyugat 3D területen végzett 
szeizmikus mérésekről 
(geofizika)      1999 GES Kft. 2 A 
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S regionális 
értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 

T.20562   
Nagy Imre, 
Pöstyéni Ferenc  

Szeizmikus feldolgozási jelentés 
Barcs 3D kutatási terület 
(geofizika)      1999 GES Kft. 2 A 

T.D.2862 1. 
Hardi Zsolt, 
Lovonyák Károly  

Vízvár É-i kútjainak kutatás 
közbeni vezetékes termeltetése. 
Műszaki leírás      1998 

MOL Rt. 
Dél-dunántúli 
Területi 
Osztály 
Gellénháza 2 S 

T.20136   Rumpler János  

A Magyar Horizont Energia Kft. 
kőolaj- és földgáz kutatási 
engedélykérelme a Barcs–
Szulok, valamint Letenye–
Rédics térségben végzendő 
kutatásokra.     1998 

Magyar 
Horizont 
Energia Kft. 2 T 

T.19799   

Bella János, 
Matolcsi 
Erzsébet  

Zárójelentés a Komlósd 2D 
területen végzett szeizmikus 
mérésekről (Dráva folyó–Barcs–
Somogytarnóca–-Drávaszentes 
által határolt terület - geofizika)    1997 GES Kft. 2 A 

T.16837 I-VII. 
Zsadányi Éva et 
al.  

Magyarország geofizikai 
felmértsége. EOTR 03 Sellye, 
04 Siklós, 12 Barcs, 13 
Szigetvár, 14 Pécs, 21 Letenye, 
22 Nagykanizsa, 23 Kaposvár, 
24 Dombóvár, 31 Lenti, 32 
Marcali, 33 Fonyód, 34 Tamási 
+ aktualizált, kiegészítő adatok 
a 35 Kalocsa-i laptól az 59-510 
Berettyóújfalu-i, 61 Kőszeg-i 
laptól a 69 Debrecen-i és a 71 
Sopron-i laptól a 109 Hollóház-i 
lapig + karotázs adatok. 1993 ELGI 2 S 

T.16096   Zsadányi Éva  

Magyarország geofizikai 
felmértsége. EOTR 03 Sellye, 
EOTR 04 Siklós, EOTR 12 
Barcs, EOTR 13 Szigetvár, 
EOTR 14 Pécs. M= 1:100000.     1992 ELGI 2 S 

T.16349     

Barcs Nyugat mező. A mező 
földtani és kitermelhető 
készletének módosítása. 1991. 
január 31. (szénhidrogén)      1991 

Kőolaj- és 
Földgázbá-
nyászati 
Vállalat 
Nagykanizsa 2 P 

T.15706   Zsadányi Éva  

Magyarország geofizikai 
felmértsége EOTR 03 Sellye, 12 
Barcs, 13 Szigetvár, 14 Pécs, 
M=1:100000.      1991 ELGI 2 S 

T.15749   Chikán Géza  

Műszaki jelentés. A "Belső-
Somogy és a Baranyai-
háromszög  regionális földtani 
kutatása" c. munka során 
alkalmazott távérzékelési 
módszerekről (Nagyatád, Barcs, 
Bátaapáti, Bátaszék).    1989 MÁFI 2 S 
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T.14620   
Tormássy István, 
Paulik Dezső  

Barcs-Nyugat terület felderítő 
fázisú kutatási zárójelentése. 
(Tanács János (MÁFI) 
szakvéleménye)      1987 OKGT 2 E 

T.17430   Árkai Péter  

2. részjelentés "A hazai 
kristályos medencealjzat 
szénhidrogénföldtani célú 
komplex ásvány-kőzettani, 
geokémiai vizsgálata" 
témakörben a KFH és az MTA 
GKL közötti Kmb. 106/G/1986. 
számú, 1985–1987. évi kutatási 
szerződés feladatainak 
teljesítéséről. (Vizvár, Tarany, 
Rinyaújlak, Görgeteg-Babócsa, 
Sellye, Szenta, Kutas, Nagyatád, 
Kadarkút) 1986 

MTA 
Geokémiai 
Kutatólaborat
órium 2 S 

T.16348   Tormássy István  

Barcs-Nyugat kutatási terület 
felderítő kutatási programja. 
(Az 1910/80/1.sz. KFH 
határozattal jóváhagyott 
program kiegészítése). 1982. 
július (szénhidrogén)     1982 OKGT 2 S 

T.D.3589 1-2. 

Hangyál János, 
Dank Viktor, 
Bernáth Zoltánné 
Dallos Ernőné, 
Marton Tibor, 
Tatár András, 

A Darányi terület felderítő 
kutatási zárójelentése.       1978 

OKGT 
Budapest 2 E 

T.8747, 
T.D.3492 I-III. 

Tormássy István, 
Táska Csaba, 
Varga Imre, 
Vándor Béla 
Kovács Ferenc, 
Lantos Miklós, 
Buda Ernő, 
Gilicz Béla 
Zácsfalvi Ferenc, 
Pungor József 

Görgeteg–Babócsa (GB, GBK) 
terület kutatási zárójelentése.       1975 OKGT 2 E 

T.18702   

Erkel András, 
Hobot József, 
Szabadvári 
László  

A komplex geoelektromos 
mélyszerkezetkutatás hazai 
módszerei. (Igal, Sellye, Barcs, 
Babócsa, Szenta, Csököly, 
Nemesdéd, Magyarmecske – 
geofizika)     0 ELGI 2 A 

T.18702   

Erkel András, 
Hobot József, 
Szabadvári 
László  

A komplex geoelektromos 
mélyszerkezetkutatás hazai 
módszerei. (Igal, Sellye, Barcs, 
Babócsa, Szenta, Csököly, 
Nemesdéd, Magyarmecske – 
geofizika)     0 ELGI 2 A 

T.D.2174 1.   

Gyékényes – Barcs – Nagyatád 
térség mérnökgeofizikai 
szondázásai (kivonat). Dráva-
medence.     1991 

ELGI 
Budapest 1 A 
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GOR-M-
211 

GKV-
889 Regös Ferenc  

Kiegészítő műszaki terv a 6/85. 
csoport részére a Vízvár és a 
Barcs-É kutatási területen 
végzendő kiegészítő reflexiós 
mérésekhez    (MOL Nyrt.-nél) 1985 GKV 1 T 

GOR-M-
192/a 

GKV-
872 Regös Ferenc  

Kiegészítés a 6/84. csoport 
műszaki tervéhez a Barcs-K 
kutatási területen végzendő 
reflexiós szeizmikus 
mérésekhez    (MOL Nyrt.-nél) 1984 GKV 1 T 

4987   

Szerecz F., 
Zsitvay Sz., 
Tormássy I.  

Barcs-Ny kutatási terület 
felderítő kutatási programja.       1982 OKGT 1 S 

T.10765   Bardocz Béla  

Jelentés az 1980. december 8–
12. között Zágrábban megtartott 
munkaértekezletről. Szeizmikus 
mérések tervezése a határmenti 
területen, a mérési eredmények 
cseréje, ezek alapján közös 
mérések tervezése, különös 
tekintettel Barcs-Nyugat–Stari 
Gradac és Sellye–Dél-Podlavska 
Moslavina térségében.  1980   1 A,T 

4846   
Dank V., 
Hangyál J.  

A Vízvár–Heresznye–Babócsa 
nagyszerkezettől D-re eső 
terület felderítő kutatási 
programja.      1980 OKGT 1 S 

GOR-M-
168/b 

GKV-
803 Szilágyi Lajos  

2.sz. kiegészítés a 6/80. sz. 
csoport műszaki tervéhez a 
Barcs-Ny kutatási területen 
1980-ban végzendő szeizmikus 
reflexiós mérésekhez    (MOL 
Nyrt.-nél) 1980 GKV 1 T 

T.D.2272 I. 

Tormássy István, 
Paulik Dezső, 
Tatár András 
Dallos Ernőné, 
Takács Lajosné, 
Bardócz Béla, 

A Vízvár – Heresznye – 
Babócsa nagyszerkezettől délre 
eső terület felderítő fázisú 
kutatási programja. Dráva-
medence.     1980 

OKGT 
Bányaföldtan
i Osztály 
Budapest 1 S 

932   
Komjáti J., Dank 
V.  

OKGT fúrások Barcs-Ny 
kutatási terület Barcs-Ny.-1.sz. 
felderítő kutató fúrás kitűzése.     1978 

OKGT 
Fúráspont 
Kitűző 
Bizottság 1 T 

Népk-A-
7/78 

GKV-
264 Nagy Zoltánné  

Adatszolgáltatás a Barcs-Ny-
1.sz. mélyfúrás kitűzéséhez      
(MOL Nyrt.-nél) 1978 OKGT GKÜ 1 A 

GOR-I-52 
GKV-
216 Nagy Zoltánné  

Információs jelentés az 1975–
1976. években Somogytarnóca–
Barcs kutatási területen végzett 
reflexiós mérésekről    (MOL 
Nyrt.-nél) 1977 OKGT GKÜ 1 A 
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GOR-M-
144 

GKV-
681 Szilágyi Lajos  

Műszaki terv a 6/77-es és a 
6/78-as sz. szeizmikus csoport 
részére a Görgeteg–Babócsa-D, 
Görgeteg–Babócsa-É és a 
Darány-É kutatási területeken 
végzendő részletező mérésekhez   
(MOL Nyrt.-nél) 1977 GKÜ 1 T 

T.16417   Varga Géza  

Újpaleozoós, jólvezető 
képződmények kutatása a Dél-
Dunántúlon. (Bogádmindszent, 
Magyarmecske, Kaposfő, 
Görgeteg, Babócsa)     1977 ELGI 1 S 

T.D.4295 1. Jámbor Áron  

A Somogyhatvani Sh-1 sz. 
szerkezetkutató fúrás 
eredményeinek földtani 
értékelése. Talp: 703 m.      1976 

MÁFI 
Budapest 1 S 

GOR-M-
77/a 

GKV-
604 Tóth János  

Kiegészítés a 6/73. sz. 
szeizmikus csoport számára 
készített műszaki tervhez 
(Barcs, Sellye, Vízvár)    (MOL 
Nyrt.-nél) 1973 GKÜ 1 T 

T.D.3827 I. 

Varga Imre, 
Rumpler János, 
Kloska Károly, 
Lantos Miklós, 
Tóth János, 
Lányi János, 
Bardócz Béla, 
Bernáth Zoltánné 
Dallos Ernőné, 
Vágó Lászlóné, 
Paulik Dezső, et 
al. 

A Dél-Nyugat-dunántúli 
medencerész előkutatási 
programja (kőolajföldtani 
szempontból). I.a: Zalai kutatási 
tájegység, I.b: Drávavölgyi 
kutatási tájegység. Gyékényes, 
Szenta, Vízvár, Cún, Darány, 
Inke, Somogyhatvan.   1973 

OKGT 
Budapest 1 S 

GOR-M-
77 

GKV-
583 Tóth János  

Műszaki terv a 6/72–73. sz. 
szeizmikus csoport részére az 
1972–73-as években Barcs–
Sellye–Bogádmindszent kutatási 
területen végzendő átnézetes 
reflexiós mérésekhez    (MOL 
Nyrt.-nél) 1972 GKÜ 1 T 

T.D.5910 1. 

Szerecz Ferenc, 
Papp János, 
Horváth Róbert  

Vízvári kőolajkutató fúrások. 
Víz 13; Víz 14; Víz 16; Víz 17; 
Víz 21; Víz 23.      1971 

OKGT 
Nagykanizsa 1 A,S 

OKGT-44 
GOR-
44 

Groholy Tivadar, 
Várnai László, 
Varga Imre 
Tolmár Gyula, 

Összefoglaló jelentés Szulok–
Babócsa–Nagyatád területén 
végzett reflexiós szeizmikus 
mérésekről 1953–57-ig      1958 

Kőolajipari 
Tröszt 1 E 

OKGT-14 
GOR-
14 

Gál Endre, 
Groholy Tivadar  

Jelentés a 7/54-es szeizmikus 
csoport munkájáról, melyet a 
babócsai szerkezet Ny-i részén 
kiegészítésképpen, valamint 
Görgeteg–Inke és Babócsa–
Lovászi területeket összekötő 
regionális vonalak mentén 
végzett 1–2. kötet    1955 

Kőolajkutató 
és Feltáró 
Vállalat 1 E 
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T.D.717 1. 

Németh Gusztáv, 
Barnabás 
Kálmán, Erdélyi 
Mihály  

A Görgeteg–Babócsa 1–2.sz. és 
a Görgeteg-2.sz. fúrás 
összefoglaló rétegsora, valamint 
a G-3.sz. mélyfúrás geológiai 
szelvénye.     1954 

Kőolajkutató 
és Feltáró 
Vállalat 
Földtani 
Csoport 1 S 

 
 

48. táblázat: Az MBFH Adattárában (FGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 2. Érzékenység-
terhelhetőség 

 
Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                      

Típus: K: környezet, földtan, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: 
területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani 

szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló); T: térkép; A: adat. 

leltári 
szám1 

leltári 
szám1 

szerző cím dátum vállalat min. típus 

AD.2437   

Hámorné Vidó 
Mária, Madarasi 
András,Tóthné 
Makk Ágnes 
Scholtz Péter, 
Uhrin András, 

E1. Földtani és geofizikai feladatok 
megalapozása Magyarország 
szénhidrogén potenciál 
felméréséhez, a koncessziós 
feladatok támogatása Szakértői 
vélemény a "Barcs–Lenti–Letenye–
Cssurgó" szénhidrogénkutatási 
terület zázójelentéséről (MHEKft.) 
MBFH–-ELGI–MÁFI 
együtműködés  2011 

ELGI, 
MÁFI 3 E 

T.D.8794 I. Korda Tibor  

Barcs város területén geotermikus 
rendszer kiépítése temálvíz termelő 
és visszasajtoló kutak létesítésének 
előzetes vizsgálata     2010 

Trio-Cord 
Kft. 3 GT 

T.D.8778 I. Musitz László  

Drávatamási, Drávakastély 
Szociális Otthon területén 
létesítendő 1. számú termelő és 2. 
számú visszasajtoló kútjainak 
vízgépészeti rendszerének vízjogi 
létesítési engedélye    2010   3 V 

T.D.8832 I. 

