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Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület  

komplex érzékenységi és terhelhetőségi  

vizsgálati jelentése 

 
 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 2010. év elejei 

módosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az or-

szág egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatör-

vény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállal-

kozói kezdeményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a 

területrészeken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgála-

tok figyelembevételével –, az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia 

kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt – a koncessziós 

jelentés I. részét – a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 

kiküldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

 

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

felsorolása, a III. rész pedig a koncesszióra javasolt területre vonatkozó tiltások és korláto-

zások felsorolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, va-

lamint az illetékes hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

Bevezetés 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 2010. év elejei módosí-

tása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország egész 

területén a természetes felszíntől mért 2500 méter alatti földkéregrész. A Bányatörvény értel-

mében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezde-

ményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a területrésze-

ken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelem-

bevételével – az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia kinyerése 

energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

 

A 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 

természetes előfordulási területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról jog-

szabály alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH), a Magyar Földtani és Geo-

fizikai Intézet (MFGI) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI, jogutódja a Herman Ottó 

Intézet) bevonásával, valamint a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek 

közreműködésével elkészítette az Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület érzé-

kenységi–terhelhetőségi vizsgálati tanulmányát (1. ábra, 1. melléklet). 

Az érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) kormány-

rendelet szabályozza, amelynek értelmében a „komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizs-

gálat” a bányászati koncesszióra történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és termé-

szetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, 

közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-

gazdálkodási szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

 

A tanulmány tartalmát és szerkezetét a 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete határozza 

meg: 

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. 

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC). 

1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geofi-

zikai). 

1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt vízgyűj-

tő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín alatti víz-

testek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása 

(kitermelt víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbázis védőte-

rületek és védőidomok megadása. 

1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi 

nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb nyers-

anyagok. 

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapu-

ló tiltások, korlátozások. 
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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. 

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása 

során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása. 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, energia-

ellátás, vízellátás – általános leírása. 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési 

infrastruktúra bemutatása. 

2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy ener-

giaellátási cél bemutatása. 

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható 

nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása. 

2.7. A terhelés várható időtartama. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek. 

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése. 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékenység 

jelentősen befolyásolhat. 

3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbá-

zisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható állapotváltozások 

megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása. 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső bá-

nyászati technológiák felsorolása. 

3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 2000 területek-

re vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatá-

ron átnyúló hatások bemutatása. 

A geotermikus koncesszió – egyben a fluidumbányászat – sajátossága, hogy a művelet el-

sősorban felszín alatti, tehát a földtani környezetet, azaz a földtani közeget érinti, így a vizsgá-

latokat elsősorban ebben az irányban végeztük. A felszíni környezet vizsgálatából – abból 

kiindulva, hogy a geotermikus energiatermelés valamennyi bányászati tevékenységhez képest 

kisebb mértékű környezeti terhelést okoz – csak a legszükségesebb, általános lépéseket végez-

tük el. Alapkoncepciónk szerint a felszíni környezet terhelésének vizsgálata már a telephely 

ismeretében készítendő előzetes hatástanulmány részét kell, hogy képezze. Ez főként az ún. 

közvetett hatásokra és folyamatokra vonatkozik, melyek elemzése már a működő létesítmény 

tényleges közvetlen hatásainak ismeretében történhet. 

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 

A Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület 145 km
2
 kiterjedésű, Győr–Moson–

Sopron megyéhez tartozik (1. ábra, 1. táblázat, 2. táblázat, 1. melléklet). 

A koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezervoár-

jait az alaphegységi vízföldtani rezervoárokat a koncesszióra javasolt területen metamorf kép-

ződményei alkotják: a természetes rezervoárok a döntően a Soproni Kristályospala Komple-

xum közepes metamorfózison átesett gneisz és pala képződményei jelentik ott, ahol hosszabb 

ideig felszíni hatásnak, mállásnak voltak kitéve, és/vagy nagyobb repedezettséggel rendelkez-

nek. Az alaphegység felszínéhez közeli más, jobb permeabilitású kőzettani egységek, illetve 

esetenként az alaphegységet átjáró zúzottabb zónák is szerepet kaphatnak (1.2.3. fejezet, 

1.3.2. fejezet, 11. ábra, 9. táblázat, 3. melléklet). HDR–EGS technológia (2.2.2. fejezet) al-

kalmazása esetén az aljzatban fedett helyzetben különböző mélységben várható metamorfitok, 
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és egyéb természetes állapotban alacsony porozitású kőzetek is alkalmassá válhatnak geoter-

mikus energia kitermelésre. 

A kristályos aljzat a terület Ny-i oldalán a felszín alatt 1500 m mélységben húzódik és me-

redeken mélyül K-felé, ahol maximális mélységét a Csapodi-árokban éri el –4000 m-ben, 

Agyagosszergénytől K-re a koncesszióra javasolt területen belül már mindenhol –2500 mBf 

alatt találjuk az aljzatot (KILÉNYI et al. 1991, HAAS et al. 2010, 11. ábra, 9. táblázat, 

3. melléklet). 

A koncesszióra javasolt területet hatályos szénhidrogén-kutatási terület nem érinti. A terü-

letre nem esik egyetlen szénhidrogén bányatelek sem (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. június, 

1.5.2.1. fejezet, 3. melléklet, 5. melléklet).  

A terület 17,7%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (7. ábra, 1. melléklet). A 

területen sem nemzeti park (bár az északnyugati határral majdnem érintkezik a Fertő–Hanság 

Nemzeti Parkkal), sem tájvédelmi körzet, sem természetvédelmi terület nem található. A 

Natura 2000-es területek csak a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terü-

letek (SAC) kategóriába tartoznak (3,2%), míg különleges madárvédelmi terület (SPA) nem 

esik a területre. 

1.1. Földrajzi leírás (MFGI) 

1.1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedés 

A Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület 145 km
2
 kiterjedésű, Győr–Moson–

Sopron megyéhez tartozik (1. ábra, 1. táblázat, 2. táblázat, 1. melléklet). 

A sokszög alakú koncesszióra javasolt terület körül kijelöltünk egy 5 km-rel kibővített 

téglalap alakú környezetet (5 km-es környezet, 9. ábra, 1. táblázat). A vizsgálatot, adatgyűjtést 

részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 

1. táblázat: A koncesszióra javasolt terület sarokpontjai 
Id Koncesszióra javasolt terület Id 5 km-es környezet 

 EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

 EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

1. 485700 250700 1 480700 265700 

2. 485700 260700 2 505200 265700 

3. 500200 260700 3 505200 245700 

4. 500200 250700 4 480700 245700 

5=1 485700 250700 5=1 480700 265700 

 

A területet vertikálisan a felszíntől számított 2500 és –6000 mBf közti térrészben határol-

hatjuk le. 

A 2. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek kül-, és/vagy belterületét érinti a 

koncesszióra javasolt terület. 

2. táblázat: A koncesszióra javasolt területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye 

Agyagosszergény Győr–Moson–Sopron Kapuvár Győr–Moson–Sopron 
Babót Győr–Moson–Sopron Osli Győr–Moson–Sopron 
Fertőd Győr–Moson–Sopron Petőháza Győr–Moson–Sopron 
Fertőendréd Győr–Moson–Sopron Sarród Győr–Moson–Sopron 
Fertőszentmiklós Győr–Moson–Sopron Vitnyéd Győr–Moson–Sopron 
Fertőszéplak Győr–Moson–Sopron  
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1. ábra: A koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

A terület (1) sarokpontja Fertőszentmiklós Ny-i határának közelében, az Ikva partján ta-

lálható. Innen É felé 10 km-re, a Sarródról Fertőújlak felé vezető út és a Fertővidéki Helyi 

Érdekű Vasúti Zrt. vasúti pályája között kb. félúton található a (2) pont, majd innen K felé át a 

Kis-Rábán 14,5 km távolságban a (3). Tovább D felé haladva 10 km-t, a Kapuvár és Babót 

közötti vasútvonal É-i oldalán a (4). Innen K felé 14,5 km-re a határ beköt az (1) pontba 

(1. ábra). A terület kiterjedése 145,0 km
2
. A Fertőd koncesszióra javasolt terület legalacso-

nyabb pontja Nyárligettől északra, a koncesszióra javasolt terület északi határán 116 mBf, 

Legmagasabb pontja pedig Fertőszentmiklós határában, a terület déli peremén, 150 mBf. 

A terület tájbeosztását (1. ábra, 2. függelék) MAROSI, SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) 

alapján a 3. táblázatban foglaltuk össze. 

3. táblázat: A terület tájbeosztása (MAROSI, SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) alapján) 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj 
Terület  

(km2) 
% 

Kisalföld Győri-medence 
Fertő–Hanság-medence  

Hanság  71,5 49,3 

Fertő-medence  14,4 9,9 

Rábaköz Kapuvári-sík 33,6 23,2 

Nyugat-magyarországi-peremvidék Sopron–vasi-síkság nincs 
Ikva-sík  24,9 17,2 

Répce-sík 0,6 0,4 

Összesen 145,0 100,0 

 

MAROSI, SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) alapján a vizsgált terület 82,4%-a a Kisal-

földhöz tartozik. A Fertő-medence, a Hanság és a Kapuvári-sík részben alacsonyártéri helyze-

tű síkság, részben iszappal, lápi agyaggal és tőzeggel fedett alacsony ártér (2. függelék). A 

XVIII. századig hatalmas lápvilág terült el itt, melyet a Hanságban elvesző folyók és a szabá-

lyozatlan Duna táplált. Ezeknek a folyóknak új, egyenes futású medret ástak, illetve fokozato-

san sok száz kilométer hosszúságú csatornahálózatot alakítottak ki. Így a sajátos domborzati 

viszonyok miatt a mélyebb részek tavaszi víztelenítése következtében a magasabban fekvő 

területeken a nyár derekára aszályos helyzet jön létre (FERTŐ-HANSÁG). Az Ikva- és a Répce-

sík vizsgált része teraszos, erodált kavicstakaró, az Ikva déli partján megjelenik a glaciális 

vályog, löszvályog. A hordalékkúp belesimul a Fertő–Hanság mocsaras felszínébe. 
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Az éghajlat mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, DNy-on mérsékelten hűvös, mérsé-

kelten nedves, DK-en mérsékelten meleg–mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam 1850–

1930 óra, ebből nyáron 720–750 óra (K felé nő), télen 180 óra valószínű. Az évi középhőmér-

séklet 9,8–10,0 °C. A napi középhőmérséklet április 12–14-től 186–188 napon át (október 

18–19-ig) 10 °C fölött marad. Az utolsó tavaszi fagyok április 11–15-e körül, míg az első őszi 

fagyok október 24–25-e körül várhatók, így évente átlag 190–194 fagymentes napra lehet 

számítani. A maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 33–34 °C, míg a téli minimumoké –15 – 

–16 °C. A csapadék évi összege kb. 580–640 mm. Évente átlag 30–32 hótakarós nap valószí-

nű, a maximális hó vastagság átlaga 18 cm. Az ariditási index
1
: 1,16–1,20 (K felé növekszik), 

DNy-on 1,06. Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3–3,5 m/s. Az éghaj-

lati adottságok elsősorban a mérsékelt hőigényű mezőgazdasági és kertészeti termények (ga-

bona, kapások, gyümölcs) számára felelnek meg. 

A térségben a 2011-es Népszámlálás adatai alapján a népsűrűség 72 fő/km
2
, ami jelentő-

sen elmarad az országos átlagtól (106 fő/km
2
). A legnagyobb értéket Petőházán (390 fő/km

2
), 

a legalacsonyabb érték pedig Sarród (27 fő/km
2
) településen mérték. 

A korszerkezet kedvezőtlennek tekinthető, a gyermekkorúak száma összességében nem 

haladja meg a 65 év felettiek számát. Az öregedési index (a ≥65 éves életkorú népességnek a 

gyermekkorú, ≤14 éves népességhez viszonyított arányát kifejező szám, mely a népesség kor-

összetétele változásának, így az elöregedés folyamatának egyik legfontosabb indikátora) érté-

ke átlagosan 102% volt (országos átlag 93%). A koncesszióra javasolt területen belül orszá-

gos összehasonlításban kimagasló eltérések nem mutathatók ki, az öregedési index értékei az 

országos átlag körül változnak települési szinten. A leginkább elöregedő település Sarród 

(152%), a legfiatalosabb korszerkezettel pedig Fertőszéplak rendelkezett (79%) (NÉPSZÁMLÁ-

LÁS 2011). 

Az iskolázottság tekintetében a Népszámlálás adatai szerint a felnőtt népesség 26,1%-a 

végezte el az általános iskola 8. évfolyamát. Középfokú szakmai oklevéllel rendelkezett a 

közel 25,4%, érettségizett 27,2%, a felsőfokú végzettségűek aránya viszont 10,5% volt, így az 

iskolázottság szintje a térségben kismértékben az országos átlag alatt alakult. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya egy településen sem közelítette, vagy haladta meg az orszá-

gos átlagot (15,5%), ugyanakkor ki kell emelni, hogy a szakmai oklevéllel rendelkezők 

25,4%-os aránya jelentősen meghaladta az országos átlagban mért 19,5%-ot (NÉPSZÁMLÁLÁS 

2011). 

A területen a lakosság gazdasági aktivitása 46,9% volt, ami 1,5 százalékponttal megha-

ladta az országos átlagot. A térség egészére az országos átlaggal közel megegyező, vagy annál 

magasabb gazdasági aktivitás volt a jellemző, egyedül Sarród település értéke tért el ettől je-

lentősen (40,6%), amelyben nagy szerepet játszhat a település térségi átlagnál magasabb fokú 

elöregedése. A munkanélküliségi ráta (2. ábra) a térség egészében alacsony volt, átlagos érté-

ke az országosan mért munkanélküliségi ráta értékének mindössze fele volt (6,3 és 12,6%). 

Jelentős mértékű területi különbségek nem tapasztalhatóak a mintaterületen, fontos kiemelni, 

hogy egy településen sem haladta meg a 9%-ot a munkanélküliség. A legkedvezőbb, 5% alatt 

értékkel Fertőendréd (4,5%) és Fertőszentmiklós (4,8%) települések rendelkeztek (NÉPSZÁM-

LÁLÁS 2011). 

A lakosság jövedelmi helyzete ugyanakkor mérsékelten kedvezőtlennek tekinthető, az egy 

lakosra jutó összes jövedelem 2011-ben mindössze a 706 450 Ft volt, az országos átlag vi-

szont ebben az időszakban közel 782 000 Ft volt. Jelentős különbségek a jövedelem tekinteté-

                                                 
1 Ariditási index: az a dimenzió nélküli szám, mely a párolgás és a csapadék arányát jellemzi oly módon, hogy a mm-ben 

mért elpárolgott vízmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért csapadékmennyiséggel; ha értéke >1 arid, ha <1 humid éghajlat-

ról beszélünk. 
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ben sem mutathatóak ki (3. ábra), egy település kivételével az egy főre jutó összes jövedelem 

620 000 és 790 000 Ft között ingadozott.  

 

2. ábra: A terület településeinek munkanélküliségi rátája 2011-ben [%] 

(TEiR – KSH T-STAR) 

 

3. ábra: A terület településeinek egy lakosra jutó éves jövedelme 2011-ben 

(TEiR – KSH T-STAR) 
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A gazdasági aktivitás értékéhez hasonlóan ez esetben is Sarród értéke tért el jelentőseb-

ben, itt mindössze 436 944 Ft volt az egy főre jutó jövedelem, amely vélhetően szintén az 

időskorúak magasabb arányára vezethető vissza (NAV SZJA STATISZTIKA). 

A területen a legnépesebb nemzetiségek 2011-ben (NÉPSZÁMLÁLÁS 2011) a német 

(770 fő) és a cigány (291 fő), a többi kisebbség összlétszáma nem érte el a 80 főt. A németek 

részaránya a térség több településén jelentős, Sarródon közel 10% volt, de számottevő arány-

ban éltek Fertődön (8,2%) és Petőházán is (4,1%). A cigányok részaránya Kapuváron volt a 

legmagasabb, itt a lakosság 2,5%-a vallotta magát cigány nemzetiségűnek (NÉPSZÁMLÁLÁS 

2011). 

1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtan 

A térség talajtípusainak felszíni eloszlását a 4. táblázat: A koncesszióra javasolt terület ta-

lajtípusainak százalékos megoszlása csökkenő sorrendben és a 4. ábra mutatja be. 

A terület több mint fele, 55,2%-a hordalékkúpok által közrezárt, lefolyástalan vidék, mely 

eltőzegesedett. Allúviumon kialakult talajféleségei nagy szerves anyag tartalmúak és a felszín 

közeli talajvíz közvetlen hatása alatt állnak. Termékenységük gyenge. A lecsapolt és telkesí-

tett síkláp talajok sásos, nádas övezetek, melyek szegélyén láprét alakult ki. A lápos réti talaj-

féleségeket néhol szántóként hasznosítják. Érdekesség a terület Ny-i sarka közelében, hogy a 

síklápot keskeny sávban szulfátos szoloncsák övezi (az 4. ábra 20-as számmal jelölt képződ-

ménye), melynek sziki vegetációja különleges természeti érték. A réti öntéstalajok agyagos 

vályog mechanikai összetételű, nagy vízraktározó, erősen víztartó, gyenge vízvezető talajféle-

ségek. Itt gyengén savanyú kémhatásúak, termékenységük a lápos típusénál kedvezőbb. Miu-

tán a talajvíz maximum 1–2 m mélységben van, tavasszal alkalmasak szántónak is. Általában 

mocsári erdős vegetáció borítja. A kedvező termékenységű réti talajok vályog, agyagos vá-

lyog szemcseösszetételűek, főleg szántók és kaszálók. Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

kavicsra települt 40–60 cm vastag iszapon, iszapos homokon fejlődött ki. A kavicsba nyúló, 

erősen cementált B-szint miatt vékony a termőréteg, gyenge a termőképesség. Erősen savanyú 

kémhatásúak. Vízgazdálkodásuk szélsőségesen kedvezőtlen. Főleg erdők, szőlőültetvények, 

legelők, esetleg szántók. Szelvényeikben megfigyelhető glaciális formakincsük (jégzsákok, 

fagyékek) a pleisztocén időszaki folyamatokat illusztrálja. Barnaföld csak az Ikva-síkon, lö-

szön, lösszerű üledéken alakult ki, homokos vályog – vályog mechanikai összetételű, kedvező 

vízgazdálkodású, elsősorban szántóként hasznosul. A terület ÉNy-i sarkában ismert nyers 

öntéstalajok termékenysége a kötöttség függvénye. Szántók, és rét–legelők lehetnek. 

4. táblázat: A koncesszióra javasolt terület talajtípusainak százalékos megoszlása csökkenő sorrendben 
Talajtípus 

kódja 
Talajtípus 

Terület 
(km2) 

Terület 
(%) 

29 Lecsapolt és telkesített síkláp talajok 49,3 34,0 

27 Lápos réti talajok 30,7 21,2 

26 Réti öntéstalajok 23,6 16,3 

7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 13,5 9,3 

25 Réti talajok 13,1 9,0 

9 Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalaj) 11,6 8,0 

31 Nyers öntések 3,2 2,2 

 Összesen 145,0 100,00 
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4. ábra: A fontosabb talajtípusok eloszlása a koncesszióra javasolt területen 

(VKGA 2009) 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (=hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 

térképen ábrázoltuk. A 15 hatás a következő volt: anaerob viszonyok, biogén oldódás, hő-

szennyezés, humuszhígulás, láposodás/rétiesedés, lúgosítás, másodlagos szikesedés, roska-

dás/omlás, savasodás, talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas talajlehordódás, talaj-

vízszint emelkedés, tömörödés, vízzárás. A vonatkozó adatokat, térképi forrásokat úgy válo-

gattuk össze, hogy azok alkalmasak legyenek a talajokat veszélyeztető hatások értékelésére 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc tematikus 

szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékelő adatok közé és 9 érzé-

kenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték szerint három fő 

csoportot és azokon belül három-három alcsoportot képeztünk. 

Az 5. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 

A terület kb. 75%-a kiemelt talajvédelemre szorul, mert az előforduló talajtípusok a várha-

tó hatásokra kifejezetten érzékenyek. A síkláp- és a lápos réti talajok a biogén oldódásra, a 

talajvíz szintjének változására és a tömörödésre, a réti talajok elsősorban a talajvízmozgásra, a 

barnaföldek pedig a vizsgált hatások csaknem mindegyikére kedvezőtlenül reagálnak. 
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5. ábra: A terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe a pontértékek 

feltüntetésével 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013, VKGA 2009 alapján) 

1.1.2.3. Természetes növényzet 

A terület nagyobb részén nem öntözött szántók találhatók, északon erdők, nyugaton és dé-

len erdők, rétek és legelők fordulnak még elő. 

 

Fertő-medence (ÉNy) 

Ma a kistáj legnagyobb részét nádasok borítják, nagy nyílt vízfelület csak az osztrák tóré-

szen van. Feltűnő a hínártársulások csekély térfoglalása és fajszegénysége. A zonációban a 

nádasokat a télisásosok, magassásosok és kékperjések keskenyebb gyűrűje követi, helyenként 

nedves (néhol láposodó) szikes rétekkel. A gyepek egy részét ma is legeltetik. A szántók ré-

szesedése csak a keleti részen jelentősebb, a mai gyepek nagy része a parlagok visszagyepe-

sedésével keletkezett. Természetszerű erdő ma már nincs, csupán telepített erdősávok vannak. 

 

Ikva-sík (DNy) 

Nagy részét ma szántók foglalják el. Az egykori kiterjedt legeltetés és makkoltatás az er-

dők nagy részén ma is érezhető, sok a sarjállomány. A területen öt jelentősebb erdőtömb ta-

lálható, ezekben különösen az akác folyton növekvő részesedése ad okot aggodalomra. Ter-

mészetszerű gyep a tájban alig van. Fertőd környékén már kisalföldi, ligeterdei és mocsári 

elemek is felbukkannak. 
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Hanság (É és közép) 

A XIX. század elejétől kezdődő lecsapolások során a kistáj több lépcsőben átalakult. Az 

erdők területe növekedett, de eközben a kultúrállományok (főleg nemesnyárasok) aránya túl-

nyomóvá vált. Az úszólápok, zsombékosok területe drasztikusan csökkent, viszont a nem 

zsombékos magassásosok elterjedtek. A korábban kiterjedt nedves láprétek szintén visszaszo-

rultak, a helyükön kultúrrétek alakultak ki. Az utóbbi 50 évben sok rétet beerdősítettek, illetve 

a nagy táblás szántóföldi művelés is megjelent. A tőzegbányászat révén új élőhelyek keletkez-

tek. A tájban igen erős az inváziós terhelés. A mai flóra a korábbi gazdagságnak csak töredé-

két őrizte meg, reliktumai nagyrészt eltűntek. 

 

Kapuvári-sík (KDK) 

Mai képében dominál a szántóföldi művelés. Erdői kisalföldi mércével mérve kiterjedtek 

és viszonylag jó állapotúak, a kultúrerdők aránya (még) alacsony. A rétgazdálkodás meg-

szűnt, a gyepek feltörése és beerdősítése ma is zajlik. A sok kavicsbányató új, pionír élőhe-

lyeket teremtett. Az inváziós terhelés közepes mértékű. 

 

Az erdők aránya viszonylag kicsi a területen (6,7%), főleg lombos erdők fordulnak elő 

északon és délen, valamint a terület nyugati szélénél. Tulajdonforma tekintetében az állami 

tulajdon a legnagyobb arányú, kevés a magántulajdonú erdő. Elsődleges rendeltetés szem-

pontjából a terület nagy része a gazdasági kategóriába esik, a védelmi kategória is jelentős 

Fertőd környékén, nagyobb területen, de kisebb foltokban a közjóléti kategória is előfordul az 

egyes erdőtagokon belül. Tűzveszélyességi szempontból a kis tűzveszély kategória jellemző 

(északon szinte kizárólagos), míg keleten megjelenik a közepes tűzveszély kategória, mely 

délen jellemzővé is válik, kiegészítve a nagymértékű tűzveszély kategóriával (ERDŐTÉRKÉP). 

A felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) kategóriába két terület tartozik, 

két vízgyűjtőhöz kapcsolódva. Mindkettő Natura 2000 terület, Rábaköz elnevezéssel, mentett 

oldali holtág, ártér megjegyzéssel. (A leírás részben DÖVÉNYI [2010] alapján készült.) 

1.1.3. Területhasználat (CORINE LC) 

Az alábbiakban a koncesszióra javasolt terület ismert tájhasznosításának táblázatos össze-

foglalását adjuk kistájak szerinti bontásban, százalékos megoszlásban (CORINE Land cover, 

felszínborítás, CORINE 2009, 5. táblázat). A 6. ábra és 3. függelék a területhasznosítás eloszlá-

sát mutatja be. 
 

5. táblázat: A terület tájhasznosításra vonatkozó adatsorai kistájanként, százalékos eloszlásban (CORINE 

2009) 

Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

112 Lakott területek – nem összefüggő település szerkezet 12 8,28 

121 Ipari, kereskedelmi területek 1,9 1,31 

132 Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek – nyersanyag kitermelés 0,42 0,29 

133 Építési munkahelyek 0,08 0,06 

141 Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek – városi zöldterületek 0,51 0,35 

211 Nem öntözött szántóföldek 99,29 68,46 

221 Állandó növényi kultúrák – szőlők 0,52 0,36 

222 Gyümölcsösök 0,25 0,17 

231 Rét/legelő 8,39 5,79 

242 Mezőgazdasági területek – komplex művelési szerkezet 3,59 2,48 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 0,64 0,44 

311 Lomblevelű erdők 9,7 6,69 

312 Tűlevelű erdők 0,04 0,03 

313 Vegyes erdők 0,26 0,18 

324 Átmeneti erdős–cserjés területek 6,59 4,54 

411 Szárazföldi vizenyős területek – szárazföldi mocsarak 0,82 0,57 

 ÖSSZESEN 145,0 100,00 
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6. ábra: Felszínborítás, tájhasznosítás 

(CORINE 2009) 

1.1.4. Természetvédelem 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről egyik alapelve rögzíti, hogy „a termé-

szet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazda-

sági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézke-

dések során figyelembe kell venni.” A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közös-

ségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy beru-

házás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálni kell a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 

Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása esetén bizonyos közérdekhez fűződő tervek vagy 

beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az 

a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon. 

A koncesszióra javasolt területen lévő, vagy azzal határos védett területek típusa, védelmi 

szintje jelentős mértékben befolyásolhatja a beruházást, ezért az alábbiakban rövid ismertetést 

adunk ezekről (7. ábra, 1. melléklet). 

Az egyes természetvédelmi kategóriákhoz tartozó korlátozásokat a 3.1.9. fejezet ismerteti. 

A terület 17,65%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (7. ábra, 1. melléklet). 
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7. ábra: A természetvédelmi oltalom alá vont területek 

(VKGA 2009, TIR, VM) 
 

A területen sem nemzeti park (bár az északnyugati határral majdnem érintkezik a Fertő–

Hanság Nemzeti Parkkal), sem tájvédelmi körzet, sem természetvédelmi terület nem található. 

A Natura 2000-es területek csak a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területek (SAC) kategóriába tartoznak (3,2%), míg különleges madárvédelmi terület (SPA) 

nem esik a területre. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei elsősorban az ökológiai folyosó 

kategóriába tartoznak (9,4%), a második legkiterjedtebb kategória a pufferterület (5,8%), de 

magterület is előfordul a terület déli részén (2,3%). Összesen 17,6%-ot fed le ez a védelmi 

kategória a területből. (Az egyes védett kategóriák átfednek egymással.) 

1.1.4.1. Nemzeti Park 

Nemzeti park nem található a koncesszióra javasolt területen. 

1.1.4.2. Természetvédelmi terület 

Természetvédelmi terület (TT) és tájvédelmi körzet (TK) nem található a területen. 

1.1.4.3. Egyéb, országos védettségű terület 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökoló-

giai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhe-

tők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a ter-

mészetvédelem 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 terü-

letein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 
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művelésiágváltoztatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosítása 

–a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – csak 

az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterületeken a földtani kutatáshoz, 

tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a termé-

szetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterület csak délen található, Vitnyédtől nyugatra két foltban, ökológiai folyosó kate-

góriával elválasztva (a Natura 2000 területtel átfedésben). 

Ökológiai folyosó található a terület nyugati részén Fertőd környékén, délen a magterület-

hez kapcsolódva, valamint a vízfolyások mentén egy keskeny sávban (nyugatról keletre ha-

ladva az érintett vízfolyások: Kardos-ér, Répce, Kis-Répce, Kis-Rába). Északkeleten az öko-

lógiai folyosó a Kis-Rába mentén jelentősen kiszélesedik. 

Pufferterület fordul elő Agyagosszergénytől délre, a 85-ös út két oldalán, Vitnyédtől 

északra a vízfolyások között és a Kardos-értől nyugatra, valamint a vízfolyások mentén, az 

ökológiai folyosót kísérve. A terület északi részén, a Répcétől északra kiszélesedik a 

pufferterület kategória. 

 

Natura 2000 területek 

Különleges vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (SAC) (korábban Közös-

ségi jelentőségű élőhely (SCI)) csak délen, a magterülettel átfedésben van: Rábaköz 

(HUFH20001). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) nem található a területen. 

 

Ramsari terület nem található a koncesszióra javasolt területen. 

 

„Ex lege” védett természeti terület 

„Ex lege” védett természeti területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, föld-

várak, források és víznyelők. „Ex lege” védettek a barlangok is, de ezek – jellegüknél fogva – 

védett természeti értékek. A koncesszióra javasolt területen „ex lege” védett kunhalomból öt 

(ebből négy a terület északi felén), míg földvárból egy található (Agyagosszergénytől észak-

keletre, 7. ábra). 

1.1.4.4. Helyi jelentőségű, védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fő-

városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi 

kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 

(TE) is. 

A koncesszióra javasolt területet érintő helyi védelem alá eső területeket az 4. függelék 

listázza. 

1.2. Földtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geofizikai) 

(MFGI) 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szénhidrogén-kutatás, a geotermika szempontjából fontos egyéb nyersanyag-

kutatás 

A területen korábban folyt szénhidrogén-kutatás (MBFH JELENTÉSTÁR). A terület szem-

pontjából legjelentősebb, már visszaadott, illetve még hatályos területek fontosabb adatait a 
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6. táblázat adja meg, az általuk lefedett területet pedig a 8. ábra jeleníti meg térképen (MBFH 

BÁNYÁSZAT). 

 

8. ábra: Korábbi és jelenlegi szénhidrogén- és egyéb nyersanyag kutatási területek 

(MBFH BÁNYÁSZAT) 

6. táblázat: A fontosabb korábbi, illetve jelenlegi szénhidrogén-, egyéb nyersanyag kutatási területek a 

koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetére 

Név, érvényesség Engedélyes 
Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az MÁFGBA-ban 
Megjegyzés 

Kisalföld I. – szénhidrogén 

2005–2013 

Magyar Horizont Energia 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

– 

dokumentáció nem érhető el az 
adattárban 

a terület egészét lefedi 

Szil, Egyed, Pásztori – szénhidrogén OKGT T.18590 a terület DK-i sarkát érinti 

Mosonszolnok-Rajka OKGT T.15181 a terület ÉK-i sarkát érinti 

Mihályi-Répcelak OKGT T.18580 az 5 km-es környezetben DK-en 

 

A jelenleg hatályos, a geotermika szempontjából lényeges (egyéb nyersanyag) földtani-

kutatási terület adatait a 1.5.2. fejezet adja meg, szénhidrogén-kutatás jelenleg nem folyik a 

területen (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. június havi állapot, 5. melléklet). 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a geotermikus koncesszióra javasolt területhez potenciálisan rendelkezésre 

álló földtani, geofizikai, fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Magyar Állami Földtani, Ge-

ofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA). A földtani kutatás szempontjából legfonto-

sabb jelentéseket a 7. táblázat listázza. A fontosabb kapcsolódó publikációkat a Hivatkozások, 

szakirodalom fejezet tartalmazza. 
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7. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es kör-

nyezetére 
MBFH 
adattári 

szám 

Szerzők Jelentés címe Engedélyes 

A koncesszióra javasolt területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.15181 Tormássy István et al. A Mosonszolnok-Rajka-i terület felderítő kutatási zárójelentése. OKGT 

T.18590 
Mészáros László, Paulik 
Dezső, Magyar József 

A pásztori terület felderítő kutatási zárójelentése.1975. április 1. (Szil, 
Egyed, Pásztori - szénhidrogén) 

OKGT 

A koncesszióra javasolt terület környezetét érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.18580 

Mészáros László, Dallos 

Ernôné, Vágó Lászlóné, 
PaulikDezső, Darabos Anna, 

Marton Tibor, Simán Gyulá-

né, FerenczyZoltánné, 
Tormássy István 

Mihályi-Répcelak. A Mihályi kutatási terület lehatároló fázisú zárójelenté-
se, a széndioxid- és a "nem égethető"kevertgáztelepek vagyonszámítása. 

1979. június 30.(Hangyál János, Dank Viktor: A Mihályi-Répcelak-

Uraiújfalu lehatároló zárójelentés) 

OKGT 

 

Az MBFH adattárában a területről rendelkezésre álló dokumentumokat, jelentéseket 

(MBFH JELENTÉSTÁR, MBFH GEOLÓGIAI MEGKUTATOTTSÁG) 3 csoportba soroltuk: 

geotermika (6. függelék), szénhidrogén-kutatás, mélykutatás (7. függelék), illetve az érzé-

kenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó anyagokat (8. függelék) külön táblázatokba 

gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve. A minősítés jobbára csak a Jelentéstá-

ri nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat is (MBFH FÚRÁSI MEGKUTATOTTSÁG, MBFH 

SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA, MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS, MFA, 

KÚTKATASZTER, HÉVÍZKÚTKATASZTER). 

A koncesszióra javasolt területen 7 db 500 méternél mélyebb fúrás található, ebből egyet-

len fúrás sem érte el a 2500 méteres mélységet (MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS 9. ábra, 

8. táblázat, 3. melléklet). A termálvíz-kutatási céllal mélyült fúrásokat a 26. táblázat adja meg. 

Az MFGI Egységes fúrási adatbázisában a területre eső fúrások közül mindössze egyetlen, 

rétegsorral szereplő, fúrás érte csak el a prekainozoos aljzatot (9. táblázat). 

8. táblázat: A koncesszióra javasolt terület 250 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI) 

Frs-id+ Település Fúrás jele 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Év Terület++ 

48647 Fertőd K–34 486208 254865 127,05 501 1972 1 

48652 Fertőd K–39 486258,5 254849,1 127,19 391,5 1976 1 

48658 Fertőd Fdt–1 488736,4 256262 117,67 350 1988 1 

48814 Fertőszentmiklós B–12 486280,1 251614,8 126,2 300 1972 1 

74146 Kapuvár K–61 498595 252566 119,82 1806 1968 1 

74155 Kapuvár K–71 499075 251997 120,26 351 1973 1 

74156 Kapuvár K–72 499074 251955 119,88 275 1974 1 

74161 Kapuvár B–77 498229,7 252562,4 120,54 350 1979 1 

250574 Fertőd K–44 486582,9 255932,5 119,39 920 1999 1 

74176 Kapuvár K–84 499910,3 252143,4 119,71 1800 1988 1 

114038 Petőháza Ph–1 487803,5 252305,7 124,91 1506 1970 1 

114049 Petőháza B–11 487803,5 252305,7 124,91 1506 1970 1 

114493 Pinnye Pi–2 487291,4 257499,4 119,95 1639,5 1957 1 

 +Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI), ++Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területem, 2 – a koncesszióra javasolt terület 5 km-es 

környezetében. 
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9. táblázat: A koncesszióra javasolt terület és 5 km-es környezete prekainozoos aljzatot ért fúrásai 

Frs_id Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Év 

Prekainozoos* 

(MÁFGBA doku-
mentáció) 

Terület 

++ 

114493 Pinnye Pi–2 487291,35 257499,4 119,95 1639,5 1957 SCPz | 1634 1 

90646 Mihályi M–3 504669,33 246066,26 123,4 1905,3 1941 mhO-D | 1896 2 

90663 Mihályi M–29 502538,43 245866,79 125,01 1680 1965 mhO-D | 1658 2 

90665 Mihályi M–33 502338,84 246847,89 123,17 1724 1975 ÓPZ | 1711 2 

114492 Pinnye Pi–1 484720,91 249103,44 139,67 1063 1957 SCPz | 1034 2 

+Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI), *Első prekainozoos réteg képződménye és mélysége (m), SCPz – Soproni Kristályospala Formá-

ciócsoport, ÓPz – Ópaleozoikum, mhO-D – Mihályi Fillit Formáció,  

++Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területem, 2 – a koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében. 
 