Davideszné 
Dömötör Katalin, 
Nagy András, 
Révi Géza  

Lakócsa települési vízmű védőidom 
védőterületének kijelölése vízjogi 
létesítési engedély terve      2009 

Aquifer 
Kft. 3 V 

T.D.8790 I. 

Szamosvári 
István, Gugi 
Zoltán Levente  

Tótújfalui Dráva mellékág 
rehabilitációjának előzetes 
vizsgálati eljárása      2009 

Aquaprofit 
Kft. 3 V 

T.D.8810 I. 

Szamosvári 
István, Gugi 
Zoltán Levente  

Dráva folyó, Drávatamási felső 
mellékág rehabilitációjának előzetes 
környezetvédelmi eljárás      2009 

Aquaprofit 
Kft. 3 K,V 

T.D.8792 I. 

Szamosvári 
István, Gugi 
Zoltán Levente, 
Udud Péter  

Dráva folyó Drávatamási alsó 
mellékág rehabilitációjának előzetes 
vizsgálati dokumentációja      2009   3 K,V 
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T.D.8250 I. Musitz László  

Drávatamási, Drávakastély 
Szociális Otthon területén 
létesítendő 1. számú termelő és 2. 
számú vízvisszasajtoló kútjának 
létesítési engedélyezési terve.     2008   3 V 

T.D.6386 I-II. 
Davideszné 
Dömötör Katalin  

Gáztermelvényről leválasztott 
kísérővíz visszasajtolásának 
környezetvédelmi felülvizsgálata 
Görgeteg – Babócsa mező. III. 
függelék: A Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Kémiai Kutató 
Intézetének vizsgálati 
dokumentációja.    2004 

AQUIFER 
Kft. Bp. 3 K,M 

T.20505   
Chikán Géza, 
Tóth György  

Földtani alapállapot-felvétel a 
tervezett drávai vízlépcső 
magyarországi hatásterületén 
(Gyékényes–Vízvár–Barcs terület, 
környezetvédelem, víz)     2001 MÁFI 3 K,V 

T.D.8756 I. 

Metzinger 
Ferenc, Legeza 
László, Balogh 
Sándor  

Rinyaújlak 119/6 hrsz-ú ingatlanán 
meglévő telephelyén létesítendő 
műhely engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye     2010 LM-M Kft.  2 M 

T.D.8646 I. 

Balogh Sándor, 
Balázs Gábor, 
Márton Attila  

Csokonyavisonta, Xantus J. u. 45. 
szám alatti, 449/7 hrsz.-ú ingatlanon  
meglévő lakatosüzem bővítése, 
valamint üzemcsarnok és fedett-
nyitott raktár kialakítása 
engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye    2009   2 M 

T.D.8524 I. 

Boa Árpád, 
Harsányi Csaba, 
Bodor Zoltán, 
Kuzma László  

Barcs, Hősök tere 6. szám alatti, 
2647 hrsz-ú ingatlanon lévő Arany 
János általános iskola átalakítása, és 
bővítése engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.    2009 

H-BON 
Kft. 2 M 

T.D.8466 I. 

Boa Árpád, Lucz 
Attila, Kaszás 
Ferenc  

Barcs, Bajcsy Zs. u. 9. szám alatti, 
893 hrsz-ú ingatlanán Móricz 
Zsigmond Művelődési Központ 
bővítés engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2009 

H-Bau 
Mérnöki 
iroda, 
Trilobita 
Bt. 2 M 

T.D.8326 I. 

Boa Árpád, 
Mikus Ferenc, 
Harsányi Csaba, 
Bodor Zoltán 
Kuzma László, 

Barcs, Tavasz u. 3. szám alatti 
1819/26 hrsz.-ú ingatlanán lévő 
középiskola és kollégium 
átalakítása és bővítése 
engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.    2009   2 M 

ÉMO.16828   Dankó Károly  

Tiszaújváros, Barcsay téren 
kialakítandó parkolók közlekedési 
terve      2009 

HAJDÚ-
VIA Kft. 2  TH 

T.D.8217 I. 

Kaszás Ferenc, 
Lucz Attila, Lucz 
Géza  

Barcs, Kálmán u. 10. szám alatti, 
89/1 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 
sebészeti központ engedélyezési 
terve, talajmechanikai 
szakvéleménye.     2009 

H-BAU 
Mérnöki 
Iroda, 
Trilobita 
Bt. 2 M 
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T.D.8636 I. 

Kaszás Ferenc, 
Szenere Antal, 
Brandmüller 
István  

Barcs, Drávapart 2. szám alatti 
511/4 hrsz.-ú ingatlanán létesítendő 
szerelőcsarnok engedélyezési terve, 
talajmechnaikai szakvéleménye.     2009 

Trilobita 
Bt. Pécs 2 M 

T.D.8301 I. 
Szikora Miklós, 
Nagy István  

Barcs, 0587/5 hrsz alatti ingatlanán 
létesítendő Biogáz-komposztüzem 
engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2009 Shuber Kft. 2 M 

T.D.8265 I.   

Barcs I.-homok bányatelek 
bányabezárási műszaki üzemi terve 
és tájrendezési terve a 2008–2009 
évekre hiánypótlással.     2008   2 M 

T.D.8543 I. 

Balogh Sándor, 
Racsek József, 
Metzinger 
Ferenc  

Csokonyavisonta, Xantus J. u. 1. 
szám alatti, 499 hrsz-ú ingatlanán 
burgonyatároló és manipuláló 
csarnok engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2008   2 M 

T.D.3927.1 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Háromfa község településrendezési 
tervének 2008. évi módosítása.      2008 

Civitas Bt. 
Kaposvár 2 TH 

T.D.8012 I. 

Ötvös Károly, 
Szulimán Szilvia, 
Csurgó Gergely  

Bélavár 0158,0166,0168/4-6 és 
Vízvár 045/3 hrsz-ú területeken 
szántóföld B-5, B-9 tábláinak 
öntözéséhez szükséges előzetes 
vizsgálati eljárása engedélyezési 
terve.    2008 

Mecsekérs 
Zrt. Pécs 2 M 

T.D.8071 I. 
Racsek József, 
Balogh Sándor  

Barcs, Mező u. 67. szám alatti, 
2001 hrsz-ú ingatlanon ltesítendő 
fürdőszoba szaküzlet és raktár 
építési engedélyezési terve 
talajmechanikai szakvéleménye.     2008   2 M 

T.D.8388 I. 
Racsek József, 
Balogh Sándor  

Darány, Árpád u. 39. szám alatti, 
333 hrsz-ú ingatlanán létesítendő 
terménytároló engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2008   2 M 

T.D.7036.1 I. Schubert József  

Barcs, Mátyás király u. 6. szám 
alatti, 724/3 hrsz-ú ingatlanon 
létesítendő szálloda és élményfürdő 
engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2008 

GeoStat 
Kft. Pécs 2 M 

T.D.7880 I. Tőke Lajos  

Csokonyavisonta, Fürdő u. 1. szám 
alatti. 1166/8 hrsz-on látványtó 
vízjogi létesítési engdélyezési terve.     2008 

Építésmér-
nöki Iroda 
Nagyka-
nizsa 2 V 

T.D.7626 I. 

Füzy Barna, 
Balogh Sándor, 
Újvári István, 
Balogh Lajos  

Potony, Kossuth L. u. 1. szám alatti, 
158 hrsz-on létesítendő gépszín 
tároló építési engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2007 

Geo 
Talajjavító 
Bt. 2 M 

T.D.7059 I. 

Balogh Sándor, 
Újvári István, 
Bognár Lajos 
Tibor Hornung 
László, 

Barcs Drávapart, 511/7 hrsz-ú 
ingatlanon fémforgácsoló csarnok 
építési engedélyezési 
dokumentációja. Talajmechanikai 
szakvélemény.     2006 

"GEO" Bt. 
Nagyatád 2 M 
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T.D.7036 I. Kaszás Ferenc  

Barcs, Mátyás Király u. 724/3 hrsz-
ú ingatlanon épülő Hotel Laguna 
szálloda és élményfürdő I. 
ütemének építési engedélyezési 
dokumentációjához készített 
talajmechanikai szakvélemény.    2006 

TRILO-
BITA Bt. 
Pécs 2 M 

T.D.7137 I. Kuzma László  

Istvándi, 013/1 hrsz-ú ingatlanon 
terménytároló építése, silótér 
bontása engedélyezési tervéhez 
készített talajmechanikai 
szakvélemény.     2006   2 M 

T.D.7137.1 I. Kuzma László  

Istvándi, 013/1 hrsz-ú ingatlanon 
terménytároló építése, silótér 
bontása engedélyezési tervéhez 
készített talajmechanikai 
szakvélemény kiegészítése.     2006   2 M 

T.D.6173.2 I. Molnár István  

A "Pettend I.-(homokbánya) - 
homok" védnevű bányatelken 
üzemelő bánya 2007–2009 évekre 
elkészített kitermelési műszaki 
üzemi terve.     2006 

"MAG-
VETŐ 
2003" 
Mezőgazda
sági Kft. 
Pettend 2 M 

T.D.7137.2 I. 

Vajda István, 
Boa Árpád, 
Henger János, 
Kuzma László  

Istvándi 013/1 hrsz-ú területén 
terménytároló építési engedélyezési 
dokumentációja. Talajmechanikai 
szakvélemény.     2006   2 M 

T.D.6835 I. Balogh Sándor  

A Darány, 0141/8 hrsz. alatti telken 
létesítendő üzemcsarnok építési 
engedélyezési dokumentációjához 
készített talajmechanikai 
szakvélemény.     2005 

"GEO" 
Talajvizsgá
ló és 
Szolgáltató 
Bt. 
Nagyatád 2 M 

T.D.6125.1 I.   

Ásványi nyersanyag kutatási 
műszaki üzemi terv az "Istvándi - 
homok" kutatási területre.      2004 

Csik és 
Társa Kft. 
Darány 2 M 

T.D.6143 I. Gross Tamás  

Ipari parkok szennyezettségéről 
készített felmérés és a rendelkezésre 
álló adatok: Mohácsi Ipari, 
Logisztikai, Üzleti Park; Barcsi 
Ipari, Logisztikai, Üzleti Park; 
Csurgói Ipari, Logisztikai és 
Innovációs Park; Dombóvári Ipari 
Park és Logisztikai Központ 
(Kaposszekcső); Komlói Ipari Park.  2004 

MGSZ 
DDTH 
Pécs 2 K 

T.D.6173 I. Molnár István  

Pettend I. - (homokbánya) - homok 
védnevű bányatelken üzemelő 
homokbánya 2004–2006 évekre 
készített kitermelési műszaki üzemi 
terve.     2004 

"Magvető 
2003" 
Mezőgazda
sági Kft. 
Pettend 2 M 

T.D.5682 I. Majoros György  

A Barcs - Tekeresi Vízmű földtani-
hidrogeológiai viszonyai Dráva-
medence.      2003   2 K,V 

T.D.2298 I. Balázs Lajos  

Potony településrendezési terve. 
Szabályozási terv és helyi építési 
előírások. Egyeztetési terv és 2002   2 TH 
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iratanyag.     

T.D.5293 I., 1. 

Besze György, 
Gattyán Tamás, 
Hernádyné Láng 
Judit, Börzsönyi 
Péterné, Pozsár 
László, Béres 
Krisztina, Oláh 
László 

Barcsi nemzetközi közúti 
határátkelőhely korszerűsítése. 
Engedélyezési terv. 
Környezetvédelem. Geotechnikai 
szakvélemény.     2002 

ConstReal 
Mérnöki 
Iroda Kft., 
GEO-
TERRA 
Kft. 
Budapest 2 K,M 

T.D.5648 I. 
Bőhm József, 
Buócz Zoltán  

Vízvár Észak szénhidrogén mező 
termelésbe állítása. Előzetes 
környezeti hatástanulmány. 
Összefoglaló. Bélavár, Babócsa, 
Heresznye, Bolhó, Dráva.     2002 

Miskolci 
Egyetem 
MFK 
Környezet-
gazdálkodá
si Intézet 2 K 

T.D.5501 I. Chikán Géza  

A Dráva magyarországi 
környezetének felszín alatti vizekre 
vonatkozó állapotfelvétele. 
Gyékényes, Csurgó, Berzence, 
Somogyudvarhely, Bélavár, Vízvár, 
Heresznye, Babócsa, Barcs, Novo 
Virje.    2002 MÁFI Bp. 2 K,V 

T.D.5615 I. 