 

9. ábra: A koncesszióra javasolt terület 500 méternél mélyebb fúrásai (MFGI) a jelentésben bemutatott 

földtani szelvények nyomvonalával 
 

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

területre (10. táblázat). Ahol dokumentáció érhető el a fúrásról az MBFH adattárában 

(MÁFGBA), ott a 10. táblázat utolsó előtti oszlopában megadott azonosító jelzi azt. 

10. táblázat: Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSa szerint a területre és 5 km-es 

környezetébe eső fúrások 

Település 
MBFH 

azonosító 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 
Év 

Mélység 

(m) 
MBFH dokumentáció+ Terület+ 

Pinnye Pi–2 487291,32 257499,60 116,10 1957 1639,5 770/3mf K2 1 

Mihályi M–3 504669,19 246066,41 122,95 1941 1905.3 610/5mf 2 

Mihályi M–29 502538,3 245866,95 124,33 1965 1680 610/31mf K2 2 

Mihályi M–33 502338,71 246848,06 122,49 1975 1724 610/35mf K2 2 

Pinnye Pi–1 484720,88 249103,57 135,82 1957 1063 770/2mf K2 2 

+MBFH dokumentáció: az MBFH adattárában (MÁFGBA) található dokumentáció jele, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – a 

koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében. 
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1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A területen végzett számos geofizikai mérés közül a kutatási mélységtartomány szempont-

jából a szeizmikus, elektromágneses magnetotellurikus (MT) és tellurikus (TE), mély-geo-

elektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 

A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ mérések az MFGI geofizikai felmértségi adatbá-

zisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve szeizmokarotázs) az 

MBFH megkutatottsági adatrendszereiből kerültek leválogatásra. 

A geofizikai felmértséget az 6. melléklet mutatja be, számszerűen a 11. táblázat adja meg. 

11. táblázat: A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a koncesszióra javasolt területre 

Terület 

2500 m-

nél 

mélyebb 
fúrás 

Geoter-
mikus 

adat 

Digitális 
mélyfúrás-

geofizika 

VSP * 

Szeizmo-

karotázs 
* 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 
MT 

VESZ 
ABmax 

>4000 m dZ dT légi dT 

Fertőd (db) 

(területi 

fedettség 

km2) 

(db) 

(területi 

fedettség 

km2) 

(db) 

145 

km2 
0 18 0 

0 

0 
8 0 235 60 0 0 30 3 15 

*MBFH adatok alapján. 

Terület 

2500 m-

nél 

mélyebb 
fúrás 

Geoter-
mikus 

adat 

Digitális 
mélyfúrás-

geofizika 

VSP* 

Szeizmo-
karotázs* 

2D 
szeiz-

mika* 

3D 
szeiz-

mika* 

Gravi-

táció 

Mágneses Tellu-
rika 

(TE) 

MT 

VESZ 

ABmax 

>4000 
m 

dZ dT légi dT 

Fertőd (db/km2) 

(területi 

fedettség 

%) 

(db/km2) 

(területi 

fedett-

ség %) 

(db/km2) 

145 
km2 

0 0,1241 0 
0 

0 
0,0552 0 1,6207 0,4138 0 0 0,2069 0,0207 0,1034 

*MBFH adatok alapján. 
 

A területet nem fedi 3D szeizmikus mérés. 
 

A területen közel egyenletes eloszlásban 8 db különböző időben mért 2D szeizmikus szel-

vény található. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait a 12. táblázat listázza. Az 

MBFH adattárban (MÁFGBA) jelenleg egyetlen szelvényhez sem található kapcsolódó adat-

szolgáltatás, jelentés (itt a 12. táblázat Megjegyzés oszlopában szerepel az adott dokumentá-

ció adattári jele). A területet érintő szelvények közül 7 db megtalálható az MBFH által koráb-

ban szolgáltatott szelvények közt (SEG–Y formátumú adatok rendelkezésre állnak, a 

12. táblázat Megjegyzés oszlopában „MBFH szolgáltatott” bejegyzés). 
 

12. táblázat: A területet érintő 2D szeizmikus szelvények 
Szelvény Év Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tartalom, adat elérhetőség+ 

VCSA–9 1987 MBFH szolgáltatott 

VCSA–8 1988 MBFH szolgáltatott 

VCSA–7 1987 MBFH szolgáltatott 

VCSA–26 1987  

VCSA–25 1987 MBFH szolgáltatott 

VCSA–24 1987 MBFH szolgáltatott 

VCSA–23 1987 MBFH szolgáltatott 

VCSA–11 1987 MBFH szolgáltatott 

+Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tartalom, adat elérhetőség: 
Szénhidrogén kutatási terület neve, szakirodalmi hivatkozás, MÁFGBA-ban elérhető dokumentáció adattári szám, tartalma, SEG-

Y adat elérhetőség: MBFH szolgáltatott: korábbi adatszolgáltatás keretében az MBFH által már szolgáltatott digitális terepi 

és/vagy feldolgozott adat. 

 

Sem a területen, sem pedig az 5 km-es környezetben nem ismerünk sem VSP, sem 

szeizmokarotázs mérést. 

Mélyfúrás-geofizikai mérést az összes 500 méteres mélységet elérő, illetve prekainozoos 

aljzatot ért fúrásban végeztek, bár azok adata nem minden esetben lehet elérhető a MÁFGBA-

ban. 
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Az MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában a területről kettő fúrásról áll rendelkezésre 

digitális adat (ezek nem az MBFH adattárában érhetők el, hanem az MBFH-n keresztül igé-

nyelhetők). Az 5 km-es környezetben további 4 fúrásról van valamilyen szintű digitális adat 

(13. táblázat). 

13. táblázat: Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a területen és 5 km-es 

környezetében (MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 
Település Fúrás EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység 

(m) 
Év Log szám Terület+ 

Petőháza Petőháza B–11 487803,6 252306,2 124,9 1500 1970 3 1 

Fertőd FDT–1 488878,4 256052,6 0 350 1988 12 1 

Kapuvár Kapuvár–K–61 498557 250056 119,82 1750 1968 7 2 

Nagylózs NLT–1 480830,19 249778,75 135,7 1310 1989 2 2 

Nagylózs Nagylózs–1 480830,19 249778,75 135,7 1335,2 1989 12 2 

Mihályi M–29 502538,43 245866,79 125,01 1680 1965 3 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km–es környezetben. 
 

A koncesszióra javasolt területre mindössze 3 magnetotellurikus (MT) szondázás esik. 

Magyarországi geotermikus célú magnetotellurikus értelmezéssel foglalkozik többek között 

NAGY et al. (1992), NEMESI et al. (1996), STEGENA et al. (1992), ÁRPÁSI et al. (2000), 

STRACK 2010, MADARASI in KISS et al. (2011), OLÁH (2012). 

A gravitációs mérések sűrűsége közepes, a pontsűrűség jóval az országos átlag alatti 

(1,6 pont/km
2
). 15 nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) esik a területre. A terület 

gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS, GULYÁS (2006), tellurikus vezető-

képesség-térképét NEMESI et al. (2000) publikálta. 
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1.2.2. Tektonikai jellemzés, nagyszerkezet, szerkezetalakulás, szeizmicitás 

A terület és környezete nagyszerkezeti viszonyait alapvetően Magyarország prekainozoos 

földtani térképére (HAAS et al. 2010), valamint a szakirodalomban található publikus informá-

ciókra támaszkodva ismertetjük. 

1.2.2.1. Tektonikai viszonyok, szerkezetalakulás 

A medencealjzat tekintetében a terület zöme az Alcapa Főegység, azon belül az Alsó-

Ausztroalpi-egység területén helyezkedik el (1. ábra), amely – a jelenleg elfogadott szerkezet-

földtani felfogás szerint – az Ausztroalpi-takarórendszer közepes fokú metamorfózist szenve-

dett paleozoos képződményeiből áll (10. ábra, 11. ábra, 3. melléklet). Ez egy elsőrendű 

mezozoos takaróhatár mentén tolódott rá a koncessziós terület legdélkeletibb részén található 

Felső-Ausztroalpi-egység variszkuszi kisfokú metamorfózist szenvedett ópaleozoos képződ-

ményeire. 

 

10. ábra: A medencealjzat szerkezeti egységei a koncesszióra javasolt terület feltüntetésével 
(HAAS et al. 2010 nyomán 

 

A terület egyetlen jelentős kainozoos szerkezeti eleme a normálvetők mentén mélybesüly-

lyedt Csapodi-árok, amely a koncesszióra javasolt terület K-i felén helyezkedik el. A kristá-

lyos aljzat a terület Nyi-i oldalán a felszín alatt 1500 m mélységben húzódik és meredeken 

mélyül K felé, ahol maximális mélységét a Csapodi-árokban éri el –4000 m-ben (11. ábra, 

3. melléklet). 

A terület tágabb környezetében a nagy mélységben létező tágulásos eredetű nyílt törések 

meglétére utal a D-re elhelyezkedő mihályi–répcelaki terület szén-dioxid felhalmozódása, 

ahol a mélységi eredetű gáz az aljzatot felépítő paleozoos metamorf képződmények repedés-

rendszerein átmigrálva csapdázódott. 
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11. ábra: A koncesszióra javasolt terület prekainozoos aljzatának földtani térképe az aljzatot ért fonto-

sabb fúrásokkal és az aljzat mélységének izovonalaival (mBf) 

(kivágat: HAAS et al. 2010) 

1.2.2.2. Szeizmicitás, földrengések 

Több publikáció található arra vonatkozóan, hogy a geotermikus rezervoárok egy részénél 

(de nem általánosan) nagyobb földrengés-aktivitás figyelhető meg. A nagy nyomású víz–gőz 

rendszerek mobilis jellegük folytán kisebb rengéseket, talajnyugtalanságot okozhatnak (GEOS 

1987). A nagyobb szilíciumtartalmú vizek és az alföldi földrengések epicentrumai közti ösz-

szefüggésből STEGENA in GEOS (1987) arra következtet, hogy ezek a rengések olyan változá-

sokat okozhattak a medencealjzatban, amelyek lehetővé tették a mélységi feláramlást. 

A koncesszióra javasolt területre, illetve 5 km-es környezetébe csak két regisztrált rengés 

esik (Agyagosszergény, illetve Fertőújlak), azonban a területtől nyugatra Sopron környezeté-

ben több 2–5 magnitúdójú földrengés ismert. Ausztria területén Bécs és a Fertő-tó közt húzó-

dik egy földrengéses öv, amely lényegében a Leobentől Zsolnáig terjedő Mur–Mürz nagy-

szerkezeti vonalhoz köthető (ZSÍROS 2000). Másik, bár jóval alárendeltebb, az epicentrumok 

által kijelölt öv, a Duna vonalával párhuzamos. A földrengések epicentrumai ebben az öve-

zetben nagyrészt a Szigetköz területére, illetve a Mosoni-Dunától DNy-ra, azzal párhuzamo-

san egy kb. 20 km széles sávban helyezkednek el. 

Jelentősebb földrengések a térségben: 2013. december 30-án 23:21-kor földrengés kelet-

kezett 8 km mélységben a Győr–Moson–Sopron megyei Iván közelében. A földmozgás mére-

te 2,6 volt a Richter-skálán. 

2011. november 2-án Kóny és Ikrény térségében (Győr–Moson–Sopron megye) a Richter-

skála szerint 3,8 fokozatú rengést észleltek. Sopronkövesd 1922 12 22  M: 3.5 MKS: 4.5 
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Nagycenk 1928 MKS:4.5, Sopron 1794 02 04 12 M: 3.8 MKS: 5.0 Sopron 1843 08 14 M: 2.6 

MKS:3.0. További adatokat ismertet VARGA, SZEIDOVITZ (2002). 

1.2.3. A prekainozoos medencealjzat képződményei 

A koncesszióra javasolt terület és annak 5 km-es környezete földtanát megalapozó fonto-

sabb fúrásokat a 9. ábra mutatja be (a fúrások alapadatait a 7. táblázat, 8. táblázat és 

9. táblázat adja meg). A földtani viszonyok értelmezésénél az 5 km-es környezet adatait is 

figyelembe vettük. 

A terület prekainozoos medencealjzatának nagy részét (11. ábra, 3. melléklet) az Alsó-

Ausztroalpi szerkezeti egységhez tartozó paleozoos Soproni Kristályospala Komplexum kö-

zepes fokú metamorfózist szenvedett takarós szerkezetű gneisz és csillámpala képződményei, 

valamint speciálisabb összetételű kőzetei (biotitos metagránit, palás muszkovitgneisz és 

plagioklászgneisz, leukofillit és diszténes kvarcit) alkotják (11. ábra 27. sz. képződmény), 

amelyek a Soproni-hegységben bukkannak a felszínre. Az irodalomban a Grobgneis rétegsor-

ral párhuzamosítják. E képződménycsoportot a koncessziós területen csak a Pinnye Pi–2 jelű 

fúrás érte el 1634 m mélységben. A kutatási területtől D-re a Pinnye Pi–1 fúrás tárta még fel 

1038 m-ben, illetve a Csapod Cs–1 fúrás 3951 m mélységben. 

A terület ÉÉNy-i részén egy másodrendű mezozoos takaróhatár mentén a szintén az Alsó-

Ausztroalpi szerkezeti egységhez tartozó szerkezetileg mélyebb helyzetű Wechsel-egység 

közepes- és nagyfokú polimetamorfózist szenvedett képződményei (alul amfibolit, amfibol- 

és biotitpala, feljebb földpátos és grafitos, helyenként fillonitos csillámpala, majd legfelül 

gneisz és csillámpala – 11. ábra 26. sz. képződmény) találhatóak, amelyek együttesen a Fer-

tőrákosi Kristályospala Formációcsoportba tartoznak, és felszínen a Fertőrákosi-palasziget 

területén figyelhetők meg. E képződménycsoport a területen fúrással nem feltárt. 

A koncesszióra javasolt terület DK-i csücskében található a Felső-Ausztroalpi-egységhez 

tartozó variszkuszi kisfokú metamorfózist szenvedett ópaleozoos képződmények találhatók 

(11. ábra 28. sz. képződmény). Ezekhez tartozik a Mihályi Fillit Formáció, amelybe a 

variszkuszi orogenezis idején kisfokú metamorfózist szenvedett ópaleozoos képződmények 

sorolhatók: fillit, karbonátfillit, kvarcfillit és biotitos albitfillit. A koncessziós terület 5 km-es 

kiterjesztett körzete DK-i csücskében a Csapodi-árok K-i oldalán található Mihályi-háton mé-

lyült fúrásokban ez a képződmény 1600–2000 m mélységtartományban van (M–29. fúrás: 

1657 m, M–1 fúrás: 1602 m, M–2. fúrás: 2497 m, M–3. fúrás: 1896 m). 

Geotermikus szempontból potenciális természetes rezervoárok a kristályos aljzat legfelső, 

mállott–repedezett zónájában helyezkedhetnek el, ezek – a Transenergy projekt vizsgálatai 

alapján – akár 100–150 °C-os hőmérsékletű, repedezett kristályos kőzetek elsősorban a kon-

cessziós terület középső-keleti részén fordulhatnak elő (Csapodi-árok mélyzónája és annak K-

i pereme) (12. ábra, 2.1.1. fejezet). 
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12. ábra: A repedezett kristályos kőzetek, mint potenciális aljzati rezervoárok elterjedése 

(http://transenergy-eu.geologie.ac.at) 

1.2.4. Kainozoos képződmények 

A területen nem ismertek paleogén üledékek. A változatos neogén rétegsort az alábbiak-

ban részletezzük. 

1.2.4.1. Neogén képződmények (alsó-, középső-, felső-miocén, pleisztocén) 

A miocén és pliocén képződmények ismertetése előtt – a korábbi munkák helyes értelme-

zése érdekében – a 14. táblázat és a 13. ábra összefoglalja az időszak jelenleg elfogadott 

kronosztratigráfiai beosztását és ennek a korábbiakkal való kapcsolatát. 

 

14. táblázat: A neogén kronosztratigráfia főbb változásai 

Hagyományos (nem javasolt) korbeosztás 
Hazai elfogadott korbeosztás 

(1980-as évektől) 

Nemzetközi elfogadott 

korbeosztás 

Fcs*.-ba-

osztás 

Kvarter Q               

Pliocén Pl 

legfelső-pliocén 

(levantei)  
Pl3 

pannóniai (s. l.) 

felső-pannóniai (Pa2) 

Pl pliocén 

D
u

n
án

tú
li

 

F
cs

. 

felső-pliocén 

(felső-pannóniai) 
Pl2 

M3 

felső-miocén 
 

   

alsó-pliocén 

(alsó-pannóniai) 
Pl1 alsó-pannóniai (Pa1) 

P
er

em
ar

-

to
n

i 
F

cs
. 

Miocén M 

szarmata M3 
középső-miocén 

szarmata (Ms) 
M2 középső-miocén 

 

tortónai  

M2 

badeni (Mb)  

helvét  

alsó-miocén 

kárpáti (Mk) 

M1 alsó-miocén 

 

ottnangi (Mo)  

burdigáliai 
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13. ábra: A litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai beosztás a pannóniai képződményekre 

(KORPÁSNÉ HÓDI M., JUHÁSZ GY. szerk. in GYALOG szerk. 1996) 

1.2.4.1.1. Alsó–középső-miocén (Prepannóniai miocén) 

Az alsó-miocént uralkodóan kontinentális–fluviális üledékek képviselik (Ligeterdői For-

máció), amely a kristályos aljzatra települ. A Ligeterdői Formáció anyaga az Alpok erodált 

kőzeteiből folyóvízi szállítással került a nyugat-magyarországi üledékgyűjtőkbe. Anyaga 

rosszul osztályozott kavics, konglomerátum, homok, márga. Egyes fúrásokban „badeni 

breccsaként” került azonosításra. A vizsgált területen vastagsága néhányszor 10 m-től akár 

néhány száz méterig is változhat (18. ábra, Csapod Cs–1 3664–3951 m, Mihályi M–2 2472,5–

2497 m, Pinnye Pi–11021–1038 m), de a mély, fúrásokkal fel nem tárt Csapodi-árkokban akár 

ennél vastagabb is lehet. A formáció, különösen annak durvahomokos–kavicsos része elvileg 

alkalmas geotermális fluidumok tárolására, de csak a kiemelt hátakon, ahol közvetlenül a re-

pedezett–mállott kristályos aljzatra települ, a mélymedencékben erős cementáltsága és a 

kompakció miatt érdemi permeabilitással nem rendelkezik. 

Általános fejlődéstörténeti megfontolások alapján a mélyebb zónákban a Ligeterdői For-

máció fedőjében a Garábi Slír települ néhány 10-től 100 méterig terjedő vastagságban, amely 

ciklikusan változó finomhomok, aleurit, agyagmárga rétegeiből épül fel, amely az egykori 

parttól távolabbi, nyíltvízi környezetben rakódott le. A területen fúrásokkal nem feltárt. 

A területen az aljzatra, különösen annak kiemelt részeire szigetszerűen kb. 100 m 

összvastagságú középső-miocén (badeni–szarmata) összlet (Lajtai Mészkő, illetve alárendel-

ten Szilágyi Agyagmárga Formáció, Kozárdi Formáció) települ. A Lajtai Mészkő Formációt 

sekélytengeri, mészalgás mészkő, meszes, molluszkás homokkő alkotja márga-

közbetelepülésekkel, bázisán helyenként konglomerátummal, kaviccsal. Az egykori zátony 

környezetben lerakódott képződmény gazdag mikrofaunát tartalmaz (molluszka, foraminifera, 

echinoidea, korallok, mészalgák, bryozoák). A Kozárdi Formáció túlnyomórészt sekélytenge-

ri–partközeli kifejlődésű molluszkás agyag, agyagmárga, alárendelten homok, mészmárga, 

mészhomokkő. Geotermális fluidumok tárolására elsősorban a Lajtai Mészkő, alárendelten a 

Kozárdi Formáció homokos tagjai kiválóan alkalmasak, potenciális elterjedésüket a területen 

a 14. ábra és a 15. ábra mutatja. E képződmények heteropikus medence fáciesét a 
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sekélyneritikus környezetben lerakódott, foraminiferákban és molluszkákban gazdag finom-

szemű sziliciklasztos képződmények jelentik (Szilágyi Agyagmárga, és Bádeni Agyag). Ezek 

pontos formációba sorolása gyakran problematikus, és csak biosztratigráfiai vizsgálatok segít-

ségével végezhető el. 

A badeni–szarmata képződményeket a területen több fúrás is feltárta: a Lajtai Mészkövet a 

Pinnye Pi–2 fúrás 1560–1595, ill. 1600,5–1634 m mélységközben, a Lajtai Mészkő és a Szilá-

gyi Agyagmárga átmenetét a Pinnye Pi–2 fúrás 1595–1600,5 m-ben, a Szilágyi Agyagmárgát 

a Csapod Cs–1 fúrás 3140–3664 m-ben és a Mihályi M–2 fúrás 2288–2472,5 m-ben. 

 

 

14. ábra: A kettős porozitású miocén kőzetek („mészköves tárolók”) potenciális elterjedése a koncesszióra 

javasolt területen 

(http://transenergy-eu.geologie.ac.at) 

 

 

15. ábra: A porózus miocén kőzetek („homokköves tárolók”)  potenciális elterjedése a koncesszióra java-

solt területen 

(http://transenergy-eu.geologie.ac.at) 
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1.2.4.1.1. Felső-miocén-pliocén 

A miocén képződményekre, vagy közvetlenül a kristályos aljzatra mindenhol az 1500–

2000 m összvastagságot elérő pannóniai (késő-miocén–pliocén korú) üledékes rétegsor tele-

pül, amelynek vastagsága a területen K-felé, a Csapodi-árok irányába jelentősen megnő. 

Az üledékképződés szempontjából a késő-miocén során a koncesszióra javasolt terület 

térsége átmenetet képez a hegységperemi (medenceperemi) és a medencebeli üledékképződési 

környezetek között. Ezt a pannóniai üledéksor felépítésében résztvevő litosztratigráfiai egysé-

gek is tükrözik. 

 

Peremartoni Formációcsoport 

A nyíltvízi környezetben lerakódott Endrődi Márga Formáció rétegsora általában kemény 

mészmárgával, márgával indul, majd felfelé fokozatosan mélyvízi agyagmárgába megy át. A 

formáció magasabb részén a turbiditek parttávoli részének aleurolit–homokkő csíkjai figyel-

hetők meg, jelezve a fokozatos átmenetet a Szolnoki Formáció felé. Az Endrődi Márga ki-

sebb része a szarmatában, túlnyomó része a kora-pannóniai idején képződött. A koncesszióra 

javasolt területen és 5 km-es környezetében több fúrás is feltárta: Petőháza B–11 fúrás 1331–

1506 m-ben, Pinnye Pi–2 fúrás 1385–1560 m-ben, Csapod Cs–1 fúrás 2200–2690 m-ben, 

Mihályi M–1 fúrás 1586–1602 m-ben, Mihályi M–2 fúrás 2254–2288 m-ben, Mihályi M–29 

fúrás 1627–1657,5 m-ben. 

A túlnyomórészt alsó-pannóniai Szolnoki Homokkő Formációt mélyvízi környezetben le-

rakódott, turbidit eredetű, finomszemű homokkő, aleurolit és agyagmárga–márga rétegek vál-

takozása építi fel. A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében több fúrás is 

feltárta: Petőháza B–11 fúrás 1232–1331 m-ben, Pinnye Pi–2 fúrás 1210–1385 m-ben, Csa-

pod Cs–1 fúrás 1810–2200 m-ben, Mihályi M–1 sz. fúrás 1510–1586 m-ben, Mihályi M–2 

fúrás 2083–2254 m-ben, Mihályi M–29 fúrás 1615–1627 m-ben. 

A víz alatti lejtő környezetben lerakódott Algyői Formációt sötétszürke, agyagmárgás–

agyagos rétegsor jellemzi. A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében több 

fúrás is feltárta: Petőháza B–11 fúrás 1175–1232 m-ben, Pinnye Pi–2 fúrás 1100–1210 m-ben, 

Pinnye Pi–1 fúrás 910–1021 m-ben, Csapod Cs–1 fúrás 1590–1810 m-ben, Mihályi M–1 fú-

rás 1441–1510 m-ben, Mihályi M–2 fúrás 1832–2083 m-ben, Mihályi M–29 fúrás 1490–1615 

m-ben, Kapuvár K–61 fúrás 1758–1806 m-ben, Kapuvár K–84 fúrás 1682–1800 m-ben. 

 

Dunántúli Formációcsoport 

A medence fáciesű Újfalui Homokkő Formációt szürke homokkő, aleurolit és agyagmárga 

sűrű váltakozásából álló rétegsor építi fel, amelyben a homokkőtestek vastagsága több tíz m is 

lehet, ezek különösen jó termálvíztartó képződmények az egész területen (19. ábra). A réteg-

sor parti–partközeli, deltafront–deltasíksági környezetben rakódott le. Képződése mind a ko-

ra- mind a késő-pannóniai idejére tehető. A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es kör-

nyezetében több fúrás is feltárta: Petőháza B–11 fúrás 1020–1175 m-ben, Pinnye Pi–2 fúrás 

1020–1100 m-ben, Pinnye Pi–1 fúrás 875–910 m-ben, Csapod Cs–1 fúrás 1430–1590 m-ben, 

Mihályi M–29 fúrás 1226–1490 m-ben, Kapuvár K–61 fúrás 1572–1758 m-ben, Kapuvár K–

84 fúrás 1400–1682 m-ben, Fertőd K–44 fúrás 749–920 m-ben. 

A Dunántúli Formációcsoport medenceperemi kifejlődéseit a területen a Somlói és a Tiha-

nyi Formáció képviseli. A Tihanyi Formációt csak a mocsári betelepülések (szenes agyag, 

ritkábban sárga, tarka agyag) jelenléte különbözteti meg az ilyen rétegeket nem tartalmazó 

szürke, molluszkás agyagmárgás aleurit és aprószemű homok rétegeiből felépülő Somlói 

Formációtól. A fúrási rétegsorokban a két képződmény elkülönítése problematikus, ezért 

együtt tárgyaljuk őket. A két formáció elterjedése általános a területen. A feküben az Újfalui 

Formáció, a fedőben általában a Zagyvai Formáció vagy negyedidőszaki üledékek, esetleg az 

Újfalui Formáció felső-pannóniai része található. A Somlói és Tihanyi Formáció együttes 
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vastagsága általában néhány tíz, néhány száz m között változik. A képződményeket vala-

mennyi fúrás feltárta. 

A Dunántúli Formációcsoporthoz tartozó, késő-miocén–pliocén korú, fluviális és tavi ere-

detű, uralkodóan finom- és középszemű homok-, homokkő-, kisebb arányban aleurit-, agyag- 

és agyagmárgarétegek váltakozásából felépülő Zagyvai Formáció a koncesszióra javasolt te-

rületen és 5 km-es környezetében szintén általános elterjedésű. Általában a Somlói–Tihanyi 

Formáció képződményeire vagy az Újfalui Formációra települ. 

 

 

16. ábra: A porózus felső-pannon kőzetek („pannon termálvizes összlet”) potenciális elterjedése 

(http://transenergy-eu.geologie.ac.at) 

1.2.4.1.1. Negyedidőszaki üledék 

A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében a negyedidőszaki lerakódások 

közül a folyóvízi üledékek (kavics, homok, agyag) a meghatározók. 

1.2.5. Fejlődéstörténet 

Az Ausztroalpi-egység fejlődéstörténetével kapcsolatban kevés információ áll rendelke-

zésre, a metamorfózis jellegéből és korából rekonstruálhatók az események. 

A Kisalföldi-medence kialakulása a Pannon-medence képződésének szinrift fázisában, a 

kárpáti–badeni korszakok során indult meg, ám a süllyedés túlnyomórészt a posztrift fázis 

idején, a késő-miocénben ment végbe. Ennek következtében a felső-miocén (pannóniai) 

üledékösszlet a legvastagabb. 

A medence kialakulásának kezdetén, a kárpátiban és a badeni elején jórészt szárazföldi 

(folyóvízi) eredetű, durvatörmelékes összlet rakódott le, melynek előfordulása a terület észak-

nyugati részére és a Csapodi-árok mélyzónájára korlátozódik, ezeken a helyeken viszont több 

száz méter vastagságot ér el (Ligeterdői Formáció). 

A DNy-i irányból érkező miocén transzgresszió a kárpáti során érte el a Dunántúlt. Terü-

letünkön csak a badeniben indult meg a tengeri üledékképződés, amely már a kora-badeni 

idején nagy területekre terjedt ki; a partszegélyeken durvább üledékek (Pusztamiskei Formá-

ció) a medencebelső felé eső területeken nyílttengeri, pelites rétegsorok rakódtak le (Bádeni 

Agyag Formáció, Szilágyi Agyagmárga Formáció). A kiemelt peremeken és a medencebeli 

aljzatkiemelkedéseken zátonymészkő (Lajtai Mészkő Formáció) képződött. A kis vastagságú, 

foltokban hiányzó, de a Csapodi-árokban 400–500 méterre vastagodó szarmatát váltakozva 

homok, agyag, aleurit, márga képviseli. 
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A késő-miocénre kialakult pannóniai beltó területén és környezetében változatos –

medencebeli és medence peremi – fáciesű rétegsorok rakódtak le. A középső–késő-miocén 

(szarmata–pannóniai) határon a terület nagy részén folyamatos volt az üledékképződés. Ez a 

határ a faunaszegény, mélyvízi márgákból és agyagokból felépülő összletben (Endrődi Márga 

Formáció) húzódik, ezért megállapítása nehézségekbe ütközik. Rétegsora általában kemény 

mészmárgával, márgával indul, felfelé fokozatosan mélyvízi (hemipelágikus) agyagmárgába 

megy át. Meredek lejtő esetén az aljzatból származó kavicsok, kavicszsinórok is előfordulhat-

nak a képződményekben. A formáció magasabb részén a turbiditek parttávoli részének 

aleurolit–homokkő csíkjai figyelhetők meg, jelezve a fokozatos átmenetet a turbidites réteg-

sorral jellemezhető Szolnoki Formáció felé. A turbidit felett települő, uralkodóan aleuritból és 

agyagból felépülő összlet (Algyői Formáció) a mélymedencét a közeledő selfperemmel ösz-

szekötő lejtőn rakódott le. 

Bár a Mihályi-hát a pannóniai korszak fiatalabb időszakáig gyakorlatilag kettéosztotta a 

kisalföldi medencét, a késő-miocén során a nyugati és keleti medencerész üledékképződése 

már egységessé vált, és a felső-pannóniai rétegsor már közel egyenletes vastagságban borítja a 

területet (UHRIN, in KOVÁCS szerk. 2013). 

A medencebeli Algyői Formáció lejtőüledékeire a selfen, sekélyvízi környezetben lerakó-

dott üledékek következnek (Újfalui Formáció). Rétegsorában pelit váltakozik az egykori del-

tafrontokon lerakódott, néhány méter – több tíz méternyi vastagságú, felfelé durvuló 

szemcseösszetételű homoktestekkel. A homoktestek laterálisan nagy (akár több tíz kilométer) 

kiterjedésűek, rendszerint egymással is kapcsolatban állnak, így fluidum-tárolóként jelentősek 

(„hévizes szint”). 

A nehezen elkülöníthető, ezért összevontan tárgyalt Somlói–Tihanyi Formáció rétegsora 

deltasíksági környezetben ülepedett le; az összletet hosszan elnyúló, keskeny, egymáshoz 

csak ritkán kapcsolódó, felfelé finomodó mederhomoktestek a jellemzik, melyeket egymástól 

a csatornaágak közti területen felhalmozódott ártéri agyag, aleurit választ el (FODOR et al. 

2011). 

A Pannon-tó víztükrének eltűnése után szárazföldi, alluviális üledékek lerakódása zajlott 

(Zagyvai Formáció). 

A negyedidőszakban a pannóniai üledékképződést előbb nagy lepusztulás, majd váltakoz-

va lepusztulás és periglaciális szárazföldi–folyóvízi szedimentáció váltotta fel. 

A terület földtani felépítését két földtani szelvényen (18. ábra, 19. ábra) mutatjuk be. A 

szelvények nyomvonalát 17. ábra a szemlélteti. 
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17. ábra: A jelentésben bemutatott földtani szelvényének nyomvonala a bemutatott földtani szelvényekkel 

és 500 méternél mélyebb fúrásokkal 
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18. ábra: A területet harántoló 2. földtani szelvény 

Cs–1 – Csapod Cs–1 fúrás 

A szelvény nyomvonalát l: 17. ábra, 3. melléklet. 
 

 

 

19. ábra: A területet harántoló 1. földtani szelvény 

P1–1 – Pinnye Pi–1 fúrás, Bő–1 – Bősárkány Bő–1 fúrás 

A szelvény nyomvonalát l: 17. ábra, 3. melléklet. 
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1.3. A vízföldtan (MFGI) 

A Fertőd koncesszióra javasolt terület vízföldtani viszonyait egyrészt a geotermikus hasz-

nosítás, másrészt annak lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. A későbbi-

ekben, a hatáselemzés során ki kell térni a területen (esetlegesen) előforduló szénhidrogén-

előfordulásokra és- termelésekre is. A konkrét hasznosítási objektumok (termelő és betápláló 

kutak) pontos helyszínének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt most csak a regi-

onális vízföldtani viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó hatások szintén megköve-

telik a regionális megközelítést. A sikeres helykiválasztást és a konkrét területre vonatkozó 

kutatásokat követően a következő feladat a geotermikus védőidom, hatásidom kijelölése lesz, 

mely részben regionális hidrogeológiai értékelést, modellezést is igényel majd. Célszerűen a 

terület hidrogeológiai viszonyait a regionális hidrogeológiai modell-alkotás által megkívánt 

rendszerben tárgyaljuk a következőkben. Az ismertetést a kijelölt terület felszínétől lefelé 

végezzük, és ahol szükséges, említést teszünk az oldalirányú kapcsolódásokról is. 

A koncesszióra javasolt terület vízföldtani értékelése a területen mélyült kutak, valamint a 

2014 szeptemberében az MFGI Vízföldtani Adattárában található Vízföldtani naplók és a 

rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatok felhasználásával készült; az értékelés a hideg 

valamint termálvizet adó hidrodinamikai egységekre terjedt ki. 

A részletes vízkémiai feldolgozás, földtani egységenként az 1.3.5. fejezetben található. Az 

1.3.1. és 1.3.2 fejezetekben tárgyalt vízkémiai jellemzők víztartó és vízzáró egységekként 

különbontva kerülnek bemutatásra. 

1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

Az alábbiakban a porózus medencekitöltés fontosabb hidrosztratigráfiai egységeit és tér-

beli helyzetüket mutatjuk be. 

1.3.1.1. Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények a terület északi részén holocén és késő-pleisztocén korú 

képződményekben, elsősorban tavi üledékekben alakultak ki, melyek a Hegykő–Osli-vonaltól 

É-ra általános elterjedésűek; holocén–pleisztocén folyóvízi homokos, kavicsos, aleuritos kép-

ződmények elsősorban a terület déli részén általánosak. Fertőendréd, Petőháza térségében, 

kisebb területi elterjedésben a felső-pannóniai Tinnyei Formáció is megjelenik a felszínen. A 

talajvízdomborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége néhány méterre tehető. A 

vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a talajvíz-

szint felszínhez közeli. 