Tóth György, 
Halmai János, 
Brezsnyánszky 
Károly  

Előzetes hidrogeológiai értékelés a 
Dráván tervezett beavatkozásokról, 
az Espoo-i egyezménynek 
megfelelő hatásvizsgálatok 
előkészítésére. Földtani alapállapot-
felvétel a tervezett Drávai vízlépcső 
magyarországi hatásterületén. II. 
Vízvár, Bélavár, Novo Virje.  2002 MÁFI Bp. 2 K,V 

T.D.5262 I-II. 

Ötvös Károly, 
Ábrahám 
Levente, Juhász 
Zoltán, Kevey 
Balázs, Wittner 
Kálmán, 

A Dráva folyó 158+500-161+000, 
165+800-166+500, 177+500-
178+200, 180+500-182+000, 
185+000-185+600 fkm közötti 
szakaszain folyamszabályozási célú 
vizimunka előzetes környezeti 
hatásvizsgálata (Összefoglalás). 
(Barcs, Őrtilos, Gyékényes, 
Bélavár, Heresznye, Babócsa-
Bolhói medence.)  2001 

Ötvös és 
Társa 
Környezetv
édelmi Kft. 
Pécs 2 K,V 

T.D.3670 I. 

Bakainé Papp 
Katalin, Berényi 
Gábor, Szentesi 
Flóriánné 
Wágner László, 

Merenyei 010/2.hrsz.-ú felhagyott 
agyagbánya tájrendezési terve.      2000 

LitoszFlóra 
Kft. Pécs 2 K,TH 

T.D.4135 I-III. 

Izsák A. Judit, 
Sánta Pál, Zán 
Gabriella, Dura 
Gyula Horváth 
Amanda, 

Környezetszennyezés vizsgálata: 
Barcs–Somogytarnóca, 
Alsógyörgyös-puszta Tározó-tó és 
környezete. Záródokumentáció: I. 
kötet. Megvalósíthatósági 
tanulmány: II. kötet Tényfeltárás és 
környezetállapot értékelés - 2000 

INTENVI
RO 
Környezet-
védelmi 
Szolgáltató 
Kft. Bp. et 
al. 2 K 



I. Dráva. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentése (szénhidrogén) 
 

 136 

Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                      
Típus: K: környezet, földtan, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: 
területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani 

szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló); T: térkép; A: adat. 

mellékletek - III. kötet.  

T.D.3653 I. Varga Viktor  

Babócsa 097.hrsz. 
folyamkavicsbánya bezárási 
műszaki terve.      2000 szakértő 2 K,M 

T.D.2528 I.   

Környezeti hatásvizsgálat Barcs 
város hulladéklerakójának 
területére, a további üzemeltetés 
előzetes technológiai tervéhez     1996 

TRILOBIT
A Bt. Pécs 2 K 

T.17053   Szőcs Teodóra  

Dél-Somogy és Baranya 
talajvizeinek állapota. Nagyatád 
802-es: 1:100000-es térképlap, 
Barcs 902-es: 1:100000-es 
térképlap, Sellye 903-as: 1:100000-
es térképlap. Előzetes jelentés.    1995 MÁFI 2 V 

T.D.2173 1-2. 
Baranyi István, 
Fenyősi László  

A Barcsi Ősborókás lápterületeinek 
földtani helyzete és a vízutánpótlás 
megoldása A Barcsi Ősborókás 
Tájvédelmi Körzet vízi 
élőhelyeinek állapotáról    1993   2 K 

T.D.2119.13 1. 
Kraft János, 
Baranyi István  

A Duna-Dráva Nemzeti Park részét 
képező területek védetté 
nyilvánítása: Barcsi Ősborókás. 
Barcs, Darány, Istvándi, 
Kastélyosdombó, Drávatamási, 
Potony, Lakócsa, Drávagárdony, 
Tótújfalu, Szentborbás. MGSZ 
DDTH nyilatkozata (kézirat). A 
Barcsi Ősborókás lápterületeinek 
földtani helyzete és a vízutánpótlás 
megoldása (Baranyi).  1993 

DDNPI, 
MGSZ 
DDTH 
Pécs 2 K 

T.16837 I-VII. 
Zsadányi Éva et 
al.  

Magyarország geofizikai 
felmértsége. EOTR 03 Sellye, 04 
Siklós, 12 Barcs, 13 Szigetvár, 14 
Pécs, 21 Letenye, 22 Nagykanizsa, 
23 Kaposvár, 24 Dombóvár, 31 
Lenti, 32 Marcali, 33 Fonyód, 34 
Tamási + aktualizált, kiegészítő 
adatok a 35 Kalocsa-i laptól az 59-
510 Berettyóújfalu-i, 61 Kőszeg-i 
laptól a 69 Debrecen-i és a 71 
Sopron-i laptól a 109 Hollóház-i 
lapig + karotázs adatok. 1993 ELGI 2 K 

T.D.2119.7 1.   

A Duna-Dráva Nemzeti Park részét 
képező területek védetté 
nyilvánítása: Barcstól ÉNy-ra lévő 
Dráva-sík. Bolhó, Babócsa, 
Péterhida, Komlósd, 
Somogytarnóca, Drávaszentes, 
Barcs.    1992 

DDNPI 
Pécs 2 K 
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T.16096   Zsadányi Éva  

Magyarország geofizikai 
felmértsége. EOTR 03 Sellye, 
EOTR 04 Siklós, EOTR 12 Barcs, 
EOTR 13 Szigetvár, EOTR 14 Pécs. 
M= 1:100000.     1992 ELGI 2 M 

AD.1135   Zsadányi Éva  

Magyarország geofizikai 
felmértsége - EOTR 03 Sellye, 
EOTR 12 Barcs, EOTR 13 
Szigetvár és EOTR 14 Pécs. 
Adatlapok (Sellye, Barcs, Szigetvár, 
Pécs)    1991 ELGI 2 E 

T.15706   Zsadányi Éva  

Magyarország geofizikai 
felmértsége EOTR 03 Sellye, 12 
Barcs, 13 Szigetvár, 14 Pécs, 
M=1:100000.      1991 ELGI 2 M 

T.D.3603 I. 

Bohn Péter, 
Merzich Péter, 
Jámbor Áron, 
Hetényi Rudolf 
Franyó Frigyes, 

A Gyurgyeváci tervezett Dráva 
vízlépcső földtani hatásvizsgálati és 
prognosztikai kérdései. 
Esettanulmány. Szepetnek 1.sz. 
fúrás, Tótszerdahely 1.sz. fúrás, 
Barcs, Babócsa, Péterhida, Bolhó, 
Berzence, Gyékényes, Surd.   1990 

MÁFI 
Budapest 2 K 

AD.944   
Draskovits Pál, 
Fejes Imre  

Adatszolgáltatás a Belső-
Somogyban 1989-ben végzett 
felszíni geofizikai kutatásról 
(Nagyatád, Csurgó, Barcs)     1990 ELGI 2 A 

T.15749   Chikán Géza  

Műszaki jelentés. A "Belső-Somogy 
és a Baranyai-háromszög regionális 
földtani kutatása" c. munka során 
alkalmazott távérzékelési 
módszerekről (Nagyatád, Barcs, 
Bátaapáti, Bátaszék).    1989 MÁFI 2 M 

T.16520 
1-21. 
füzet 

Jakab Jánosné, 
Badinszky Péter  

Bányameddők vizsgálata Somogy 
megyében II-III.ütem (agyag, 
homok, kavics,   Kereki-Páskum, 
Tab-téglagyár, Sántos, Somogytúr-
Apróhomok dűlő, Látrány II., 
Bőszénfa-téglagyár, 
Balatonszentgyörgy-téglagyár, 
Zselicszentpál, Babócsa, 
Kaposszerdahely-téglagyár, 
Nagybajom-Cinkota puszta, 
Bélavár-Súly dűlő, Csikós dűlő, 
Somogyudvarhely II., Gyékényes-
Közúti, Vasúti, Kertalja, Berzence-
Garics dűlő) 1989 

Földmérő 
és 
Talajvizsgá
ló Vállalat 
(FTV) 2 K 

T.D.1876 1. Konrád Gyula  
Vélemény a Babarcszőlősi 
szőlődomb víznyerési lehetőségéről.     1988 

MÁFI 
DDTFSZ 
Pécs 2 V 
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T.18646   

Badinszky Péter, 
Karácsonyi 
Sándor  

Az építő- és építőanyagipar 1986. 
évi földtani nyersanyagkutatási 
tevékenységének értékelése. 
(Beremend, Vác, Bélapátfalva, 
Hejőcsaba–Miskolc, 
Gyöngyössolymos, Komló, 
Sárospatak, Szob, Polgárdi, 
Komárom, Pusztamiske, 
Gyékényes, Hatvan, Csorna, Eger, 
Solymár, Debrecen, Barcs, 
Dombóvár – mészkő, márga, 
andezit, kavics, agyag, homok)  1987 

ÉVM 
Földtani 
Szolgálat 2 K 

T.13744   

Dömsödi J., 
Dóda B., 
Csermendy L.  

A Somogy megyei 1986. évi 
agrogeológiai (talajjavító) 
nyersanyagkutatás földtani 
jelentése. (Bolho, Babócsa, 
Somogysárd, Nagybajom)     1986 

Talajjavító 
Nyers-
anyag-
kutatási és 
Tervező 
Iroda 
Budapest 2 K 

T.D.1639 I-IV. 

Dömsödi János, 
Dóda Béla, 
Csermendy 
László Erdődi 
Istvánné, Kapás 
Józsefné, 

A Somogy megyei 1986. évi 
agrogeológiai (talajjavító) 
nyersanyagkutatás földtani 
jelentése. Bolhó, Babócsa, 
Somogysárd, Nagybajom. Tőzeg, 
lápföld.    1986 

Talajjavító 
Nyers-
anyagkuta-
tási és 
Tervező 
Iroda 
Budapest 2 K 

7140   

Nagy E., Reiner 
Gy., Mészáros 
M., Badinszky 
P., Tóth I.  

Barcs részletes fázisú építőipari 
homokkutatás földtani jelentése. + 3 
lap határozat, 4 lap vélemény.      1986 

TCSSZV, 
KFH, FTV 2 K 

T.14070   

Nagy Enikő, 
Reiner György, 
Koós Béla  

Barcs részletes fázisú építőipari 
homokkutatás földtani jelentése.      1986 TCSSZV 2 K 

J-1119   Várhegyi András  

Geofizikai szakvélemény 
Babarcszöllős község vízkútjának 
tervezéséhez.      1986 MÉV 2 K,V 

T.17846   Mantuanó Jenő  

Dráva felső szakasz vízkutatási 
terve. Műszaki leírás. A Dráva 
Somogy megyei szakasza mentén 
mélyült vízfeltáró fúrások jellemző 
adatai. (Bélavár, Vízvár, Bolhó, 
Babócsa, Péterhida, Komlósd, 
Somogytarnóca, Barcs, 
Drávatamási, Drávagárdony)   1983 

MÉLYÉP-
TERV 2 V,M 

T.17847   Schultz Péter  

Műszaki leírás a Dráva alsó szakasz 
vízkutatásáról. (Drávagárdony, 
Matty, Pécs, Barcs, Szentlőrinc, 
Szigetvár, Villányi hegység)     1983 

MÉLYÉP-
TERV 2 V,M 

MG-154   Mészáros Ferenc  

Jelentés a Djurdevác–Barcsi 
Vízlépcsőrendszer tervezésével 
kapcsolatos geofizikai mérésekről 
(Murakeresztur térsége)     1981 ELGI 2 M 
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MG-150   

Bisztricsány Ede, 
Szeidovitz 
Győző, Mészáros 
István  

Kutatási program a szeizmikus 
veszélyeztetettség meghatározására 
a barcsi és djurdeváci vízlépcső 
területén (Dráva mente). Előzetes 
jelentés a Djurdjevác–Barcs-i 
Vízlépcsőrendszer tervezésével 
kapcsolatos geofizikai mérésekről 
(Murakeresztur)   1980 

MTA, 
ELGI 2 M 

MG-83   

Dobrovolni 
Károly, Jósa 
Ernő  

Jelentés a Drávai Vízlépcsőrendszer 
barcsi szakaszán végzett 
mérnökgeofizikai kutatásról      1975 ELGI 2 M 

T.D.580 I. 

Vígh Andor, 
Rőder Antal, 
Hőnig Gyula, 
Karsai Ferenc 
Sommsich 
Lászlóné, Kiss E. 
Zoltán, Fauszt 
András, 

Műszaki leírás Barcs város 
belterületén lemélyítendő 1 sz. 
szénhidrogén kutatáshoz (1958). 
Barcs, Kultúrház mögött, I. sz. 
kutatófúrás rétegsora, földtani 
naplója (1959). Talp: 736 m. A 
Barcs I. sz. vízfúrás karotázs 
értelmezése. Vízföldtani 
zárójelentés a Barcs I. sz. 
perspektívikus fúrásról. A Barcs 1 
sz. termálkútban elvégzendő javítási 
műveletek (1970). Vízvizsg. 
eredmények 1970 

Komlói 
Mélyfúró 
Vállalat 2 K,M 

T.D.8217.1 I. Boa Árpád  

Barcs, Kálmán  u. 10. szám alatti 
89/1 hrsz-ú ingatlanon kistérségi 
járóbeteg központ módosított 
engedélyezési terve.     2009 H-Bau Kft. 1 TH 

T.D.5286.2 I. 
Stadler József, 
Stadler Péter  

Barcs Város településrendezési 
tervének 4. számú módosítása I. 
ütem egyeztetési anyaga.      2009 

Stadler 
Építési 
Iroda 1 TH 

T.D.7767.1 CD.   
Gyöngyösmellék településrendezési 
tervének elfogadott anyaga.      2008 

Pécsi 
Építész 
Kör Kft. 1 TH 

T.D.6660.3 I. Stadler József  

Csokonyavisonta község 
településrendezési tervének 2. 
számú módosítása egyeztetési 
anyaga.      2008 

Stadler 
Építési 
Iroda 
Kaposvár 1 TH 

T.D.7767 CD.   