1.3.1.2. Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

Az első jelentősebb víztartó összlet, mely vagy közvetlenül a talajvíztartó alatt, vagy a né-

hány méter – néhány 10 méter vastagságú, kvarter üledékek alatt települő, a késő-pannóniai 

korú, alluviális síksági összlet egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–

agyagos rétegeinek víztartója (Hansági+Újfalui Formációk – Peremartoni Formációcsoport; 

medenceperemeken Somlói és Tihanyi Formációk). A formációk egymástól nehezen különít-

hetőek el, illetve a kiemelt térszíneken erodáltságuk miatt vastagságuk is csak nehezen adható 

meg. Az egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–agyagos rétegek al-

kotta víztartó összlet vastagsága a területen általában 1000–1700 méter között változik, Fertőd 

térségében 900–1000 méter körüli, míg a keleti területeken leginkább 1700 méter, vagy annál 

valamivel nagyobb vastagságú. 
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Az összlet rétegeinek térbeli alakulását fontos ismerni, hiszen a területen a medencefeltöl-

téssel egyidejű és azt követő szerkezetalakulási és eróziós folyamatok a felszín közeli réte-

gekhez való kapcsolódásokra jelentős hatással vannak. Ezek a deformált rétegmenti földtani 

kényszerpályák alapvetően meghatározzák az utánpótlódási útvonalakat. A Hansági és Újfa-

lui, peremi területeken Tihanyi és Somlói Formációkban határolhatjuk el a medence porózus 

üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. Az összlet homokosabb delta-

front üledékei, 400–500 méteres mélységtől már 30 °C-nál melegebb vizet, azaz hévizet szol-

gáltathatnak. 

A felső-pannóniai összletben tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma (TDS) kb. 500 méte-

res mélyégig döntően 450–850 mg/l között alakul, melynél csak ritkán találunk nagyobb érté-

keket. Ehhez CaMgHCO3-os és CaMgNaHCO3-os kémiai jelleg társul. E mélység alatt, kb. 

500–1000 méteres mélységközből rendelkezésre álló adatok már nagyobb, 1750–3150 mg/l 

TDS-ű, NaHCO3-os kémiai jellegű vizet jeleznek. Mintegy 1500 méteres mélység alatt már 

10 000 mg/l-t meghaladó TDS és NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os kémiai jelleg figyelhető meg a 

területen. Az alacsony összes oldottanyag-tartalmú híg vizek jelenléte kedvező áramlási felté-

telekre utal az összletben. Az „eleinte” CaMgHCO3-os kémiai jelleg a CaMgNaHCO3-os, 

MgCaNaHCO3-os, majd NaHCO3-os kémiai jelleg felé tolódik el a mélységgel. A területen a 

késő-pannóniai korú összletben (Dunántúli Formációcsoport) leginkább egy, DNy–ÉK-felé 

történő, regionális áramlás rajzolódik ki. 

A koncesszióra javasolt területet érintő p.1.2.1 és p. 1.2.2 jelű porózus víztestek az osztrák 

határral, míg a pt.1.1 jelű termálvíztest az osztrák és szlovák határral osztott víztest. A terüle-

ten az áramlási irány Ny–K-i, DNy–ÉK-i, mely azt jelenti, hogy az utánpótlás egy része az 

osztrák területek felől érkezik. A felső-pannóniai termálvíztartó esetén különösen tekintetbe 

kell venni a határral osztott jelleget. 

Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének 

feküjét is jelenti. 
A Dunántúli Formációcsoport (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a hidrosz-

tatikusnak megfelelőek. 

1.3.1.3. Lokális, a késő-pannóniainál idősebb miocén rétegvíztartók 

A koncesszióra javasolt területen a felső-pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell 

számolni az alsó-pannóniai képződmények turbidithomokjaiban, a pannóniainál idősebb mio-

cén medence fáciesű képződmények homok–homokköves rétegeiben. 

A koncesszióra javasolt területen a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) 

képződményei (esetlegesen Endrődi, Szolnoki és Algyői Formáció) a koncesszióra javasolt 

területen K-i, irányban kivastagodnak a Csapodi-árok irányába: míg Fertőd térségében min-

tegy 200–300 méteres, a mélymedence irányában akár 1500–2000 méteres vastagságot is el-

érnek. Az összleten belül – elsősorban a nyugati területrészeken – a turbidites összlet (Szolno-

ki Formáció) redukáltabb vastagságú, ugyanakkor a finomszemcsés üledékekbe (Algyői For-

máció) esetenként betelepülő turbidit–homok rétegekben lokális vízadókkal, rezervoárokkal 

lehet számolni. A Szolnoki Formáció a mélymedence irányában már nagyobb (100–300 m, 

vagy azt meghaladó), vastagságot ér el. A Peremartoni Formációcsoport bázisán esetlegesen 

található kavicsbetelepülésekben szintén találhatunk víztartókat. Báziskonglomerátumról a 

területen pontosabb információk nem állnak rendelkezésre. Mindezidáig hévíztermelés és 

geotermikus hasznosítás szempontjából ezeket a képződményeket alacsony vízvezető-

képességük, vagy elégtelen ismertségük miatt nem vették számításba. A kora-pannóniai korú 

Szolnoki Formáció azonban, mint potenciális CO2 tároló képződmény fontos lehet, így a mé-

lyebb geotermikus hasznosítások kialakításánál erre tekintettel kell lenni. 
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Vízkémiai elemzés az összletből a koncesszióra javasolt területen nem áll rendelkezésre, 

ugyanakkor a terület nyugati részéről rendelkezésre áll néhány, alsó- és felső-pannóniai réteg-

ből származó kevert vízminta. Ezek a kis mélység és a felső-pannóniai összlethez való közel-

ség miatt alacsony TDS-sel rendelkeznek (560–1120 mg/l) és CaMgCO3-os, MgCaNaHCO3-

os összetétellel jellemezhetők. Az összlet mélyebb részein, a Csapodi-árok területén analógiák 

alapján magasabb összes oldottanyag-tartalom (kb. 15 000 mg/l-ig) és NaCl-os kémiai jelleg a 

jellemző az elzártabb, pangó vizű víztartókban. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a koncesszióra javasolt területen található, ko-

ra-pannóniainál idősebb miocén, elsősorban badeni és szarmata üledékekben, kisebb részt 

kora-miocén korú összletben, amennyiben a törmelékes összlet durvább törmelékes konglo-

merátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel is rendelkezik (Kozárdi, Ligeterdői Formáció). 

A koncesszióra javasolt terület nyugati, peremi részein a miocén képződmények 

összvastagsága 50–100 méterre tehető, míg a Csapodi-árok területén akár az 1000 métert is 

meghaladhatja. A miocén összletből nem áll rendelkezésre vízelemzés, de a tágabb környezet 

alapján elmondható, hogy az itt tárolt vizek összetétele széles tartományban (5000–35 000 

mg/l) változhat: általában 5000 mg/l feletti TDS-hez NaHCO3-os és NaCl-os kémiai jelleg 

párosul. A miocén víztartók rendszerint elzárt víztartókat képeznek, néhány esetben fosszilis 

vízzel. 

2500 méternél mélyebben elhelyezkedő rezervoárokat Kapuvár térségében és a várostól 

keletre találunk. 

A permeábilisabb alsó-pannóniai és miocén képződmények a koncesszióra javasolt terüle-

ten esetenként szénhidrogén-tároló kőzetek is lehetnek, így a terület hasznosítása során erre 

figyelemmel kell lenni. 
A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és a miocén összlet rétegeinek 

nyomásviszonyai a hidrosztatikusnak megfelelőek. 

1.3.1.4. Lokális, porózus, kettős-porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a koncesszióra javasolt 

területen előforduló prepannóniai miocén korú képződmények karbonátos kifejlődéseit, köz-

betelepüléseit (Lajtai Mészkő, Kozárdi Formáció). Hévízföldtani, vagy geotermikus hasznosí-

tás szempontjából azonban csak ott lehet jelentőségük, ahol alaphegységi tárolóhoz kapcso-

lódnak és azzal egy hidraulikai rendszert alkotnak. 

A területen nem áll rendelkezésre vízelemzés ilyen korú vízadóból. 

1.3.1.5. Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Formáció és a prekainozoos aljzat között több kora-pannóniai (Peremartoni 

Formációcsoport), pannóniainál idősebb miocén korú regionális/lokális elterjedésű vízzáró 

képződmény is elkülöníthető, melyek döntően finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlődésű-

ek, és bennük a homokkőlencsék, -betelepülések részaránya alacsony. 
A legjelentősebb regionális vízzáró képződmények – az egyenként 100–400 méteres Ny–

K-i irányban, a Csapodi-árok felé növekvő vastagsággal rendelkező – kora-pannóniai korú 

Endrődi és Algyői Formáció. Ezeket az üledékeket döntő részben aleurit, agyagmárga, agyag 

építi fel. Az Algyői Formáció képződményei hidraulikailag, és részben termikusan is fontos 

„szigetelő” szerepet játszanak, geotermikus energiahasznosítás szempontjából lényeges, hogy 

a mélyebb rezervoárokat elkülönítik a különböző más célú hasznosítások egy részétől. 

Az alsó-pannóniai üledékek alatt a területen prepannóniai miocén korú, döntő részben 

aleurit, agyagmárga, agyagból állórétegek is ide sorolhatók. A Garábi Slír és a Szilágyi 

Agyagmárga Formációk finomszemcsés üledékei akár jelentősebb, több száz méteres vastag-

ságot is elérhetnek. 
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Vízkémiai elemzés nem áll rendelkezésre a területen, ugyanakkor a tágabb térségben 

rendszerint NaHCO3-os és NaCl-os kémiai jellegű vizeket és magasabb, általában 10 000 

mg/l körüli, de akár 25 000–35 000 mg/l sótartalmakat is megfigyelhetünk e képződmények 

esetén. 

1.3.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységi vízföldtani rezervoárokat a koncesszióra javasolt területen metamorf kép-

ződmények alkotják: döntően a Soproni Kristályospala Komplexum közepes metamorfózison 

átesett gneisz és pala képződményei jelentik ott, ahol hosszabb ideig felszíni hatásnak, mál-

lásnak voltak kitéve, és/vagy nagyobb repedezettséggel rendelkeznek. 

Az aljzat –1500 – –2500 mBf mélységből a Csapodi-árok irányában –4000 mBf-nél na-

gyobb mélységbe zökken. Agyagosszergénytől K-re a koncesszióra javasolt területen belül 

már mindenhol –2500 mBf alatt találjuk az aljzatot. 

Természetes alaphegységi rezervoárként tehát a metamorf összlet azon részei jöhetnek 

számításba, amelyek hosszabb ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak voltak kitéve. Ilyen 

esetben néhányszor tízméteres vastagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedéstérrel, 

valamint permeabilitással számolni. Emellett a tektonikai hatások következtében kialakult 

repedezett, de mállással nem érintett „üde” részek (a képződmények mélyebb részei) is pers-

pektivikusak lehetnek; a geotermikus cél  mellett más célú hasznosítások, pl. szénhidrogén-

kutatás, szén-dioxid (CO2)-tárolási szempontból is. A regionális értékeléseknél fontos ele-

mezni azt is, hogy a repedezett, mállott fekvőre közvetlenül települő bazális, jobb vízvezető 

fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi rezervoárrészekkel. 

Az alaphegységből nem áll rendelkezésre vízelemzés sem a koncesszióra javasolt területen, 

sem annak 5 km-es környezetében. 

Az aljzat képződményeinek hidrogeológiai viszonyai nemcsak a tárolt vizek minőségében 

és áramlásában játszanak szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjá-

ban és csapdázódásában is. 

1.3.3. A vízföldtani egységek természetes utánpótlódása 

1.3.3.1. Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteoro-

lógiai viszonyok mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A térké-

pezések során megismert, homokos, kavicsos talajképző üledékek alapján az évi csapadék kb. 

10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. Az északi területrészeken előforduló homokos, 

aleuritos, finomabb szemcsés felszíni képződmények esetében ez 4–5%-ot tesz ki, de konkrét 

terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

1.3.3.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg- és 

repedésvizeiből) 

A pannóniai hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei a vizsgált területen kívül ta-

lálhatók, az innen érkező utánpótlódás tehát szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlás-

ként jelentkezik, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célsze-

rű megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlás elsősorban DNy-i, 

Ny-i irányból várható, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 100–200 méteres zónájá-

ban számíthatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és 

pontosabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határoz-

hatók meg. Sok ismeret található ezzel kapcsolatosan az MFGI, (korábban MÁFI) által e kér-
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déskörre is kiterjedő hazai és nemzetközi projektek (pl.: Transenergy, szlovák–magyar–

szlovén–osztrák projekt) jelentéseiben és publikációiban (TRANSENERGY). 

A térségben tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében, ha azok regionális 

áramlási rendszert érintenek, akkor szükség lehet a teljes áramlási rendszer modellezésére, 

értékelésére. Ugyancsak fontos a területen a szénhidrogén-hasznosítások és a potenciális geo-

termikus hasznosítások várható egymásra-hatásainak értékelése, tisztázása is. 

A területre eső, illetve az ahhoz legközelebbi szénhidrogén-hasznosítások során végzett, 

vagy tervezett, a kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások koncesszióra javasolt területre 

gyakorolt hatásait szintén tisztázni kell. 

1.3.4. A vízföldtani egységek megcsapolásai 

1.3.4.1. 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 rétegvi-

zek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. Ten-

gerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hid-

raulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 

(FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők. 

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfo-

lyásként lehet számba venni. Itt DNy-i irányból ÉK-i irányába történő áramlással lehet szá-

molni. 

1.3.4.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

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

felső-pannóniai rezervoárokat érintő ivó, gyógyászati (pl. Kapuvár, Petőháza), fürdő, ipari, 

mezőgazdasági célú víztermelések jellemzőek. 

Fontos megemlíteni, hogy a terület akár szénhidrogén-hasznosítás szempontjából is pers-

pektivikus lehet (lásd korábbi kutatások Kisfalud térségében), így a geotermikus létesítmé-

nyek elhelyezésekor a terület földtani, vízföldtani, szénhidrogén-földtani adottságai mellett 

figyelembe kell venni a környező meglévő – és lehetséges – hasznosításokat is. 

1.3.4.3. 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 vízlikvidáláso-

kat biztosító visszasajtolások mennyiségi, minőségi hatásait kell számba venni. 
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1.3.5. Vízminőség 

A Fertőd koncesszióra javasolt terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a te-

rületen mélyült kutak és 2014 szeptemberében az MFGI Vízföldtani Adattárában található 

Vízföldtani naplók és egyéb rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatok 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 képet nyújthat az általános vízösszeté-

telről, szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párolgásról). A felszín 

közeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A megcsapolási 

területek felszín közeli részein a vízminőség-alakítás 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 későbbiek-

ben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen a rendelkezésre álló adatok alapján, a 10%, il-

letve 90% percentilis értékek figyelembe vételével jellemzően 350–900 mg/l (medián körül-

belül 600 mg/l), a klorid-ion tartalom 10–70 mg/l (medián körülbelül 20 mg/l), míg a hidro-

gén-karbonát tartalom 200–500 mg/l között változik 350 mg/l körüli medián érték mellett. A 

nagyobb koncentráció értékek lokális szennyezések előfordulását jelzik. A szennyezett kutak-

ban mért összes oldottanyag-tartalom elérheti a 8500 mg/l, a nátrium 2100 mg/l, a kalcium 

500 mg/l, a klorid 800 mg/l, a hidrogén-karbonát 2000 mg/l, a szulfát akár a 2000 mg/l értéket 

(20. ábra Box–Whisker diagramján nem ábrázolt). A rendelkezésre álló kutak közel egyhar-

madában szintén nagy, az ivóvíz határértéket (50 mg/l-t) meghaladó, a vizek nitráttartalma. 

Ezen adatok is alátámasztják a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (VGT) megállapításait, mely 

szerint az sp.1.2.1 víztest gyenge kémiai minősítést kapott a diffúz nitrátterhelés miatt. A ren-

delkezésre álló adatok alapján (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) a sekély felszín 

alatti vizekre jellemző néhány komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-

tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whisker diagramon (20. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „do-

boz”-részei a felső és alsó kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek feltünteté-

sével, míg alsó és felső határai a 10% és 90% percentilis értékeknek felelnek meg. 

A kvarter korú képződményekben tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma jellemzően 

350–650 mg/l között változik. A vizek kémiai jellege CaMgHCO3, MgCaHCO3-os, míg a 

Sarród B–26 jelű kút vizében a kissé nagyobb nátrium-ion koncentráció MgCaNaHCO3-os 

víztípust eredményez. A fő jellemző alkotók a következő intervallumokban változnak 10–40 

mg/l Na
+
, 30–80 mg/l Ca

2+
, 10–50 mg/l Mg

2+
 és 250–500 mg/l HCO3

–
. 

A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport képződményeiben tárolt vizekre egy foko-

zatos, mélység szerinti vízösszetétel változás jellemző, amely a sekélyebb CaMgHCO3-os 

típustól a mélyebben előforduló NaHCO3-os víztípusig változik. Az Újfalui Formáció vizei-

ben már jellemzően NaHCO3-os típusú vizek találhatóak a hosszú áramlási idők alatt leját-

szódó ioncsere folyamatok eredményeként. A sekélyebb (a felszín alatt körülbelül 500 méte-

rig előforduló), peremi részein a vizek kémiai jellege főleg CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os, 

de előfordulnak CaMgNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os (Szárföld B–2), 

CaMgHCO3Cl-os (TDS: körülbelül 800–950 mg/l) víztípusok is. Itt a vizek összes 

oldottanyag-tartalma a rendelkezésre álló adatok alapján, a 10%, illetve 90% percentilis értékek 

figyelembe vételével jellemzően 450–850 mg/l körüli, a főbb jellemző alkotók a következő tarto-

mányokban változnak, körülbelül 20–70 mg/l Na
+
, 50–80 mg/l Ca

2+
, 20–50 mg/l Mg

2+
, 350–500 

mg/l HCO3
–
. A koncesszióra javasolt területen belül, a medence felé kivastagodó, mélyebbről (a 

felszín alatt körülbelül 800–1000 méteres mélységközből) vett vízminták NaHCO3-os, jellegűek, 

ahol a vizek összes oldottanyag-tartalma a rendelkezésre álló adatok alapján 1750–3150 mg/l körüli, 

körülbelül 400–800 mg/l Na
+
 és 1200–2000 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. A mélyebbről, 1600–

1650 méteres mélységközből származó Kapuvár K–61 és K–84 jelű kutak vize NaHCO3Cl-os jelle-
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gű, ahol a TDS 10 500–14 000 mg/l között változik, körülbelül 3100–3800 mg/l Na
+
, 5800–7100 

mg/l Cl
–
 és 5800–7100 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. A viszonylag nagy összes oldottanyag- és 

kloridtartalom egy zártabb geotermikus rezervoárra utalhat, ahol a kifolyó víz hőmérséklete 61 °C 

körüli. A rendelkezésre álló adatok alapján a felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport homokré-

tegeiben tárolt vizekre jellemző néhány komponens (nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát, 

összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whisker diagramon (21. ábra) ábrázoljuk. 

 

20. ábra: A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát és TDS érté-

kei (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

 

21. ábra: A Dunántúli Formációcsoport (korábban felső-pannóniai) képződményei felszín alatti vizeinek 

nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 
 

Az alsó- és felső-pannóniai rétegeket is szűrőzött (bővített területen belüli) Fertőd (K–14 

és –14/a) fúrások vizei CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os jellegűek, körülbelül 540–550 mg/l 

TDS, 55–60 mg/l Ca
2+

, 30–35 mg/l Mg
2+

 és 410–415 mg/l HCO3
–
 tartalom mellett. A na-

gyobb összes oldottanyag-tartalmú (körülbelül 1000–1100 mg/l) fúrások (Fertőszentmiklós 

K–23 és Fertőszéplak K–8) vizei MgNaHCO3-os jellegűek, ahol a fő alkotókra a következő 

tartományok jellemzőek, 150–200 mg/l Na
+
, 65–70 mg/l Mg

2+
 és 650–850 mg/l HCO3

–
. A 

Hegykő B–15 fúrás vizében az összes oldottanyag-tartalommal (körülbelül 700 mg/l) együtt 
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megnő a nátrium-ion tartalom CaMgNaHCO3-os víztípust eredményezve, ahol a Ca
2+

 70 

mg/l, a Mg
2+

 35 mg/l, a Na
+
 60 mg/l, a HCO3

–
 500 mg/l körüli. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a vizsgált területről viszonylag kevés a pannóniainál idő-

sebb miocén képződmény vizeinek összetételéről rendelkezésre álló adat. Az aljzat vizeinek 

összetételéről egyáltalán nem állt rendelkezésre vízelemzési adat, mely a bizonytalanságot 

nagymértékben növeli. 

A térség felszín alatti vizeinek vízösszetétele széles tartományban változik, a CaMgHCO3-

os, MgCaHCO3-os víztípustól a NaCaMgHCO3-os, MgNaHCO3-os, NaHCO3-os víztípuson 

keresztül a CaMgHCO3Cl-os, NaHCO3Cl-os víztípusig. A mélység növekedésével (22. ábra) 

nő a víz hidrogén-karbonát- és klorid-tartalma a felszíntől számított körülbelül 1600–1700 

méteres mélységközig, mely alatt nem állt rendelkezésünkre vízelemzési adat. 

A koncesszióra javasolt terület felszín alatti vizeire jellemző főbb vízminőségi paraméte-

rek mélység szerinti alakulását a 22. ábra mutatja be. 

 

 

22. ábra: A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a koncesszióra javasolt terü-

let és 5 km-es környezetének felszín alatti vizeiben 
Dunántúli Formációcsoport(korábban felső-pannóniai), Peremartoni Formációcsoport (korábban alsó-pannóniai) 
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1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás (MFGI, OVF) 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) 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 (MFGI, OVF) 

 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű 

anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (ez a legfris-

sebb hivatalos állomány). A VGT felülvizsgálatára 6 évente (2015) kerül sor, annak előkészíté-

se jelenleg is zajlik. 

Az értékelés során, mind a szigorúan vett koncesszióra javasolt területet, mind annak 5 km-

es környezetét figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényé-

ben a koncesszióra javasolt területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A koncesszióra javasolt terület a Duna részvízgyűjtő egység része. Területe egy felszíni 

vízgyűjtő alegységhez tartozik (Rábca és a Fertő [1–2]). 

A területre és 5 km-es környezetére összesen 14 sík- és dombvidéki, meszes felszíni vízfo-

lyás víztest esik (15. táblázat). A terület számos – víztest kategórián kívüli – vízfolyással sűrűn 

behálózott. 

A koncesszióra javasolt területre nem esik víztest kategóriájú állóvíz; tőle nyugatra, de még 

az 5 km-es környezetben belül azonban megjelenik a Fertő-tó (16. táblázat). Víztest kategórián 

kívüli állóvizek közül 3 található a területen (1 tározó és 2 bányató) és további 25 az 5 km-es 

környezetében (21 bányató, 2 vizes élőhely, 1 tározó, 1 természetes tó). 

A 23. ábra a koncesszióra javasolt terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntet-

ve a felszíni víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 

15. táblázat: A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 
alegység 

Terület+ 

*Homok–Sarródi-csatorna AEP591 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 1 

*Ikva alsó AEP610 síkvidéki, meszes, természetes 1–2 1 

*Ikva középső AEP611 
dombvidéki, meszes, természe-

tes 
1–2 1 

*Kardos-ér alsó AEP639 síkvidéki, meszes, természetes 1–2 1 

*Kis-Rába AEP681 síkvidéki, meszes, módosított 1–2 1 

*Kis-Répce AEP682 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 1 

*Répce alsó AEP920 síkvidéki, meszes, módosított 1–2 1 

*Szegedi-csatorna AEP980 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 1 

*Vámház-ér AEQ096 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 1 

Hanság-főcsatorna AEP563 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 2 

Kapuvár–Bősárkányi- és 

Tordosa-csatorna 
AEP634 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 2 

Kismetszés-csatorna AEP691 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–2 2 

Rábca AEP904 síkvidéki, meszes, módosított 1–2 2 

Répce középső AEP921 síkvidéki, meszes, természetes 1–2 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
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16. táblázat: A területen és környezetében lévő állóvíz víztest 

Állóvíz neve Kódja Típusa Használat 
Vízgyűjtő 

alegység 
Terület+ 

Fertő AIH070 
síkvidéki, meszes, nyílt 

vízfelületű, természetes 

fürdővíz, természetvé-

delem 
1–2  

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

 

 

23. ábra: Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

1.4.1.2. A felszín alatti víztestek 

A terület déli része regionális leáramlási, az északi feláramlási zóna. A koncesszióra java-

solt területet 2, a felszín alatti tér felső 20–40 m-ét reprezentáló sekély porózus víztest és 2, 

hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) porózus víztest érinti; ezek az Ikva-vízgyűjtő, Répce 

felső vízgyűjtője (sp.1.2.1, p.1.2.1) és a Rábca-völgy déli része (sp.1.2.2, p.1.2.2) víztestek 

(24. ábra és 30. ábra). 

30 °C-nál melegebb érintett porózus vízadó a területen az Északnyugat-Dunántúl porózus 

termál víztest (pt.1.1). Karsztos vízadó nincs a területen (31. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit a 17. táblázat ismerteti (24. ábra és 30. ábra, 31. ábra). 
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24. ábra: A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

17. táblázat: A területre és annak 5 km-es környezetére eső felszín alatti víztestek 
Víztest azonosító A víztest neve Típus Terület+ 

sp.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője 
sekély porózus 

1 

sp.1.2.2 Rábca-völgy déli része 1 

p.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője 
porózus 

1 

p.1.2.2 Rábca-völgy déli része 1 

pt.1.1 Északnyugat-Dunántúl porózus termál 1 

 +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

1.4.2. A felszíni és felszín alatti vizeket érő terhelések és hatások 

1.4.2.1. A felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

1.4.2.1.1. Vízkivétel 

Felszíni vizekből ivóvíz célú vízkiemelés nem történik; egyéb célú (ipari, öntözési, és öko-

lógiai) vízkiemelés öt felszíni víztestet érint (18. táblázat). 

18. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 
Érintett  

felszíni víztest 

A vízkiemelés hasznosítási célja 
Terület+ 

Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Ikva középső  x      1 

Kardos-ér alsó       x 1 

Hanság-főcsatorna       x 2 

Kapuvár–Bősárkányi- 
és Tordosa-csatorna 

   x    2 

Fertő       x 2 

+Terület: 1 – vízkiemelés a koncesszióra javasolt területen zajlik, 2 – vízkiemelés az 5 km-es környezetben zajlik. 
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1.4.2.1.2. Védett területek 

Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és a halászatra, illetve rekreációs célokra (hor-

gászat, víziturizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek (19. táblázat, 24. ábra). A területen szá-

mos víztest kategórián kívüli folyóvízen és állóvízen folyik védett tevékenység, azonban itt 

csak a jelentősebb, víztest kategóriájú folyóvizeket és állóvizeket tekintjük át ebből a szem-

pontból. 

19. táblázat: Védettséget élvező vízhasználat a területen az érintett víztestek szerint 
Név Kijelölt fürdőhely Víziturizmus Horgászat Halászat Terület+ 

Ikva alsó   x  1 

Ikva középső   x  1 

Kis-Rába   x  1 

Kis-Répce    x 1 

Rábca  x x  2 

Répce alsó   x x 1 

Répce középső   x x 2 

Vámház-ér    x 1 

Fertő x x   2 

Hanság-főcsatorna  x   2 

 +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a terület nyugati, délnyugati része nitrátérzékeny. 

Tápanyagérzékeny terület nincs. 

A koncesszióra javasolt területen és környezetében számos felszín alatti víztől függő öko-

szisztéma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Natura 

SCI
2
 és SPA, Nemzeti Park, az aktuális állapotot az 1.1.4.3. fejezet ismerteti, 20. táblázat). 

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei is, ezek bemutatására azon-

ban egy későbbi fejezetben térünk ki. 

20. táblázat: Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa 
Védett terület 

azonosító 

Védett terület elneve-

zése 
Védettség jellege Terület+ 

Nemzeti Park 238/NP/91 Fertő–Hanság NP   

Natura 2000 - SCI, Natura 2000 - SPA HUFH30005 Hanság   

Natura 2000 - SCI, Natura 2000 - SPA HUFH20002 Fertő-tó   

Natura 2000_SCI HUFH20001 Rábaköz 
mentett oldali 

holtág, ártér 
 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

1.4.2.1.3. Szennyeződések 

A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő pontszerű és diffúz szennyezések területi elosz-

lását a VGT 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–6 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 
 

Pontszerű szennyezőforrások 

A területen és környezetében elhelyezkedő települések többsége csatornázott; a települése-

ken belül a csatornázott terület aránya majdnem 100%-os. A települések egy részéről a kom-

munális szennyvizet nem szállítják szennyvíztelepre. A terület szennyvíztisztító telepeiről a 

tisztított szennyvizet többnyire vízfolyásokba vezetik. A bevezetések hatása a befogadó víztes-

tekre esetenként jelentős (25. ábra, 21. táblázat). 

 

                                                 
2 SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000), jelenleg aktuális megfelelője: SAC: Külön-

leges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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25. ábra: Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

21. táblázat: Kommunális szennyvízterhelés a koncesszióra javasolt területen és környezetében 
Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra Terület+ 

Fertőendréd Fertőendréd - Szennyvíztisztító telep Ikva alsó jelentős  

Röjtökmuzsaj Kastélyszálló Ikva középső jelentős  

Kapuvár Kapuvár – Szennyvíztisztító telep Kis-Rába nem jelentős  

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
 

A terület felszíni és felszínalatti víztesteibe egyéb (nem kommunális) szennyvizet is beve-

zetnek. Ezeket a szennyvízterheléseket részletesen a 22. táblázat ismerteti. 

22. táblázat: Egyéb, nem kommunális szennyvízterhelés a koncesszióra javasolt területen és környezetében 
Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve Hatása a befogadóra Terület+ 

Kapuvár kazánház Élelmiszeripar Kis-Rába nem ismert 1 

Kapuvár RAS Kft. Flóra gyógyfürdő  Termálvíz, fürdővíz Kis-Rába nem jelentős 1 

Hegykő Termálfürdő (Sá-Ra Termál Kft.) Termálvíz, fürdővíz 
Homok–Sarródi-

csatorna 
nem jelentős  

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
 

A 26. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók (11 db) bezárásra kerültek 2009-ig. Nagyobb szilárd hulladéklerakó Fertő-

szentmiklóson működik. Itt szerves hulladéklerakó is található. 
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26. ábra: Hulladékgazdálkodás 
 

A 27. ábra mutatja a szennyezett területeket. A koncesszióra javasolt területen és körzeté-

ben fémekhez és szervetlen vegyületekhez köthető szennyezéseket dokumentáltak. 
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27. ábra: Szennyezett területek 
 

Szennyező ipari tevékenység Petőházán élelmiszeriparhoz és energiaágazathoz, Fertő-

szentmiklóson hulladék- és szennyvízkezeléshez, Kapuváron élelmiszeriparhoz kötődik.  

Sem a területen, sem 5 km-es környezetében nem található Seveso besorolású üzem. 

Benzinkutak Kapuváron, Fertőszéplakon és Petőházán üzemelnek. 

A folyókat halpusztulás, oxigénhiány és szennyvízbevezetés érte.  

Építőipari nyersanyagok közül a térségben elsősorban kavicsot (Babót, Fertőd, Fertőszép-

lak, Kisfalud, Sarród, Szárföld), másodsorban homokot (Fertőszentmiklós, Kisfalud) és agya-

got (Fertőszéplak) bányásznak. Tőzeget és lápföldet Kapuváron és Csornán termelnek. Szén-

hidrogén bányatelek is érinti a terület körzetét (Mihályi).  

A bányatelkek aktuális állapotát az 1.5.2. fejezet mutatja be. 

Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 28. ábra mutatja be. 
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28. ábra: Ipari létesítmények, káresemények 
A fluidum bányák (szénhidrogén-bányatelkek) a VKGA (2009) állománynak megfelelő állapotot tükrözik 

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

 

Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együttjáró intenzív mezőgazdasági tevékenység a koncesszióra javasolt te-

rület keleti, valamint az 5 km-es környezet keleti és nyugati részét érinti. A terhelés mértéke 

max. 150 kgN/ha/év. A településeket érintő nitrátterhelés mértéke jellemzően 20–50 kgN/ha/év 

közötti (29. ábra). A foszforterhelés mértéke az évi 100 g-ot többnyire nem haladja meg. 



Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

46 

 

29. ábra: Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek 

1.4.2.2. Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 

Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A koncesszióra javasolt területen és annak 5 km-es környezetében nyilvántartott kutakat 

többféle célra hasznosítják (bővebben l. a 27. táblázatot). 

A koncesszióra javasolt területet 4, 5 km-es környezetét további 10 üzemelő ivóvíz vízbá-

zis érinti. Egyéb (nem ivóvíz) vízbázis nem található a területen. 

A koncesszióra javasolt területen lévő vízbázisok közül 2 sérülékeny és 2 bizonytalan álla-

potú. Az 5 km-es környezet vízbázisai között 5 sérülékeny, 3 bizonytalan és 2 nem sérülékeny. 

Befejezett diagnosztikával a koncesszióra javasolt területen 2, az 5 km-es környezetében 

további 3 vízbázis rendelkezik, ezek közül sérülékeny vízbázis diagnosztika történt 2 vízbázis 

esetén, míg 1 esetben a diagnosztika folyamatban van. 

A 30. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víztermelőkutak védőterületeit mutatja be. 
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30. ábra: Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a porózus felszín alatti víztestek az érintett területen 
 

23. táblázat: A koncesszióra javasolt terület felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 
Digitálisan rendelkezésre álló 

védőterület /védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Fertőd Fertődi vízmű 7096–80 7096–80 

VT és VI (azonosak), érvé-

nyes VT határozat, befejezett 
üzemeltetői diagnosztika 

igen p.1.2.1 3850 

Fertőszentmiklós 4 tantermes iskola 7123–50 7123–50 VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.2.1 10 

Kapuvár Kapuvár 7099–110 7099–110 
VT és VI (különbözőek), 

befejezett SVB diagnosztika 
igen 

p.1.2.1, 

p.1.2.2 
5000 

Sarród Sarród-Nyárliget Vizmű 7080–40 7080–40 VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.2.2 40 

VT: védőterület, VI: védőidom, *: egyéb vízbázis. 

 

24. táblázat: A koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetének felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 
Digitálisan rendelkezésre álló 

védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 
termelés 

(m3/nap) 

Babót 
Közkút Vöröshadsereg 

út 102 
7112-30 

nem 

üzemelő 
csak VI, becsült nem p.1.2.1 10 

Babót Közkút Fő u 7112-50 megszűnt VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.2.1 14 

Babót 
Közkút Béke tér Óvoda 
előtt 

7112-40 megszűnt VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.2.1 20 

Ebergőc Ebergőci vm. 7137-10 üzemelő 
csak VI, befejezett üzemeltetői 

diagnosztika 
nem sp.1.2.1 25 
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Fertőd 
Fertőd-Tőzeggyár 

majori kút 
7096-40 üzemelő 

VT és VI (különbözőek), 

érvényes VT határozat, befeje-

zett üzemeltetői diagnosztika 

igen p.1.2.2 20 

Fertőszentmiklós RT laktanya 7123-20 
nem 

üzemel 
VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.2.1 13 

Fertőszentmiklós Fertőszentmiklósi vm. 7123-60 üzemelő 
VT és VI (azonosak), folya-

matban lévő üzemeltetői 

diagnosztika 

igen p.1.2.1 10000 

Osli Osli Vm 7075-10 tartalék VT és VI (azonosak), becsült igen p.1.2.2 160 

Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj vízbázis 7138-20 üzemelő 
VT és VI (különbözőek), 

befejezett SVB diagnosztika 
igen p.1.2.1 300 

Sarród 
Sarród-Fertőújlak v 
rendsz 

7080-10 
 

üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.2.2 100 

VT: védőterület, VI: védőidom, *: egyéb víztest. 

 

Veszélyeztetettségi vizsgálatot 3 vízbázis esetében végeztek. Ezek közepesen veszélyezte-

tettek. Ennek oka az, hogy a belterületi és mezőgazdasági területek aránya meghaladja az 50%-

ot (közepesen veszélyeztetett), illetve az, hogy a diagnosztikai vizsgálatok során felmért poten-

ciális szennyezőforrások veszélyessége közepes. 

Az OGYFI nyilvántartása szerint ásványvíztermelő kút a területen nem található; gyógyvíz-

termelő kút 3 mélyült, ebből kettő Kapuváron, egy pedig Petőházán található. A terület 5 km-es 

környezetében egy ásványvíz termelőkút található, Röjtökmuzsajon. A kutak részletes adatait a 

25. táblázat tartalmazza. 

25. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Térképi 

jele 
Terület+ 

Kapuvár K–61 Flóra gyógyvíz gyógyvíz 498595 252566 7–26 1 

Kapuvár K–84  gyógyvíz 499910,25 252143,34 7–49 1 

Petőháza B–11 
Dr. Fülöp József 
gyógyvíz 

gyógyvíz 487803,47 252305,84 7–30 1 

Röjtökmuzsaj B–1 Szidónia ásványvíz ásványvíz, palackozás 483423 248511 RM–1 2 

Röjtökmuzsaj B-11 Szidónia ásványvíz ásványvíz, palackozás 484000 246500 RM–2 2 
 

A koncesszióra javasolt területen négy 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút 

mélyült, melyek a pt.1.1 (Északnyugat-Dunántúl) porózus termál víztestre szűrőzöttek és a 

miocén és pannóniai összleteket csapolják. A terület körzetében nem mélyült termálvizet adó 

kút. A termálkutak közül 3 esetben a szűrőzési mélység meghaladja az 1000 métert, de egyik 

esetben sem haladja meg a 2000 métert. A kutak vizét több célra hasznosítják, úgy, mint fürdő-

vízként, mezőgazdasági, valamint kommunális célokra. Visszasajtoló kútnak egy kút sem lett 

kiképezve. Részletes információkat a kutakról és azok hasznosításáról a 26. táblázat közöl. A 

31. ábra a koncesszióra javasolt területen és annak környezetében lévő gyógyvíz, ásványvíz és 

a 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztes-

tekkel együtt. 

26. táblázat: A koncesszióra javasolt területen lévő létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet 

adó kutak 

Település Kút jele 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Vízadó kora 

* 

Kifolyóvíz 

hőmérséklete 
(°C) ** 

Hasznosítás+ 
Térképi 

jele 
Terület++ 

Fertőd K–44 486582,9 255932,5 822,68–895,11 MPl1 43,1 fürdő 7–53 1 

Kapuvár K–61 499000 252500 1525–1757 Pl2 66 mezőgazdasági 7–26 1 

Kapuvár K–84 499910,3 252143,3 1508–1689 Pl2 62 
kommunális, 

fürdő 
7–49 1 

Petőháza B–11 487803,5 252305,8 820–1128 Pl2 45 fürdő 7–30 1 

* vízgazdálkodásban használt kor: a Pl2 Pa2-nek feleltethető meg , ** kút létesítése idején, +: Hasznosítás: létesítéskori hasznosítás; ++Terület: 

1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 
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31. ábra: A koncesszióra javasolt területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak 
 

A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a kiterme-

lés célja szerinti lebontásban a 27. táblázat és a 28. táblázat tartalmazza. A sekély porózus víz-

testek készleteit elsősorban ivóvízként, valamint öntözésre és egyéb mezőgazdasági ellátásra 

használják. A porózus víztestek készleteit elsősorban ivóvízként hasznosítják, illetve kisebb 

mértékben ipari, öntözési és mezőgazdasági célra. Bár mélyült olyan kút, amely a porózus víz-

testre szűrőzött, de ez jelenleg nem termel. 

27. táblázat: A területen jelentett vízkivételek, 1000 m
3
/év egységben (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest 
kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 
Terü-
let+ Ivóvíz Ipari Energetikai Öntözés 

Egyéb mező-

gazdasági 
Fürdővíz 

Egyéb 

termelés 

Vissza-

táplálás 

Többcélú terme-

lés összevonva 
Összesen 

sp.1.2.1 29,77   3 3,659     36,429 1 

sp.1.2.2    14,83      14,83 1 

p.1.2.1 932,497    9,076 29,94   61,562 1034,835 1 

p.1.2.2 820,393    67,443    436,606 1341,242 1 

pt.1.1       0   0 1 

pt.1.1. – Északnyugat Dunántúl porózus termál. 

28. táblázat: Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m
3
/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 kiter-

melt vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

Sekély porózus sekélyebb, mint 30 m  51,259 

Porózus mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 2376,077 

Porózus termál (pt.1.1.) 
 

magasabb, mint 30°C 0 

Összesen: 2427,336 
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1.4.3. Határmenti víztestek 

A terület által érintett víztestek mind határral érintettek (Ausztria). Egyik víztest sem része 

ICPDR (International Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt agg-

regátumnak. Megjegyzendő azonban, hogy a területen folyó kutatások alapján javaslat készült 

új, határon átnyúló víztestek kijelölésére. 

1.4.4. Monitoringrendszer 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint tör-

tént. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoringhelyeket és a vizsgált jellemzőket a 

29. táblázat mutatja be. A VKI monitoringrendszeren kívül más felmérések is történtek a terü-

let felszíni vizein. 2005-ben ökológiai felmérés zajlott a Répcén, az Ikván (két helyen) és a 

Hanság-főcsatornán. A 2008-as hidromorfológiai felmérés során az Ikvát (Fertőszentmiklós-

nál), a Répcét (Tőzeggyármajornál), valamint a Batár-patakot vizsgálták (32. ábra). 

29. táblázat: Felszíni víz monitoringpontok a területen és az 5 km-es környezetében 
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ALC867 Kis-Répce 
Répce bújtató fölött, Földvár-

puszta 
 +  

 
A P/B/M/Z H 1 

ALC889 
Homok-Sarródi-

csatorna 
Sarród-Mexikópuszta közötti 

útnál  
+  

 
A P/B/M/Z H 2 

ALC971 Répce alsó Toroki-duzzasztó fölött  +  + A P/B/M/Z/H H/M/F 2 

ALC993 Kardos-ér alsó Vitnyéd    + A M/Z H/M/F 1 

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 – morfo-

lógia, F – folytonosság; +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben 

 

A védett területekre vonatkozó monitoring programot a 30. táblázat tartalmazza. 

30. táblázat: Felszíni védett területek monitoringpontjai 
Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása Terület+ 

AIJ645 Kis-Rába (Kapuvár) 
 

1 

AIY144 Ikva-patak nitrát 1 

AIJ605 Ikva-patak nitrát 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 
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32. ábra: Felszíni víztestek VGT monitoringpontjai 

1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoringprogram keretein belül a sekély porózus vízadók-

ról 7, a porózus vízadókról 7, a porózus termál összletből 1 kút szolgáltat információt. Helyhi-

ány miatt az összes kút felsorolása itt nem történik meg, de a 31. táblázat bemutatja a kutak 

megoszlását aszerint, hogy azok mely víztesteken szűrőznek, milyen a monitoring jellege és 

hogy a koncesszióra javasolt területen vagy annak 5 km-es környezetében helyezkednek-e el. 

A felszín alatti víztestek monitoringpontjait a 33. ábra mutatja be. 

A felszín alatti víz mennyiségi monitoringprogramja a területen a vízszintváltozás megfi-

gyelését fedi le; a minőségi program többnyire sérülékeny külterületi illetve sérülékeny belte-

rületi monitoringprogramon belül történik. Védett rétegvíz programon belül 4 kút megfigyelése 

történik. 

31. táblázat: Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest 
azonosí-

tó 

Víztest név 

Területre esik  

(db) 

5 km-es környezetbe esik  

(db) Összesen 

(db) T
er

ü
-

le
t+

 

Mennyiségi Kémiai 
Mennyiségi 

+ kémiai 
Mennyiségi Kémiai 

Mennyiségi 
+ kémiai 

sp.1.2.1 
Ikva-vízgyűjtő, Répce felső 

vízgyűjtője 
1 1 1 1 1  5 1 

sp.1.2.2 Rábca-völgy déli része 1 1     2 1 

p.1.2.1 
Ikva-vízgyűjtő, Répce felső 

vízgyűjtője 
 2  1   3 1 

p.1.2.2 Rábca-völgy déli része  3  1   4 1 
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Víztest 
azonosí-

tó 

Víztest név 

Területre esik  

(db) 

5 km-es környezetbe esik  

(db) Összesen 

(db) T
er

ü
-

le
t+

 

Mennyiségi Kémiai 
Mennyiségi 

+ kémiai 
Mennyiségi Kémiai 

Mennyiségi 
+ kémiai 

pt.1.1 Északnyugat-Dunántúl   1    1 1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben 
 

 

 

33. ábra: Védett területek és felszín alatti vizek monitoringprogramjának pontjai a területen 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket standard 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 területen és környezetében elhelyezkedő felszíni vízfolyás víztestek állapota 4 esetben 

adathiány miatt nem ismert, 2 esetben bizonytalan (adathiány vagy bizonyos mérések bizonyta-

lansága okán). 1 folyóvíz víztest rossz állapotú (összesített biológiai és ökológiai állapota mi-

att), 2 víztest hasonló okok miatt gyenge minősítést kapott. A többi folyóvíz víztest állapota 

mérsékelt. Az egyetlen állóvíz víztest (a Fertő) jó minősítést kapott.  

A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 32. táblázat mutatja be. 
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32. táblázat: Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest 

azonosító 
Víztest név 
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AEP563 Hanság-főcsatorna jó mérsékelt mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 2 

AEP591 Homok-Sarródi-csatorna – – gyenge adathiány – adathiány 1 

AEP610 Ikva alsó gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 1 

AEP611 Ikva középső rossz gyenge gyenge rossz – rossz 1 

AEP634 
Kapuvár-Bősárkányi- és 

Tordosa- csatorna 
kiváló jó rossz kevés adat – bizonytalan 

2 

AEP639 Kardos-ér alsó – – gyenge adathiány – adathiány 1 

AEP681 Kis-Rába gyenge jó gyenge gyenge – gyenge 1 

AEP682 Kis-Répce mérsékelt  gyenge mérsékelt – mérsékelt 1 

AEP691 Kismetszés-csatorna – – gyenge adathiány – adathiány 2 

AEP904 Rábca mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 2 

AEP920 Répce alsó – – gyenge adathiány – adathiány 1 

AEP921 Répce középső mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 2 

AEP980 Szegedi-csatorna – jó gyenge kevés adat – bizonytalan 1 

AEQ096 Vámház-ér – – gyenge adathiány – mérsékelt 1 

AIH070 Fertő jó jó jó jó jó jó 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

1.4.5.2. Felszín alatti víztestek 

A területet érintő felszín alatti víztestek mennyiségi állapota jónak tekinthető, de a sekély 

víztestek esetében a vízmérleg bizonytalansága miatt a jó állapot nem egyértelmű 

(33. táblázat). 

A minőségi állapotfelmérés során 1 víztest állapota bizonyult gyengének, a többi víztest ál-

lapota jó. A gyenge állapotú sekély porózus víztestek esetében a fő gond nagyobb mértékű (a 

terület 20%-át meghaladó) diffúz nitrát szennyeződés (34. táblázat). 

33. táblázat: A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  Áramlási viszonyok 
Víztest  

állapota  

Terület+ 

sp.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője jó jó  jó jó** 1 

sp.1.2.2 Rábca-völgy déli része jó jó  jó jó** 1 

p.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője jó jó  jó jó 1 

p.1.2.2 Rábca-völgy déli része jó jó  jó jó 1 

pt.1.1 Északnyugat-Dunántúl  jó  jó jó 1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

**: A vízmérleg vagy a FAVÖKO bizonytalansága miatt a jó állapot nem egyértelmű. 

34. táblázat: Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% 
Szennyezett 

felszíni víztest 

száma 

Trend 

Minősítés 
Terü-

let+ 

Jele Neve Komponens Komponens Nitrát 
Növény-

védőszer 
Komponens 

sp.1.2.1 
Ikva-vízgyűjtő, 

Répce felső vízgyűj-

tője 
  X    gyenge 1 

sp.1.2.2 
Rábca-völgy déli 

része 
      jó 1 

p.1.2.1 
Ikva-vízgyűjtő, 

Répce felső vízgyűj-

tője 
      jó 1 
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Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 

védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% 

Szennyezett 

felszíni víztest 

száma 

Trend Minősítés 
Terü-

let+ 

p.1.2.2 
Rábca-völgy déli 

része 
      jó 1 

pt.1.1 
Északnyugat-

Dunántúl 
      jó 1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

1.4.5.3. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot vagy potenciál elérése. 

A vízfolyás víztestek között négy jó állapottal rendelkezik;a többi esetében a jó állapot 

2027-re (8 esetben) vagy az után (2 esetben) érhető el. 

A Fertő állóvíz víztest esetében a jó állapot fenntartandó. 

A felszín alatti víztestek többségénél a jó állapot fenntartandó, az egy gyenge állapotú se-

kély víztest esetén a cél a jó minőségi állapot elérése 2027-t követően. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva in-

tézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes intéz-

kedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8-1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) tartalmazzák 

(www.vizeink.hu). 
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1.5. A terület termálvízkészletének geotermikus energia célú hasznosítása, 

az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogo-

sultságok, ismert egyéb nyersanyagok (MFGI, MBFH) 

1.5.1. A terület termálvízkészletének geotermikus energia célú hasznosítása 

A területen feltárható geotermikus energia, vízkivétel szempontjából, alapvetően kétféle 

technológiával hasznosítható: a felszín alatti vizeket érintő vízkivétellel, illetve a felszín alatti 

vizeket nem érintő, így a porózus és vagy repedezett kőzetek vizét nem, csak a hőtartalmát 

hasznosító eljárások. A hasznosítási módokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. A leggazdaságo-

sabb felhasználási mód kiválasztása elsősorban a víz mennyiségének, az elérhető hozamnak és 

a termelhető víz hőmérsékletének függvénye. 

A termálvízkészletnek geotermikus energia célú hasznosítása alatt a 30 ˚C-nál melegebb 

(termál) vizek energetikai (nem balneológiai) célú hasznosítását értjük. Az idetartozó alkalma-

zásokat 2 nagy csoportba oszthatjuk (részletesebben l. 2.2. fejezetben): 

 áramtermelés, 

 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg nincs geotermikus alapú áramtermelés Magyarországon.  

Használaton kívüli szénhidrogénkutak átképzésére alapozva indított projektet a MOL Ik-

lódbördőce (Ortaháza, Zala megye) környékén (KUJBUS 2009, TÓTH 2010, BÁLINT et al. 2013). 

A tesztelt kutak azonban nem biztosítottak volna elegendő vízmennyiséget a rendszer gazdasá-

gos üzemeltetéshez, így a projektet leállították. 

Az elmúlt évtizedek során számos terv készült, így többek között pl. a Zalaegerszegtől 

ÉNy-ra található Andráshida, vagy pl. Tótkomlós, Nagyszénás, Fábiánsebestyén környezetére 

is (ÖRDÖGH 2009, BENCSIK et al. 1992, RADICS 1998, VITUKI 2008, GEOBLUE 2010 stb.). 

Ferencszállás környezetében, az Európai Unió NER300 pályázatának támogatásával, EGS 

kutatási pályázat előkészítése folyik (BUXINFO 2012, KOVÁCS 2013, BATTONYA 2014). A pá-

lyázat keretében EGS (HDR) alapú geotermikus erőművet terveznek megvalósítani (EC 2012: 

HU Geothermal South Hungarian Enhanced Geothermal System [EGS] Demonstration Pro-

ject). 

1.5.1.2. Közvetlen hőhasznosítás 

A közvetlen energetikai célú hasznosítás során geotermikus távfűtés, egyedi fűtés, meleg-

ház, fóliasátor fűtése, ipari hőszolgáltatás valósítható meg. 

A termál kutak alapadatait a 26. táblázat foglalja össze (VKGA 2004, VKGA 2009, 

1.4.1.2. fejezet). A koncesszióra javasolt területen 4 kút ad 30 °C-os vagy annál melegebb kifo-

lyó vizet.  

A területen Fertődön (K–44), Kapuvárott (K–61, K–84) és Petőházán (B–11) fürdő műkö-

dik (26. táblázat). Ezek a pt.1. Északnyugat-Dunántúl víztestet csapolják. A Kapuvári Flóra 

termálfürdő 1500–1700 méter mélyről feltörő, 70 °C-os vize hivatalos szakorvosi vizsgálatok 

alapján az „elismert gyógyvíz” minősítéssel rendelkezik. Nagymennyiségű oldott sót tartalma-

zó alkáli-hidrogénkarbonátos és kloridos hévíz, mely jodid- és szulfidion tartalma következté-

ben a jódos, illetve a szulfidos gyógyvizek közé is sorolható. A víz emellett jelentékeny bro-

mid, fluorid, lítium és metakovasav koncentrációt is mutat, a gyógyvíz jótékony hatása az 

alábbi területeken úgy a szakorvosok, mint a vendégek körében is igazolt (FLÓRA TERMÁLFÜR-
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DŐ). A Petőházi Strand és Termálfürdő gyógyvizes ülőmedence mellett egy sportmedencével 

és egy gyermek medencével is várja látogatóit (PETŐHÁZI TERMÁLFÜRDŐ) 

Sajnos a geotermikus koncesszió szempontjából érdekes 2500 méteres mélységet egyetlen 

fúrás sem érte el. A területre nem esik olyan kút, amelynek szűrőzési mélysége meghaladja az 

2000 métert. 

A területet érintő víztestekből sehonnan sem történt energetikai célú vízkivétel és visszasaj-

tolás sem történt (2007-es adatok, NeKI/NeKI VKGT, 27. táblázat). A pt.1.1 porózus termál 

víztestből 2007-ben nem történt (ismert) vízkivétel (27. táblázat). 

 

A Vízgazdálkodási törvény (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról) alapján engedé-

lyezett és megvalósított, illetve esetleg még meg nem valósított, engedélyezés alatt álló haszno-

sításokról a területileg illetékes Vízügyi Hatóság tud hiteles aktuális információt szolgáltatni. 

1.5.2. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

 jogosultságok 

1.5.2.1. Geotermikus kutatás (Bányatörvény szerinti szabályozás) 

Jelenleg a koncesszióra javasolt területen nincs sem hatályos geotermikus kutatási terület, 

sem pedig geotermikus bányatelek (geotermikus védőidom) (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. júni-

us). 

1.5.2.2. Szénhidrogén-kutatás 

A koncesszióra javasolt területen és az 5 km-es környezetében a jelenleg egyetlen hatályos 

szénhidrogén-kutatási területeket sem található (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. június, 

5. melléklet). 

A koncesszióra javasolt területen egyetlen hatályos szénhidrogén bányatelek sem található, 

az 5 km-es környezetébe egy bányatelek található (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. június, 35. táb-

lázat, 5. melléklet). 

35. táblázat: Az 5 km-es környezetbe eső szénhidrogén bányatelek 
Területnév 

Nyersanyag 
Folyamat 

Bater-kód 

Engedélyes 
cég 

Területe 
(km2) 

Fedőlap 
(mBf) 

Alaplap 
(mBf) 

Megállapít 
Érvényes 

MÜT* Terület+ 

Mihályi II. - földgáz, széndioxid 

szénhidrogén földgáz széndioxid földgáz 
érvényes kitermelési MÜT 

500220 

LINDE GÁZ 

Magyaror-

szág Zrt. 

11,3253 200 -1900 1984.09.01 működő 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

1.5.2.3. Egyéb nyersanyagok 

A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében jelenleg működő nem fémes 

ásványinyersanyag-bányák (kavics, homok, agyag, tőzeg, lápföld), valamint a megkutatott 

ásványianyag-készletek területi elhelyezkedését mutatja be a 34. ábra, a 36. táblázat és a 37. 

táblázat (MBFH BÁNYÁSZAT, Adattár, 2014. november). 

A területen nincs sem működő ásványinyersanyag-bánya, sem megkutatott nyersanyag-

készlet. A területet körülvevő 5 km-es környezetre vonatkozó adatokat a 36. táblázat és a 37. 

táblázat tartalmazza. 

A művelés alatt álló készletek és a megkutatott ásványvagyon területi kiterjedése gyakran 

nem ábrázolható, mivel egyes objektumokhoz csak súlyponti koordináták állnak rendelkezésre. 
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36. táblázat: A koncesszióra javasolt területen és környezetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Térképi 

sorszám 

Bánya-

kód 
Területnév Engedélyes cég Anyagnév 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Terület 

(km2) 

Tevé-

kenység

* 

Engedély 

kelte 

Engedély 

vége 

Státus 

** 

Terület 

+ 

1 602730 
Kapuvár I. - tőzeg, 

lápföld 

FLORASCA 

Környezet-

gazdálkodási Kft. 

érett 

tőzeg, 

lápföld 

502812 262457 2,59 M 1985.09.26 — Bt 2 

2 610950 Kisfalud III. - kavics 
Kiskavics-2001 

Bányászati Bt. 

homok, 

kavics 
502767 246638 0,08 M 2002.07.29 — Bt 2 

3 608500 Babót IV. - kavics 
ASDAG Kavicsbá-

nya és Építő Kft. 
kavics 500162 249565 1,27 M 1999.08.31 — Bt 2 

4 606420 

Kisfalud I. (Tormás 

dűlői kavicsbánya-

üzem) - kavics 

Töschinvest Ipari, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

kavics 502203 246723 0,43 M 1997.07.31 — Bt 2 

5 608460 Szárföld II. - kavics 

Petlend 2000. Ipari 

és Kereskedelmi 

Kft. 

kavics 505333 250148 0,29 M 1999.07.26 — Bt 2 

6 602370 Babót I. - kavics 

Kő és Homok 

Kavicsfeldolgozó 

Kft. 

kavics 502463 250748 0,27 M 1982.07.28 — Bt 2 

7 612880 Szárföld III. - kavics 

U. N. 

BETONTRANS-

PORT Betongyártó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

kavics 505314 249573 0,24 M 2004.04.20 — Bt 2 

8 606110 

Sarród I. (Ürményi 

dűlői kavicsbánya-

üzem) - kavics 

Sarródi Sóder 

Kavicstermelő Kft. 
kavics 487670 262267 0,23 M 1997.04.09 — Bt 2 

9 609010 Fertőd I. - kavics 

L & G Mezőgazda-

sági, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

kavics 484992 254362 0,04 M 2000.05.09 — Bt 2 

10 602760 
Csorna I. - tőzeg, 

lápföld 

FLORASCA 

Környezet-

gazdálkodási Kft. 

rostos 

tőzeg 

lápföld 

505118 259339 0,62 M 1986.01.09 — Bt 2 

11 602930 

FertőszéplakI. (Fertő-

széplakiTég-

lagyár)agyag 

Fertőszéplaki 

Téglaipari Kft. 

tömör 

tégla-

agyag 

484386 253921 0,18 M 1988.03.04 — Bt 2 

*Tevékenység – M: működő, Sz: szünetelő, MÜT: műszaki üzemi terv. 

*Státusz: Bt – bányatelek; Kt – kutatás; Kja – kutatási jogadomány. 
+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen; 2 – az 5 km-es környezetben. 

37. táblázat: A koncesszióra javasolt területen és környezetében megkutatott ásványi anyagkészletek tájé-

koztató adatai 

Térképi 

szám 
Bányakód Település 

Bányatelek 

(ha van) 
Bányaterület neve (lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

1 80300005 Kapuvár 
Kapuvár I. - tőzeg, 

lápföld 

Kapuvár I. (Tétényi-hany) - 

tőzeg és lápföld 

rostos tőzeg, 

lápföld 
502665 262372 2 

2 80300006 Kapuvár – 
Hanság Ny-i med. I. részletes 

terület 

vegyes tőzeg, 

lápföld 
503334 259892 2 

3 80300009 Kapuvár – Hanság Ny-i med. III. és VI. 
vegyes tőzeg, 

lápföld 
503521 260472 2 

4 80301001 Babót Babót I.- kavics Babót I. (Bánospart) - kavics 
bányászati 

betonkavics 
502072 250707 2 

5 80301006 Babót Babót IV. - kavics Babót IV. - kavics 
bányászati 

betonkavics 
500155 249666 2 

6 80304302 Kisfalud – Kisfalud II. (Kázméri) - homok vakoló homok 502984 245891 2 

7 80304303 Kisfalud 

Kisfalud I. (Tormás 

dűlői kavicsbánya-

üzem) - kavics 

Kisfalud I. (Tormás dűlői) - 

kavics 

bányászati 

betonkavics 
502318 246621 2 

8 80304304 Kisfalud 
Kisfalud III. - kavics, 

homok 

Kisfalud III. (Sebők-ház dűlő) -  

kavics 

bányászati 

betonkavics 
502767 246638 2 

9 80307002 Veszkény – I-es bánya 0108. hrsz. 
bányászati 

betonkavics 
503571 251590 2 

10 80307003 Veszkény – II-es bánya 
bányászati 

betonkavics 
501104 250968 2 

11 80502001 Fertőd Fertőd I. - kavics Fertőd I. - kavics 
közlekedésépí-

tési kavics 
485004 254338 2 

12 80502002 Fertőd – Fertőd, 03/19. hrsz. 
közlekedésépí-

tési kavics 
485086 254590 2 

13 80502301 Fertő-széplak 

Fertőszéplak I. (Fertő-

széplaki Téglagyár) - 

agyag 

Fertőszéplak I. (Téglagyár) - 

agyag 

tömör tégla-

agyag 
484376 253867 2 

14 80502302 Fertő-széplak 
Fertőszéplak II. - 

kavics 

Fertőszéplak II. (Szövetkezeti) - 

kavics 

bányászati 

betonkavics 
485169 254103 2 
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Térképi 

szám 
Bányakód Település 

Bányatelek 

(ha van) 
Bányaterület neve (lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

15 80502405 Sarród 

Sarród I. (Ürményi 

dűlői kavicsbánya-

üzem) - kavics 

Sarród I. (Ürményi dűlő) - 

kavics 

bányászati 

betonkavics 
487639 262341 2 

16 80504002 
Fertő-

szentmiklós 

Fertőszentmiklós I.- 

homok 

Fertőszentmiklós I. (0298. hrsz.) 

- homok 
vakoló homok 485008 251507 2 

17 80504401 Röjtök-muzsaj – Rosszhegy falazó homok 484925 246964 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen; 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

 

34. ábra: A koncesszióra javasolt terület környezetében működő ásványbányák és a megkutatott, egyéb 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 
(A meglévő bányaterületeket csak a számok jelzik, mivel kis méretük miatt térben nem ábrázolhatók. Az adatokat l. a 36. táblá-

zatban és a 37. táblázatban) 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jog-

szabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló til-

tások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján meg-

alkotott jogszabályok képezik. 

 

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 köz-

lekedési 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 tevé-

kenység 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 

A koncessziós tevékenység első lépcsője a kutatás, a második a termelő és visszasajtoló ku-

tak lemélyítése, vizsgálata, a kiszolgáló épületek megépítése és működtetése, a harmadik lép-

cső a felhagyás, amikor a működtetést követően, a projekt befejezése után az eredeti környezet 

helyreállítása (rehabilitáció) következik. A tevékenységgel járó tényleges kockázati tényezőket 

csak a technológiai folyamat pontos ismeretében lehet megállapítani. 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geoter-

mikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségé-

re vonatkozó adatok (MFGI) 

Geotermikus energia alatt – a jogszabály megfogalmazásában – a szilárd talaj felszíne alatt 

hő formájában található energiát értjük (2009/28/EK [2009. 4. 23] irányelv). A meghatározó 

hazai jogszabály, a Bányatörvény (Bt. 1993. évi XLVIII. törvény 49. § 11.) alapján a geotermi-

kus energia a földkéreg belső hőenergiája. Energetikai szemléletű megközelítést tükröz az a 

meghatározás, mely szerint geotermikus energiának nevezzük a föld belső energiájának azon 

csekély hányadát, amely energetikai célokra hasznosítható (BOLDIZSÁR 1971). 

A Föld belső, magasabb hőmérsékletű részei felől a felszín felé áramló belső energia a földi 

hőáram. A felszín alatt a mélység felé a hővezetés törvényei szerint nő a hőmérséklet, ezt 

számszerűen jellemzi a geotermikus gradiens, az egységnyi mélységre eső hőmérsékletválto-

zás. Geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti 

vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kiterme-

léssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik (Bt. 49. § 12.). A geotermikus 

energia kutatása, kinyerése és hasznosítása bányászati tevékenység (Bt. 49. § 4.f.). A kitermelt 

energiatartalmat joule-ban határozzák meg. A bányászat célja a fúrásokon (kutakon) keresztül a 

felszínre hozott természetes vagy mesterségesen bejuttatott fluidum energiatartalma. A geo-

termikus energiát a kőzetváz és az annak pórusait, vagy repedéseit kitöltő fluidum tárolja. A 

geotermikus rendszer elemei a hőforrás, a geotermikus tároló (rezervoár) és a hőt szállító geo-

termikus fluidum (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006). A geotermikus tároló (rezervoár) a földkéreg azon 

része, amelynek belső energiatartalma valamilyen fluidum segítségével felszínre hozható   

(BOBOK, TÓTH 2010a). 

A geotermikus rendszerek lehetnek (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006): 

 természetesek – azaz a hőforrás, a tároló és a fluidum (víz) is természetes módon ren-

delkezésre áll, 

 mesterségesek – ahol a tározót és/vagy a fluidumot mesterségesen hozzuk létre, juttat-

juk be a rendszerbe. 

 

A hőforrás, hőutánpótolódás szempontjából a geotermikus rendszer lehet 

 konduktív hőárammal fűtött (hővezetés a meghatározó, azaz anyagmozgás nélküli 

hőszállítás) – ez az uralkodó, a továbbított hőmennyiség arányos a hőmérséklet-

különbséggel és a hővezetési tényezővel, 

 konvektív (vagy advektív) hőárammal fűtött (ahol a hőszállítást áramlás biztosítja) – a 

konvekció módosíthatja a konduktív hőáramot, a szállított hőmennyiség arányos 

az áramló folyadék sebességével, sűrűségével, fajlagos hőkapacitásával. 

 

A hőáram-eloszlás Európában széles határok közt változik (pl. a geotermikus erőműveiről 

híres olaszországi Larderellóban 200 mW/m
2
). A Pannon-medencében a kontinentális átlagot 

(65 mW/m
2
) jóval meghaladó 90–100 mW/m

2
 a hőáram (DÖVÉNYI et al. 1983, DÖVÉNYI, 
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HORVÁTH 1988, LENKEY 1999), amivel együttjár a magas, európai átlagon felüli geotermikus 

gradiens is (átlagosan 45°C/km). 

Magyarország 93 000 km
2
-es területén a geotermikus energia utánpótlódását biztosító for-

rás, a földi hőáram teljes hőteljesítménye 9021 MW (a Paksi Atomerőmű kapacitásának kb. 

4,5-szerese), ennek a fajlagos teljesítménysűrűsége azonban csak kb. 0,09 W/m
2
. A fosszilis 

források energiasűrűsége lényegesen nagyobb, mint a magyarországi gyakorlatban hasznosított 

termálvizeké (összehasonlításként a nyersolaj fajlagos energiatartalma 42 000 KJ/kg, a széné 

29 000 KJ/kg, a 100 ˚C-os termálvíz belső energia tartalma a 15 ˚C-os környezethez képest 

357 KJ/kg, BOBOK, TÓTH 2010a). 

2.1.1. A terület geotermikus viszonyai 

A geotermikus modell meghatározását a területen várható képződményekre vonatkozó ré-

teg- és vízhőmérsékletek, geotermikus gradiens, hővezető-képesség, hőáram (hőfluxus), fajhő 

adatok összegyűjtése, illetve a fenti paraméterek becslése jelenti. 

2.1.1.1. Hőáram-meghatározások 

A Magyarországon végzett hőáram-meghatározások eredményeit DÖVÉNYI et al. (1983), 

DÖVÉNYI (1994), illetve LENKEY (1999), GEOS (1987) ismerteti. A mérések a fúrásokban vég-

zett hőmérséklet- és a magokon laboratóriumban történt hővezetőképesség-mérések adatain 

alapulnak. Ezek közül a most vizsgált területünk tágabb környezetébe eső fúrásokat a 

38. táblázat adja meg. 

38. táblázat: Hőáram adatok (DÖVÉNYI et al. 1983, GEOS 1987, DÖVÉNYI 1994, LENKEY 1999) 

Fúrás 

Hely 

EOV Y (m) 
EOV X (m) 

Z (mBf) 

Mélység 
(m) 

Hővezető-

képesség 
mintaszám 

(db) 

 
Hővezető-
képesség 

harmonikus 

átlaga 
(W/mK) 

G 

Átl. geot. 
gradiens 

(K/km) 

Q 

Hőáram 

(mW/m2) 

Szórás 
(%) 

Földtan Hivatkozás 

Bősárkány 

Bős–1 

515884 

262829 

122 

1004–4502 17 2,02 41,3 83 
+10 

–20 
 

HORVÁTH 

DÖVÉNYI 

1987 

Szombathely–II 
464881 

211060 
52–2149 56   108 

+10 

–20 
 

HORVÁTH et 

al. 1989 

Vál–3 
620823 
225184 

120 

148–772 13 2.79 38.7 108 ±10  
HORVÁTH et 

al. 1981 

Kerkás-

kápolna–1 

449894 

163636 
216 

1431–4507 12 2,15 41,9 90 ±15  

HORVÁTH 

DÖVÉNYI 
1987 

Nagylengyel 

Nl-47 
Nl-62 

475019 

160251 
192 

1308–2118 12 1,84 45,6 84 ±20 

Pa1, Mi 

agyag-
márga 

BOLDIZSÁR 

1959 

 

A területünktől kb. 16 km-re K-re a kisalföldi mélymedence területén mélyült Bősárkány–I 

fúrásban (a Makói-árokhoz hasonlóan) alacsony hőáramértéket határoztak meg (HORVÁTH 

DÖVÉNYI 1987, DÖVÉNYI 1994). A területhez legközelebb eső Bősárkány–I fúrásban az 1004–

4502 m-es intervallumra az átlag geotermikus gradiens 41,3 ˚C/km, az átlag hővezető-képesség 

pedig 2,02 W/mK, korrigált hőáram 83±10–20% mW/m
2
. 

A területünktől kb. 45 km-re DDNy-ra mélyült Szombathely–II fúrásban nagy pontosságú 

hőárammérést végeztek (DÖVÉNYI 1994). Az adatok elemzése rávilágított arra, hogy a fúrásban 

intenzív (természetes) konvektív hőtranszportnak (lefele irányuló áramlásnak) kell lennie, me-

lyet modellszámítások is alátámasztottak. A fúrás alsó szakaszára meghatározott hőáram-

értékek közelítik jobban a stacionárius értékeket, ezzel együtt az adat bizonytalansága nagy (ez 

az adat szerepel a 38. táblázatban is). A Szombathely–II fúrásban az 52–2149 m-es interval-
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lumra az átlag korrigált hőáram 108±10–20% mW/m
2
. A fúrásból származó magmintákon vég-

zett hővezető-képesség mérések adatait DÖVÉNYI (1994) adja meg. 

A koncesszióra javasolt területen a hőáramsűrűség értéke az interpolált adatok 

(hőáram[sűrűség] térképek) alapján 70–81 mW/m
2
 közt várható (HORVÁTH et al. 2005, DÖVÉ-

NYI, HORVÁTH 1988, DÖVÉNYI et al. 2002). 

A TRANSENERGY projekt keretében a koncesszióra javasolt területet is magába foglaló, de 

annál jóval nagyobb (TransEnergy Supra Area) területre 2012-ben elkészített elkészített 

hőáramsűrűség térkép szerint 70–81 mW/m
2
 közti értékek várhatók a területünkön (GOETZL et 

al. 2012, 36. ábra). 

 

35. ábra: Hőáram-sűrűség térkép a koncesszióra javasolt területre és környezetére [mW/m
2
] 

(GOETZL et al. 2012, TransEnergy Supra Area, részlet) 

 

2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A területre és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélységfüggését a 

36. ábra szemlélteti. Az ismert régebbi hőmérséklet mérések eredményeit a 5. függelék listáz-

za. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a koncesszióra javasolt területre 41 °C/km (lineáris 

hőmérséklet–mélység függést feltételezve) a geotermikus gradiens (36. ábra), ami az alaphegy-

ségi kőzetekben a felhasznált adatokat extrapolálva 38 °C/km érték körül áll be. 
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36. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 
fekete kör – egyedi adat; 

piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető 41 ˚C/km (0,041 ˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes; 

fekete vonalak – a 25 ˚C/km (0,025 ˚C/m) és 57 ˚C/km (0,057 ˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes, alulról–felülről illeszkedő 

burkoló görbék3. 
 

Általában az egyedi adatokból látszik, hogy az összefüggés valószínűleg nem lineáris, azaz 

a geotermikus gradiens értéke a mélységgel változik. Bár a vizsgált területen az adatok kis 

száma miatt ez a mélység-hőmérséklet crossploton nem igazán rajzolódik ki, a geotermikus 

gradiens mélységfüggését mutató diagrammon 100 m alatt ez egyértelműen megmutatkozik 

(37. ábra). 