Gyöngyösmellék község 
településrendezési tervének 
egyeztetési anyaga.      2007 

Pécsi 
Építész 
Kör Kft. 
Pécs 1 TH 

T.D.6671.3 CD. 
Horváth 
Magdolna  

Kétújfalu község módosított 
településrendezési tervének 
jóváhagyott dokumentációja.      2007 

Pécsi 
Építési Kör 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.7604 CD. 

Hübner Mátyás, 
Hübner 
Mátyásné, 
Baracsi Viktória 
Sprok Attila, 

Nemeske község településrendezési 
tervének egyeztetési anyaga.      2007 

Hübner 
Tervező 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.7417.1 I. 
Lőrincz Piroska, 
Fucskár Noémi  

Drávagárdony településszerkezeti 
terve, szabályozási terve és helyi 
építési szabályzata 1.számú 
módosítása egyeztetési anyaga.     2007 

Virányi 
Építész 
Stúdió Kft. 
Kaposvár 1 TH 
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T.D.7417 I. 

Virányi István, 
Fucskár Noémi, 
Vincze Attila 
Fekete András, 

Drávagárdony települérendezési 
tervének egyeztetési anyaga       2007 

Virányi 
Építész 
Stúdió Kft. 
Pagony 
Kft. 
Budapest 1 TH 

T.D.6671.1 CD.   
Kétújfalu község településrendezési 
tervének jóváhagyott anyaga.      2006 

Pécsi 
Építész 
Kör Kft. 
Pécs 1 TH 

T.D.6676.1 CD.   
Zádor község településrendezési 
tervének jóváhagyott anyaga.      2006 

Pécsi 
Építész 
Kör Kft. 
Pécs 1 TH 

T.D.6671.2 I. Bede István  

Kétújfalu településrendezési 
tervének módosítása. Egyeztetési 
anyag.      2006   1 TH 

T.D.7002 I. 

Csaba Gyula, 
Béres Gábor, 
Farkas László  

Babarcszőlős község 
településrendezési terve. 
Egyeztetési anyag.      2006 

PÉCSÉP-
TERV 
Stúdió Pécs 1 TH 

T.D.6970 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Szulok község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2006 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6981 I. 
Fazekas 
Sándorné  

Bolhó község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2006   1 TH 

T.D.6660.2 I. 
Stadler József, 
Stadler Péter  

Csokonyavisonta község 
településszerkezeti és szabályozási 
tervének módosítása. Egyeztetési 
anyag.      2006 

Stadler 
Építész 
Iroda 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6671 CD.   
Kétújfalu község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005 

Pécsi 
Építész 
Kör Pécs 1 TH 

T.D.6676 CD.   
Zádor község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005 

Pécsi 
Építész 
Kör Pécs 1 TH 

T.D.6273.1 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Darány község településrendezési 
tervének módosítása (a fűrészüzem 
területének déli irányú bővítésére). 
Egyeztetési anyag.     2005 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6688 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Kálmáncsa község 
településrendezési terve. 
Egyeztetési anyag.      2005 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6626 I. 
Fazekas 
Sándorné  

Heresznye község 
településrendezési terve. 
Egyeztetési anyag.      2005   1 TH 

T.D.6627 I. 
Fazekas 
Sándorné  

Vízvár község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005   1 TH 
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T.D.6507 I. 

Hübner Mátyás, 
Hübner 
Mátyásné, 
Berkecz Balázs, 
Zsigmond 
László, Lovas 
Atiila, Baracsi 
Viktória, Patócs 
Tibor, Lakatos 
Veronika, Szajkó 
Gábor 

Teklafalu község településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005 

Hübner 
Tervező 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.6615 I. 

Hübner Mátyás, 
Hübner 
Mátyásné, 
Berkecz Balázs, 
Zsigmond 
László, Lovas 
Attila, Baracsi 
Viktória, Gábor 
Olivér, Lakatos 
Veronika, Patócs 
Tibor, et al. 

Somogyhatvan község 
településrendezési terve. 
Egyeztetési anyag.      2005 

Hübner 
Tervező 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.6504 I. 

Hübner Mátyás, 
Hübner 
Mátyásné, 
Berkecz Balázs, 
Zsigmond 
László, Lovas 
Attila, Baracsi 
Viktória, Takács 
Tibor, Lakatos 
Veronika, Szajkó 
Gábor 

Patapoklosi településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005 

Hübner 
Tervező 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.5286.1 I-II. 
Stadler József, 
Stadler Péter  

Barcs város szabályozási terve 1. és 
2. számú módosítása. Egyeztetési 
anyag.      2005 

Stadler 
Építész 
Iroda 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6660 I. 
Stadler József, 
Stadler Péter  

Csokonyavisonta településrendezési 
terve. Egyeztetési anyag.      2005 

Stadler 
Építész 
Iroda 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6660.1 I. 
Stadler József, 
Stadler Péter  

Csokonyavisonta község 
szabályozási terve, helyi építési 
szabályzata. Egyeztetési anyag.     2005 

Stadler 
Építész 
Iroda 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6385 CD.   

Nagydobsza, Kisdobsza, Merenye 
községek településrendezési terve. 
Egyeztetési anyag.      2004 

B és H 
RÉGIË Bt. 1 TH 

T.D.6094 I. 
Balázs Lajos, 
Balázs Gábor  

Csokonyavisonta, üdülőterület déli 
irányú bővítése (026/4 hrsz. 
részterület, 026/5; 026/6; 026/7 
hrsz.) szabályozási tervének 
készítése. Egyeztetési anyag.     2004 

Balázs és 
Társa Iroda 
Kaposvár 1 TH 
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T.D.6273 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Darány község rendezési tervének 
módosítása, a benzinkúttól keletre 
lévő zöldterület településszerkezeti 
és szabályozási terve, helyi építési 
szabályzata. Egyeztetési anyag.    2004 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6173.1 1. Molnár István  

"Pettend I. - (homokbánya) – 
homok" védnevű bányatelken 
üzemelő homokbánya 2004-2006 
évekre készített kitermelési műszaki 
üzemi tervének kiegészítése 
(hiánypótlás).     2004 

"Magvető 
2003" 
Mezőgazda
sági Kft. 
Pettend 1 E 

T.D.6125 I. Varga Viktor  

Istvándi község külterületén lévő 
Alső-Felső Józenhegyi és Felső 
Tengelici-dűlő homokkutatására 
irányuló kutatási engedély iránti 
kérelem műszaki leírása.     2004   1 M 

T.D.8520 I. 
Balogh Sándor, 
Boa Árpád  

Háromfa víztározó 013 és 0184/3 
hrsz. alatti ingatlanokon építendő 
vendégház engedélyezési terve, 
talajmechanikai szakvéleménye.     2003   1 M 

T.D.5951 CD. 

Bede István, 
Juhász Zoltán, 
Tompos Antal, 
Keresztes 
László,Dlusztus 
Alajos, Bankós 
Róbert, Horváth 
Magdolna, 

Drávafok község településrendezési 
terve.       2003 

Pécsi 
Építész 
Kör 1 TH 

T.D.5674 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Rinyaújnép község rendezési terve, 
2003. Egyztetési anyag.       2003 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5675 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Péterhida község rendezési terve, 
2003. Egyeztetési anyag.      2003 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5676 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Somogyaracs község rendezési 
terve, 2003. Egyeztetési anyag.      2003 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5677 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Komlósd község rendezési terve, 
2003. Egyeztetési anyag.      2003 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5464 I. Balázs Lajos  

Lakócsa településrendezési terve. 
Szabályozási terv és helyi építési 
előírások. Egyeztetési terv és 
iratanyag.      2002   1 TH 

T.D.5465 I. Balázs Lajos  

Tótújfalu településrendezési terve. 
Szabályozási terv és helyi építési 
előírások. Egyeztetési terv és 
iratanyag.      2002   1 TH 

T.D.5311 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Homokszentgyörgy község 
rendezési terve. Helyi építési 
szabályzat. Egyeztetési anyag.      2002 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5428 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Rinyaújlak község rendezési terve 
2002. Egyeztetési anyag. 
Szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat.      2002 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 
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T.D.5580 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Babócsa község rendezési terve, 
2002. Szabályozási terv és helyi 
építési szabályzat. Egyeztetési 
anyag.     2002 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.4599 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Csokonyavisonta összevont 
rendezési tervének módosítása 
2001. Termálfürdő mögötti terület 
és Lajosmajor rendezési terve. 
Egyeztetési anyag.     2001 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5286 1. Stadler József  

Barcs város rendezési terve. 
Településszerkezeti terv. 
Egyeztetési anyag.      2001 

STADLER 
Építész 
Iroda Kft. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.5287 1. Stadler József  

Barcs város ÁRT módosítás. 4. 
számú, Temető környék 
településszerkezeti és szabályozási 
terve. Egyeztetési anyag.     2001 

STADLER 
Építész 
Iroda Kft. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3927 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Háromfa község településrendezési 
terve, 2000. Egyeztetési anyag.      2000 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3703 1. Stadler József  

Barcs Város, sportpálya környék 
szabályozási terve. Egyeztetési 
anyag.      2000 

STADLER 
Építész 
Iroda Kft. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.6034 I. Újvári Péter  
Kálmáncsa – Kisdobsza összekötő 
út engedélyezési tervei.       2000 

GEO-
PROFIL 
Kft. Pécs 1 TH 

T.D.3401 I.   
Drávatamási község rendezési 
terve, egyeztetési anyag.       1999 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3348 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Istvándi község településrendezési 
terve.       1999 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3349 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Drávagárdony község 
településrendezési terve.       1999 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3351 1. 
Deák Varga 
Dénes  

Kastélyosdombó község 
településrendezési terve, egyztetési 
anyag.      1999 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3352 I. 
Deák Varga 
Dénes  

Darány község településrendezési 
terve, egyztetési anyag.       1999 

CIVITAS 
Bt. 
Kaposvár 1 TH 

T.D.3419 1. Halász János  

A Dráva folyó kotrásos 
mederalakítása a 184.2–185.0 fkm. 
szakaszon, Bolhó területén. 
Engedélyezési terv. Mederalakítás, 
Gyurokovics Károly.     1999 

Dél-
dunántúli 
VIZIG 
Pécs 1 V,TH 

T.D.2809 1-2. 
Heller Márta, 
Bocsárdi Albert  

Nagydobsza, 6-os főút és Petőfi 
utca közötti terület szabályozási 
terve.      1998 

RÉGIË Bt. 
Pécs 1 TH 
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T.D.2649 1.   

6–68.sz. főutak Barcsot elkerülő 
szakasza, 20 kV-os hálózatok 
kiváltása.      1997 

Tónus 
Tervező és 
Vállalkozó 
Szövetke-
zet 
Budapest 1 TH 

T.D.2685 I.   

Csokonyavisonta Összevont 
Rendezési Tervének korszerűsítése 
1997. Összefoglaló 
Csokonyavisonta ÖRT-ről.     1997 

Somogy 
Megyei 
Önkorm. 
Terület 
Rend. 
Társulása 
Kaposvár 1 TH 

T.D.2636 1. 
Deák Varga 
Dénes  

Drávatamási  Összevont Rendezési 
Terv 1997. évi módosítása. 
Összefoglaló, Drávatamási ÖRT. 
1997. évi módosítás egyeztetéséről.    1997 

Somogy 
Megyei 
Önkorm. 
Terület 
Rend. 
Társulása 
Kaposvár 1 TH 

T.D.1372.4 I. 
Varga Viktor, 
Nagy Enikő  

A Barcs I. – homok védnevű 
bányatelek műszaki leírása. 
Tájrendezési előterv a Barcs I. - 
homok védnevű bányatelek 
fektetéshez.     1995 

DRÁVA-
COOP 
Mezőgazda
sági 
Szövezke-
zet 1 M 

T.D.6034.1 I. Schubert József  

Kisdobsza – Kálmáncsa között 
összekötő út terveihez készített 
talajmechanikai szakvélemény.      1994 

GEO-
STAT Kft. 
Pécs 1 M 

T.D.6034.2 I. 
Újvári Péter, S. 
Nagy Hilda  

Kálmáncsa – Kisdobsza összekötő 
út egyesített terve.       1994 

GEO-
STAT, 
GEO-
PROFIL 
Mérnöki 
Iroda Pécs 1 TH 

T.D.2064 1. 
Szappanos 
Ferenc  

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság határozata: 
Elvi vízjogi engedély és vízföldtani 
szakvélemény a Barcsi Vízmű 
tekeresi (Tekeres-dűlői) 5 sz. 
mélyfúrású kútjának tervezéséhez. 
(Másolat a rossz minőségű faxról.)   1990 

Dél-
dunántúli 
Környezet-
véd. 
VIZIG. 
Pécs 1 V 

T.D.5504.4 I. 

Jakab Jánosné, 
Badinszky Péter, 
Garay Ilona 
Zsilák Emőke, 

Bányameddők vizsgálata Somogy 
megyében. Kutatási program. Rövid 
összefoglalás. Kutatási jelentés. 
Kereki,Tab, Somogytúr, Látrány, 
Balatonszentgyörgy, Bőszénfa, 
Zselicszentpál, Sántos, 
Kaposszerdahely, Nagybajom, 
Bélavár, Babócsa, Gyékényes, 
Somogyudvarhely, Berzence.  1989 

FTV, 
ELTE Bp. 1 K 
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T.D.5857 1. Kassai Miklós  

Határozatok bányák ásv. vagyon 
elszámolásáról, törléséről. 
Nagymányok, Ë-hegy; Versend, 
Öreghegy; Vajszló, Haj-dűlő; 
Sellye, Dobina; Mágocs, Kolostor-
dűlő; Siklósbodony, mészkő; 
Babócsa, Erzsébet-sziget; Őrtilos, 
Jegenyés; Marcali-Vityola, 
Felsőöreghegy; Kaposújlak, 011 
hrsz.; Balatonkeresztúr, Nagyberek-
legelő; Őcsény, Ozsák bánya; 
Mázaszászvár, Lipse. 1989 

MÁFI 
DDTFSZ 
Pécs 1 K 

T.D.1372.3 I. 

Nagy Enikő, 
Reiner György, 
Koós Béla, 
Balláné Csáki 
Ida Végh 
Györgyné, 

Barcs részletes fázisú építőipari 
homokkutatás földtani jelentése. 
Kutatófúrások földtani naplói. 
Laboratóriumi vizsgálatok 
eredménye. Barcs részletes fázisú 
építőipari homokkutatás rövidített 
földtani jelentése.   1986 

TCSSZV 
Bánya-
földtani 
Szolgálat 
Budapest 1 K 

6970   

Koós B., Nagy 
E., Ádám O., 
Horn J., Szilágyi 
A.  

Barcs felderítő homokkutatásának 
(mészhomoktégla nyersanyag) 
terve. + + Határozat, szerződés, 
levelezés. (1980). Barcs 
építőanyagipari homok lehatároló 
fázisú kutatásának terve. + 
Határozat, szerződés, levelezés. 
(1983). Barcs építőanyagipari 
homok részletes fázisú kutatásának 
terve. + Határozat, vélemény, 
levelezés. (1985). 1985 

TCST, 
KFH 1 K,E 

T.D.1372.2 1. 

Nagy Enikő, 
Reiner György, 
Koós Béla  

Barcs, építőipari homok részletes 
fázisú kutatásának terve       1985 

Épületkerá
miaipari 
Vállalat 
Bányaföld-
tani Üzem 
Budapest 1 K 

T.D.4022 I. 

Farkas József, 
Petrasovits Géza, 
Horváth György  

Kutatási jelentés a Balaton 
kiterjesztett üdülőkörzet 
építésföldtani térképezéséhez. 
Balatonkeresztúri körzet. Kéthely, 
Hollád, Marótpuszta, Somogyzsitfa, 
Marcali, Zalakaros, Zalamerenye, 
Nagyrada, Zalaszabar.    1984 

BME 
Geotechni-
kai 
Tanszék 
Budapest 1 K 

T.D.1631 I. 
Kleb Béla, Tötök 
Endre  

Kavicsgenetika. Dráva-völgyi 
kavics ásványi nyersanyag 
minőségének megítélése, 
felhasználhatósága az ipari 
követelmények tükrében. 
Laboratóriumi vizsgálatok 
(kőzetmintacsoportok műszaki, 
kőzettani és technológiai 
jellemzése). Gyékényes, Berzence, 
Somogyudvarhely, Bélavár, Barcs.  1984 

BME 
Ásvány- és 
Földtani 
Tanszék 
Budapest 1 K 

5435   
Nagy E., Reiner 
Gy.  

Barcs lehatároló fázisú építőipari 
homokkutatás földtani jelentése.      1984 

Épületkerá
miaipari 1 K 
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Vállalat 

T.D.1372.1 I. 

Nagy Enikő, 
Reiner György, 
Koós Béla, 
Szilágyi Tiborné, 
Hegyi József, 
Pordán Sándor, 
Kádas Miklós, 

Barcs lehatároló fázisú építőipari 
homokkutatás földtani jelentése. A 
Barcs-33 sz. fúrás laboratóriumi 
anyagvizsgálatának eredményei. 
Kutatófúrások földtani naplói. 
Vélemény az Épületkerámiai V. 
által összeállított Barcs lehatároló 
fázisú építőipari homokkutatás 
földtani jelentéséről (Tóth István, 
MÁFI DDTFSZ Pécs).  1984 

Épületkerá
miaipari V. 
Bányaföld-
tani Üz. 
Bp., 
OFKFV 
Komló 1 K 

2850   
Koós B., Szöllősi 
B.  

Barcs felderítő fázisú építőipari 
homokkutatásának összefoglaló 
jelentése.      1981 TCST 1 K 

T.11565   
Lelkesné Felvári 
Gyöngyi  

A Barcs Ny-1 és Barcs Ny-2.sz. 
fúrások metamorf szakaszának 
földtani anyagvizsgálati 
eredményei.      1981 MÁFI 1 K 

T.D.1372 I. 

Mecsei 
Magdolna, Koós 
Béla, Rege 
Csaba, Hegyi 
József, Pordán 
Sándor, Páncél 
Éva, 

Barcs, felderítő fázisú építőipari 
homokkutatásának összefoglaló 
jelentése. Kutatófúrások földtani 
naplói. A Barcs-17 sz. fúrás 
laboratóriumi anyagvizsgálatának 
eredményei.    1981 

TCST 
Bányaföld-
tani Üzem 
Budapest 1 K 

T.9238 1-7. Kassai Miklós  

Barcs város általános rendezési 
tervének földtani megalapozása. 
(Szakvélemény).      1980 MÁFI 1 F,TH 

T.D.1250 I. 

Kassai Miklós, 
Soós Józsefné, 
Tóth István, 
Várszegi Károly, 
Heller Márta, 
Henger János, 
Deák Varga 
Dénes, Stadler 
József 

Barcs város általános rendezési 
tervének földtani megalapozása 
(1980, szakvélemény). Barcs ÁRT: 
Szűkített tervdokumentáció (1983). 
Barcs ÁRT 1992–1993, hatósági 
egyeztetés iratai. Barcs ÁRT és 
Rinya menti Iparterület RRT 
módosítása, 1999. Barcs ÁRT 
Sinsheim út és környéke, temető és 
környéke, és Rinya menti 
Iparterület RRT módosítása, 1999. 
Egyezt. dok. 1980 

MÁFI 
DDTFSZ, 
DTV Pécs, 
Stadler 
Építész 
Iroda 
Kaposvár 1 K 

T.D.5890 I. Mészáros László  Vízvári Víz I       1980   1 V 

NyMo0241   

Bárdossy 
Györgyné, Havas 
Pál, Joó István  

A Dráva–Muravölgyi kavicskutatás 
összefoglaló földtani jelentése. 
(Dráva–Muravölgyi 
kavicskataszter) 1. (Lenti és 
Muraszemenye között) 2. 
(Muraszemenye és Murakeresztúr 
között) 3. (Murakeresztúr és 
Berzence között) 4. (Berzence és 
Vízvár között) 5. (Vízvár és Barcs 
között) 1979 BÁTI 1 K 
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MG-116   Fejes Imre  

Jelentés a Drávai Vízlépcsőrendszer 
Barcs–Bélavár-i szakaszán végzett 
mérnökgeofizikai vizsgálatokról      1978 ELGI 1 K 

T.D.3598.3 I. 

Havas Pál, 
Bárdossy 
Györgyné, Joó 
Tibor, Joó 
Tiborné, Keszey 
Tibor, 
Udvarhelyi 
Zoltánné, Lukács 
Márkné, 

Dráva–Muravölgyi kavicskataszter. 
4. rész: Dráva-völgy, Berzence és 
Vízvár között. Berzence, 
Somogyudvarhely, Bélavár, Vízvár.    1978 

Bányászati 
Tervező 
Intézet, 
Geotechni-
kai Osztály 
Bp. 1 K 

T.D.3598.4 I. 

Havas Pál, 
Bárdossy 
Györgyné, Joó 
Tibor, Joó 
Tiborné, Keszey 
Tibor, 
Udvarhelyi 
Zoltánné, Lukács 
Márkné, 

Dráva–Muravölgyi kavicskataszter. 
5. rész: Dráva-völgy, Vízvár és 
Barcs között. Heresznye, Babócsa, 
Péterhida, Barcs, Bolhó, Komlósd, 
Somogytarnóca. Határgörbék beton-
adalékanyag minősítésére.   1978 

Bányászati 
Tervező 
Intézet, 
Geotechni-
kai Osztály 
Bp. 1 K 

T.7544 I-V. 

Havas Pál, 
Bárdossy 
Györgyné, Joó 
Tibor, Keszey 
Tibor  

A Dráva–Muravölgyi előkészitő-
felderitő kavicskutatás 
összefoglalóföldtani jelentése. 
(Dráva–Muravölgyi 
kavicskataszter). (Murakeresztúr, 
Muraszemenye, Berzence, Vizvár, 
Barcs, Lenti)    1978 

BÁNYA-
TERV 1 K 

501   
Havas Pál, 
Keszey Tibor  

Dráva–Muravölgy-i kavicskataszter. 
5. rész: Drávavölgy (Vízvár és 
Barcs).      1978 

BÁNYA-
TERV 1 K 

Sz(Bm).383.   Sébor József  

Boda–Pécs közötti termékvezeték 
Pécs–Barcsi műút mentén tervezett 
szakaszának alábányászottsági 
vizsgálata. 1977.szept.10.    
Témaszám:11-27/77  
9.sz.szakvélemény 1977   1 M 

T.16417   Varga Géza  

Újpaleozoós, jólvezető 
képződmények kutatása a Dél-
Dunántúlon. (Bogádmindszent, 
Magyarmecske, Kaposfő, Görgeteg, 
Babócsa)     1977 ELGI 1 K 

T.D.132 1.   

Dráva folyó, Barcs–Gyurgyeváci 
vízlépcső földtani megkutatottsági 
térképei. Somogyszob, 
Nagykanizsa, Szenta, Görgeteg, 
Berzence, Babócsa, Barcs, Zákány, 
Nagyatád, Bajcsa, Csurgó, 
Gyékényes, Vízvár, Tótszerdahely, 
Háromfa, Darány, Szulok, 
Csokonyavisonta, Becsehely, 
Iharosberény.   1975 

Vízügyi 
Tervező 
Vállalat, 
Pécs 1 K,T 

1.14.0110/15   Balázs Z.  
Nagybarcsa IV. telep minősítési 
térképe      Doboz:114 1975 

Borsodi 
Szén-
bányák 1 T 
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T.D.5596 1-2. 

Kristóf János, 
Horváth Eszter, 
Magyar László 
Márton Gyuláné, 
Farkas Tiborné, 

Barcs, K-13 sz. vízkutató fúrás 
földtani naplója. Talp: 50,0 m. 
Barcs K-13/a sz. fúrás földtani 
naplója Somogytarnóca - 
Alsógyörgyös 3. sz. vízkutató fúrás. 
Talp: 300,0 m.    1975 

É.M. 
Csatorna és 
Vízvez.Ép.
V.Bp, 
Vízkutató 
és Fúró V. 1 V 

T.D.132.2 1. Matyók Ilona  

A Barcs – Gyurgyevác vízlépcső 
előzetes földtani, hidrogeológiai 
kutatási anyaga. Hidrogeológiai 
fúrások rétegsora Barcs, Őrtilos és 
Bolhó területén.    1975   1 K,V 

T.D.132.1 1. 
Szederkényi 
Tibor  

A Dráva-medence Heresznye – 
Barcs közötti szakaszának földtani 
jellemzői.      1975 

MÁFI 
DDTFSZ 
Pécs 1 F 

T.D.135 1. 
Szederkényi 
Tibor  

Földtani szakvélemény a Mura–
Dráva völgy magyarországi 
részének Letenye–Vízvár közti 
szakaszáról, Heresznye–Barcs közti 
szakasz.     1975 

MÁFI 
DDTFSZ 
Pécs 1 K 

T.D.738 1.   

Az OVIFUV kaposvári üzemének 
fúrásai. Alsónána, Attala, 
Alsómocsolád, Alsószentmárton, 
Aranyosgadány, Aparhant, Andocs, 
Ádánd, Alsónyék, Balatonfenyves, 
Berzence, Barcs, Balatonmária, 
Bóly, Bölcske, Balatonlelle, 
Balatonboglár, Bárdudvarnok, 
Balatonszemes, Balatonőszöd, 
Bábonymegyer, Bátaszék, Baté, 
Babócsa, Bükkösd, Bőszénfa, 
Böhönye,Borjád, Botykapeterd, 
Buzsák, Dalmand, 
Dombóvár,Darány,Dunaföldvár 1972 

Országos 
Vízkutató 
és Fúró 
Vállalat 
Kaposvár 1 V 

T.9419   Tóth István  

"Új Világ" MgTsz. Babócsa. A 
kavicskutatás összefoglaló földtani 
jelentése és készletszámítása.      1972   1 K 

T.D.491 I. Tóth István  

A kavicskutatás összefoglaló 
földtani jelentése és 
készletszámítása. "Új Világ" 
MgTsz. Babócsa.      1972 

magán-
szakértő 1 K 

T.D.484 1. Erdősi Ferenc  

Dráva-menti kisüzemi 
kavicsbányászat gazdaságföldrajzi 
jellemzése és értékelése. Zselic, 
Horváthertelend, Siófok, 
Balatonszabadi, Balatonfenyves, 
Zákány, Gyékényes, Vízvár, 
Őrtilos, Barcs, Somogyudvarhely, 
Berzence.   1971 

MTA 
Dunántúli 
Tudomá-
nyos 
Intézet 
Pécs 1 K 
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T.D.2069 I. 