A geotermikus gradiens mélységfüggését a 37. ábra mutatja be. A fekete körök jelzik az 

egyedi gradiensadatokat. Viszonylag kisszámú és többnyire nagy bizonytalansággal terhelt adat 

áll rendelkezésre. A területre vonatkozó geotermikus gradienseket megjelenítő pontfelhőt az 

adatok nagy részét közrefogó burkoló vonalakkal (burkoló görbékkel) jellemezzük. A kimara-

dó adatok nagy valószínűséggel valamilyen szempontból zavartak, ezért nem jellemzőek a te-

rületre. 

A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélység-

függését az országos medenceüledék tömörödési trendje (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) alapján 

leíró függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív hőáram, a 

nevezőben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás mélységfüggésére 

alapozott kifejezés szerepel
4
 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek megfelelően a pontfelhő 

felső burkolója esetében 122 mW/m
2
, míg az alsó burkolónál 62 mW/m

2
 hőárammal számo-

                                                 
3 A burkoló görbék a pontok nagy többségét tartalmazó pontfelhő peremét jelölő, a maximális és a minimális geotermikus 

gradienshez tartozó hőmérséklet–mélység összefüggést jelenítik meg. 
4 A geotermikus gradiens mélységfüggésének átlagos várható menetével a Petrofizikai módszerfejlesztés 2008 (MGSZ Adattár 

Budapest) téma jelentésében a Geotermikus paraméterek mélységbecslése (Zilahi-Sebess L.) című fejezetben van szó (ZILA-

HI-SEBESS, ANDRÁSSY, MAROS 2008). 
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lunk
5
. A burkoló görbék által határolt területen belül a legvalószínűbb geotermikus gradiens 

mélységmenetet a középső görbe képviseli, amelynek 93 mW/m
2
 hőáram a paramétere 

 

 

37. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 
fekete kör – egyedi adat; 

felső fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbék6); 

alsó fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (alsó burkoló görbe); 

középső vékony piros vonal – a két burkológörbe közti átlaggörbe. 
 

Az elvi (csak a konduktív hővezetést figyelembevevő) geotermikus gradiens a mélységgel 

csökken egészen a porozitásmentes kőzetekre jellemző szintig, mely alatt a gradiens állandó-

nak tekinthető. A porózus, vízzel teli kőzetek – ha nincs jelentős áramlás – jobb hőszigetelők 

és rosszabb hővezetők, mint a tömör kőzetek. Ezért a geotermikus gradiens a porozitással 

egyenesen arányosan változik. A mért adatok szórása a mélységgel csökkenő tendenciájú, mert 

a mélységgel egyre tömörebbek a kőzetek így a fúrási műveletek, illetve a termelés leállása 

utáni hőkiegyenlítődés egyre homogénebb térben és egyre inkább konduktív úton megy végbe. 

Ez a mélységgel csökkenő permeabilitásnak köszönhető, mivel így a mélységgel csökken a 

fúrást kitöltő fluidum és az elárasztott zóna közt generált helyi konvektív hőáramlás zavaró 

hatása. 

 

A TRANSENERGY projekt keretében a teljes TransEnergy területre (Supra Area) elkészített, 

a 2500 méteres mélységű felszínre vonatkozó hőmérséklettérkép vonatkozó részletét a 38. ábra 

mutatja be (GOETZL et al. 2012). Ennek alapján a területünkön 90–110 °C várható 

2500 méteres mélységben. 

A TRANSENERGY projekt keretében a Fertőd koncesszióra javasolt területet is magába fog-

laló, de annál jóval nagyobb Duna-medence mintaterületre elvégzett (véges elemes modellezés 

FeFlow programmal) geotermikus modellezés során meghatározott modell-hőmérséklet-

eloszlást a 39. ábra mutatja be (SVASTA et al. 2013). 

                                                 
5 További kapcsolódó szakirodalom: DÖVÉNYI, HORVÁTH, LIEBE, GÁLFI, ERKI 1983: Geothermal conditions of Hungary, 

Geophysical Transactions 1983 Vol.29. No. 1. 3–114. p. 
6 A burkoló görbék a pontok nagy többségét tartalmazó pontfelhő peremét jelölő, a maximális és a minimális geotermikus 

gradienshez tartozó hőmérséklet–mélység összefüggést jelenítik meg. 
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38. ábra: Hőmérséklet-eloszlás térkép a felszíntől számított 2500 méteres mélységre a koncesszióra javasolt 

területre és környezetére [°C] 

(GOETZL et al. 2012, TransEnergy Supra Area, részlet) 
 

 

39. ábra: Hőmérséklet-eloszlás szelvény (Duna-medence, TransEnergy) 

(SVASTA et al. 2013. Annex I., TransEnergy Duna-medence) 
függőleges tengelyen a felszíntől számított mélység (m), a színek a hőmérséklet eloszlást mutatják (°C); 

a fekete vonalháló a neogén medence kitöltést jelöli. 

 

2.1.2. A várható geotermikus energia nagysága 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet ada-

tai alapján átlagosan 41 °C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 36. ábra), ezzel az érték-

kel számolva 2500 méterben átlagosan 113,3 °C hőmérséklet várható (l. még a 2.1.1 fejezet 

információit). 
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A kőzetmátrix anyagát tiszta kalcitnak feltételezve annak fajhője: 

Cm = 850 [J/kg×K], 

A repedésporozitás fajhőjét pedig az azt kitöltő víz fajhőjével számítva: 

Cv = 4187 [J/kg×K] (hőmérséklettől függetlenül). 

 

Az egységnyi térfogatra jutó eredő fajhőt a sűrűség és porozitás ismeretében kiszámíthatjuk 

(39. táblázat): 

 

A repedésporozitást =1%-nak feltételezve a térfogategységre eső eredő fajhő: 

C = Cm×(1–)+Cv×[kJ/kg×K] 

 

A kalcit anyagú mátrixot  = 2710 kg/m
3
, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség kedvé-

ért)  = 1000 kg/m
3
 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m

3
 térfo-

gatra és 1 ˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 2,322×10
6
 [J/m

3
×K] 

 

Ezt 1 km
3
 térfogatra vonatkoztatva: 

2,3223×10
15

 [J/km
3
×K] = 2,3223 [PetaJoule/km

3
×K], 

 

azaz 1 km
3
 1% repedésporozitású mészkőtömbből 2,3 PJ hő nyerhető ki 1 ˚C hőmérséklet 

csökkenés esetén. 

39. táblázat: Az 1% repedésporozitású mészkőtömb jellemző paraméterei 

=1% 
Sűrűség* 

(kg/m3) 

Térfogat  

(1 m3) 

1 m3 kőzet 

tömege  
(kg) 

1 m3-ben tárolt hő 

dT=1 K esetén  
(J/m3×K) 

1 km3-ben tárolt 
hő dT= 

1 K esetén  

(J/km3×K) 

Hőmennyiség 
megoszlása  

Q  

(%) 

Fajhő* 

c (J/kg×K) 

1 km3-ben 

tárolt hő 

dT=123 K 
esetén  

(J/km3×K) 

Kalcit 99% 2710 0,99 2682,9 2,280×106  2,280×1015 98,2 850,0 2,804×1017 

Víz 1% 1000 0,01 10 4,187×104 4,187×1013 1,8 4 187,0 5,15×1015 

Kőzet =1% 2692,9 1 2692,9 2,322×106 2,32×1015 100,0 862,3 2,86×1017 

* az egyszerűség kedvéért a víz sűrűségét 1000 kg/m3-nek, fajhőjét pedig 4187 J/kg×K-nek tételezzük fel hőmérséklettől füg-

getlenül. 

 

Az előző számolást a feltételezhetően földpátból és kvarcból felépülő flis kőzetmátrixára 

elvégezve, 

a földpát/kvarc fajhője: 

Cm = 700(–710) [J/kg×K] 

 

A földpát/kvarc anyagú mátrixot  = 2650 kg/m
3
, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség 

kedvéért)  = 1000 kg/m
3
 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m

3
 

térfogatra és 1 ˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 1,8783×10
6
 [J/m

3
×K] 

 

Ezt 1 km
3
 gránit vagy azzal ekvivalens összletű flis térfogatra vonatkoztatva: 

1,8783×10
15

 [J/km
3
×K] = 1,8783 [PetaJoule /km

3
×K], 

 

azaz 1 km
3
 1% repedésporozitású gránittömbből 1,9 PJ hő nyerhető ki 1°C hőmérséklet csök-

kenés esetén. 

A repedéskitöltő víz mészkőtömb esetén az összes energia 1,8%-át, gránittömb esetén az 

összes energia 2,2%-át képviseli. Ez a teljes kőzettérfogatra vonatkoztatva 0,04187 PJ/km
3
K, 

azaz 1 km
3
-ben 0,04187 PJ minden 1°C hőmérsékletváltozás esetén. 



Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

67 

Ha a számítást 2500–3500 méter mélységszakaszra mészkő alapanyagot feltételezve vonat-

koztatjuk és annak átlaghőmérséklete 134°C, akkor a felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított 

hőmérséklet-különbség 123 °C, ami 286 PJ/km
3
 energiát jelent, amiből 5,15 PJ/km

3
-t a 

0,01 km
3
 térfogatú víz képvisel valójában. 

Durva közelítéssel feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és nincs kitün-

tetett konvekciós áramlás, 1000 l/p ( = 1000 kg/m
3
 sűrűséget feltételezve m=1000 kg/p, azaz 

16,7 kg/s tömegáramú) víztermelés mellett a teljes 123 ˚C hőmérsékletkülönbség lépcsőt ki-

használva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km
3
-ben található víz által tárolt hőmennyiséget 

(5,15 PJ/km
3
). 

Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 93 mW/m
2
 

hőárammal, azaz 1 km
2
 területre 108 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 

alatt 5,57×10
13

 J, azaz 0,056 PJ hőutánpótlódással számolhatunk 1 km
2
-enként. Ez a póruski-

töltő víz által tárolt hőmennyiség 0,9%-ának utánpótlódását biztosítja. A 100% utánpótlódását 

110 km
2
 terület teljes hőárama biztosítaná.  

A fenti közelítésünk során csak a póruskitöltő vízzel számoltunk. A 39. táblázatban láthat-

juk, hogy a teljes hőmennyiség 98%-át a kőzetváz képviseli. Ezért valójában 1 km
3
 térfogatú, 

1%-os repedésporozitású mészkőtömb felszíni hőmérsékletre (11 ˚C) hűtése visszasajtolással 

így is több, mint 900 évig tartana – feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és 

nincs kitüntetett konvekciós áramlás, és így nem jön létre például rövidzár a termelő és vissza-

sajtoló kút között. 

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység 

megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása 

(MFGI) 

2.2.1. A várható kutatási módszerek bemutatása 

A geotermikus energiatermeléssel kapcsolatos kutatások hidrogeológiai jellegűek, mivel az 

energia kinyeréséhez az esetek többségében vízmozgás szükséges még olyan esetekben is, ahol 

tényleges fluidumtermelés nem történik, mivel a konduktív hővezetés jelentősége a 

konvektívhez képest alárendelt. A hidrogeológiai tulajdonságok vizsgálata alapvetően össze-

függésbe hozható a mechanikai tulajdonságokkal, a bontottságból eredő hézagtérfogattal és 

ennek következtében a tektonikus zónákkal. Ezért a kutatás – ha energiatermelésre irányul – 

elsősorban petrofizikai és szerkezeti földtani vizsgálatokat jelent. 

Ebből következően a geotermikus energia kutatása ugyanolyan eszközökkel történik, mint 

a szénhidrogén-rezervoároké, azaz felszíni geológiai, geofizikai, illetve fúrásos módszerekkel. 

A geotermikus kutatásokban ezen felül a magnetotellurikus kutatások kapnak még kiemelt sze-

repet (pl. SPICHAK et al. 2010, STRACK 2010, MADARASI in KISS et al. 2011, OLÁH 2012, 

WANNAMAKER et al. 2013). Felszíni geofizikai módszerek a gravitációs, mágneses, 

geoelektromos–elektromágneses (köztük a magnetotellurikus), szeizmikus és radiológiai mód-

szerek. A gravitációs, mágneses és geoelektromos mérések végzése minimális, vagy semmi-

lyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontása egy részletező fázisú kutatás során nem 

elégséges. 

A koncesszióra javasolt területen belüli kutatásnál legnagyobb jelentősége a szeizmikus ku-

tatásoknak van, mivel a feladat a részletes szerkezetföldtani kép megismerése és ezen keresztül 

a közvetlen fúráshely kijelölése. A reflexiós szeizmikus mérés során a kőzetben impulzussze-

rűen (pl. robbantás) vagy vezérelt harmonikus forrással (vibrátor) mesterségesen keltett, a bel-

ső szeizmikus határfelületekről visszaverődött rugalmas rezgések hullámterét veszik fel időben 
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és térben. Az elvégzett kutatások alapján létrehozzák a terület földtani, szerkezetföldtani mo-

delljét (3D modell). 

2.2.1.1. Fúrási, kútvizsgálati, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azokat a pontokat, ahol indo-

kolt a kutatófúrások lemélyítése. A mélygeotermikus kutatások során – a szénhidrogén-

kutatáshoz hasonlóan – általában rotary fúrási eljárásokat használnak, amelyek nagy gépi telje-

sítményű, öblítéses forgó fúrások (NÉMETH, FÖLDESSY 2011, ALLIQUANDER 1968). A rotary 

fúrás technológiával elérhető mélység elsősorban a rétegekben uralkodó nyomástól és a hőmér-

séklettől függ. Alacsony geotermikus gradienssel rendelkező és nem túlnyomásos területeken, 

kutatási célból, a 10 000 méteres mélységtartományt is elértek már. A legmélyebb magyaror-

szági fúrás, a hazánkra jellemző, igen magas hőmérséklet- és nyomáskörülmények miatt napja-

inkban 6000 méteres mélységű (Makó M–7; 6085 m). A 40. ábra szemlélteti a fúróberendezés 

fő elemeit. 

A fúróberendezés energiaforrása belső égésű motor vagy turbina. Az olyan fúróberende-

zést, amelynél az egy vagy több belső égésű motorral előállított energiát a felhasználás helyére 

láncokkal, lánckerekekkel, kuplungokkal, váltóval juttatjuk el, mechanikus fúróberendezésnek 

nevezzük. Azt a fúróberendezést, amelynél az energia eljuttatása a fogyasztókhoz elektromos 

úton történik (generátor, vezérlő rendszer, villamos motorok), diesel-elektromos fúróberende-

zésnek nevezzük. 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a felszínen forgatják az acélcső fúróru-

dazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján lévő fúró ap-

rítja 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 csa-

vart acél fúrórudat ki lehessen támasztani. A fúrás során a meghajtómotorok segítségével a 

felszínen forgatják az acélcső fúrórudazatot. A rudazat alján lévő fúrófej – a fúró fajtájától füg-

gően – vágja, hasítja aprítja a kőzetet. A fúró kiválasztása többnyire a formáció jellemzőin és a 

fúrás célján alapul. A fúrófej cseréjére a kopás és az átmérő függvényében a fúrási művelet 

során többször is sor kerül. 

Az öblítőkör fő feladata a lyukegyensúly biztosítása és a furadék felszínre szállítása. Fúrás 

során a fúrórudazaton keresztül nagy teljesítményű szivattyúkkal, különböző iszapjavító anya-

gok 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 fúrólyukból visszatérő öblítőfolyadékot megszűrik, az abból kinyert furadékot mélység 

szerint osztályozzák és megőrzik, a folyadékot pedig, megfelelő kezelés után, újra felhasznál-

ják. Technológiai és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve napjainkban már min-

den fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológiát alkalmaznak (41. ábra). 

A kútkitörések megakadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel működ-

tethető kitörésgátlókat szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 
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40. ábra: A rotary fúrótorony és berendezései 

 

41. ábra: Iszapgödör-mentes fúrási technológia 
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Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken laboratóri-

umi kőzettani vizsgálatokat végeznek.  

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 használ-

ják. 

Irányított ferde vagy vízszintes fúrást, bokorfúrást vagy gyökérfúrást mélyítenek, ha a geo-

termikus rezervoár lakott-, vagy védendő területek alatt található, vadkitörés elfojtásakor, illet-

ve a rétegben a beáramlási felület növelése céljából (42. ábra). (A bokorfúrás az egy pontról 

mélyített, irányított ferdefúrások sokasága.) 

 

42. ábra: Irányított ferde fúrás 
(Patent No:US 6,802,378B2;2004) 

1 – korona csigasor;2 – fúrókötél;3 – fúrótorony;4 – mozgó csigasor;5 – horog;6 – top drive (felső, fúró szerszámot forgató 

eszköz);7 – fúrókötél;8 – érzékelőkkel ellátott felső csatlakozó átmenet a fúrószerszámzat és a top drive között;9 – fúró-

szerszámzat;10 – munkapad;11 – emelőmű;12 – iszaptömlő;13 – iszap szivattyú;14 – fúrócső;15 – fúrólyuk;16 – fúrás közbeni 

mérőműszerek;17 – talpi csavarmotor ferdítő átmenettel 
 

A ferde fúrások kivitelezése általában fúróturbinával történik, ahol a meghajtó turbina köz-

vetlenül a fúrófej fölött helyezkedik el. 

A fúrólyukat meg kell védeni a beomlás ellen és biztosítani kell, hogy az egymás alatt elhe-

lyezkedő rétegek ne kerüljenek hidrodinamikai kapcsolatba. A béléscsövezés célja a már lemé-

lyített fúrólyukszakasz falának acél csövekkel való biztosítása. A fúrással mélyített lyuk falát 

véglegesen a szakaszos béléscsövezés és ezt követően a cementezés biztosítja. A béléscsövek a 

következőképpen csoportosíthatók: iránycső, vezetőcső (felszíni béléscső), közbenső bélés-

csőrakat, termelési béléscső rakat, beakasztott béléscső, kitoldó béléscső. 
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A cementpalást szerepe a rétegizoláció, a béléscsőoszlopok rögzítése, a mechanikai szilárd-

ság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, a folyadék besajto-

lás hatékony megvalósításának támogatása, a fluidummigráció megakadályozása, a béléscső 

védelme, valamint a kút élettartamának növelése. 

A hagyományos módon történő rétegkivizsgálás csövezett és cementezett fúrólyukakban 

történik a fúrás befejezése után. A rétegvizsgálat rendszerét és módozatait a lyukszerkezet 

szabja meg. A vizsgálatot végezheti maga a fúróberendezés, de leggyakrabban egy kisebb ún. 

lyukbefejező berendezést alkalmaznak. 

Az ún. teszteres rétegvizsgálatok célja a fúrással feltárt rétegsor porózus permeábilis réte-

geiben elhelyezkedő fluidumok jelenlétének és minőségének, valamint a tároló kőzettest terme-

lési szempontból lényeges paramétereinek a felderítése. Két fajtája különböztethető meg. A 

fúrószáras (vagy rudazatos) rétegvizsgálat és a kábelteszteres rétegvizsgálat. A közös jellemző-

jük, hogy mindkét esetben közvetlen kapcsolat teremtődik a fluidumot tároló kőzettest és a 

vizsgálat végrehajtását lehetővé tevő eszköz között. A különbség a kapcsolat megteremtésének 

és kivitelezésének módjában van. Az első esetben a réteg tartalmának megcsapolása fúrástech-

nikai eszközök segítségével történik. A kábelteszteres vizsgálatok viszont a mélyfúrási geofizi-

ka eszközrendszerére alapoznak (lyukeszköz, kábelfej, kábel, kábeldob, felszíni egység; VASS 

2011). 

A vizsgálatra kijelölt réteget/rétegeket perforálással nyitják meg. A rétegmegnyitás célja 

az, hogy lehetővé tegye a rétegben tárolt fluidum kútba történő áramlását. A fúrás, a megnyitás 

előtt alapesetben, a béléscsövezés és a palástcementezés miatt semmilyen hidraulikai kapcso-

latban nincs a rétegsorral. A rétegvizsgálati eljárások két csoportra bonthatók. A beáramlási 

vizsgálatok célja az, hogy meghatározzák a rétegből beáramló fluidum összetételét és mennyi-

ségét. Az ún. elnyelésvizsgálatok célja annak meghatározása, hogy bizonyos nyomásértékek 

mellett a réteg milyen mennyiségű fluidumot képes elnyelni. 

Alacsony áteresztőképességű a kőzet (porózus vagy kettős porozitású repedezett) a kút 

közvetlen környezetében, vagy teljes kiterjedésében abban az esetben, amikor nem ad érdem-

leges, illetve elegendő fluidumbeáramlást az alkalmazni kívánt technológiához. Az áteresztő-

képesség javítását, vagyis a nagyobb fluidumbeáramlás biztosítását, illetve besajtoló kutaknál a 

jobb elnyelési viszonyok elérését célzó eljárásokat összességében rétegkezelési vagy rétegser-

kentési eljárásoknak nevezzük. 

A kútkörnyéki zóna áteresztőképességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárások 

a kőzetrészek kémiai kioldásán alapulnak és az olajiparban évtizedek óta alkalmazzák őket. Az 

ún. savazásos rétegserkentési eljárások alkalmazott folyadéktechnológiái folyamatosan fejlőd-

nek. Ma már hozzáférhetőek pl. az ún. intelligens eltérítéses savazások, illetve a folyamatos 

fejlesztések egyre magasabb hőmérsékletű környezetben, a kőzet ásványi összetételéhez il-

leszthető folyadékrendszerek alkalmazását teszik lehetővé. A rétegserkentések során alkalma-

zott folyadékok részben természetes, az idő és a hőmérséklet hatására lebomló savak. 

A rétegrepesztés célja a rétegserkentésekhez hasonlóan a kedvezőtlen beáramlási viszo-

nyok javítása. A művelet során speciális folyadékok nagy nyomású besajtolásával nyitják meg 

a réteget és amennyiben szükséges, természetes vagy mesterséges (pl. kerámia, homok) szem-

cséket (proppant) juttatnak a repedésbe, amelyek megakadályozzák az összezáródást. A réteg-

repesztés fúróberendezés nélküli folyamatát mutatja a 43. ábra. 

A hidraulikus rétegrepesztés alkalmazott technológiáját többek között a kőzetkörnyezet 

mechanikai, ásványi összetételi tulajdonságai és az uralkodó feszültségviszonyok határozzák 

meg. EGS geotermikus rendszer hőcserélő-felületének kialakításához, bizonyos esetben megfe-

lelő lehet az adalék- és kitámasztó-anyag mentes, tiszta vízzel történő hidraulikus repesztés. 
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43. ábra: A rétegrepesztés folyamata 
(GEOSCIENCE AND NEWS, GEOLOGY.COM nyomán) 

 

Az alkalmazott vízbázisú folyadékok adalékanyagai jórészt megegyeznek az élelmiszer-, az 

építő-, és a kozmetikai iparban használatosokkal és regisztrációik a REACH
7
 előírásai szerint 

is végrehajtásra kerültek. A repesztési műveleteket követően a besajtolt folyadék(ok) zárt rend-

szerben visszatermelésre és újrafelhasználásra, vagy tisztításra és lerakásra kerülnek. 

Egy-egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút funkciója 

és a rétegviszonyoknak megfelelően. Minden termelési módnak megvannak a maga jellegzetes 

szerelvényei, berendezései. A kútkiképzések és termelő szerelvények változatossága mellett 

valamennyi termelési mód közös kelléke a termelőcső. 

Az üzembe helyezett kutak, felszín alatti termelő szerelvényei bizonyos idő után 

meghibásodhatnak. A hibák elhárítására a karbantartási kútmunkálatok szolgálnak, ide sorol-

juk mindazon kútmunkálatokat, amelyek a béléscsövön belül elhelyezkedő termelő szerelvé-

nyek cseréjére, javítására vagy változtatására vonatkoznak, illetőleg a termelés közben össze-

gyűlt szennyeződés eltávolítására szolgálnak. 

2.2.1.2. 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 le-

hetséges és szükséges kútgeofizikai (mélyfúrás-geofizikai) vizsgálatok elvégzése. Ezek célja 

információszerzés az átfúrt rétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum 

minőségéről és szénhidrogén-tartalmáról, illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehető-

ség van a fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egy idő-

ben mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és néhány formáció-

paramétert (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma-

sugárzás). 

Az elmúlt 15–20 év folyamán nagy változáson ment keresztül a geofizikai szelvényezés 

technológiája, mind nyitott lyukas, mind csövezett lyukas méréseknél. Új technológiákat fej-

lesztettek és lettek elérhetők a kábeles és a memória eszközös szelvényezési módszerek terüle-

tén. 

Jellemzőjük, hogy gyorsabb adatátviteli eszközöket alkalmaznak, másrészt a méréseket a 

korábbi határokhoz képest nehezebb, rosszabb körülmények között is el lehet végezni, így na-

                                                 
7 REACH: Minden vegyi anyagra vonatkozó, a vegyszerek regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására 

vonatkozkozó EU szabályozás. 
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gyobb nyomású és magasabb hőmérsékletű lyukkörülmények között, vízszintes vagy ferde 

lyukkiképzésnél, illetve kén-hidrogénes környezetben is. Az új technológiák és módszerek 

számos módon kombinálhatók és széles spektrumon használhatók fel. 

Az egyre bonyolultabbá váló kútkiképzések a szondák kutakban történő mozgatását biztosí-

tó eszközök fejlesztését is maguk után vonták, mert a kutakba, kábeles mérőeszközzel, a gravi-

táció segítségével már nem lehet minden esetben lejutni, így segédberendezésekre van szükség. 

Ezek lehetnek hagyományos módszerek is, mint például a fúrórúdon történő lejuttatás vagy a 

felcsévélhető termelőcső. A fúrószáron való mérés teljes fúróberendezést igényel, a felcsévél-

hető termelőcsöves megoldásnál jóval nagyobb a személyzet- és gépigénye. Költséghatékony 

és gyors mérést tesz lehetővé a traktorral megvalósított szondalejuttatás. 

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, porozitásá-

ról, permeabilitásáról, szénhidrogén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedésé-

ről, 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 korre-

láció. A szénhidrogénnel telített szakasz tesztelhető, a lyukfalból, illetve a fluidumból minta 

vehető. Vizsgálható a béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépí-

tett csövek geometriája, esetleges károsodása. A termelő- és a visszasajtoló kutakban szintén 

vizsgálható a kútkiképzés műszaki állapota és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, 

illetve szénhidrogén-mennyiségi változások. 

A mélyfúrás-geofizikai mérések során a speciális kábelen a fúrásban egyenletes sebesség-

gel mozgatott műszer a vizsgált kőzetrétegekről közvetlen információt szolgáltat. A mérések 

célja a porózus, permeábilis kőzetszakaszok pontos kijelölése, azok kvantitatív jellemzése az 

egyes földtani képződmények azonosítására. 

Összegezve tehát, a kutatási tevékenységek környezeti hatásai a következők lehetnek: 

– szeizmikus méréseknél és geotermikus vizsgálatoknál az esetlegesen szükséges utak léte-

sítésével kapcsolatos hatások, esetleges zöldkár; 

– a víztermeléssel járó tevékenységek (mintázások, hidraulikai vizsgálatok) a kitermelt flui-

dum (pl. forró, sós vagy fenolos víz) környezetbe (pl. felszíni vízfolyásba) való elhelyezé-

sének hatásai; 

– a kutak és kutatási helyszínek létesítéséből, megközelítéséből, a kutatási eszközök hely-

színre szállításából fakadó hatások. 

2.2.2. A várható termelési módszerek bemutatása 

A geotermikus rendszereket a működésükhöz szükséges 3 alapelem – tároló, fluidum, hő-

forrás – jellege, eredete alapján 2 fő csoportba oszthatjuk (44. ábra): 

 hagyományos (konvencionális), hidrotermális rendszerek meglévő tárolók termelé-

sével; 

 nem hagyományos, mesterséges, javított kihozatalú geotermikus rendszerek: 

 meglevő rezervoár áteresztőképességének javítása (EGS) 

 új, mesterséges rezervoár létrehozása (HDR). 

2.2.2.1. Hagyományos, hidrotermális rendszerek – hévíz (termálvíz)-termelés 

A hagyományos (konvencionális), hidrotermális geotermikus rendszerek esetén a tároló, a 

fluidum és a hőforrás is természetes eredetű. Az ilyen rendszerekre hosszú évtizedes–

évszázados általános tapasztalatok állnak már rendelkezésre. 
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Új hévíztermelő és visszasajtoló rendszerek telepítésekor kulcskérdés a vízadó rezervoárok 

elhelyezkedése, a kitermelhető hozamok és a hőmérséklet becslése. A hévíz rezervoárok ter-

meltetése során legfontosabb cél a környezetterhelés minimalizálása, a kimerülés elkerülése, a 

hosszú távon is fenntartható üzemeltetés megvalósítása, az azonos rezervoárból termelő 

hévízkutak egymást gyengítő hatásának elkerülése. A termálvízkészlet természetes 

utánpótlódása lassú folyamat, ezért szükségszerű a hévizek tudatos, fenntartható használata. 

 

 

44. ábra: A geotermikus rendszerek osztályozása a geotermikus gradiens, porozitás, permeabilitás függvé-

nyében 
Fluid content – fluidum tartalom, porosity – porozitás; Low – alacsony; High – magas; Average geothermal Gradient – átla-

gos geotermikus gradiens; Natural connectivity – természetes áteresztőképesség; permeability – áteresztőképesség; Low Grade 

Conduction Dominated EGS – alacsony hőmérsékletű hővezetés dominálta EGS; High Low Grade Conduction Dominated 

EGS – magas hőmérsékletű hővezetés dominálta EGS; Mid Grade EGS – közepes hőmérsékletű EGS; Low Grade 

Hydrothermal – alacsony hőmérsékletű hidrotermális rendszer; Mid Grade Hydrothermal – közepes hőmérsékletű hidrotermá-

lis rendszer; High Grade Hydrothermal – magas hőmérsékletű hidrotermális rendszer; Conventional power generation 

boundary – hagyományos geotermikus energiatermelés határa. 

 

Termelés vízvisszasajtolással 

Az összetartozó termelő–besajtoló kútpárok talpainak kellő távolságra kell esni egymástól, 

hogy a visszasajtolt víz ne hűtse le a termelő kút körüli tárolórészt. Általában 1000–1500 méter 

távolságra telepítik a két kúttalpat egymástól, a tároló áteresztőképességének függvényében. A 

fúrólyuk tengelyének elferdítésével elérhető, hogy a két kutat a fúróberendezés egy helyszínre 

telepítésével alakítsák ki, nem kell tehát a berendezést szétszerelni, szállítani, a fúrással járó 

elkerülhetetlen környezetterhelés is csak egy helyszínen jelentkezik. Ez lényegesen csökkent-

heti a költségeket. 

2.2.2.2. Mesterséges, javított kihozatalú geotermikus energiatermelő rendszerek – a HDR 

(Hot Dry Rock), EGS (Enhanced Geothermal System) technológia 

A nem hagyományos geotermikus rendszerek esetén csak a hőforrás természetes, a tároló 

és/vagy a munkaközeg mesterségesen kialakított vagy befolyásolt.  

Az EGEC
8
 definíciója szerint a javított kihozatalú geotermikus rendszer a Föld hőjét hasz-

nálja olyan helyen, ahol nincs elegendő forró víz vagy gőz, és ahol az áteresztőképesség ala-

                                                 
8 EGEC: European Geothermal Energy Council. 
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csony. A folyamat az áteresztőképesség javítását jelenti már meglévő repedések megnyitásával 

vagy új repedések kialakításával, ezáltal növelve a hőcserélő felületet. A kőzetmátrix hője va-

lamilyen munkaközeg – általában víz – cirkuláltatásával termelhető ki. A zárt rendszerű folya-

mat során vizet sajtolunk be a (mesterségesen) kialakított, repedezett kőzetbe a besajtoló kúton 

keresztül, majd a felmelegedett közeget egy termelő kúton keresztül kitermeljük. A felszínen a 

munkaközeg egy hőcserélőn keresztülhaladva átadja a belsőenergia-tartalmát egy másik mun-

kaközegnek, melyet a geotermikus erőmű turbinájára vezetünk. A lehűlt munkaközeg zárt cik-

lusban újra besajtolásra kerül. Más megfogalmazásban az EGS olyan geotermikus rendszer, 

mesterséges vízinjektáláson alapuló föld alatti rezervoár, amelyet mesterségesen hoztak létre, 

vagy javítottak (NER300 pályázat kiírás). 

Ide tartoznak az HDR – Hot Dry Rock, HFR – Hot Fractured Rock, EGS – Enhanced 

Geothermal System, néven megismert, javított hatékonyságú, mesterséges geotermikus (ener-

giatermelő) rendszerek. A sokat vitatott elnevezésű, de a szakirodalomban még fellelhető 

DHM – Deep Heat Mining, „mélységi hőbányászat” is ide sorolható. Napjaink kutatásai a mes-

terséges, javított hatékonyságú geotermikus rendszerek kialakítására irányulnak (l. pl. az EU 

NER300 programjának magyar nyertes projektjét, mely dél-magyarországi EGS demonstráci-

ós-rendszer kialakítására irányul, KOVÁCS 2013). 

A nagy mélységű (akár 5000–6000 méteres) fúrásokban a kútpárok közt rétegrepesztéssel 

mesterséges repedésrendszert hoznak létre, mely szerencsés esetben csatlakozik a kőzet termé-

szetes repedésrendszeréhez (45. ábra). A magas hőmérsékletű (akár 200 °C feletti) kőzetekben 

mesterségesen létrehozott repedésrendszerbe táplált víz felmelegszik, ezáltal kitermelhető lesz 

a kőzet belső energiájának egy része. Magyarország zárt, vízkészlet nélküli medencealjzatának 

belsőenergia-tartalma („geotermikus vagyona”) ezzel a technológiával termelhető ki. 

 

45. ábra: EGS rendszerek 

A rendszer sok szempontból hasonló egy porózus tárolóból vízvisszasajtolással működő 

termelő egységhez. A két rendszer közötti különbség, hogy porózus tároló esetén a természetes 

porozitású és permeabilitású közegben, mint nagy fajlagos felületű pórusrendszeren, igen las-

san keresztülszivárgó víz veszi át a kőzetmátrix energiatartalmának egy részét. Ezzel szemben 

a mesterségesen létrehozott repedésrendszer hőátadó felülete kisebb, áramlási sebessége vi-

szont sokkal nagyobb a porózus tárolóhoz képest. 

A HDR, EGS rendszerű technológiák megfelelnek a vízvédelmi elvárásoknak, hiszen nem 

a rétegvizeket hasznosítják. A technológia optimális esetben állandó mennyiségű munkaközeg-

gel dolgozik, amely nem kerül ki a zárt rendszerből. Nincs szükség a hulladékvíz felszíni keze-

lésére, elvezetésére. 

A HDR technológia szélesebb értelmezésében alakult ki az „Enhanced Geothermal 

System” vagy röviden „EGS” technológia. Ebbe a kategóriába a már meglevő természetes pó-

rus és repedésrendszer, valamint a rétegek mesterséges serkentésével feljavított repedésrend-

szerek együttese tartozik. Az EGS rendszer kiépítése során mechanikai módszerekkel működ-

tethető mesterséges, mélységi hidrotermális rendszert alakítanak ki. A 200 °C feletti hőmérsék-
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letű kőzetekben a számítások szerint az EGS rendszerek gazdaságos működtetéséhez legalább 

2×10
6
 m

2
 hőcserélő felületet kell kialakítani (BÁLINT et al. 2013). 

A mesterséges geotermikus energiatermelő rendszerekről JOBBIK (2008) ad rövid történeti 

áttekintést, és modellszámításokat mutat be. A számos kísérlet közül csak az 1987-ben indult 

európai kísérleti EGS-projektet emeljük ki (Soultz-sous-Forêts), ahol nagy mélységű (5000 m) 

kutak közt egy természetesen is repedezett, töredezett és relatíve nagy permeabilitással rendel-

kező kristályos kőzetben stimuláltak további repedésrendszert. A kb. 2–3 km
3
-nyi térfogatban 

létrehozott akár 3 km
2
-nyi hőcserélő felületről kb. 175 °C-os vizet nyernek, melyet kb. 70 °C-

on pumpálnak vissza miközben az ORC erőmű 2,1 MWe névleges elektromos teljesítményt 

szolgáltat (BRINE 2009). A 24 év kutatásai során nyert tapasztalatokat RETS (2012) összegzi. 

Az EGS rendszerek kiépítési költsége magas, az üzemeltetési hatásfoka egyelőre elmarad a 

hagyományos rendszerektől. A jövő egyik abszolút emissziómentes energiaforrásaként fontos 

szerepet kaphat az EGS technológia. 

2.2.2.3. Nagymélységű hőcserélő kút 

A nem-hagyományos geotermikus rendszerek csoportjába tartoznak a nagymélységű hőcse-

rélő kutak (bore hole heat exchanger), melyek működési elve azonos a munkaközeget cirkulál-

tató talajszondás földhőt hasznosító hőszivattyúkéval. A zárt ciklus elvi működési mechaniz-

musa, hogy a keringetett munkaközeg a gyűrűstérben áramolva (46. ábra) felmelegszik, majd a 

termelőcsövön a felszínre jutva megnövekedett energiatartalma hasznosítható. 

 

 

46. ábra: Nagymélységű hőcserélő kút működésének sematikus ábrája 

(JOBBIK A. 2013) 

2.2.3. A bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati 

technológiák bemutatása 

A geotermikus energia hasznosítása általában több hőmérsékletlépcsőben, ún. kaszkád 

rendszerben történik. A rezervoár és a kutak által biztosított legmagasabb hőmérsékletű hasz-

nosítást a gazdaságosság növelése, a geotermikus energia minél teljesebb kihasználása érdeké-

ben lehetőség szerint alacsonyabb hőmérsékletigényű alkalmazások bevonásával egészítik ki 

(kaszkád rendszer). 

A geotermikus energia hasznosítási módjai az alábbi nagy csoportokba sorolhatók (ezek kö-

zül a magyarországi viszonyok közt alkalmazhatókat dőlt betűvel emeltük ki): 
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 Villamosáram-termelés
9
 

o Száraz túlhevített tárolóra telepített erőmű
10

; 

o Forró vizes tárolóra telepített erőmű
11

; 

o Kettősközegű (bináris) erőmű 

 ORC
12

; 

 Kalina
13

; 

 Közvetlen hőhasznosítás 

o Épületfűtés (egyedi vagy távfűtés), használati melegvíz (HMV) szolgáltatás; 

o Ipari hőszolgáltatás; 

o Mezőgazdasági alkalmazások (üvegház, fóliasátor fűtés, terményszárítás stb.); 

o Balneológia, wellness; 

o Halgazdálkodás, halastavak; 

o Jégtelenítés; 

o Hőszivattyúval ellátott kis mélységű geotermikus rendszerek (hőszivattyúzás). 

 

A különböző geotermikus tárolókra telepített erőműtípusok jellemző teljesítmény–

hőmérséklet diagramját a 47. ábra szemlélteti. A hagyományos geotermikus erőművek általá-

ban a 10–16% hatásfok-intervallumba esnek (58. ábra). Ennek oka, hogy a fosszilis energia-

hordozókat hasznosító elektromos erőművekhez képest viszonylag alacsony a hőközlés és ma-

gas a hőelvonás hőmérséklete. Így, ha a geotermikus energiahasznosítás gazdaságosságát javí-

tani kívánjuk, a környezeti hőmérséklet feletti belsőenergia-tartalom minél nagyobb hányadát 

kell egymást követő hőmérsékletlépcsőkben hasznosítanunk, mint pl. erőmű–távfűtés–

üvegházak–talajfűtés–jégtelenítés. A geotermikus erőművi technológia fokozatos fejlesztésével 

létrehozott kombinált, integrált technológiák lehetővé teszik a hatásfok jelentősebb növelését is 

(DIPIPO 1999, KAPLAN 2007, FRANCO, VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). Néhány geotermikus 

erőmű hőmérséklet–teljesítmény diagramját mutatja be a 47. ábra. A 48. ábra a hazai viszo-

nyok közt várhatóan legjelentősebb kettős közegű geotermikus erőművek esetén mutatja be a 

hozam–hőmérséklet–teljesítmény összefüggését. 

A továbbiakban – tekintettel a 2500 m alatti mélységekre – a villamosenergia-termelésre té-

rünk ki részletesebben. 

 

                                                 
9 Az áramtermelés hatásfoka az alkalmazott munkaközeg mellett a hévíz hőmérséklete és a hűtési hőmérséklet közti különb-

ségtől függ. Jellemzően 10–15% körüli érték. 
10 Száraz túlhevített, nagy entalpiájú tárolóra telepített erőmű (ellennyomásos, kondenzációs). 
11 Forró víz nyomáscsökkentésével előállított gőzzel üzemelő (flash, elgőzölögtetéses) erőmű, min. 150–200°C forró víz al-

kalmazásával. 
12 ORC: (Organic Rankine Cycle) kettősközegű erőmű típus, a munkaközeg szerves anyag. 
13 Kalina ciklusban a segédközeg víz és ammónia elegye. 
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47. ábra: A geotermikus rezervoárok jellemző hőmérsékleti tartománya a gőzturbina teljesítményének 

feltüntetésével erőműtípusonként 
(BÁLINT et al. 2013, 17. ábra) 

 

 

48. ábra: Kettős közegű geotermikus erőművek várható teljesítménye 
(KUJBUS 2013) 

 

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

A geotermikus energia hasznosítható villamosenergia-termelő erőműben, illetve kapcsolt 

hő- és villamosenergia-termelő fűtőerőműben. 

A villamosenergia-termeléshez nagy hőmérsékletű (entalpiájú) közeg (fluidum) szükséges, 

amit versenyképesebbé tehet – illeszkedő hasznos hőteljesítményű, az erőműhöz viszonylag 

közel lévő és viszonylag nagy kihasználási időtartamú távhőigény esetén – a kapcsolt távhő-

termelés. 
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Minden erőműtípus esetében gondoskodni kell megfelelő hűtésről. A hűtés száraz vagy 

nedves hűtőtornyokkal, illetve természetes vizek igénybevételével történhet. 10–15% körüli 

áramtermelési hatásfok esetén a geotermikus hőenergiának 85–90%-a lesz hulladékhő. Egy 

2 MW-os erőmű esetén ez 18 MW hűtési igényt jelent. A hűtés megfelelő hatékonysága azon-

ban különösen nyáron, magas légköri hőmérséklet mellett csak jelentős energiaráfordítással 

biztosítható. 

Az erőmű hűtése költség- és helyigényes, optimális esetben azonban a hulladékhő egy ré-

sze télen épületek fűtésére, vagy mezőgazdasági célra felhasználható a helyszínen (kapcsolt hő- 

és villamosáram-termelés). Alacsonyabb hőmérsékletű ipari célú hőigény kielégítése is szóba 

jöhet, ilyenkor nemcsak télen, hanem egész évben növelhető a rendszer összhatásfoka.  

Egyelőre még jobbára csak kísérleti stádiumban vannak – de a jövőben elképzelhető, hogy 

sokkal nagyobb szerepet is kaphatnak – a mechanikai munka nélküli, csak a hőmérséklet-

különbség hatását áramtermelésre felhasználó rendszerek (pl. Stirling-motor
14

, emlékező ötvö-

zetek
15

, Seebeck-effektust
16

 felhasználó rendszerek, BÁLINT et al. 2013). 

2.2.3.1.1. Villamosenergia-termelés száraz túlhevített tárolóra telepített erőművel (Dry 

steam plant) 

A geotermikus tárolók túlnyomó többségében vízfázisban van a telepfolyadék. Ritka kivé-

tel a túlnyomásos száraz gőzt tartalmazó rezervoár. Ha a termelő kútból termeltethető közeg 

száraz (telített vagy túlhevített) vízgőz, akkor a gőzparaméterekhez illeszkedő gőzturbinával 

(kondenzátorral és hűtővízrendszerrel) és generátorral villamos energiát lehet előállítani 

(49. ábra, ŐSZ 2013). 

 

Ilyenkor használható a legrégebben alkalmazott klasszikus technológia. Ez a technológia 

csak néhány kivételes esetben (pl. Geyser’s [USA], Larderello [Olaszország]) valósítható meg. 

A száraz gőz kitermeléséhez a magyarországi geotermikus viszonyok valószínűleg sehol sem 

alkalmasak. 

                                                 
14 Stirling-motor: olyan gázmotor, ahol nincs párolgás és cseppfolyósodás, egyszerűen a különböző hőmérsékleten kiterjedő, 

illetve összenyomódó gázokat használja mechanikai munka előállítására. Külső hőbevezetésű hőerőgép, általában dugattyús-

forgattyús mechanizmussal. Adott mennyiségű gázt melegítünk, illetve hűtünk le a gép belsejében. A hőforrása a motoron 

kívüli hő. A hőátadási folyamat lehetővé teszi, hogy az összes hőerőgép közül a legjobb hatásfokot nyújtsa: hatásfoka meg-

közelítheti annak az ideális Carnot-körfolyamatnak a hatásfokát, mely az alkalmazott szerkezeti anyagoknál gyakorlatilag 

elérhető. 
15 Emlékező ötvözetek: kis hőmérséklet-különbségek hatására mechanikai mozgás jön létre az emlékező ötvözetekben. 
16 Seebeck-effektus: két különböző fémhuzal összehegesztésével létrehozott áramkörben az egyik hegesztési pontot melegítve, 

a másikat pedig hűtve, nagyon kis feszültségű, de nagy áramerősségű áram folyik a rendszerben. A rendszer hővesztesége 

nagy, így legfeljebb kisebb, helyi áramtermelésre használható gazdaságosan. Nagy erővel folyik olyan ötvözetek kifejleszté-

se, melyek alkalmazásával a Seebeck-effektuson alapuló rendszerek jobb hatásfokkal működtethetők lehetnek majd a jövő-

ben (BÁLINT et al. 2013). 
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49. ábra: Szárazgőz (dry steam) geotermikus erőmű működésének sematikus ábrája 
(ŐSZ 2013) 

 

2.2.3.1.2. Villamosenergia-termelés túlhevített folyadék forrásával (elgőzölögtetés, flash 

type) 

Ha a termelő kútból feljövő közeg kétfázisú vízgőz-keverék, akkor a vízgőzt telített vízre és 

telített gőzre választják szét. A telített gőz gőzturbinával (kondenzátorral és hűtővízrendszerrel) 

és a hozzá kapcsolt generátorral villamos energiát állít elő (50. ábra, ŐSZ 2013). 

 

50. ábra: Kigőzölögtető (flash type) geotermikus erőmű működésének sematikus ábrája 
(ŐSZ 2013) 

 

A telített víz hőmérséklete (további) hőhasznosításra alkalmas. A tárolóenergia fenntartása 

érdekében célszerű a lehűlt fluidumot visszasajtolni. 
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2.2.3.1.3. Kettősközegű (bináris, binary cycle) erőművek 

A közepes és kis entalpiájú fluidumok energiatartalmának hasznosítására kettős közegű 

erőművek alkalmasak. 

A kettős közegű erőmű hőforrása a geotermikus termelőkút segítségével a felszínre hozott 

fluidum, ami a hőjét egy hőcserélőn (gőzfejlesztő) adja át az erőművi körfolyamat munkaköze-

gének. A hőcserélő (gőzfejlesztő) másik oldalán vagy szerves közeg, valamilyen szénhidrogén 

vegyület (ORC [Rankine]-ciklus), vagy ammónia-víz keverék (Kalina-ciklus) gőzölög el (túl-

hevül) és ez a munkaközeg expandál a gőzturbinában. A gőzturbinák által meghajtott generáto-

rok állítják elő a villamos energiát. A munkaközeg forráspontját és kondenzációs pontját úgy 

kell megválasztani, hogy az illeszkedjen a geotermikus hőforrás- és a visszasajtolás hőmérsék-

letéhez (51. ábra, ŐSZ 2013). 

 

51. ábra: Kettős közegű (binary cycle) geotermikus hőerőmű működésének sematikus ábrája 
(ŐSZ 2013) 

 

A tárolóenergia fenntartása érdekében célszerű a lehűlt fluidumot visszasajtolni. A kettős 

közegű hőerőmű tipikus kapacitása <5 MWe (DIPIPPO 1999). 

Magyarország termálvíz-viszonyai általában a bináris erőművek alkalmazását teszik lehe-

tővé. Németországban és Ausztriában a magyarországinál kedvezőtlenebb földtani, de jóval 

kedvezőbb jogi–politikai–támogatási környezetben, az utóbbi években több kis erőmű létesült 

már (a kapcsolódó közvetlen hőhasznosítással együtt). Pl. a németországi Landau 3,0 MWe 

elektromos és 3,5 MWt termikus teljesítményű ORC erőműve a magyarországi körülmények-

hez hasonló geotermikus paraméterű (47°C/km, 165 °C vízhőmérséklet, 70 l/s vízhozam) táro-

lóra épült (SCHELLSCHMIDT et al. 2010). 

A koncesszióra javasolt területen villamosenergia-termelés vélhetően kettős közegű erőmű 

alkalmazásával képzelhető el. 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékke-

zelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása (MBFH) 

A lehetséges kapcsolódó tevékenységek az olajipari gyakorlatnak megfelelően folynak. A 

legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben előírt 

módon. A kútépítéshez és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez szükséges anyag-

mozgatás ezen zajlik. Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a ve-
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szélye a környezetszennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulla-

dékokat a vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szál-

lítóval, engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, 

bizonylatolt módon. 

A kivitelezési tevékenység energiaellátása tartálykocsikkal a helyszínre szállított gázolajjal 

történik. Közvetlenül gázolaj üzemű meghajtás, vagy diesel-elektromos rendszerű meghajtás 

kerül kialakításra. A vízellátást tartálykocsikkal helyszínre szállított vízzel biztosítják. Üzem-

szerű termelés kezdetétől a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően ener-

gia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére is sor kerülhet. 

2.4. Infrastruktúra (MFGI) 

A geotermikus energia termelése során, elszállítást igénylő, szilárd ásványi nyersanyag ér-

telemszerűen nem keletkezik. Az építkezési szakaszban ugyanakkor a közlekedési infrastruktú-

ra átmenetileg fokozott igénybevételével kell számolni, ezért szükségesnek tartjuk a rendelke-

zésünkre álló alapinformációk közlését. 

A termelési szakaszban a termálvíz csővezetéki és/vagy az előállított elektromos energia 

hálózat útján történő szállításával kell számolni. Első esetben a tervezésnél érdemes figyelembe 

venni a különféle védettségi szintű területek elhelyezkedését, telephelyhez való helyzetét, 

utóbbi esetben pedig a meglévő fővezetékek vonalának van jelentősége. 

A koncesszióra javasolt terület Győr–Moson–Sopron megyében található, a Fertő-tótól dél-

keleti irányban. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A koncesszióra javasolt terület tágabb környezetének közlekedési hálózatát a 52. ábra mu-

tatja be. 

A koncesszióra javasolt terület és térsége ahhoz a megyéhez tartozik, melyek része annak a 

hagyományos közép-európai ipari zónának, amely a Bécs–Pozsony, illetve a Győr–Budapest 

által határolt területen húzódik. Győr–Sopron–Moson megye nyugati része az ókor óta kapuja a 

Bécs–Győr–Pozsony eurorégiónak. 

Közlekedési szempontból a régió jelentősége a mai napig hatalmas, hazánk nyugat-európai 

közlekedési útvonala, a legjelentősebb közúti, vasúti, vízi áramlási tengelyek itt lépnek be az 

országba és haladnak keresztül a területen. 

Bár a koncesszióra javasolt terület a Fertő-tótól délre található, és a tó miatt a Bécsből indu-

ló utak vonalvezetése kitérőre kényszerül, de Sopron keletről való megközelítése a terület déli 

zónáján keresztül a legegyszerűbb. 

A koncesszióra javasolt terület tágabb és térségét a IV. számú páneurópai közlekedési fo-

lyosó (ún. Helsinki folyosó) érinti, mely Európa nyugati felét köti össze a Balkánnal. A megye 

közlekedés-földrajzi szerepét éppen ez –, valamint a másik VII. számú vízi folyosó, mely a Du-

na vízi útját jelöli – általi érintettsége értékeli föl. 
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52. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Győr–Moson–Sopron megye) vasút- és közúthálózata 

(2013) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel. 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A nagytérségi közúti kapcsolatokat elsősorban a gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút), és 

a főutak szolgálják. 

Győr–Moson–Sopron megye a kontinentális léptékű Bécs–Budapest közlekedési tengely 

révén elvileg nagyon kedvező közlekedési helyzetben van. A térség közlekedési hálózatának 

jelentős eleme az M1-es autópálya, mely része a IV. számú páneurópai közlekedési folyosó-

nak, mely az EU középső területeit Görögországgal köti össze, továbbá az E60 jelzésű Brest 

(F) – Constanta (Ro), valamint az E75 jelű Utjaski (SF) – Szitia (GR) európai utak említhetőek, 

melyek az M1 autópálya teljes szakaszát magukba foglalják. 

Azonban az autópálya területfejlesztő hatása a keresztirányú kapcsolatok hiányosságai mi-

att csak mintegy 20 km-es sávban érezteti jótékony hatását, azon túl ez az előny megszűnik, 

ugyanis a kiváló kelet–nyugati irányú kapcsolatok mellett az észak–déli irányú közúti kapcso-

latok hiányosak. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében az alábbi úthálózat található: 

 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

 

– M1: Budapest–Győr–Hegyeshalom–országhatár 

Az M1-es autópálya a térség – sőt Magyarország – legfontosabb közúti közlekedési útvo-

nalának tekinthető. Forgalma jelentőségével egyenesen arányos. A koncesszióra javasolt terü-
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letet nem érinti, annak északkeleti sarkától mintegy 23 km-re halad, KÉK–NyDNy-i irányban. 

A koncesszióra javasolt területről legegyszerűbben a 85-ös főúton keresztül érhető el. 

 

Főutak a koncesszióra javasolt terület térségében 

 

– 1-es főút: Budapest–Tatabánya–Tata–Komárom–Győr–Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom–

(Ausztria) 

– 84-es főút: Sopron (országhatár) – Nagycenk – Sárvár – Sümeg – Balatonederics (71-es főút) 

– 85-es főút: Győr – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84-es főút) 

– 86-os főút: Mosonmagyaróvár (M1) – Csorna – Szombathely (87-es főút) 

 

A regionális és megyén belüli kapcsolatokat a főutak szolgálják ki. Győr–Moson–Sopron 

megye keleti részén a főutak által meghatározott úthálózat struktúráját a Győr központú suga-

ras szerkezet jellemzi. A 84., 86. és 150. sz. főutak kivételével meghatározóan a megyeszék-

hely elérhetőségét szolgálják a főutak. 

Az országos közutak hosszának megyei átlagát tekintve megállapítható, hogy a megye terü-

leti arányához képest magasabb az úthosszak részesedése. Az országos átlagot meghaladó útsű-

rűség is ezt jelzi. 

Az 1. sz. főút, az egykori M1 autóút az autópályával párhuzamos nyomvonalon halad, attól 

északra, 5–8 km távolságra. A koncesszióra javasolt területet nem érinti. Az M1-es autópálya 

átadása után szerepe jelentősen csökkent, jelenleg főleg a Duna-parti települések helyközi for-

galma zajlik rajta. 

A 84. sz. főút nem érinti a koncesszióra javasolt területet. Annak nyugati határától nyugat-

ra, kb. 10 km-re fut ÉNy–DK-i irányban. Alternatív rövidítő utat jelent Ausztria irányából a 

Balaton északi partjára. 

A 85. sz. főút a megye második legforgalmasabb útvonala, mely Győrt, Csornát, Kapuvárt 

köti össze Sopronnal. A főút teljes hosszában átszeli a koncesszióra javasolt terület déli zóná-

ját. Kapuvár előtt lépi át a terület keleti határát. K–Ny-i irányban halad, és Fertőszentmiklósnál 

lép ki a területről. 

A 2×1 sávos főút erősen túlterhelt. Ezen bonyolódik a megye belső forgalmának jelentős 

része, ehhez adódik még a soproni határátkelő és a 86-os út tranzitforgalmának ezen az útvona-

lon továbbhaladó része, mely különösen a Győr és Csorna közötti részt sújtja erős tehergépjár-

mű forgalmával. 

A 86. sz. főút sem keresztezi a koncesszióra javasolt területet, annak keleti határától mint-

egy 15 km-re, keletre halad. Iránya a koncesszióra javasolt terület keleti térségében hozzávető-

leg É–D-i, majd Rábacsanaknál délnyugati irányra vált, és ezt az irányt Szombathelyig követi. 

Bár a 84-es, 85-ös és 86-os főút másodrendűnek minősül, forgalmi adataik alapján, egyes 

szakaszaikon úgyszólván autópályán mérhető sűrűségű forgalmat kell elviselniük. 

Az országos közutak megyei mellékúthálózata döntően megfelel a megye geográfiai viszo-

nyainak és sajátos településhálózatának. A megye mellékútjainak hossza (1 227 km) az orszá-

gos mellékúthálózat 5,3%-a. A megye saját közúthálózatában kisebb arányban vannak jelen a 

mellékutak mint az országban, ami részben a magasabb arányú főúthálózatnak, részben az ala-

csonyabb településsűrűségnek köszönhető. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy Győr–Sopron–Moson megye közúti úthálózata jó 

kiépítettségű, de hatalmas közúti forgalmat kell elviselnie. Ez a koncesszióra javasolt terület 

térségében található minden főútra is igaz. A koncesszióra javasolt terület főúton kiválóan 

megközelíthető, és a nagytérségi közúti kapcsolatok miatt külföldről is könnyen elérhető. 
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A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, ill. kitermelés a felszínre is kiterjedő talajmoz-

gásokat nem eredményez, úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti forga-

lom biztonságát nem veszélyezteti. 

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 

elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelő-

jének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Út-

csatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezelőjének hozzájárulása, új út csatlakoztatása 

esetén viszont a meglévő közút vagyonkezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges továbbá 

a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal ese-

tén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásá-

hoz, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és 

egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz 

méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, továbbá egyéb 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, vala-

mint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közmű-

területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút terü-

letének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, illetve 

c) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés–főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőséggel bír. 

Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal-hálózatát. 

A koncesszióra javasolt területnek és térségének vasúti hálózatát a 53. ábra tartalmazza. 

Győr–Sopron–Moson megye kelet–nyugati irányú vasútvonalainak hálózati szerepe – rész-

ben az országos átlagot meghaladó kiépítettségi színvonaluk miatt – kiemelt jelentőségű a 

Nyugat-Európával való kapcsolatokban. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében az alábbi, az országos törzshálózati, regio-

nális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. számú 

melléklete alapján besorolt országos törzshálózati, 2. melléklete alapján besorolt regionális, és 

3. melléklete alapján besorolt egyéb vasúti pályákat érinti: 

 

Transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: 

– 1. számú, Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom – országhatár 

– 8. számú, Győr–Sopron–országhatár 

– 15 Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár 

Az 1. sz. Budapest–Hegyeshalom–Bécs vasútvonal A1 osztályú nemzetközi törzshálózati 

fővonal, villamosított, kétvágányú, 1993–97. között 140–160 km/h sebességre építették át. A 

IV. sz. páneurópai közlekedési folyosó része. A nürnberg–athéni vasúti tengely részeként Nyu-

gat-Európa és a Balkán között személy- és teherszállítási szempontból meghatározó jelentősé-

gű. Belföldi forgalomban betöltött szerepe jelentős. Az utóbbi években a személyszállítási for-

galma is nőtt. 

A koncesszióra javasolt területen nem halad át, annak északkeleti sarkától mintegy 24 km-

re, ÉK–DNy-i irányban fut, de forgalmi jelentősége miatt meg kell említenünk. 
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53. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Győr–Sopron–Moson megye) vasúti közlekedési háló-

zatának térképe 
(ALAPPONT 2006 nyomán) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel. 
 

A 8. sz. Győr–Sopron–országhatár vonalat a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV 

Rt.) üzemelteti. A vonal keleti irányból, Győrből indul, és nyugat felé, Csorna–Sopron felé 

halad, Győr–Sopron–Moson megye nyugati területeivel, és Ausztriával létesít kapcsolatot. A 

vonal egyvágányú, villamosított, 80–120 km/h engedélyezett sebességű. Teljes hosszában átszeli a 

koncesszióra javasolt terület déli zónáját. Kapuvár előtt lépi át a terület keleti határát. Ny-i 

irányba halad, és Fertőszentmiklósnál lép ki a területről. 

A 15-ös sz. Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár vonal egyvágányú, villamosí-

tott. A koncesszióra javasolt területet nem érinti, attól nyugatra mintegy 15 km-re, előbb ÉNy–

DK-i, majd félkörívet leírva, ÉK–DNy-i irányba halad. Üzemeltetője a Győr–Sopron–Ebenfurti 

Vasút Rt. (GYSEV Rt.) 

 

Nem transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

– 9. számú, Fertőszentmiklós–országhatár 

– 16. számú, Hegyeshalom–Porpác 

 

A 9-es számú, Fertőszentmiklós–országhatár vasútvonal egyvágányú, villamosított. A ma-

gyarországi szakaszon a forgalom csekély, az osztrák szakaszon nagyobb regionális ingázó 

forgalmat bonyolítanak le a burgenlandi településekből Bécs felé. A vonal Fertőszentmiklósról 
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indul, és a koncesszióra javasolt terület nyugati határával párhuzamosan É–D-i irányban fut, 

attól néhány száz méteres távolságra. Sarródnál lép be a koncesszióra javasolt területre, és a 

terület északnyugati sarkát metszi. A területről északi irányban Nyárligettől északnyugatra lép 

ki, és halad tovább az országhatár felé. A vonalat a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. 

(GYSEV Rt.) üzemelteti. 

A 16. számú, Hegyeshalom–Porpác vonal egyvágányú, nem villamosított, 60 km/h engedé-

lyezett sebességű, részlegesen felújított, helyenként rossz műszaki állapotú. A koncesszióra 

javasolt területet nem érinti, annak térségében hozzávetőleg É–D-i irányban fut, a területtől 

mintegy 10–15 km-re, keleti irányban. Csornánál DNy-i irányba fordul, és halad Porpácig. 

 

Egyéb vasúti pályák:  

– 14-es számú, Pápa–Csorna 

A 14-es számú, Pápa–Csorna vonal nem érinti a koncesszióra javasolt területet. Csornánál, a 

terület déli sarkától, 11 km-re végződik. 

 

Keskeny nyomtávú vasútvonalak 

– 8a számú, keskeny nyomtávú vasút Fertőboz–Nagycenk (Széchenyi kastély) 

 

A 8a keskeny nyomtávú vasút Fertőbozt, – a Győr–Sopron vasútvonal egyik állomását – köti 

össze a nagycenki Széchenyi kastéllyal. A pálya hossza 3,6 km. A koncesszióra javasolt terüle-

tet nem érinti, a térképen a teljesség miatt szerepel. 

 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a Fertőd koncesszióra javasolt terület vasúton való 

megközelítési lehetőségei kiválóak. A területen áthaladó nemzetközi vasúti törzshálózati pálya 

a terület minden zónáját könnyen elérhetővé teszi. 

 

A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására 

vonatkozó követelmények: 

Valamennyi vasúti pályára vonatkozóan be kell tartani 

– A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben foglaltakat. 

– A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe-

lyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. 

– Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés h) és i). pontja alapján vas-

utak elhelyezése céljára – más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési sza-

bályzat és szabályozási terv hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvá-

gányú vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező, valamint a nem transzeurópai vasúti 

árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati, valamint regionális vasúti pályák-

kal kapcsolatosan: 

– Az OTÉK 38. § (10) bekezdése szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányá-

tól számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi léte-

sítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 

helyezhető el. 

– Az OTÉK 38, § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket tartalmazó jogszabály 

az országos közforgalmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üze-

mi létesítményei tekintetében a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságá-

ról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Sza-

bályzat I. kötet (továbbiakban: OVSZ I.). 



Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

88 

– A fent felsorolt típusú országos törzshálózati valamint regionális vasúti pályák keresztezé-

se és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak alapján lehetséges. 

– Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor vagy 

védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben meg 

kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzájárulás ké-

rése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák esetén be kell tar-

tani még 

– a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet és 

– a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 

szóló 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet előírásait. 

A helyi közforgalmú vasúti pályákkal kapcsolatban: 

– A helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi létesítményei 

és a vasúti járművek tervezése, kivitelezése és működtetése során az OVSZ II. az Orszá-

gos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendeletet 

(továbbiakban: OVSZ II.) kell alkalmazni. 

– A helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az OVSZ II 4. fejezet előírá-

sai szerint lehetséges. 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 

– A tanulmánnyal érintett – fentebb felsorolt – vasútvonalak kezelője a MÁV Zrt. Pályavasúti 

Szombathelyi Területi Központ, 9700 Szombathely Széll Kálmán u. 9. 

– A 8-as, 8a-s, 9-es és 15-ös számú vasútvonal üzemeltetője a Győr–Sopron–Ebenfurt Vasút 

Zrt. [GYSEV] (9400 Sopron, Mátyás Király u. 19.) 
 

A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények: 

Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és beruházási főigazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.) és a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) tud felvilágosítást adni. 

2.4.1.3. Vízi közlekedés 

A koncesszióra javasolt területen hajózható vízfelület nincsen. A terület közvetlen térségé-

ben, attól északnyugatra viszont a Fertő-tó, valamint a területtől északkeletre a Duna, mint ha-

józható víziút található. 

A Győr–Sopron–Moson megyét érintő vízi utak közül meghatározó a Duna szerepe. A pán-

európai közlekedési folyosók egyike (VII. sz.) a Duna folyam, az Európát átszelő Duna–

Majna–Rajna víziút része. A víziutak osztályba sorolása szerint a Duna hazai szakasza VI/B és 

V/C kategóriába tartozik, míg a Mosoni-Duna III és VI/B kategóriába. 

A Dunán – bár Győr térségében EGB. VI. hajózási osztályba sorolták –, az átlagos víz-

mélység és a hajózható napok száma messze elmarad az előírttól. Ezért a Duna magyarországi 

szakasza a jelenlegi állapotában nem felel meg az előzőekben vázolt, a transzeurópai víziúttal 

kapcsolatban támasztott kritériumoknak, több mint 50 helyen kell mélységi és szélességi korlá-

tozással számolni, amelyek jelentős mértékben akadályozzák a víziút kihasználását. 

Az érintett víziutakat a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. számú melléklete szerint a 40. 

táblázat adja meg. 
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40. táblázat: A területet érintő víziutak 

A víziút neve 
A hajózható szakasz hossza  

(folyamkilométer) 

A szakasz hossza 

(km) 
A víziút osztálya 

1. Duna (nemzetközi víziút) 1812–1641 171 VI/B 

3. Mosoni-Duna 14–2 12 III 

4. Mosoni-Duna 2–0 2 VI/B 

20 Fertő-tó   II 

 

Kikötők a koncesszióra javasolt terület tágabb térségében: 

 

Győr–Moson–Sopron megye legnagyobb áruforgalmi kikötője és logisztikai központja a Győr–

Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális Központ. A kikötő RO-RO feladatok ellátá-

sára is alkalmas. 

 

A koncesszióra javasolt terület térségében elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények műkö-

désével, a biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelményekre az alábbi 

jogszabályok vonatkoznak: 

– A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges fel-

színi vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet hatálya alá tarto-

zó víziutak, valamint 

– A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használat-

bavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 

hatálya alá tartozó hajózási létesítmények. 

2.4.2. Energiahálózat 

Az energetikai rendszerek és hálózatok biztonságos működése, elégséges kapacitása alap-

vető feltétele bármilyen ipari tevékenységnek. 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

Hazánkban a villamosenergia rendszer négy szintje különböztethető meg, melyeknek kü-

lönböző funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő 

gerincét képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a 

második szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőmű-

vek 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 elosztó hálózat azonban a regionális szolgáltató, a 

MAVIR Zrt. kezelésébe tartoznak. 

A térség villamosenergia-hálózatát az 54. ábra szemlélteti. 

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

 

A 750 kV-os országos főgerinc a területen és annak térségében nem halad át. 

 

A 400 kV-os átviteli hálózat elemei: 

 

— Győr (OVIT)–Pápa–Szombathely vezeték 

— Litér–Győr–Wiener-Neustadt vezeték 
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54. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(VÁTI 2010) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
 

A 400 kV-os átviteli hálózat vezetékei közül a Győr (OVIT) – Pápa – Szombathely vezeték a 

koncesszióra javasolt terület délkeleti sarkától mintegy 11 km-re fut, KÉK–NyDNy-i irányban. 

A terület határát nem lépi át. 

A Litér–Győr–Wiener-Neustadt vezeték a koncesszióra javasolt területtől nagyobb távolságra, 

mintegy 25 km-re halad, csak a térképi ábrázolás miatt említjük. 

 

A 220 kV-os átviteli hálózat elemei: 

Szintén csak a térképen való feltüntetése miatt ismertetjük a (Wien Südost)– országhatár – 

Győr (OVIT) 220 kV-os átviteli hálózatot, mely a Litér–Győr–Wiener-Neustadt 400 kV-os ve-

zetékkel párhuzamosan, attól kis távolságra halad. 

 

A 120 kV-elosztó hálózat elemei 

A koncesszióra javasolt területen áthaladó 120 kV-os elosztó hálózat elemei felsorolás szerint, 

nem részletezve: 

 

— Kimle–Csorna–Kapuvár–Sopronkövesd 

— Győr OVIT – Csorna – Kapuvár – Sopronkövesd 

— Kőszeg – Sopronkövesd – Sopron Kelet(I–II) 

 

A vezetékek közül a Kimle–Csorna–Kapuvár–Sopronkövesd vezeték KÉK–NyDNy-i irányban 

halad. Oslitól nyugatra lépi át a terület keleti határát. Fertőszentmiklós előtt lép ki a területről 

annak déli határán, és halad tovább Sopronkövesd felé. 
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A Győr OVIT – Csorna – Kapuvár – Sopronkövesd vezeték K–Ny-i irányú. A koncesszióra 

javasolt terület déli peremével párhuzamosan fut, a területen kívül, attól kis távolságra. 

A Kőszeg – Sopronkövesd – Sopron Kelet(I–II) vezeték nem érinti a koncesszióra javasolt terü-

letet. Keleti irányú félkörívben fut a terület nyugati szélétől mintegy 9 km távolságra. 

 

Transzformátor alállomások 

 

Győr térségében üzemel az országos villamosenergia-elosztó rendszer egyik csomópontja, a 

400/220/120 kV-os alállomás. Ez a térség villamosenergia-rendszerének legjelentősebb cso-

mópontja.  

A 120 kV-os hálózatról vételezett villamos energia táplálja a megye területén üzemelő 

120/35(20)(/10) kV-os alállomásokat, amelyek a megye területének villamosenergia-ellátási 

bázisának tekinthetők. Ezek a bázisok a koncesszióra javasolt terület térségében: Csorna, Ka-

puvár, Sopronkövesd, Sopron Kelet és Sopron Nyugat. 

 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A koncesszióra javasolt terület és térsége földgáz ellátási térképét az 55. ábra mutatja be. 

Győr–Sopron–Moson megye földgázellátása az országos alaphálózathoz több helyen kap-

csolódik. A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az orszá-

gos hálózatról a vételezés. A gázátadó állomásoknál üzemelő nagy/nagyközép-nyomású nyo-

máscsökkentőkről induló nagyközép-nyomású vezeték szállítja tovább a földgázt, általában a 

települések határába telepített gázfogadóig, vagy a nagyközép/középnyomású nyomáscsökken-

tőig. A települések közötti elosztás többnyire nagyközép-nyomású vezetékkel épült ki, ez ké-

pezi a megye hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. 

A többi települést a nagyközép-nyomású vezetékekre telepített nyomáscsökkentőkről indított 

középnyomású hálózatokról látják el. A települések döntő hányadában a településen belüli gáz-

elosztás középnyomású gázelosztó hálózatról történik. 

A rendelkezésre álló adatokból nem volt lehetőségünk a gázvezetékek üzemi nyomása 

alapján történő osztályozásra, ezért a térképen kategorizálás nélkül kerültek ábrázolásra a 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében futó nemzetközi és hazai szénhidrogén-

szállító vezetékek az alábbiak: 

— Jánosháza–Répcelak–Újkér–Sopron gázvezeték, 

— Mosonszentmiklós–Csorna–Kapuvár–Répcelak gázvezeték, 

— Nagylózs–Fertőszentmiklós gázvezeték. 
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55. ábra: A terület földgázellátásának térképe 

(BUSINESS DESIGN PRINT 2011, VÁTI 2010) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel. 
 