Varga Dénes. 
Chikán Géza, 
Tomka Gyula  

Agyagtelepülések (téglagyárak) 
dokumentumai,forrásmunkák. 
Siklós, Pécs, Bonyhád, Szekszárd-
Csatár, Kölesd, Tevel, Hőgyész, 
Tamási, Kéthely, Pellérd, Bakóca, 
Marcali, Böhönye, Zákány, Barcs–
Bélcsapuszta, Csurgó, Sásd, 
Hosszúhetény–Hird, Mecseknádasd, 
Dunaszekcső, Görcsöny, 
Szentlőrinc, Orfű, Mohács, Godisa, 
Kaposszerdahely, Törökkoppány. 1971 

SZIKKTI, 
FTV, 
TCSE 
Központi 
Laboratóri
uma Bp. 1 K 

T.D.3248 1. 

Verrasztó Zoltán, 
Márton Gyuláné, 
Farkas Tiborné  

Tótújfalu 1.sz. vízkútja (Drávamenti 
"Egyetértés" MgTsz.) vízvizsgálati 
eredmények. Talp: 70.2 m.      1970 

OFKFV 
Várpalota 1 V 

T.4233   

Vincze László, 
Fonó Andorné, 
Deák István, 
Karácsonyi 
Sándor, 

Drávavölgyi kavicskutatás. Babócsa 
és köryékének felderítő fázisú 
kutatási terve.      1970 FTV 1 K 

T.D.3597 1. 

Vincze László, 
Fonó Andorné, 
Deák István, 
Karácsonyi 
Sándor, 

Drávavölgyi kavicskutatás. Babócsa 
és környékének felderítő fázisú 
kutatási terve. Berzence, Vízvár, 
Péterhida, Somogyudvarhely, 
Bélavár, Bolhó.    1970 

FTV 
Budapest 1 K 

T.D.362 1. 

Vincze László, 
Karácsonyi 
Sándor, Fonó 
Andorné  

Drávavölgyi kavicskutatás Babócsa 
és környékének felderítő fázisú 
kutatási terve.      1970 

FTV 
Budapest 1 K 

T.D.4816 1. 

Paál Árpádné, 
Szabó Katalin, 
Vitális Györgyné  

Babócsa K-4 sz. vízfúrás vízföldtani 
naplója. Talp: 46 m. (Új Világ 
MgTsz major.)      1969 

OKGT 
Nagykaniz
sa 1 V 

T.1885   Viczián István  
A Babarcszőlős 156 m-es dombon 
feltárt magmás kőzet vizsgálata.      1964 MÁFI 1 K 

T.D.4812 1. Márton Gyula  

Barcs B-8 sz. vízfeltáró fúrás 
hidrogeológiai naplója, vízföldtani 
zárójelentés, rétegsor. Talp: 50 m.      1961 

OVFV 
Kaposvár 1 V 

T.D.4811 1.   

Barcs B-6 sz. vízfeltáró fúrás 
hidrogeológiai naplója, rétegsora. 
Talp: 50 m. (A Kórház kertjében.)     1959 

OVFV 
Kaposvár 1 V 

1.14.0123/31   Gyurkó Gy.  
Nagybarcsa IV. telepi szénnvagyon 
térképe 1959.I.1.      Doboz:101 1959 

Borsodi 
Szénbányá
szati Tröszt 1 T 

T.D.4813 1. Vizsolyi Márta  
Barcs B-2 sz. kutató fúrás rétegsora. 
(Kultúrház mögött). Talp: 736 m.      1959 

Mecseki 
Kutató-
Fúró 
Vállalat 
Komló 1 K 

T.D.4966 1. Boskovits Gábor  

Csokonyavisonta B-1 sz vízfúrás 
hidrogeológiai naplója. Talp: 51 m. 
(Új iskola udvarán.)      1957 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 
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Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                      
Típus: K: környezet, földtan, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: 
területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani 

szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló); T: térkép; A: adat. 

T.D.4411 1.   
Pettend B-1 sz. fúrás hidrogeológiai 
naplója. Talp: 112,79 m.      1956 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.5096 1. Lőw Mártonné  

Homokszentgyörgy K-3 sz. 
vízfeltáró fúrás rétegsora. (Kézirat 
is.)      1956 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4119 1.   
Kétújfalu B.2.sz. vízfeltáró fúrás. 
Talp: 81.6 m. Kézirat is.      1955 

Mélyfúró 
Vállalat 
Kaposvár 1 V 

T.D.4759 1.   
Darány B-1 sz. vízfúrás 
kútszelvénye.       1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4787 1.   
Barcs B-1/a sz. vízfúrás 
kútszelvénye. Talp: 60,3 m.       1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.5008 1.   

Som K-1 sz. vízfúrás hidrogeológiai 
naplója (Daránypuszta I. sz. kút). 
Talp: 203,6 m.     1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4856 1. Egervári Katalin  

Barcs B-1/a sz. vízfeltáró fúrás 
rétegsora. Talp: 60,3 m. 
(Somogytarnóca, köztéri kút.)      1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4994 1. Egervári Katalin  

Somogyaracs B-1 sz vízfúrás 
hidrogeológiai naplója, rétegsora 
(Fő utca, templom mellett). Talp: 
55,3 m.      1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4963 1. 
Kardoss 
Ferencné  

Kálmáncsa K-2 sz. vízfeltáró fúrás 
rétegsora. Talp: 52 m. (Kálmáncsai 
Mezőgazd. Szeszipari Vállalat 
kútja.)      1955   1 V 

T.D.4770 1. 
Ravasz Csaba 
Lászlóné  

Daránypuszta K-1 sz. vízfeltáró 
fúrás rétegsora. (Som.) Talp: 203,6 
m. (Kézirat is.)     1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.5002 1. 
Ravasz Csaba 
Lászlóné  

Som K-2 sz. vízfúrás hidrogeológiai 
naplója, rétegsora (Daránypuszta II. 
sz. kút). Talp: 114 m. (Kézirat is.)    1955 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.5064 1. 
Ravasz Csaba 
Lászlóné  

Drávagárdony B-1 sz. vízfeltáró 
fúrás rétegsora, talp: 70,8 m. 
(Kézirat is.)     1955   1 V 

T.D.4437 1. Schwáb Mária  

Nagydobsza B-1 sz. vízfeltáró fúrás 
hidrogeológiai naplója. Talp: 99,7 
m. (Kézirat is.)     1955 

Mélyfúró 
Vállalat 
Kaposvár 1 V 

T.D.4153 1. Lőw Mártonné  
Drávafok B.1.sz. vízkutató fúrás, 
talp: 58.2 m. Kézirat is.      1954 

Mélyfúró 
Vállalat 
Kaposvár 1 V 

T.D.5094 1. Lőw Mártonné  

Homokszentgyörgy B-1 sz. vízfúrás 
rétegsora, talp: 96,3 m. Kossuth 
Lajos u. 1. sz. ház előtti közkút. 
(Kézirat is.)     1954 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.5098 1. Lőw Mártonné  

Háromfa B-1 sz. vízkutató fúrás 
rétegsora (Háromfa II. 102. sz. ház 
előtt), talp: 58,1 m. (Kézirat is.)     1954 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 
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Min ősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik                                                                                                      
Típus: K: környezet, földtan, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: 
területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani 

szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló); T: térkép; A: adat. 

T.D.5095 1. 
Kardoss 
Ferencné  

Homokszentgyörgy B-2 sz. 
vízkutató fúrás rétegsora (községi 
kút), talp: 92,5 m. (Kézirat is.)     1953 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4146 1. 
Kardoss 
Ferencné  

Gyöngyösmellék (Templom tér) 
B.1.sz. vízkutató fúrás, talp: 113.5 
m.      1952 

Mélyfúró 
Vállalat 
Kaposvár 1 V 

T.D.4955 1. 
Kardoss 
Ferencné  

Lakócsa B-1 sz. vízkutató fúrás 
rétegsora (Fő u. 8. sz.). Talp: 67 m.     1952 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.3621 1. Kopek Gábor  

Jelentés az 5559/3.sz. 
Babócsa,5659/1.sz. 
Barcs,5659/2.sz. Darány, 
5659/4.sz.Felsőszentmárton,5660/1.
sz.Magyarmecske, 5660/2.sz. 
Görcsöny, 5660/3.sz. Vajszló, 
5660/4.sz. Siklós jelzésű 
 M=1:25000-es térképlapok 
területén végzett felvételről. A 
Siklós jelzésű 5660/4.sz. térképlap 
területén lemélyített fúrások leírása 
(11 db.). A jelentés egy része 
kézirat. 1952 

MÁFI 
Budapest 1 K 

T.D.4784 1. Lőw Mártonné  

Pata B-1 sz. vízfeltáró fúrás 
rétegsora (Templom előtt). Talp: 
129 m. (Patapoklosi)     1952   1 V 

T.D.4831 1. Erdélyi Mihály  

Tótújfalu K-1 sz. vízkutató fúrás 
rétegsora. Talp: 63 m. (Dózsa 
György út.)      1951 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4869 1. Erdélyi Mihály  
Tótújfalu K-2 sz. vízkutató fúrás 
rétegsora. Talp: 56,87 m       1951 

Kaposvári 
Mélyfúró 
Vállalat 1 V 

T.D.4839 1.   
Vízvár B-1 sz. fúrás rétegsora. Talp: 
76 m.       1950   1 K 

T.D.4817 1. 
Benkőné 
Gabalay Lenke  

Babócsai vízfúrás. Talp: 53,52 m. 
(Vízkataszterben nem szerepel.)      1949   1 V 

T.D.3643 I. 

Barnabás 
Kálmán, Strausz 
László  

A Délnyugat-Dunántúli pannon 
terület. A dunántúli szénhidrogén 
kutatás első 15 esztendeje alatt 
szerzett földtani adatokat 
rendszerező és értékelő 
összefoglalás. Mihályi, Görgeteg, 
Inke, Budafapuszta, 
Magyarszentmiklós, Hahót, 
Kilimán, Lovászi, Kaposfő, Vése, 
Surd, Csokonyavisonta, Lábod, 
Igal. 1947 

Eurogasco, 
MAORT 1 K 

2722   
Rozlozsnik Pál, 
Emszt Kálmán  

Adatok Krassó–Szörény vármegye 
banatitjainak pontosabb petrográfiai 
és chemiai ismeretéhez      1908 

M. Kir. 
Földt. Int. 
Évkönyv, 
XVI. Köt. 
4. Füz. 
Budapest 1 K 
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területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani 

szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló); T: térkép; A: adat. 

T.D.4514 1. 
Gedeon Istvánné, 
Szőts Sándor  

Barcs 1 sz. vízkutató mélyfúrás 
anyagvizsgálati eredményei Talp: 
736 m.      0 

OFKFV 
Komló 1 V 

T.5434   
Szederkényi 
Tibor  

Földtani szakvélemény a Mura–
Dráva völgy magyarországi 
részének Letenye – Vízvár közti 
szakaszáról. Herenye–Barcs közötti 
szakasz.     0 MÁFI 1 K 
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Mellékletek 
 
 
 
 
 

1. melléklet: Helyszínrajz a természetvédelmi területekkel: Dráva 

 

2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Dráva 

 

3. melléklet: Pre-kainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Dráva 

 

4. melléklet: Az alsó pannóniai képződmények talpmélysége: Dráva 

 

5. melléklet: Az alsó pannóniai képződmények vastagsága: Dráva 

 

6. melléklet: Szénhidrogén-kutatási fedettség: Dráva 

 

7. melléklet: Szeizmikus felmértség: Dráva 

 

8. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Dráva 
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Helyszínrajz, természtvédelmi területek:
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.08.08.
1. melléklet

-

Vetület: EOV

0 3 61.5
km

vizsgálati terület

Természetvédelem (VKGA 2009)

Nemzeti park (NP)

Természetvédelmi terület (TT)

Tájvédelmi körzet (TK)

Natura 2000 Közösségi jelentőségű élőhely (SCI)

Natura 2000 Különleges madárvédelmi terület (SPA)

Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH)

Ramsari terület (nemzetközi jelentőségű vizes élőhely)

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 
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Területhasznosítás (CORINE):
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.08.08.
2. melléklet

-

Vetület: EOV

0 3 61.5
km

vizsgálati terület
CORINE felszínborítás (http:\\www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/)
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

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 

CORINE Land cover (felszínborítás). 
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009). 