A koncesszióra javasolt terület térségében három gázvezeték fut. Ezek közül egyik sem lép 

be a koncesszióra javasolt területre, de kettő közülük nagyon közel fut a terület határaihoz. 

A kelet-északkelet felől érkező vezeték Mosonszentmiklósról indul, és Csorna–Kapuvár 

irányába halad. Kapuvár térségében kb. 1 km-re megközelíti a koncesszióra javasolt terület 

délkeleti határát. Innen meredeken déli irányba fordul, és Répcelaknál becsatlakozik a János-

háza–Répcelak–Újkér–Sopron gázvezetékbe. 
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A Jánosháza–Répcelak–Újkér–Sopron gázvezeték DK–ÉNy-i irányban halad. A koncesszi-

óra javasolt terület délnyugati sarkát Nagylózsnál közelíti meg legjobban, mintegy 9 km távol-

ságra. 

A Nagylózs–Fertőszentmiklós gázvezeték Nagylózsnál ágazik le a Jánosháza–Répcelak–

Újkér–Sopron gázvezetékről. Mintegy 8 km hosszú, iránya DNy–ÉK. Végpontjáról, Fertő-

szentmiklósról történik a koncesszióra javasolt terület délnyugati zónájának gázellátása. A 

koncesszióra javasolt területet nem éri el, de délnyugati sarkát mintegy 500 m-re megközelíti. 

 

Gázátadó állomások 

A koncesszióra javasolt terület térségének gázátadó állomásai Csornán, Kapuvárott, Répce-

lakon, Újkéren és Sopronban működnek. 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása (MFGI) 

Az elkövetkező 10–20 év vagyongazdálkodási, energiaellátási célját a 2010-ben elfogadott 

Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló 

energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében 

előírt adatszolgáltatás, NCsT 2010 A, B), illetve a 2011. októberében az Országgyűlés által is 

jóváhagyott Nemzeti Energiastratégia 2030 (NES 2011) határozza meg. 

Az Energiastratégia alapvető célkitűzése Magyarország energiafüggetlenségének erősítése. 

Az ehhez vezető út sarokpontja az energiatakarékosság mellett a decentralizáltan és itthon elő-

állított megújuló energia alkalmazása is. A geotermikus gradiens Magyarországon közel más-

félszerese a világátlagnak. Ez az ország egyik természeti kincse, amit ma még csak korlátozot-

tan hasznosítunk. A geotermikus potenciál (ásványi kincsekhez hasonlóan) nemzeti kincs, 

ezért hazai alkalmazása és fejlesztése, valamint részben stratégiai készletként való kezelése 

indokolt. A feltételesen megújuló energiaforrások (így a geotermikus energia) hasznosítása 

terén elengedhetetlen a környezeti szempontok fokozott figyelembevétele, különös tekintettel a 

vízgazdálkodás és talajvédelem kérdéseire, illetve a fenntarthatóság kritériumainak betartására. 

Jelentős potenciál rejtőzik a geotermikus energia hőellátásban betöltött szerepének növelé-

sében, amire Magyarországon bizonyos területeken (pl. kertészetek) már jelenleg is van példa. 

A geotermikus potenciál kiaknázásánál figyelembe kell venni az energetikai mellett az egyéb 

hasznosítási lehetőségeket (ivóvízellátás, gyógyászat, turizmus) is, azok megfelelő rangsorolá-

sával. A termálvizek hasznosítása esetében meg kell határozni a rendelkezésre álló, valamint a 

károsodás nélkül kitermelhető termálvízkészlet mennyiségét, figyelembe véve a már meglévő 

engedéllyel rendelkező termálvízkivételek mennyiségét is. Ehhez szükséges a projektek egyedi 

elbírálása, a vízkészlet mennyiségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi környezet 

megteremtése. 

A fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia fel-

használásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig tervezett 

növekedési pályát – a bruttó végső energiafelhasználásban 14,65%-os részarány elérése a kitű-

zött cél – a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020 (NCST 2010 A, B) 

mutatja be részletesen. A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő bio-

gáz és biomassza erőművek és a geotermikus energiahasznosítás formái kapnak, amelyek első-

sorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak. Az előirányzat szerint a megújuló 

hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-

ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és 

geotermális energia) is. 

Az Energiastratégia kimondja, hogy ahol a geotermikus potenciál villamosenergia-

termelésre alkalmas, ott hőhasznosítással kapcsoltan kell működtetni, tekintettel a kombinált 

rendszerek nagyobb hatékonyságára. A Nemzeti Cselekvési Terv szerint a geotermikus energia 

tervezett felhasználása elsősorban hőenergia előállítását szolgálhatja (távfűtés, közintézmé-

nyek, önkormányzatok tulajdonában lévő lakóépületek fűtése, kertészetek stb.). A meglévő 

magas bázisról kiindulva 2020-ra több mint háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési 

célú hasznosítása. Ennek egyik eleme a gyógyturisztikai lehetőségekkel kombinált fürdőre-

konstrukciós és -fejlesztési program. A cselekvési terv kimondja, hogy fenntartható erőforrás-

gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordíta-

ni ezen erőforrás megőrzésére, ami általában a visszasajtolást teszi szükségessé. 

A cselekvési tervben vázolt pálya szerint a közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 2020-

ig megjelenik a geotermikus ásványkincs villamosenergia-termelésre történő hasznosítása is, 

mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energiából előállított villamos-

energia-termelésre a 2010–2020-ra felvázolt terveket a 41. táblázat mutatja be. 
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41. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, bruttó 

villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia részarányaira Magya-

rországon (2010–2014: kötelező, 2020-ig teljesítendő célkitűzés) (NCsT 2010 F/10.a táblázat) 
Geotermikus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MW beépített 

kapacitás 
0 0 0 4 4 4 8 8 57 57 57 

GWh bruttó 

villamosenergia-

termelés 

0 0 0 29 29 29 57 57 410 410 410 

 

Jelenleg az ország lakásállományának 15%-a kapcsolódik a távhőrendszerhez, amelynek 

döntő többsége (650 000 lakás) ipari technológiával épült. A geotermikus energiával fűtött 

lakások száma 6000-re tehető. A földgáz-kiszolgáltatottság csökkentése a fűtési-hűtési energia-

termelésben elsősorban megújuló energiahordozókkal (biomassza, biogáz, nap- és geotermi-

kus) lehetséges, a beruházások versenyképességének feltétele a megfelelő ár- és támogatáspoli-

tika alkalmazása. 

Mindenképpen figyelembe kell azonban venni a megújuló energiaforrások hőtermelésben 

való alkalmazásánál, hogy az energiahatékonyság prioritást élvez. A geotermikus energia 

hőellátásra történő hasznosítása lehet épületfűtés, használati melegvíz-szolgáltatás, fürdők víz- 

és hőellátása, üvegházak hőellátása (ipari hőszolgáltatás) stb. Egy-egy beruházásnál a minél 

komplexebb hőhasznosítás kívánatos. A célok között az épületek hőellátása kiemelt feladatot 

képez. A termálkutak víz- és hőteljesítménye nagyobb épületegyüttesek ellátását és kisebb-

nagyobb települések távhőellátását teszi lehetővé. A következő időszakban, elsősorban a meg-

lévő termálenergia-kapacitások gazdaságos felhasználására kell fókuszálni. Azokon a területe-

ken, ahol a hőigény fennáll és kedvezőek a geológiai adottságok, új kutak is létesíthetők, szá-

mos meglévő kút esetében azonban hiányzik a racionális és optimális hasznosítást biztosító 

szemlélet. 

A geotermikus energiára alapozott üvegházi kertészetek támogatása a kormány prioritásai 

közé tartozik. A geotermikus energiával fűtött termálkertészetben értékesebb termékek állítha-

tók elő egész évben. Ilyen kertészetek azonban vízbázisvédelmi szempontból csak a mindenko-

ri jogszabályi előírások és fenntarthatósági kritériumrendszer teljesítése mellett működhetnek. 

A cselekvési tervben a geotermikus energiából a hűtés–fűtés szektorokban a 2010–2020-ra fel-

vázolt terveket a 42. táblázat mutatja be számszerűen. 

42. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (az energia teljes fogyasztása) a megújuló 

energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés részarányaira Magyarországon (2010–2020-ra vonatkozó köte-

lező, 2020-ig teljesítendő célkitűzések) (NCsT 2010 F/11. sz. táblázat) 
Geotermikus  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ktoe17 101 108 120 131 143 147 194 238 289 337 357 

 

A villamosenergia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók je-

lenlegi (2010) és 2020-ra prognosztizált megoszlását az 56. ábra szemlélteti. 

A NCST (2010 A, B) szerint a geotermikus energia részaránya 2010-ben az összes megúju-

ló energia által képviselt 55,25 PJ-ból 4,23 PJ (9%) volt, a tervek szerint 2020-ra a 120,57 PJ 

megújuló energiamennyiségből – országos átlagban – a geotermikus energia 16,43 PJ-t kellene, 

hogy képviseljen (17%, 57. ábra). 

                                                 
17 ktoe –kilotonna olajegyenérték – szabvány, egy kilotonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység, 

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh, 1 ktoe = 41 868 GJ = 11 630 000 kWh 
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56. ábra: A villamosenergia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása 

(balra 2010, jobbra 2020) 
(NCsT 2010, 8. sz. és 9. sz. ábra) 

A geotermikus energia részesedése a 2010-ben felhasznált 4,23 PJ, azaz 9%-ról 2020-ra 16,43 PJ-ra, azaz 17%-ra nő a 

tervek szerint 
 

A cselekvési tervben bemutatott arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az adott 

régió, kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok a komparatív elő-

nyökre építve ettől lényegesen eltérhetnek (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia részará-

nya várhatóan magasabb lesz, míg a Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza lesz meghatáro-

zó). Az energiastratégia feladatként adja meg Magyarország megújuló energiapotenciáljának 

feltérképezését és egy erre vonatkozó nyilvános adatbázis létrehozását (NES 2011). 

A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT 2010 A, B) meghatározott célok között szerepel, 

hogy 2020-ra a felhasznált megújuló energiamennyiségen belül fűtésre–hűtésre 14,95 PJ/év, 

villamos áramtermelésre 1,42 PJ/év arányban kell szerepelnie a geotermikus energiának. Ehhez 

a célkitűzéshez szükséges legfontosabb feltételek között szerepel, hogy kb. 700 db megfúrandó 

kútra, mintegy 160 Mrd Ft beruházási támogatásra van szükség, ami ugyanakkor 5–7 ezer új 

munkahely teremtését is jelenti (SZITA 2011). 
 

 

57. ábra: Megújuló energiamennyiség előrejelzés (2010, 2020) 
(NCsT 2010, 7. ábra) 

 

A geotermikus fluidum mennyiségének és hőmérsékletének függvényében fűtésre (közvet-

len felhasználás), illetve akár villamosenergia-termelése is használható. Nagymélységű, nagy 

hőmérsékletű rezervoárokból nyert geotermikus energia felhasználható áramtermelésre is, bár 

viszonylag kis energetikai hatásfokkal. A geotermikus erőművi technológia fejlesztésével lét-
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rehozott kombinált, integrált technológiák alkalmazásával a hatásfok növelhető (DIPIPO 1999, 

KAPLAN 2007, FRANCO, VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). 

A villamosenergia-termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, amellyel kb. 10-szer 

annyi hő hasznosítható, mint a megtermelt elektromos áram (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). A 

geotermikus vagyon ésszerű felhasználáshoz a termikus teljesítmény legalább részleges lefedé-

séről is gondoskodni kell, azaz a villamosáram-termelés mellett kaszkád rendszerű közvetlen 

felhasználás is javasolt. Egy kút, illetve alkalmazás termikus teljesítményét a hozama (tömeg-

árama) és az aktuális hőmérsékletlépcső alapján határozhatjuk meg (l. még 47. ábra, 48. ábra). 

(A hőteljesítményt a P = 4,18×Qn× ×(Tki–Tfh) képlettel számolhatjuk, ahol P a hőteljesítmény 

kW-ban, Qn a hozam m
3
/s-ban, Tki a kútfejhőmérséklet, a víz sűrűsége kg/m

3
-ben, T fh pedig 

az adott felhasználás, pl. az áramtermelési lépcső, kimenő, elfolyó víz hőmérséklete. A 

hőteljesítményből az elektromos teljesítmény a tapasztalati adatok alapján megadható termikus 

hatásfok ηth = 0,09345×Tki–2,32657, ahol ηth az erőmű termikus hatásfoka %-ban, Tki a bemenő 

vízhőmérséklet [ezt szemlélteti a 58. ábra] alapján számolható [KUJBUS 2010]). 
 

 

58. ábra: Geotermikus erőművek hatásfoka a kútfejen mért hőmérséklet függvényében 
(MIT 2006 nyomán magyar adatokkal kiegészítette: BOBOK, TÓTH 2010a) 

Függőleges tengelyen: termikus hatásfok (%-ban), vízszintes tengelyen a kútfej-hőmérséklet 

 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet-

adatai alapján átlagosan 41 °C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 36. ábra), ezzel az 

értékkel számolva 2500 méterben átlagosan 113,3 °C hőmérséklet várható (ld. még a 

2.1.1 fejezet információit) 

 

Példaként vegyük egy háztartás nem fűtési célú havi áramfogyasztását 4 főre 300 kWh-nak. 

Az áramtermelési hőlépcső bemenő hőmérsékletét az egyszerűség kedvéért tekintsük a 

kútfejhőmérsékletnek, ami legyen 150 °C, a kimenő hőmérsékletét pedig vegyük 80 °C-nak 

(dT = 70 °C). 1000 l/perc hozam (16,7 kg/s tömegáram) esetén a hőlépcső termikus teljesítmé-

nye 4,9 MWt. A geotermikus energia áramátalakítást jellemző termikus hatásfokát 10%-nak 

tekintve (58. ábra) a fenti 1 db kút termálvízéből levehető 0,5 MWe elektromos teljesítménye 

közelítőleg 1200 db fent meghatározott igényű háztartást (4700 főt) láthatna el. 

Ugyanerre a kútra egy második, fűtési hőlépcsőt is számításba véve a 80–45 ˚C közti hő-

mérséklet tartományra, további 2,4 MWt termikus teljesítmény vehető le elméletileg, amivel –
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 10 kW/háztartás (családi ház) fűtési hőteljesítménnyel számolva – 240 (közelben lévő) háztar-

tás fűtése is biztosítható vagy ezzel egyenértékű ipari hő szolgáltatható. 

Kútpáronkénti 1 MWe elektromos teljesítmény eléréséhez a fenti 150 ˚C bemenő hőmér-

séklettel és 70 °C-os hőmérsékletlépcsővel számolva közelítőleg 2100 l/perc hozam (kb. 

35 kg/s tömegáram) elérése szükséges (kútpáronként). A koncesszióra javasolt területen – te-

kintetbe véve, hogy a geotermikus gradiens 2500 m alatt kb. 37 ˚C/km-re mérséklődik – várha-

tóan 3500 m alatt várható 150 ˚C réteghőmérséklet. A termelés közbeni lehülést is 

figyelembevéve 150 ˚C kifolyóvíz hőmérséklet eléréséhez ezen a területen kb. 4000 m mélysé-

gű kútra van minimálisan szükség. 

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, va-

lamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

(MFGI) 

A Nemzeti Együttműködés Program szerint az alternatív energiaforrások, különösen a nap-, 

a geotermikus energia és a bioenergiák terén is bőségben vagyunk, a sikerhez azonban az 

anyagi erőforrásokon túl szellemi forrásokra is szükség van. Meg kell találnunk azokat a kitö-

rési pontokat, azokat a jövőbeni iparágakat, amelyek képesek a gazdaság egészének dinamizá-

lására (Nemzeti Együttműködés Programja 2010. május). 

 

A magyar megújulóenergia-politika legfontosabb stratégiai célja, hogy a hosszú távú szem-

pontokat is mérlegelve optimalizálja  

 az ellátásbiztonság, 

 a versenyképesség és 

 a fenntarthatóság, 

mint elsődleges nemzetgazdasági célok együttes érvényesülését. Nevezett három cél között 

többféle kölcsönhatás érvényesülhet, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat egymás-

sal, de erősíthetik is egymást. Emiatt a célok elérése érdekében megfogalmazott intézkedések 

során különös hangsúlyt kell fektetni az együttes hatásokra, az egymás közötti ellentmondások 

feloldására és a lehető legnagyobb összhang megteremtésére. A megújuló és alternatív energia 

hasznosításának elsődleges célja a gáz- és kőolajimport-függőség csökkentése. Fontos cél Ma-

gyarország természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai adottságaira építve a 

lehető legnagyobb össztársadalmi haszon biztosítása (NCsT 2010 A, B). 

A megújuló energiák hasznosítására irányuló Nemzeti Cselekvési Terv előirányzott intéz-

kedései fontos feladatokat határoznak meg: 

 a meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakítása, hatékonnyá tétele, 

egyszerűsítése; 

 2014–2020 között önálló (az EU által társfinanszírozott) energetikai támogatási 

program indítása; 

 a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamosenergiára (a további-

akban: zöldáram) vonatkozó kötelező átvételi rendszer átfogó átalakítása; 

 zöldhő támogatási lehetőségeinek áttekintése; 

 közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel 

elősegítése; 

 az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felülvizsgálata (összhangban a 

2010/31/EK irányelvvel); 

 területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energiakoncepciók kialakítása; 

 zöld finanszírozási formák és programok kialakítása (zöldbank); 
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 szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 

 szemlélet- és tudatformáló programok, tájékoztatási kampányok (integrált tájékozta-

tási programok) kidolgozása; 

 megújuló és alternatív energiaforrásokra, energiahatékonyságra alapozott képzési, 

oktatási programok indítása; 

 foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiaforrások területén; 

 fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fejlesztése érdekében; 

 kutatás–fejlesztési és innovációt ösztönző programok támogatása; 

 agrárenergetikai program kidolgozása; 

 a megújuló energiaforrásokhoz és kapcsolódó területeihez a szabályozási és engedé-

lyezési eljárásokban részvevő apparátus felkészítése. 

 

A magyarországi megújulóenergia-politika célja a korlátozó tényezők figyelembevételével, 

a lehetőségek határain belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami a legna-

gyobb összesített nemzetgazdasági és társadalmi haszonnal jár. 

A geotermikus energia esetében, a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költségén kívül, a 

hőellátási és elosztási rendszer kiépítésének ráfordításai miatt, a legjelentősebb korlátozó té-

nyező a finanszírozás biztosítása. 

A geotermikus energia gazdaságosságát vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 

természeti adottságokhoz képest még nem eléggé elterjedt energiaforrásról van szó, tehát fel-

használásának tömegessé válása a költségek csökkenését hozza majd magával. A villamos 

erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségeit láthatjuk a 

43. táblázatban. 

43. táblázat: A villamos-erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségei (BOBOK, 

TÓTH 2010b) 

Erőműtípus Fajlagos költség (€/kWh) 

Fotovillamos 0,25–1,25 

Biomassza 0,05–0,15 

Szél 0,05–0,13 

Geotermikus 0,02–0,10 

Vízi 0,02–0,10 

Atom 0,03–0,035 

Földgáz-tüzelésű 0,035–0,045 

 

A geotermikusenergia-termelésnek viszonylag magas a beruházási és alacsony az üzemel-

tetési költsége (BOBOK, TÓTH 2010b). A geotermikus erőművek kiépítési költsége magas, 3–

4,5 millió €/MW, az áramfejlesztési költség 40–100 €/MWh (FRIDLEIFSSON et al. 2008). Az 

EGS rendszerek (5 MW) kiépítési költségei 70 millió € szinten állnak, ha egy EGS erőmű kap-

csolt hő-/áramfejlesztési módon üzemeltethető, akkor a rendszer gazdaságossága nő. Modell-

számítások alapján az ársáv 40 és 60 €/MWh (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 

A megújuló energiák és így a geotermikus energia alkalmazásánál meghatározó tényező a 

támogatás (NCsT 2010 A, B). A megújuló energiaforrások jelenleg csak korlátozottan ver-

senyképesek a fosszilis energiahordozókkal, elsősorban azért, mert utóbbiak árába legtöbbször 

nem épülnek be azok externális költségei. Ezért a megújuló energiaforrások versenyképességé-

nek biztosításához állami ösztönzés, finanszírozás szükséges. A megújuló energiaforrások elter-

jesztésének állami, illetve piaci alapú finanszírozása a következő elemeket tartalmazza: 

 közvetlen termelési (piaci) támogatás (zöldáram, zöldhő); 

 beruházási támogatások; 

 kamattámogatás, zöld finanszírozás (állami pénzintézetek által nyújtott hitelek, refi-

nanszírozott hitelprogramok, garanciavállalás piaci hitelekhez stb.); 
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 közvetett termelési ösztönzés (kedvezményes tarifák, kötelező bekeverési arányok, 

adókedvezmények); 

 tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott állami támogatás; 

 kutatás-fejlesztéshez, képzéshez nyújtott állami támogatás; 

 tanácsadói hálózatok kialakításához nyújtott állami támogatás. 

 

A cselekvési terv céljainak teljesítéséhez, a megújuló energiaforrások elterjesztéséhez – a 

szabályozási jellegű ösztönzőkkel kombináltan – a fentiekben felsorolt valamennyi támogatási 

eszköz alkalmazását tervezik, a megújuló energiaforrás típusához és nagyságához igazodóan, 

differenciált mértékben. A támogatási, finanszírozási eszközök által nyújtható pénzügyi ösz-

tönzők kerete korlátozott. A pénzügyi kereteken belül külön korlátot jelentenek a fogyasztók 

által finanszírozott ösztönzési keretek, mivel ezek összege jelentősen nem növelhető. Ezért 

döntést kell hozni, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló támogatási források milyen mérték-

ben kerüljenek felosztásra az egyes megújuló energiaforrás-típusok között. A felosztás (alloká-

ció) meghatározása során több szempont figyelembe vehető annak függvényében, hogy az egy-

ségnyi támogatási összegre eső: 

 energiamennyiség; 

 CO2-kibocsátás-csökkentés; 

 hulladékok energetikai hasznosítása; 

 GDP-növekmény; 

 munkahelyteremtés; 

 egyéb környezeti-társadalmi előny  

kerüljön-e maximalizálásra. 

A forrásallokáció meghatározásában felhasználásra kerültek a Green-X modell eredményei, 

amely során kiemelt szempont volt a munkahelyteremtés és az egységnyi támogatással előállít-

ható energiamennyiség. Ezek figyelembevételével a cselekvési terv a geotermikusenergia-

hasznosítás esetén az alábbi támogatásokat irányozza elő: 

 termelési támogatás; 

 beruházási támogatás; 

 zöld finanszírozás. 

A geotermikus energia felhasználása gazdasági szempontból elsősorban azért ajánlható, 

mert vele fosszilis, azaz meg nem újuló energiahordozókat válthatunk ki. Annak ellenére, hogy 

a geotermikus energia is csak kis mértékben újul meg, a mennyisége olyan nagy, hogy a kinye-

rése elsősorban technológiai kérdés. 

1 km
3
 150 ˚C hőmérsékletű kőzetben tárolt hőenergia 10%-os hatásfok mellett elméletileg 

körülbelül háromszázezer ember áramszükségletét tudná biztosítani harminc évig, azonban 

ehhez 120–130 db, kutanként 1000 l/perc vízhozamot szolgáltatni képes kút kellene. (A számí-

tás EGS és HDR technológiákra vonatkozik). Erre utaltunk a 2.1.2. fejezetben is. További elő-

nye a nagy mélységű repedezettséggel jól feltárt kőzetekből nyert energiának, hogy azt függet-

leníteni lehet a vízbázisoktól, illetve a szénhidrogén-tárolók hidraulikai rendszerétől is. Előny-

nek tekinthető mind a szilárd anyagokhoz, mind a szénhidrogénekhez képest a termelés jobb 

tervezhetősége is. Amennyiben kisebb a hőmérséklet és az energiatermelés víztermeléssel va-

lósítható csak meg, úgy lehetőség adódik a többféle célú hasznosításra is. 

A geotermikus energia felhasználásával konvencionális energiahordozókat válthatunk ki, 

ezért alkalmazása környezetkímélő, nem jár levegőszennyezéssel. Társadalmi előny, hogy az 

áram és távfűtési hő termelésével járó emisszió, azaz a szén-dioxid és mechanikai szennyezőa-

nyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve minimálisra csökken (59. ábra). Amennyi-

ben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a salakdepók-

tól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. A 44. táblázat négy veszélyes szennyező 

– az üvegház-hatású széndioxid, a savas esőket okozó kén-dioxid, a nitrogénoxidok és a por – 
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egységnyi energiatermelésre [MWh-ra] vonatkozó fajlagos kibocsátását mutatja különböző 

erőműtípusokra (UNK 2010). 

 

59. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre különböző energiahor-

dozók alkalmazása esetén 
(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 

 

44. táblázat: Fajlagos emisszió összehasonlító értékei különböző erőmű típusok esetén (UNK 2010) 

Erőmű típus 

Fajlagos emisszió 
[kg/MWh] 

CO2 SO2 NOx Por 

Széntüzelésű 994 4,711 1,955 1,012 

Olajtüzelésű 758 5,442 1,814 – 

Gáztüzelésű 550 0,099 1,343 0,063 

Hidrotermális geotermikus (hévízzel együtt kitermelt gázok hatása) 27,2 0,159 0 0 

Bináris, EGS geotermikus 0 0 0 0 
 

2.7. A terhelés várható időtartama (MFGI) 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter koncessziós 

szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alka-

lommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. A Bá-

nyatörvény 14. § (1) szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-

kutatási, illetve geotermikus-energia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási 

időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével meghosszab-

bítható. 

A geotermikus energia felhasználásának időtartama számos tényező függvénye. Meghatá-

rozhatja az alkalmazott technológia, a beruházás közvetlen célja, az érintett térség mérete, gaz-

dasági-társadalmi fejlődése stb. Jelenlegi ismereteink szerint, a beruházás alapköltségeiből és a 

környezeti feltételekből kiindulva egy ilyen típusú tevékenység időtartamát 30–50 évre becsül-

hetjük. 

A HDR és EGS technológiák alkalmazása esetén a gazdaságos működés időtartamát követ-

kező módon javasoljuk becsülni. Tegyük fel, hogy az átlag ekvivalens porozitás 1% körüli. A 

2.1. fejezetben részletezett számítás alapján az egész hőmennyiség 98%-át maga a kőzet képvi-

seli, ezért nagyon fontos tényező, hogy a kőzet mekkora térfogatát tárják fel a repedések. Vé-

leményünk szerint az EGS technológia akkor lehet sikeres, ha a mesterséges repedésrendszer 

csatlakozik egy meglévő nagyobb, természetes rendszerhez. Természetes repedésrendszer hiá-

nyában, ha feltételezzük, hogy a kőzet csak körülbelül 50 méter sugarú körben repeszthető, 1% 

repedezettség (1% repedéstérfogat körülbelül 80 000 m
3
 térfogatot jelent 1 km fúráshosszra) és 

1000 l/perc termelés mellett körülbelül két hónap alatt teljesen le lehetne termelni a repedés-

rendszerben lévő hőmennyiséget. Ha ennek a helyébe az áramtermelés szempontjából már 
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használhatatlan szintre lehűtött vizet nyomjuk vissza, akkor ezzel ki is merül a teljes hozzáfér-

hető repedésrendszer hőtartalma is. 

A teljes, repedésekkel átjárt térfogat hőmérséklet-különbségből adódó teljes kinyerhető 

energiatartalmának a repedéstérfogatot kitöltő víz csak 1/50-ed részét képviseli. Ezért a példá-

ban szereplő teljes repedésekkel átjárt térfogatot az áramtermelés szempontjából már nem gaz-

daságos szintre (pl. 80 ˚C alá) körülbelül 8 év alatt lehetne lehűteni. Eközben természetesen 

csökken a kőzetváz hőmérséklete. Ha a fenti 1000 l/perc termelést 4 kút együttesen biztosítja, 

akkor a működés várható élettartama 30–35 év, mert ugyanakkora folyadékmozgást négyszer 

akkora térfogatban valósítunk meg. Ebből következik, hogy ha ennél hosszabb ideig tervezzük 

működtetni az erőművet, akkor jóval nagyobb kőzettérfogat hőtartalmát kell használni. Ezért 

szükség van minden olyan információra, amely a lokális szerkezeti (repedés) viszonyokra, 

szeizmicitásra vonatkozik. Ekkor számításba vesszük, hogy a hidraulikai rendszer valójában 

nem zárt, így az elhanyagolható konduktív (hővezetéses) hőáram mellett lokálisan számottevő 

lehet a konvektív (advektív) hőutánpótlás is (ami helyi vizsgálatokat igények). 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek (MFGI) 

A bányászati tevékenyéggel összefüggésben értelmezhető – alkalmazottakat, lakosságot 

egyéni és társadalmi, illetve épített és természeti környezetet érintő – kockázat a bányaveszély 

(veszélyes anyag/energia elszabadulás). 

A nagy veszéllyel járó anyag és/vagy energia elszabadulások következményei: 

 mérgező, robbanásveszélyes anyagok kiáramlása következtében toxikus hatás; rob-

banásveszély (pl. kén-hidrogén [H2S], szén-dioxid [CO2], metán [CH4]); 

 a nagyhőmérsékletű fluidum, gőz kiáramlásának élőlényekre gyakorolt égető hatá-

sa; 

 környezetszennyezéssel járó kitörések esetén a talaj, felszíni vizek és levegő terhe-

lése; 

 eső, lengő teher okozta ütközések miatti nagy anyagi kár; 

 teherviselő elemek stabilitásának elvesztése következtében nagy anyagi kár; 

 a kút elszerencsétlenedése; 

 alkalmazotti sérülések. 

 

A geotermikus kutatás és termelés legfőbb eszköze a mélyfúrás. Ezért fontos kiemelni az 

ehhez kapcsolódó legfőbb bányaveszélyeket is, így a kútkitörést, a tűzveszélyt és a robbanás-

veszélyt. A kutak kitörése többnyire a kutatás, esetenként a termelés, kútjavítás során követ-

kezhet be. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetekre, melyek rövid idő 

alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. 

A gyakorlat szerint ferde fúrások alkalmazásával védett, vagy lakott terület is megközelít-

hető, mivel nem védett területek felől elérhető a céltartomány. A kitörésveszély, illetve bárme-

lyik más, a fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezések jelentős része a fúrólyuk felszíni 

környezetéhez kötődik. 

Nagy kockázatot jelent a víz gáztartalma (gázkitörések), így fokozott figyelemmel kell eljár-

ni a létesítés és üzemeltetés során. A letermelt szénhidrogén-telepek, sőt az ipari szempontból 

meddő szerkezetek is tartalmazhatnak annyi gázt, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés, a geotermikus 

energia felhasználási módjának tervezésekor figyelembe kelljen venni mind biztonságtechni-

kai, mind gazdaságossági szempontból. 

A repesztéses rétegserkentés, illetve az EGS-technológia során végzett rétegrepesztések ki-

sebb földrengéseket válthatnak ki. A termelés–visszasajtolás során ugyancsak mikro-
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rengésekkel számolhatunk. Ilyen esetekben különös tekintettel kell lenni a lakott területeken 

esetlegesen bekövetkező rengések lakosságra és építményekre gyakorolt hatására. 

Rosszul palástcementezett fúrás lejuttathatja az ivóvízbázist képező rétegekbe a mezőgaz-

dasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvizekkel, közlekedéssel, vagy egyéb 

talajszennyező tevékenységgel kapcsolatos felszíni eredetű szennyezéseket, ezért azok is ve-

szélyforrásnak számítanak. A rosszul kiképzett fúrásoknál a mélyebb rétegek felől fluidum, gáz 

átfejtődés következhet be a sekélyebb rétegek felé. 

A geotermikus energia kiaknázásának további bányaveszélyei tulajdonképpen szorosan 

összefonódnak a kőzet- és víztestek, valamint a szénhidrogén-rezervoárok kölcsönhatásaival, 

amelyek a hosszú távú üzemeltetés során akár jelentősek is lehetnek. A geotermális rezervoá-

rok hidraulikai összeköttetésben lehetnek a közeli szénhidrogén-rezervoárokkal, ezért a terme-

lés során csökkenhet azok telepenergiája is. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a 

tevékenység jelentősen befolyásolhat (MFGI) 

A felszín alatti folyamatok elsősorban a tározó, illetve a harántolt kőzettestek mechanikai 

tulajdonságaitól függenek, így először röviden ezeket értékeljük. Ezt követően áttekintjük a 

lehetséges környezeti terheléseket, majd a vizsgálatot a felszíni hatásviselő környezeti elemek 

(természeti, alárendelten társadalmi) számbavételével zárjuk. 

3.1.1. A harántolt rétegek porozitás-viszonyai 

3.1.1.1. Az érintett medenceüledékek porozitási viszonyai 

Mivel a geotermikus energiatermelés elsősorban a felszín alatti környezetet érinti, legin-

kább ennek környezeti állapotával kell foglalkoznunk és csak másodsorban a várható felszíni 

hatásokkal. 

Magyarországon a geotermikus rezervoárok részben a porózus, permeábilis, főleg a Dunán-

túli Formációcsoport (korábban felső-pannóniai) homok- és homokkőrétegeihez, kisebb mér-

tékben a Peremartoni Formációcsoport (korábban alsó-pannóniai) homokos agyagos rétegeihez 

kapcsolódnak. A foltszerű megjelenésű alsó- és középső-miocén karbonátok csak lokális sze-

repet játszhatnak a geotermikus energiatermelésben. 

A pannóniai üledékek porozitása a kőzet fáciesétől, valamint az elszenvedett kompakciótól 

és cementációtól függ. Az Újfalui Homokkő Formáció homokképződményeit nagyobb várható 

porozitás és a homoktestek nagyobb összefüggése jellemzi, szemben a Szolnoki Formáció ho-

moktesteivel. A koncesszióra javasolt területre a pannóniai összlet homok betelepüléseinek 

teljes pórustérfogata
18

 (t) a következőképen változik: 

t = 46,5×exp(–0,00071×[h+450]) 

ahol t a totálporozitás %-ban, h a felszíntől számított mélység méterben. 

Ez alapján egy homoktest totálporozitása 2500 méter mélységben 6% körüli, effektív poro-

zitása
19

 kb. 3% körülire becsülhető, 2000 méteres mélységben pedig ugyanez 8% körülinek 

várható (az effektív porozitása 4% körülinek becsülhető). 

3.1.1.2. A kristályos alaphegységi kőzetek lehetséges porozitásviszonyai 

Feltételezhető, hogy a terület egy részének mély aljzatát kristályos kőzetek alkothatják. A 

kristályos összletek főként másodlagos repedésporozitással rendelkeznek. 1%-nál nagyobb 

pórustérfogat csak a mállási kéregben van,mely azonban az esetlegesen rátelepülő alapkong-

lomerátummal együtt jelentős térfogatú és jó permeabilitású tárolóképződmény lehet. A mállá-

si kéreghez kapcsolódóan a mélységgel csökkenő mértékben repedezett zónára is számítani 

lehet. Ez alatt, az üde kőzetben számottevő repedésporozitás már csak a szerkezetileg igénybe-

vett zónákhoz kötődhet, ahol 1% körüli természetes repedezettség feltételezhető, mely mester-

séges eszközökkel fokozható. A porozitás mesterséges növelésénél figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a feszültségviszonyok megváltoztatása mikrorengéseket generálhat. 

                                                 
18 Teljes pórustérfogat: totálporozitás. 
19 Effektív (vagy hatásos) porozitás: a pórustérfogatnak az a része, amelyben fluidum (folyadék vagy gáz)-mozgás lehetséges. 
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Az alaphegység felszínéhez köthető tárolóterek esetében a mállási zóna és az alapkonglo-

merátum alkotta rezervoár több kisebb, egymással gyenge hidraulikai kapcsolatban álló részből 

állhat. Ezeket a tárolótereket várhatóan a kristályos aljzatfelszíni lokális mélyedésekben fel-

halmozódott vastagabb alapkonglomerátum és az alatta kialakult nagyobb vastagságú mállási 

kérgek együttesen képviseli. 