Megrendelő:
Digitális szerk.:

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Paszera György

Horváth Zoltán

Fancsik Tamás

MBFH



4
4
4

4
4

4
4

44
44444

4
4

4
4

4
4444

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

444
4

4
4
4

44
4

4
4

4
4

4
4

44

#

#
#

#

#

###

#

#

#

#
#

#

#

#

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

-4000

-2500

-3
00

0

-4000

-3000

-2500
-2500

-3500

-2500-3500

G-2

GB-9
GB-8GB-6

GB-5

GB-4

GB-2

Ri-2

GB-7 GB-3
GB-1

Víz-I

Víz-3

Víz-1

Hom-2
Hom-1

Her-9
Her-8

Her-7

Her-6 Her-5

Her-4
Her-3

Her-1

GBF-5

GB-31

GB-29

GB-27

GB-26

GB-24

GB-22
GB-20

GB-17

GB-16

GB-15

GB-14

GB-12

Dar-1

Víz-8

Víz-6

Víz-5

Víz-4

Víz-2

Szu-3
Szu-2

Szu-1

Rul-3

Rul-2

Rul-1

Kom-2
Kom-1

Kál-2

Kál-1

Hom-4

GB-30

GB-28

GB-25
GB-23

GB-21

GB-19
GB-13

GB-10

Dar-5

Dar-4

Dar-3

Dar-2

Víz-29

Víz-23

Her-12

GB-K-9
GB-K-8GB-K-4

GB-K-2

Víz-33

Víz-24

Víz-16

Víz-13

Víz-11

GB-K-7

GB-K-5

GB-K-3

GB-K-1

Csok-2
Csok-1

Phida-1

Víz-É-1

Szu-2/A

Dar-K-1

Dar-Ny-1

Dar-Ny-2

Barcs-Ny-9

Barcs-Ny-8

Barcs-Ny-7

Barcs-Ny-6

Barcs-Ny-5

Barcs-Ny-3

Barcs-Ny-2

Barcs-Ny-1
Barcs-Ny-4

HHE-Istvándi-5

HHE-Istvándi-1

19

23

21

15

13

14

20

23

21

13

BARCS ONCSA-TP.

SOMOGYTARNÓCA

DRÁVASZENTES

Bolhó

Babócsa

Szulok

Darány

Istvándi

Kálmáncsa

Zádor

Csokonyavisonta

Potony

Újtelep

Háromfa

Tótújfalu

Rinyaújlak

Homokszentgyörgy

Heresznye

Drávatamási

Kastélyosdombó

Szentborbás

Lajosháza

Komlósd

Péterhida

Bakháza

Mariettapuszta

Drávagárdony

Somogyaracs

Rinyaújnép

Patosfa

515000

515000

520000

520000

525000

525000

530000

530000

535000

535000

540000

540000

60
00
0

60
00
0

65
00
0

65
00
0

70
00
0

70
00
0

75
00
0

75
00
0

80
00
0

80
00
0

85
00
0

85
00
0

Pre-kainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.08.08.
3. melléklet

-

Vetület: EOV

0 3 61.5
km

vizsgálati terület

!. CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)

Pre-kainozoos felszín (mBf)

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: 
Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500000. –

 Földtani Intézet kiadványa 

A tektonikai vonalak jelkulcsát ld. a Függelékben.

TISZAI-FŐEGYSÉG
13 - Középső triász sekélytengeri, sziliciklasztos és karbonátos összlet
14 - Alsó triász folyóvizi és delta fáciesű, sziliciklasztos képződmények 

15 - Kisfokú metamorf mezozoos képződmények
19 - Felső-karbon szárazföldi törmelékes összlet

20 - Ópaleozoos kisfokú metamorf képződmények
21 - Variszkuszi közepes metamorf fokú képződmények

23 - Variszkuszi metamorfit összlet

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 

vizsgálati terület
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Alsó pannóniai képződmények talpmélysége
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.08.08.
4. melléklet

-

Vetület: EOV

0 3 61.5
km

vizsgálati terület

!. CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)

alsó pannóniai talpmélység (mBf)

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

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 

Megrendelő:
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Alsó pannóniai képződmények vastagsága:
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.08.08.
5. melléklet

-

Vetület: EOV

0 3 61.5
km

vizsgálati terület

!. CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)

alsó pannóniai vastagság (m)

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

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 

Megrendelő:
Digitális szerk.:
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Jóváhagyta:
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Szénhidrogén-kutatási felmértség:
Dráva

Méretarány:

Dátum: 2012.09.04.

Megrendelő:
Digitális szerk.:

Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Horváth Zoltán
Fancsik Tamás

MBFH

6. melléklet

-

Vetület: EOV

0 5 102.5
km

vizsgálati terület

Bányászati terület (szénhidrogén)

hatályos kutatási terület

hatályos bányatelek

!. CH-fúrás (MBFH nyilvántartás)

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 
 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 
MFGI (MÁFI, ELGI) és NeKI (VKKI) intézményeket a Korm. rendelet 2. melléklete szerint 
előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Dráva 
szénhidrogén koncessziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) 
bekezdése 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) bekezdésében előírt 
egyeztetésre nincs szükség. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok – a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség – észrevételei alapján és az adatszolgáltatás keretében részünkre megküldött 
információk felhasználásával a tanulmány megfelelő alfejezeteit kiegészítettük illetve 
javítottuk. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 
A válaszadók a következők voltak: 

 
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi 

Hivatala 
• Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs Községek Körjegyzője 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Barcs Város Önkormányzata 
• Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzatának Körjegyzője 
• Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad és Zádor községi 

Önkormányzatok Körjegyzője 
• Csokonyavisonta és Rinyaújlak  Körjegyzősége 
• Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó 
• Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
• Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztálya 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Szulok–Kálmáncsa Önkormányzatok Körjegyzője 
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III. A Dráva területre vonatkozó tiltások és korlátozások az 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, valamint az illetékes 
hatóságok válaszai alapján 
 

A továbbiakban ismertetjük Dráva területre az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, 
valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható tiltásokat és 
korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett 
kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében 
meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a 
tanulmány vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szakhatóságoknak az 
adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban pedig az illető tárgyban 
közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 
 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A koncessziós terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.2. 
alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy nagy kiterjedésben található nemzeti park által 
felügyelt, a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz (elsősorban magterület), valamint a Natura 2000 
hálózathoz tartozó (közösségi jelentőségű élőhely és madárvédelmi) terület. Az országos 
védettség mellett számos, kisebb terület az önkormányzatok helyi védelme alatt áll. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység – 
amennyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal – csak a jogszabályokban 
rögzített feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.10. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek 
várható terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvetőbb szabályozási elvekre 
is. 
 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 
 
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tételesen 

ismerteti a vizsgálati területre eső valamennyi, különböző jellegű védettséget élvező 
területet (adatszolgáltatás keretében valamennyi érintett területet helyrajzi szám szerinti 
bontásban is) és kijelenti, hogy a felsorolt természeti területeken a koncessziós 
tevékenységhez nem járul hozzá. (A Duna–Dráva Nemzeti Park, a Babócsai Basa-kert és a 
Csokonyavisontai fás legelő esetében a koncessziós tevékenységet a védetté nyilvánítások 
indokaival és céljaival ellentétesnek találja, ezért az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 31. §-ra 
való tekintettel nem járul hozzá, a Natura 2000 területek esetében pedig mert a koncessziós 
tevékenység kedvezőtlen hatással járhat.) 

– A tervezett koncessziós tevékenység környezetre gyakorolt hatás vonatkozásában a 
Felügyelőség a vizsgálati tanulmányban foglalt megállapításokat helytállónak tartja. 
Kiemeli, hogy a szénhidrogén kutatás és -hasznosítás egyes elemei a 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete 7. és 41. pontjai szerint környezetvédelmi 
hatásvizsgálat kötelesek, a 3. számú melléklet 13., 14., 95. és 116. pontjai szerint előzetes 
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vizsgálati, illetve a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálati eljárás 
kötelesek. 

– A Felügyelőség megadja a vizsgálati területnek a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 10. pontja 
szerinti levegőtisztaság-védelmi zóna-besorolását (melyet a tanulmány 40. táblázatával 
összevetetünk). Kijelenti, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett 
koncessziós tevékenységnek a felügyelőség illetékességi területére eső részén nem 
található olyan terület, illetve térrész, ahol a tevékenység nem folytatható. Ugyanakkor 
felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a tevékenység során a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső forrás létesül, akkor a 
Felügyelőségtől levegővédelmi létesítési engedélyt kell kérni. 

 
Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs Községek Körjegyzője felhívja 

a figyelmet arra, hogy a tervezett koncessziós tevékenység Babócsa közigazgatási területén 
érinti a Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Helyi jelentőségű védett 
természeti terület védettségének fenntartásáról” szóló 20/2007. (XII. 18.) számú 
önkormányzati rendeletében megnevezett „Várdomb és környéke” védett természeti 
területet, melyen minden építési, földmunkával járó illetve növényzetet érintő beavatkozás 
végzéséhez a körjegyző engedélye szükséges. 

Barcs Város Önkormányzata tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység 
helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területeket: a somogytarnócai halastavakat és 
környéküket, a középrigóci kastélyparkot, a Május 1 parkerdőt, Barcs–Komlósd–Rinya 
környékét és az Aranyos pusztai temetőt érinti. 

Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége tájékoztat arról, hogy a vizsgálati terület 
érint Kisdobsza Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata által kiemelt, tájvédelmi 
övezet részét képező ingatlanokat, továbbá az országos ökológiai hálózathoz tartozó és 
Natura 2000 területeket. 

 
Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó Körjegyzősége a helyi 

természetvédelmi oltalom alatt álló területekre kiterjedően szakhatósági hozzájárulását 
Darány, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó vonatkozásában kikötés nélkül 
megadja. 

 
Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön nem 

érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt álló) területet: 
 
Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzatának Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét 

község vonatkozásában, 
Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad és Zádor községi Önkormányzatok 

Körjegyzője Zádor vonatkozásában, 
Csokonyavisonta és Rinyaújlak  Körjegyzősége Csokonyavisonta vonatkozásában és 
Szulok–Kálmáncsa Önkormányzatok Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét község 

vonatkozásában. 
 

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. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekről a 
3.1.8. alfejezet tesz említést. 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága felhívja a figyelmet arra, hogy 
– amennyiben a koncessziós tevékenység erdőterület igénybevételével jár, a beruházás 

megkezdése előtt azt az engedélyes a 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 77–78. §-a alapján 
köteles a hivatalnál külön eljárásban engedélyeztetni. Az igénybevételi kérelem 
benyújtásakor figyelemmel kell lennie az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet (Vhr.) 54–58. §-aira. Az igénybevételi kérelemhez mellékelni kell az érintett 
ingatlan tulajdonosainak hozzájárulását, továbbá: 

– az igénybevételhez szükséges fakitermelés erdőben kizárólag – az Evt. 40. § (3) bekezdés 
szerinti erdőterv módosítását követően – az éves erdőgazdálkodási tevékenység 
gyakorlására vonatkozó, Evt. 41. § előírásainak megfelelően végezhető, 

– az érintett területnek az Evt. 11. §-a szerint szabadrendelkezésű erdőként nyilvántartott és az 
Evt. 12. §-a szerint fásításnak minősülő részein a szükséges fakitermelés a Vhr. 43. § 
előírásai alapján végezhető, 

– az erdőt veszélyeztető és a faanyag értékét csökkentő károsító hatás a környező 
üzemtervezett erdőket nem érheti, 

– a kivitelezés során a szomszédos erdőterületek egyéb célból (felvonulási, tárolási, szállítási 
stb.) igénybe nem vehetők, továbbá 

– az erdőben építési anyag, szennyező anyag, depónia nem helyezhető el, végezetül 
– erdőterületen gépjárművel történő mozgás, anyagmozgatás, átszállítás csak a már meglévő 

erdészeti feltáró utakon, az erdőgazdálkodó engedélyével történhet. 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat arról, hogy 
– az erdőtervezett területek esetében a 2009. évi, XXXVIII. számú törvény, valamint ennek 

végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet előírásait kell betartani. 
– Felhívja a figyelmet arra, hogy erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a 

közérdekkel összhangban, a hatóság előzetes engedélyével lehet. Az erdőt óvni kell a 
károsító hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől. Törekedni kell arra, hogy a 
bányászati tevékenységgel elkerüljék az üzemtervezett erdőterületeket. Amennyiben ez 
nem lehetséges, törekedni kell az alacsonyabb természetességi mutatójú erdők 
igénybevételére. 

 
Az Igazgatóság leveléhez mellékelte az érintett terület térképét, melyen megtalálhatók az 
Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők. 
 
Az 1. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs Községek Körjegyzője 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Barcs Város Önkormányzata 
• Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzatának Körjegyzője 
• Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad és Zádor községi 

Önkormányzatok Körjegyzője 
• Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzősége 
• Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó Körjegyzősége 
• Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
• Szulok–Kálmáncsa Önkormányzatok Körjegyzője 
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2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3.3. alfejezete tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete 
ismerteti a szénhidrogén kitermelés esetén a rezervoárt érő hatásokat, ennek kapcsán kiemeli a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. §-ában leírt, a fluidumok visszasajtolását érintő 
jogszabályokat. A felszíni hatásokat ismertető alfejezetben kiemeli, hogy a védett természeti 
területeket különösen érzékenynek kell tekinteni, a koncessziós tevékenység során pedig 
kiemelt fontosságú a Dráva vízminőség-védelme. 

A 3.1.1.–3.1.10. alfejezetekben a tanulmány tételesen foglalkozik a lehetséges felszíni 
hatásokkal illetve néhány esetben a velük kapcsolatos, legfontosabb jogi szabályozási 
elvekkel. 

A szénhidrogén kitermeléskor figyelembe veendő 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 feltételeket kell figyelembe venni: 
 
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

vízbázisok védőterülete, védőidoma vonatkozásában tájékoztat arról, hogy a területen vagy 
azt érintve vízügyi határozattal kijelölt üzemelő és távlati vízbázisok találhatók, ezek: 
– „Barcsi vízbázis védőterületeinek kijelölése” (6262-2/2008-8944 ikt. sz., S.III/43-XVI. 
   vízkönyvi szám) 
– „Drávagárdony távlati vízbázis védőidom kijelölő határozat” (63.839-4/2003. ikt. sz.) 
– „Heresznye–Bolhó távlati vízbázisa hidrogeológiai védőövezetének kijelölése” 
     (H/1117-37/2004. iktatószámon), továbbá, hogy 
– a területen lévő, Barcs, B–37. számú gyógyvízkút vízügyi határozattal kijelölt 
   védőterülettel, védőidommal nem rendelkezik, 
– a vizsgált területen lévő Babócsa B–2 és Babócsa B–6 és a Szulok B–3 számú 
   termélkutak (a Felügyelőség nyilvántartása szerint)nem rendelkeznek érvényes 
   gyógyvíz-, vagy ásványvíz minősítéssel, továbbá vízügyi határozattal kijelölt 
   védőterülettel, védőidommal, 
– a vizsgált terület 5 km-es határoló területén a „Vízvár–Baltavár távlati vízbázis 
   védőidom, védőterület kijelölése” tárgyú határozat kiadása 4635-14/2012-10971 
   iktatószámon folyamatban van, 
– a vizsgált területen lévő, előzetesen lehatárolt, védőterülettel rendelkező, sérülékeny 
   földtani környezetben üzemelő ivóvízbázisok: Kétfalu, Lakócsa és Zádor, 
– a 30°C-os vagy annál melegebb vizet adó kutak: a Gyöngyösmellék, Kisdobsza, Petend 
   K–1 sz., Kálmáncsa K–3 sz., Csokonyavisonta K–2 sz. és Csokonyavisonta K–12 sz. 
   vízügyi határozattal kijelölt védőterülettel, védőidommal nem rendelkeznek, végezetül 
– a Csokonyavisonta K–2 „Pannónia Kincse” elismert gyógyvíz és a Csokonyavisonta 
   K–12 „Pannónia Gyöngye” elismert ásványvíz. 

 
Adataink szerint a Csokonyavisonta K–2 és Csokonyavisonta K–12 kút nem esik a 

vizsgálati terület a kijelölt 5 km-es körzetébe. 
 
A 2. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

• Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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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. Ezen 
túlmenően a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 
 
A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztálya tájékoztat arról, 

hogy 
– amennyiben a tervezett beruházás nagyberuházásnak minősül, abban az esetben a 2001. évi 

LXIV. törvény (Kötv.) 20/A §-a alapján előzetes régészeti dokumentáció elkészítése 
szükséges, melynek elkészítésére vonatkozó szabályokat az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI 
rendelet 21. § (1)–(2) bekezdései tartalmazzák. Amennyiben nincs szó nagyberuházásról, a 
földmunkavégzés által érintett területen egy értékfelméréssel egybekötött örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítése szükséges. Az előzetes régészeti dokumentáció vagy az 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult 
intézménnyel, vagy illetékes megyei múzeummal, a kaposvári székhelyű, Somogy Megyei 
Múzeumok Igazgatóságával kell szerződést kötni. 

– Tájékoztat arról, hogy a földmunkával járó beruházásokkal a Kötv. 19. § (1) bekezdése 
alapján a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) 
bekezdése, valamint az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet alapján a beruházás 
megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást, és ennek keretében próbafeltárást kell 
végezni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei a régészeti 
lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a védelem alatt álló kulturális örökség elemeinek 
megsemmisítése, megrongálása, veszélyeztetése a Kötv. 82. § (1) és (2) bekezdései alapján 
bírságolandók. 

– Tájékoztat arról, hogy ha az Osztály által kiadott előzetes nyilatkozat alapjául szolgáló 
körülmények lényegesen nem változnak, az egy éven belül induló engedélyezési eljárás 
során az Osztály a Kötv. 65. § (2) bekezdése alapján az előzetes nyilatkozathoz kötve van. 

 
Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége tájékoztat arról, hogy a vizsgálati terület 

érint Kisdobsza Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata által kiemelt országos 
régészeti és művi érdekvédelem alá tartozó ingatlanokat. A hivatal az ÉSZ megfelelő 
részeit – melyek tartalmazzák az érintett ingatlanok helyrajzi számait, a védett objektumok 
listáját és az azokat bemutató térképeket – leveléhez mellékelte. Az Önkormányzat a 
szénhidrogén kutatást az ÉSZ rendelkezéseinek figyelembe vételével támogatja. 

 
A 3. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztálya 
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4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.3.1. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncessziós 
területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig vázlatosan ismerteti a legfontosabb 
szabályozási elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizsgálat nem 
történt. 
 
A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala a tanulmány 3.1.7. pontjában leírt, a 

termőföld más célú hasznosításához kapcsolódó tevékenységek részleteinek 
szabályozásával egyetért, azzal kapcsolatban további észrevételt nem tesz. 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felhívja a 

figyelmet arra, hogy 
– a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt) 43. §-a alapján a termőföldön 

történő beruházást úgy kell tervezni és megvalósítani,, hogy az érintett és környező 
termőföldeken a gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A beruházás megvalósítása során a 
beruházó köteles gondoskodni a termőréteg mentéséről és hasznosításáról, melyet a Tvft. 
50. § b) és c) pontja szerinti talajvédelmi terv részletes szabályairól szóló 80/2008. FVM 
rendelet (VII. 18.) FVM rendelet alapján készített, humuszos termőréteg mentését 
megalapozó talajvédelmi terv és a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő 
rekultivációt megalapozó talajvédelmi terv határoz meg. 

– A Tfvt. 44. § (1) bekezdése alapján a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, 
hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás 
engedélyezése céljából készített terveknek kell tartalmaznia. A Tfvt. 44. § (2) bekezdése 
alapján a beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes 
mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni 
úgy, hogy a kialakított humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel 
együtt az 1 métert ne haladja meg. A Tfvt. 44. § (3) bekezdése alapján 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 Tfvt. 55. § (1) bekezdés a) pontja szerinti talajvédelmi járulék megfizetése 
mellett. 

– Amennyiben a beruházás során meliorált területek vagy öntözőrendszerek érintetté válnak, 
az azonnal jelezni kell a Hatóság felé, illetve be kell nyújtani a funkcióképesség 
helyreállítására vonatkozó terveket. 

– A munkák során keletkező altalaj felesleg, iszap elhelyezését, további felhasználási helyét 
pontosan meg kell határozni, dokumentálni. 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztat arról, hogy 
– a tanulmányban kijelölt vizsgálati terület 15 Somogy megyei település közigazgatási 

területét érinti; 
– a termőföld védelmével kapcsolatban a 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) előírásait kell 

alkalmazni, s hogy a földhivatalok a mezőgazdasági rendeltetésű területekre vonatkozóan 
rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel, melybe az erdő és a kivett művelési ágban 
nyilvántartott területek nem tartoznak. 
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– Felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföldet érintő időleges vagy végleges igénybevétel 
megkezdése előtt az úgynevezett más célú hasznosítási engedélyt be kell szerezni. A más 
célú hasznosítási kérelmet egy körzeti földhivatal illetékességi területét érintően az adott 
körzeti földhivatalhoz, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintően a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Földhivatalához kell benyújtani a 338/2006. (XII. 23.) számú 
Korm. rendelet előírásai szerint, a Tfvt. 12. §-ában meghatározott mellékletekkel, továbbá 

– ha a bányászati tevékenység vagy a bányászati kutatás termőföldet érintően valósulnak meg, 
az ingatlanügyi hatóság hatósági engedélyhez kötött más célú hasznosításnak minősülnek, 
ez alól kivételt képeznek az 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (2) bekezdésében leírt 
geofizikai mérések, 

– a termőföld igénybevételét a Tfvt. 11. § (4) bekezdése szerint az indokolt szükségletnek 
megfelelő, legkisebb területre kell korlátozni. A kutatási tevékenységet olyan időszakban 
kell elvégezni, amikor termeléskiesés nem következik be, a talajszerkezet károsítása a 
legkisebb mértékű. Közlekedésre a meglévő úthálózatot kell felhasználni, a termőföldön a 
járművek, munkagépek és eszközök mozgását minél kisebb területre kell korlátozni, 
végezetül, hogy  

– a Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapján átlagosnál jobb minőségű termőföldet csak időlegesen, 
illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföld igénybevétele nagyobb 
egység esetében csak ütemezetten történhet. A más célú hasznosítás megkezdésének a 
napját a Tfvt. 9. § (3) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatósághoz be kell jelenteni. 
Végleges más célú hasznosítás esetén a tevékenységet a Tfvt. 13. §-a alapján 4 éven belül 
kell megkezdeni, az időleges más célú hasznosítás a Tfvt. 14. § (2) bekezdése értelmében 
maximum 5 évre engedélyezhető. A más célú hasznosítás megkezdéséig az engedélyezett 
területeken a Tfvt. 5. § (3) bekezdése értelmében biztosítani kell a művelési kötelezettség 
teljesítését. A földvédelmi járulékot a Tfvt. 21. és 22. §-ai alapján kell rendezni. Engedély 
nélküli más célú hasznosítás esetén a Tfvt. 16. és 17. §-ai alapján a termőföldet eredeti 
állapotába helyre kell állítani és bírságot kell fizetni. 

– Tájékoztat a földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és annak esedékességével 
kapcsolatos előírásokról, valamint arról, hogy a kutatási és bányászati tevékenységgel 
érintett területek tulajdonosai, a termőföldek használói az ingatlanügyi hatóság ingatlan-
nyilvántartási és földhasználati adatbázisából lekérdezhetők, illetve adatszolgáltatás 
keretében igényelhetők. 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a tanulmány 

3.1.7. pontjában leírtakat talajvédelmi szempontból megfelelőnek tartja. 
 
A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
• Somogy 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 Hivatala 

kijelenti, hogy 
– a koncessziós területen gyógyiszap lelőhely, valamint gyógyhellyé minősített település vagy 

településrész nem található. 
– Tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós területen egy ásvány- és egy gyógyvizes kút 

(mindkettő fürdési célú felhasználásra) található, melyek esetében természetes 
gyógytényező érintettsége fennállhat. (A Csokonyavisonta K–2 kútra vonatkozó 
megállapításunk a 2. alfejezetben olvasható.) 

 
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 Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal tájékoztat arról, hogy a jelzett vizsgálati 

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

 
A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

• Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 
 

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 választ kell figyelembe venni: 
 
Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége tájékoztat arról, hogy a vizsgálati terület 

érint Kisdobsza Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata által kiemelt országos 
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régészeti és művi érdekvédelem alá tartozó ingatlanokat. A hivatal az ÉSZ megfelelő 
részeit – melyek tartalmazzák az érintett ingatlanok helyrajzi számait, a védett objektumok 
listáját és az azokat bemutató térképeket – leveléhez mellékelte. Az Önkormányzat a 
szénhidrogén kutatást az ÉSZ rendelkezéseinek figyelembe vételével támogatja. 

 
A települések többsége arról nyilatkozott, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem 

ütközik a helyi építési szabályzattal: 
 
Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs Községek Körjegyzője 

Babócsa vonatkozásában, 
Barcs Város Önkormányzata 
Bolhó–Heresznye Községek Önkormányzatának Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét 

község vonatkozásában, 
Csokonyavisonta és Rinyaújlak  Körjegyzősége Csokonyavisonta vonatkozásában és 
Szulok–Kálmáncsa Önkormányzatok Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét község 

vonatkozásában. 
 
A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 
 

• Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs Községek Körjegyzője 
• Barcs Város Önkormányzata 
• Bolhó–Heresznye Községek Önkormányzatának Körjegyzője 
• Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzősége 
• Nagydobsza–Kisdobsza–Mernye Körjegyzősége 
• Szulok–Kálmáncsa Önkormányzatok Körjegyzője 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a koncessziós terület út- és 
vasúthálózatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 
 
A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az országos közutakat 

érintő fejlesztések vonatkozásában javasolja a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központtal, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Baranya Megyei Igazgatóságával való egyeztetést. 

– Tájékoztat arról, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján a közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés 
biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti. 

A Hivatal által kért kiegészítést a tanulmány szövegében elvégeztük. 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége tájékoztat arról, hogy 
– a tanulmány 36. ábrája értelmében a 6. és 68. számú fő közlekedési utak, valamint a 6081., a 

6807., a 6623. és a 68199 mellékutak Somogy megyei szakaszának kezelője a Magyar 
Közút Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága, a területen érintett helyi közutak esetében pedig 
az adott teleülési önkormányzatok, valamint, hogy 
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– a közutak fejlesztési terveiről adatszolgáltatást a Magyar Közút Zrt. Somogy Megyei 
Igazgatósága, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nyújthat. 

– A hivatal kéri, hogy az illetékes szervezetekkel lefolytatott egyeztetések kerüljenek be a 
végső jelentésbe. 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal közli, hogy a 

tanulmány vasútvonalakkal foglalkozó, 2.4.1.2. alfejezetével valamint a területen 
elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a biztonságos hajóforgalom 
lebonyolításával kapcsolatos észrevétel nem merült fel. 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala kijelenti, hogy a Dráva vizsgálati terület 

a Légügyi Hivatal szakhatóságot nem érinti. 
 
A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 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. alfejezetei 
tartalmazzák. 
 
Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 