A területen számba vehető mállottabb metamorfitok esetében a porozitás 0,5–2% közé te-

hető, becsülhető. 

Viszonylagos merevsége, repedeztethetősége miatt a gránit feltehetően alkalmas kőzet a 

HDR és EGS rendszerű geotermikusenergia-termelésre is. 

3.1.2. A harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége 

Az egyes felszín alatti képződmények szennyeződés-érzékenységéről olyan szennyeződés-

érzékenységi térkép, mint a felszíni képződményekről, még nem készült és érdemben nagy 

valószínűséggel nem is fog. Ezzel ugyanis azt állítanánk, hogy a hidrogeológiai rendszert min-

den részletében apriori ismerjük, ami biztosan nem igaz. 

A geotermális kutakkal harántolt rétegek szennyeződés-érzékenysége elsősorban azok po-

rozitásától, permeabilitásától és szorpciós kapacitásától (szennyeződés megkötési képességé-

től), valamint a képződmény méretétől, annak hidrogeológiai rendszerben betöltött szerepétől 

függ. A szennyeződés-érzékenység mértékének megállapítása alapulhat valós méréseken, vagy 

becslésen, mely a képződmény fizikai, kémiai tulajdonságait, elhelyezkedését és geometriáját 

veszi figyelembe. Első közelítésben, minél nagyobb egy adott réteg permeabilitása, annál na-

gyobb a szennyeződés-érzékenysége, mivel egy adott pontig rövidebb az elérési idő. Tisztázni 

kell azonban, mit értünk permeabilitáson, a jó kisléptékű permeabilitás ugyanis nem feltétlenül 

jelenti, hogy a nagyléptékű permeabilitás is kedvező. 

Ha vannak a területen termelőkutak, makro léptékben csak a hidrodinamikai tesztekből 

származó adatokat tekinthetjük valódi mérésen alapuló ismeretnek. Ilyennek számítanak az egy 

kút környezetének permeabilitási viszonyait vizsgáló kúttesztek és a kútinterferenciából szár-

mazó permeabilitási adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás-

becslések a magon mért permeabilitási adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mi-

vel feltételekhez kötött a kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jel-

lemző lokális adatunk van. 

Ha nincsenek megbízható hidrodinamikai tesztekből származó permeabilitási adataink úgy 

a fúrásból származó mélyfúrás-geofizikai-, és fúrómagvizsgálati adatokból származó perme-

abilitás szolgál a kőzet nagyobb térfogatát jellemző permeabilitás-becslés alapjául. A nagyobb 

térfogatot jellemző permeabilitásnál erősen számít a permeábilis kőzettest geometriája. Ez el-

sősorban a permeábilis térfogatrészek eloszlásától függ, másodsorban pedig a kőzettest alakjá-

tól. A kőzettestek alakja, összefüggősége nagymértékben függ a fáciestől, azaz magától a lera-

kódási környezettől. Például, a deltafront homoktestek várhatóan jobb hidraulikai kapcsolatban 

állnak egymással – a fácies jelentős horizontális kiterjedése következtében –, mint a csatorna-

szerű mélyedésekben lerakódó, szalagos megjelenésű zagyárüledékek. A kristályos aljzat fel-

színén kialakuló aquiferek kapcsolatrendszere elsősorban a mállási kéreg geometriájától függ. 

A képződmények szorpciós kapacitását, még fúrómagvizsgálatok birtokában is, az agyag-

tartalom és a várható mélységtől függő tömörödöttségből lehet becsülni. Ha nincsenek 

fúrómagvizsgálatok, de van olyan mélyfúrás-geofizikai mérés, amelyből agyagtartalmat lehet 

becsülni, akkor a mélységtől függő kompakció ismeretében elvileg becsülhető a szorpciós ka-

pacitás. Ha alkalmas mélyfúrás-geofizikai mérés sem áll rendelkezésre, de van szeizmikus mé-

rés, úgy a terület átlagos földtani felépítése és a formációk átlagos mélységfüggő tulajdonságai 

alapján becsülhető a szorpciós kapacitás. 
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3.1.3. A felszíni hatásviselő környezeti elemek 

A geotermikus energiatermelés a felszínt legkevésbé terhelő bányászati típusba sorolható. 

Feltételezve – a hő- vagy energiaveszteségek minimalizálása érdekében –, hogy a telephelyet 

valamely település szomszédságában fogják kialakítani, a legnagyobb mérvű környezet átalakí-

tás a telephely kialakításakor fog bekövetkezni. Ezen felül az építkezéshez igénybe vehető a 

már meglévő úthálózat, csővezeték kiépítése feltehetően főként a beépített területen fog történ-

ni, míg elektromos energia termelése esetén nyilván a legrövidebb úton az adott elektromos 

hálózatba történik a bekötés. 

Összességében tehát valószínűsíthető, hogy a beruházás már az építési szakaszban sem, 

üzemeltetése során pedig még kevésbé fog károsan hatni a természetes környezetre, ezen belül 

pedig az élővilág működési folyamataira. Ettől függetlenül a telephely kiválasztásánál nagy 

körültekintéssel kell eljárni. 

A létesítmény nem épülhet védett területen vagy azzal közvetlen érintkezésben, különösen 

nem vadvizes élőhely védőzónájában. A hely kijelölésénél nem csupán a területrendezéssel 

kapcsolatos munkálatokra kell gondolni, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy a környező 

ökoszisztéma hogyan reagálhat az üzemeltetéssel együtt járó, megnövekedő forgalomra. 

Országos jelentőségű mezőgazdasági terület esetén a telephely kiválasztásánál előtérbe ke-

rül a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény szabályozási rendszere. A tájérté-

kekre való tekintettel figyelni kell arra is, hogy mely településen milyen tájképileg, vagy mű-

emléki szinten védett épület körzetében nem lehet végrehajtani a beruházást. Nagy valószínű-

séggel a területrendezési tervek figyelembevételével, egy ipari park területe jelenti majd a he-

lyes választást. Ebben az esetben mind a természeti, mind az épített környezet terhelése mini-

malizálható. 

A közvetlen és közvetett hatások megadásához feltétlenül szükséges a területen megvalósí-

tandó beruházás pontos technológiai és műszaki bemutatása, a lehetséges meghibásodások és 

haváriák számbavétele. A tervezett beavatkozások a természeti környezetre, az élővilágra és 

ideértve az emberre (környezet–egészségügy) gyakorolt hatásának feltárása egy részletes hatás-

tanulmány keretein belül valósulhat meg, ami már túlmutat a terület érzékenységének vizsgála-

tán. 

Általában elmondható, hogy megfelelő kialakítás esetén egy geotermikus-energia-termelő 

üzem minimális környezeti terheléssel jár mind a szállítás és a tárolás, mind pedig a levegőtisz-

taság terén. A hulladékkezelés tekintetében az esetleg felszínre jutó és kibocsátandó víz sótar-

talma miatt nem kerülhet közvetlenül a természetes környezetbe. A csőben kiváló só – összeté-

telétől függően – ugyancsak problémát okozhat, akár veszélyes hulladékká is válhat. Ezekről a 

kérdésekről a kutatási stádium befejeztével, a kitermelési technológia kiválasztása után lehet 

érdemben dönteni. 

Meg kell említeni azt is, hogy a tevékenység sok szempontból pozitív hatást gyakorolhat a 

környezetére. Az érintett területen és vonzáskörzetében emelkedhet az infrastrukturális ellátott-

ság, illetve nőhet a foglalkoztatottság. Igaz, hogy a települések nagy részén számottevő az el-

öregedés, mégis a helyben, vagy közelben lévő munkahely jelentheti az elvándorlás csökkené-

sét. 

3.1.4. A tevékenység során fellépő környezeti terhelések 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szer-

kezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyezhetősé-

gére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en-

gedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet. 
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A koncesszióra javasolt területen – az ország más területeihez hasonlóan – a környezet 

számos elemét érinthetik a geotermikus kutatás és termelés főbb fázisai. Az alábbiakban vala-

mennyi környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra vonatkozó hatások 

várható nagyságát, vagy jelentőségét. A geotermikus kutatás és -termelés környezetre gyako-

rolt hatásának tárgyalásakor elöljáróban meg kell említeni, hogy ehhez a tevékenységhez kap-

csolódó fúráspontok rendszerint lakott területen kívül kerülnek kijelölésre. A tervezett fúrás-

pontok 300 méter sugarú környezetében általában nem található sem lakóépület, sem egyéb, pl. 

zajtól védendő létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelkedően nagy értékű mezőgazda-

sági területet, nemzeti parkot nem érintenek, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tű-

zik ki. 

Figyelembe kell venni, hogy minden fluidumbányászat velejárója, hogy nemcsak összekö-

tünk rétegeket – és vele az esetleges szennyező forrásokat is –, hanem még aktív (állandóan 

áramlásban levő) szállító közeget is biztosítunk hozzá. A kutatófúrások esetében a fúrás folya-

mata alatt elvileg szintén fennáll ilyen veszély, mivel azonban a cél az, hogy a fúrófolyadék ne 

hatoljon be a rétegekbe, ezért a fúrás közben áramoltatott öblítő folyadék csak baleset esetén 

jelent ilyen kockázatot. 

A geotermikus energiatermelésnél figyelembe veendő potenciális szennyező forrásokat két 

részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok összefüggnek-e a termelési tevékenységgel 

vagy sem. 

A hőtermeléssel, geotermikus tevékenységgel kapcsolatos legfőbb, környezetet veszélyez-

tető tényező maga a forró víz, amelyből lényegében a többi esetleges szennyezés következik. A 

forró vízből kiváló magas sótartalom szintén a termelésből következő közvetlen szennyező 

forrásnak számít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a termelő-

szintbeli vízkémiai összetétel megismerése. Fokozott ásványianyag-kiválás azonban úgy is 

létrejöhet, hogy csősérülés esetén jóval a termelőszint felett települő rétegből oldódik ki az 

anyag – elsősorban karbonát – és növeli meg a víz oldottanyag-tartalmát. Ez is szennyeződés 

veszély, hiszen a természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott eredetileg az a réteg 

nem számítana szennyező forrásnak. Többek között ez is indokolja a teljes harántolt 

rétegösszlet hidrogeológia tulajdonságokon túlmenő jellemzését. 

A cső falán a forró vízből kiváló anyagok esetenként lehetnek erősen radioaktívak is, amely 

szinte minden esetben a karbonáttal vagy szulfáttal (barit) kiváló radioaktív elem, főként rádi-

um, ezért a csőtisztítás során keletkező anyag is lehet veszélyes hulladék. Ebben az esetben 

sem a forráskőzet, amelyből a radioaktív alkotó származik, sem a közvetítő víz nem kell, hogy 

nagy koncentrációban tartalmazza azt, az esetlegesen tapasztalható nagy koncentrációjú lera-

kódás a folyamatos vízcirkulációnak köszönhető. Ha termálkristály forgalmazása is történik, 

akkor annak radioaktivitását is vizsgálni kell. 

A termeléssel összefüggő potenciális szennyező forrás a vízvisszasajtolás folyamata is, ami 

2500 m alatt több okból sem biztos, hogy az eredeti termelőréteget érinti. A rosszul megválasz-

tott visszasajtolás hozzájárulhat a fokozott termikus depresszió kialakulásához, miközben a 

vízutánpótlás akár zavartalan is lehet. Az ugyanabba a rétegbe való visszasajtolás fenntartja 

ugyan a nyomást, ugyanakkor a rendszer tervezettnél gyorsabb lehűtését okozhatja. 

A termeléssel össze nem függő, potenciális szennyező források lehetnek természetes erede-

tű földtani szennyező források, illetve felszíni eredetű szennyeződések. Vízbányászati szem-

pontból a legfőbb földtani szennyező forrás a szénhidrogének és az arzéntartalmú rétegek, ré-

tegvizek jelenléte. 

A geotermikus kutatás-termelés során a szénhidrogének jelenlétén azt a szénhidrogént ért-

jük, amely bekerülhet a termelvénybe, vagy a csövezés körüli gyűrűstérbe, ezért a harántolt 

rétegekben tárolt, vagy azzal hidrogeológiai összefüggésben levő rezervoárokban található 

szénhidrogén is potenciális szennyező forrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidro-

gén tározó szerkezetek is érdekesek, mert a maradék (reziduális) szénhidrogén-tartalom idővel 
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mobilizálódhat. Maga a termelvény tartalmazhat az oldott sókon kívül oldott gázokat is, példá-

ul a már említett szén-dioxidon kívül kén-hidrogént, mely a légkörbe kerülhet. 

3.1.5. Levegőtisztaság-védelem 

Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése várható az elérési utak építése, terep-

előkészítések, rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során, valamint ide sorol-

hatók a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével kapcsolatos esetleges szaghatások is. 

Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet a CO2 és a H2S ma-

gasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes értékeléssel és ezt követő 

gondos tervezéssel minimalizálható. A termelés idején a levegőminőség folyamatos monitoro-

zása és azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel biztosíthatják a kockázatok 

csökkentését. 

 

Jogi háttér 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében külön 

jogszabály állapítja meg a levegőterheltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint mér-

téke alapján az ország területét, – külön jogszabályban felsorolt –, légszennyezettségi agglome-

rációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet 5. melléklete határozza meg. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a 

kijelölt légszennyezettségi zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelölé-

sével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa adja meg. A kijelölt városok esetében a település közigazgatá-

si határát kell figyelembe venni. 

A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét A, B, C, D, E, F típusba 

kell besorolni. A zónák kijelölésénél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-

ban 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 ki-

bocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. sz. melléklete a zóna-

csoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

 

A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 

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 ha-

ladja meg; 

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

O–II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú 

célként kitűzött koncentráció értéket. 
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Az A, B és C besorolás a levegőszennyezettség egészségügyi határértéket meghaladó kon-

centrációt jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály szerint az A, B, C és 

D zónatípusoknál kötelező a helyhez kötött mérések alkalmazása a levegő terheltségi szintjé-

nek vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák és az 

indikatív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában modellezési tech-

nikák vagy az objektív műszaki becslés alkalmazása önmagában is elegendő. A talajközeli 

ózon minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra vonatkozik. 

A levegő minőségének vizsgálatát állami feladatként az Országos Légszennyezettségi Mé-

rőhálózat (OLM) rendszeresen méri és értékeli. A mérőhálózatot a Földművelésügyi Miniszté-

rium (FM) szakmai irányítása mellett a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 

működtetik, a hálózat adatközponti és minőségirányítási feladatait pedig az Országos Meteoro-

lógiai Szolgálaton (OMSZ) belül nevesített Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont (LRK) 

látja el. Az ország háttérszennyezettségét az OMSZ által működtetett mérőállomások mérik. 

Az OLM a szennyező anyagok levegőterheltségi szintjét folyamatosan mérő automata mé-

rőhálózatból a levegőminták kén-dioxid- és nitrogén-dioxid-tartalmát szakaszosan, laboratóri-

umban vizsgáló, manuális mérőhálózatból (RIV) áll. 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó részletes területi immissziós adatok hi-

ányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak a légszennyező-for-

rások (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, me-

zőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és értékelé-

se és a rendelkezésre álló RIV adatok alapján lehet megtenni. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet alapján megállapíthatjuk, hogy a Fertőd koncesszióra javasolt területtől mintegy 12–

13 km-re nyugatra helyezkedik el Sopron és környéke légszennyezettségi zónája, a terület 

északkeleti sarkától pedig mintegy 18 km-re Győr–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zóná-

ja. Ez a két légszennyezettségi zóna – figyelemben véve az uralkodó északnyugati szélirányt – 

Fertőd térségének levegőtisztaságát gyakorlatilag nem befolyásolja. 

Az Fertőd koncesszióra javasolt területnek és térségének légszennyezettség térképet a 

60. ábra mutatja be. 

A kijelölt légszennyezettségi agglomerációk és zónák közül Mosonmagyaróvár a 2. Győr –

 Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónába, Sopron és környéke a 11. kijelölt városok kate-

góriájába, míg a koncesszióra javasolt terület és térsége a 10. Az ország többi területe nevű 

zónába van sorolva. 

A fentiek szerint a koncesszióra javasolt területnek és térségének légszennyezetségi érték 

szerinti besorolását szennyező anyagonként az alábbi  45. táblázatban és 46. táblázatban foglal-

tuk össze. 

Mivel a fent említett városok a koncesszióra javasolt területtől távol helyezkednek el, a kö-

zölt adatokat csak tájékoztatásként ismertetjük. 

 45. táblázat: Győr–Mosonmagyaróvár– és Sopron légszennyezettségi zónája, valamint a Fertőd koncesszi-

óra javasolt terület (Az ország többi területe) légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. melléklete szerint, 1 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna kén-  

dioxid 

nitrogén-  

dioxid 

 szén-  

monoxid 

 szilárd  

(PM1020) benzol 
Talajközeli 

ózon 

2. Győr-Mosomagyaróvár F C F B E O–I 

11. Sopron F C E D E O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 

                                                 
20 PM10: 10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék. 



Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

110 

46. táblázat: Győr–Mosonmagyaróvár– és Sopron légszennyezettségi zónája, valamint a koncesszióra java-

solt terület (Az ország többi területe) légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. 

melléklete szerint, 2 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna PM10  

arzén 

(As) 

PM10 kadmi-

um (Cd) 

PM10  

nikkel (Ni) 

PM10 ólom 

(Pb) 

PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 

2. Győr-Mosomagyaróvár E F F F D 

11. Sopron E F F F D 

10. Az ország többi területe F F F F D 

 

 

 

60. ábra: A koncesszióra javasolt terület, valamint a Győr –Mosonmagyaróvár–, és Sopron térsége 

légszennyezettségi zónájának elhelyezkedése (a közigazgatási területek határai alapján) 

 

A mérések alapján megállapítható, hogy a koncesszióra javasolt területen és annak térségé-

ben: 

A PM10 (10 μm méret átmérőnél kisebb részecske) koncentrációja a levegőterheltségi szint 

felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). A PM10 –ben mért benz(a)-pirén (BaP) kon-

centráció a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 

van (D). 

A többi szennyező anyag koncentrációja a levegőterheltségi szint alsó vizsgálati küszöbét 

nem haladja meg; 

A Győr–Mosonmagyaróvár zónában valamint Sopronban és környékén: 

A nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja a Győr–Mosonmagyaróvár zónában valamint 

Sopronban és környékén a levegőterheltség a határérték és a tűréshatár között van (C). 

A szén-monoxid (CO) Sopron és környékén a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati 

küszöbe között van (E). 
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A PM10 koncentrációja a Győr–Mosonmagyaróvár zónában a levegőterheltségi szint határ-

értékét és a tűréshatárt meghaladja (B), Sopronban és környékén a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

A benzol és a a PM10 arzén (As) koncentrációja mindkét zónában a levegőterheltségi szint 

felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben meghatározott-

nak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva. 

A PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja mindkét zónában a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékélésére vezették be a légszennyezettségi index fogalmát. A 

légszennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 14/2001. (V.9.) KöM–EüM–

FVM együttes rendeletben és módosításaiban szereplő határértékek, illetve a 4/2011. (I. 14.) 

VM rendeletben szereplő határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által előírt 

módszerek szerint. 

Győr–Sopron–Moson megye településeinek légszennyezettségét a manuális és az automata 

mérőhálózat méri. A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért leg-

magasabb (legkedvezőtlenebb) indexű szennyezőanyag alapján határozzák meg.  

Az alábbiakban az automata mérőhálózat adatait ismertetjük. 

Az automata mérőhálózat adatai 

Az automata mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2011. és 2012. évi összesítő ér-

tékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” c. értékelései mu-

tatják be. (ÉLFO LRK Adatközpont 2012, 2013). 

Az értékelés a mérőállomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, valamint benzol 

szennyezőanyagok adataiból készült. 

A mérések a koncesszióra javasolt területen Győrben két helyszínen, valamint Sarródon és 

Sopronban történtek. Ezek közül a sarródi mérőállomás a koncesszióra javasolt terület nyugati 

határára esik (47. táblázat, 48. táblázat). 

 

47. táblázat: A 2012. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint Győrött, 

Sarródon és Sopronban. (OMSZ, 2013) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index A legmagasabb indexű 

komponens alapján* SO2 NO2 NOx PM10 Benzol CO O3 
Győr, Ifjúság Krt. kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2)) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Győr, Szent István út  kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Sarród  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – – jó (2) jó (2) 
Sopron  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

* Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a alattiak. 

   Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közöttiek. 
   Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80%-a és 100%-a közöttiek. 

   – nem történt vizsgálat. 

48. táblázat: A 2011. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint Győrött, 

Sarródon és Sopronban. (OMSZ, 2012) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index A legmagasabb indexű 

komponens alapján* SO2 NO2 NOx PM10 Benzol CO O3 

Győr, Ifjúság Krt. kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelő (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 
Győr, Szent István út  kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Sarród  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – – jó (2) jó (2) 
Sopron  kiváló (1) jó (2) kiváló (1) megfelelő (3) jó (2) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 

* Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a alattiak 

   Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közöttiek 
   Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80%-a és 100%-a közöttiek 

   – nem történt vizsgálat 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az automata mérőállomások által regisztrált lég-

szennyezettség-adatok indexei mind a Fertőd koncesszióra javasolt területen, mind Győrben, 
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illetve Sopronban a győri mérések alapján megfelelők, illetve jók. Ez alól kivételt képez a 

PM10 szálló por mennyisége, mely Győrött és Sopronban is csak „megfelelő”. 

 

A manuális mérőhálózat adatai 

A koncesszióra javasolt területtől a legközelebbi, soproni manuális mérőállomás is több 

mint 20 km-re található, ezért ezek adatainak ismertetésétől eltekintünk. 

Néhány szennyezőanyag kibocsátásának nagyságát, és a kibocsátás változását megyénként 

2005–2010 között, 61. ábra tartalmazza. 

 

 

61. ábra: Néhány szennyezőanyag kibocsátása (2010), és változása megyénként (2005-2010) 

(LAIR–Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) alapján 

 

Az emberi tevékenység levegőszennyező hatásának legfontosabb elemei az ipar, a mező-

gazdaság, a háztartási fűtés és a közlekedés 

Az országos emisszió térszerkezete az elmúlt években érdemben megváltozott. Az ipari te-

vékenységekből származó légszennyezés aránya csökkent, a háztartási tevékenységekből, első-

sorban a fűtésből származó kibocsátás sok területen a levegőminőség meghatározójává vált. 

Győr–Moson–Sopron megyében a kibocsátott SO2, NO2 és szálló por alacsony vagy közepes 

mennyiségű. 

Győr–Moson–Sopron megye levegőszennyezettségét alapvetően, a közúti forgalom és a la-

kossági fűtésből származó szennyező anyagok, az ipari üzemek emissziója és az általános hát-
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térszennyezettség befolyásolja. A lakosság tevékenységéhez kötődően a földgázhálózat gyors-

ütemű kiépülése számos előnye mellett (SOx, porszennyezés csökkenése) a nitrogén-oxidok 

kibocsátásának növekedésével járt együtt – egyéb technológiai jellegű kibocsátások elenyésző-

nek tekinthetők. 

Az utóbbi években az ipari eredetű emisszió is csökkenő tendenciát mutat, ami tovább fog 

javulni, a szigorodó szabályozás (az elérhető legjobb technika megkövetelése) eredményeként. 

Ezzel szemben a közlekedésből származó nitrogén-oxidok, szén-monoxid, por és szerves 

komponensek egyre nagyobb mértékben kerülnek a légtérbe, a térség tranzitjellegéből adódó 

nagyfokú igénybevétele és az országos átlagot meghaladó gépjárműsűrűség miatt. 

A közúti közlekedésből származó emisszió a kelet–nyugati tengely mentén – a nagymérté-

kű hazai és tranzitforgalom következtében – a legmagasabb, de szigetszerűen jelentős a nagy-

városok és közlekedési csomópontok környékén is. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy Győr–Moson–Sopron megye, és ezzel párhuzamosan 

a koncesszióra javasolt terület levegőminőségi helyzete jó, de Győr–Mosonmagyaróvár és 

Sopron térségében mérsékelten szennyezettnek számít. A motorizáció várható további erősödé-

se okán ez tendenciájában nem változik. 

 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

A PM10, a szálló és ülepedő por terheltségének növekedése elsősorban a termelőkút kutatá-

si, kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési 

utak építése, a terep-előkészítések, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a 

nehéz munkagépek általános használata. A kút építése során a mélyfúrásos tevékenységnél 

légszennyező hatást kizárólag a fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdekében, 

hogy a levegőtisztaság-védelem biztosított legyen, azaz a légszennyező anyagok mennyisége a 

megengedett határérték alatt maradjon, szükségesek a kivitelező által rendszeresen végrehajtott 

ellenőrző mérések. Az adatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az eredményeket el kell jut-

tatni a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez A megfelelő 

műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. 

A levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésé-

vel kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető ténye-

ző lehet a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes 

értékeléssel és ezt követő gondos tervezéssel minimalizálható. 

3.1.6. Zajhatás és rezgések 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) kormány-

rendelet 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. 

A szeizmikus kutatásokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során rövid ideig várható a zaj és 

rezgés szintjének kismértékű növekedése. 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 tevé-

kenységekhez tartozó szállítások kapcsán, azonban ezek együttes zajhatása sem számottevő. A 

próbatermeltetés során nem kell számottevő zajhatással számolni. Szükség esetén a zajterhelés 

csökkenthető a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A zaj és rezgések mini-

malizálását a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi területek térségében különös gonddal 

kell tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve a védelemre szolgáló idősza-

kokat is (pl. költési, vonulási időszakok). 
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A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépeknek és szállító-

eszközöknek 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 önkormány-

zattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

3.1.7. Talajvízre gyakorolt hatások 

3.1.7.1. Talajvíz mennyiségének és áramlási viszonyainak változása 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek védel-

méről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. A felszín alatti vi-

zekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön (3.2) fejezet részletezi. A koncesszióra 

javasolt területen tervezett geotermikus-kutatás, beleértve a fúrási tevékenységet is, nem lesz 

jelentős hatással az itt lévő sekély és porózus víztestek mennyiségi állapotára. A kutatás víz-

igényének, a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a térségben 

regionális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

3.1.7.2. Talajvíz minősége 

A koncesszióra javasolt területen tervezett geotermikus kutatás az itt lévő sekély víztestek 

esetében okozhat minőségi hatásokat. A felszínhez közeli vizekbe csak a talajon keresztül ke-

rülhetnek szennyező anyagok, de a biztonságos tárolás és anyagkezelés (fedett tároló betonla-

pon kialakítva), valamint a zárt rendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológia ezt megaka-

dályozza. 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 szemben a védelmet biztosítani kell. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésére 

és tárolására. Az olajbázisú és veszélyes anyagokat (barit- és klorid-tartalmú, illetve édesvíz 

diszperziós közegű) tartalmazó fúróiszapokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27. ) 

VM rendelet szerint 01 0505, illetve 01 0506-os hulladék kategóriába sorolják. Ezeknek a ta-

lajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (0–1800 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a fúró-

iszapból gyorsan képződő iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A fúrólyukba he-

lyezett béléscsövet a felszínig cementezve jön létre a cementpalást, ami teljesen elzárja egy-

mástól a vízadó rétegeket. 

A kutató és feltáró fúrások mélyítése során a csurgalék vizeket, a betonlapra esetlegesen ki-

folyó fúrási iszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer segítsé-

gével 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 olaj-

jal szennyezett (fáradtolaj) folyadékot az olajcsapdából összegyűjtve veszélyes hulladékként 

kell kezelni és elszállítani a fáradtolaj engedéllyel rendelkező átvevő telephelyre. 

A termelési időszakban hasonló problémákra kell felkészülni a termelő-, besajtoló-, likvi-

dáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 

szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária események esetére megfelelő kárelhárítá-

si terv kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett térségekben a 

hatásvizsgálat fontos részeként szükséges egy előzetes talajvíz-áramlási és vízminőségi értéke-

lés elvégzése. 

A vizsgált területet és annak 5 km-es környezetét érintő sekély porózus víztestek: 

– sp.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője, valamint a 
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– sp. 1.2.2 Rábca-völgy déli része. 

 

A területen található és azt érintő víztestek mindegyike vízmennyiségi szempontból jó álla-

potúnak tekinthető. Minőségi szempontból csupán a sp.1.2.1 víztest tekinthető gyenge minősé-

gi állapotúnak (felszíni diffúz nitrát szennyezés), míg a többi, sp.1.2.2, p.1.2.1, p.1.2.2 és 

pt.1.1, víztestek jó minőségi állapotúak. A tervezett tevékenység során fokozottan figyelembe 

kell venni, hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a jó állapotot a VGT célkitűzési 

alapján minőségi állapotra vonatkozóan 2027 utánra el kell érni. 

3.1.8. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vízhasználat biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, javí-

tására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, vala-

mint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradá-

sához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek minősége vé-

delmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 

A területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok a felszíni vizekre nincsenek 

számottevő hatással. A visszasajtolás, valamint a havária események esetére kiépített vésztáro-

zók következtében, nem várható a felszíni vizek hő- és kémiai terhelése. 

A tervezési stádiumban a potenciálisan veszélyeztetett területeken el kell végezni a felszíni 

vízfolyások előzetes állapotértékelését, tervet kell készíteni a felszínre kerülő, kedvezőtlen ösz-

szetételű vizek kezelésére, az ezzel összefüggő havária-tervvel együtt. 

A tevékenység során kialakítandó földutakról szennyezett víz csak megfelelő tisztítás után 

kerülhet felszíni vízfolyásokba. Kedvezőtlen összetételű víz felszíni befogadóba történő beve-

zetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az élővíz kezelőjének hozzájáruló nyilat-

kozata is szükséges. A vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák medrét, környezetét és az 

árvízvédelmi műveket érintő beavatkozás csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehetsé-

ges. A szabad vízfolyásokba szennyező- vagy az áramlást akadályozó anyagok nem kerülhet-

nek. A vízgazdálkodási szakfeladatok ellátását a tevékenység nem akadályozhatja, a parti sá-

von belül az építéshez szükséges anyagok és eszközök nem deponálhatók. 

A koncessziós tevékenység kizárható a 21/2006. (I. 31.) kormányrendelet 2. §-ában rögzí-

tett területeken (nagyvízi medrek, parti sávok, vízjárta, illetve fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek és nyári gátak védett területeinek kezelősávjai, illetve a helyi építési szabályzatban 

meghatározott védőtávolságok). A tevékenység nem folytatható a területen húzódó nyomvona-

las létesítmények védőtávolságán belül. 

3.1.8.1. A felszíni vizek mennyiségi viszonyai 

A koncesszióra javasolt területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a 

hidrológiai rezsimben változások nem várhatók. Más szóval; a fúrási tevékenység a felszíni 

vizekre nincs számottevő mennyiségi hatással. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és felszíni 

vízkitermelések fizikai zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési tevé-

kenységek során létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a vízgaz-

dálkodásban illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. Az elérési útvonalak 

tervezésénél a vízfolyások kereszteződésekor el kell kerülni azok megzavarását. Az ár-, vagy 

belvízveszélyes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell a munká-

latokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet számításba. 
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3.1.8.2. A felszíni vizek minősége 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A ter-

vezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszélyez-

tetett 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 kitermelt vízről esetleg leválasztott szén-

hidrogén és egyéb szennyeződések sorsáról az idevágó jogszabályok szellemében kell gondos-

kodni. 

3.1.9. Természetvédelem 

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) értelmében természeti te-

rületek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető 

természeti rendszerek és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai 

sokféleség fenntartható legyen. Bárminemű bányászati tevékenység tervezésekor figyelembe 

kell venni a tervezett koncessziós tevékenység lehetséges hatásait. A védett természeti terület 

állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni nem lehet. A ter-

melőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott térszín, illetve a közeli, érintett vagy ha-

táros területek védett értékeit (védett- és fokozottan védett fajok), valamint a kutatási területen 

található védelem alatt álló területeket, azaz: 

A) Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek 

1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: 

- nemzeti park, 

- tájvédelmi körzet, 

- természetvédelmi terület, 

- természeti emlék. 

2. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek: 

- ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok, 

- mesterséges üregek. 

3. A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek: 

- láp, 

- szikes tó, 

- kunhalom, 

- földvár, 

- forrás, 

- víznyelő. 

4. A törvény erejénél fogva védett („ex lege”) természeti értékek: 

- barlangok. 

B) Helyi jelentőségű védett természeti területek: 

1. Természetvédelmi terület, 

2. Természeti emlék. 

C) Országos ökológiai hálózat elemei. 

D) Nemzetközi jelentőségű védett természeti területek. 

1. Natura 2000 területek, 

2. Ramsari területek, 

3. Világörökségi területek, 

4. Bioszféra-rezervátum, 

5. Erdőrezervátumok, 

6. Európa Diplomás Területek. 
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A Tvt. részletesen foglalkozik a védett- és fokozottan védett élőlényekkel, valamint az A és 

B pontokban ismertetett országos és helyi jelentőségű védett természeti területekkel és érté-

kekkel. A C és D pontokban felsorolt országos ökológiai hálózat elemeivel és a nemzetközi 

jelentőségű védett területekkel csak érintőlegesen foglalkozik, ezekre külön jogszabályok vo-

natkoznak. 

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 16. § (2) bekezdése értelmében 

a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág ma-

radandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 

sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. A 20. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevéte-

lével kell folytatni. A (2) bekezdés értelmében a bányászati tevékenység folytatása alatt előke-

rült természeti érték megóvása érdekében – a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére – a 

bányafelügyelet a bányászati tevékenységet korlátozhatja, vagy megtilthatja, illetőleg a bánya-

telket módosíthatja. Az 52. § (3) értelmében a feltárt védett ásványokat, földmaradványokat az 

igazgatóságnak be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a mentést. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 314/2005. (XII. 25.), a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel összevetni. Amennyiben valamely munkafázis a 

rendelet 1–3. sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonatkozó engedé-

lyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

Az egyes védett és nem védett, de természetközeli területek egységes funkcionális rendsze-

re, az egyes elemek összekapcsolódását biztosító eszköz az Országos ökológiai hálózat. Első-

sorban a természeti értékek megőrzésében betöltött ökológiai szerepe miatt külön is említést 

teszünk erről a rendszerről. Az ún. magterületek többnyire más kategóriáknál tárgyalt területe-

ket foglalnak magukba, a kistérség esetében részben védett természeti területek, részben Natura 

2000 hálózat elemeivel átfedésben helyezkednek el. 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 jelen-

tőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt térségben a koncessziós tevékenységet a kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet csak végezni. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) kormányrendelet hirdeti ki a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket és a 

területeken előforduló, közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű 

élőhelytípusokat, illetőleg fajokat, valamint megállapítja ezek megőrzéséhez szükséges előírá-

sokat. A Natura 2000 hálózat esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és (2) 

bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 

elő. Ha a tevékenység károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt 

vagy azok élőhelyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. Kutatási tevékenység 

Natura 2000 területeken csak a már meglévő földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd 

burkolatú út nem létesíthető. Nem megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert 

kell választani, amely nem jár a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza 

a védett vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a 

kijelölés céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhe-

lyezkedését és meg kell határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem foly-

tatható. 

Amennyiben ramsari területen történik a beruházás, úgy az 1993. évi XLII. törvény előírá-

sait kell figyelembe venni. Világörökségi helyszínek területén történő igénybevétel esetén a 

2011. évi LXXVII. törvény az irányadó. A bioszféra rezervátumok és az erdőrezervátumok 
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védelme, kijelölése beépült a magyar jogrendbe, előbbit a Tvt. 29. § (1), (2) és (4) bekezdése, 

utóbbit a 29. § (3) bekezdése taglalja. 

Mindenképpen figyelembe kell venni azt a megállapítást, hogy a bányaüzem korábbi kör-

nyezeti hatásvizsgálata szerint a tervezett koncessziós tevékenység a növényzetben érzékelhető 

változást nem fog okozni, viszont kihatással lesz az erdő állatvilágára (VASS et al. 1988). A 

tervezéskor továbbá figyelembe kell venni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. és a kör-

nyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvények előírásait is. Vala-

mint a környezeti hatásvizsgálatokról szóló jogszabályokat, így kiemelten a környezeti hatás-

vizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás 

részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) kormányrendeletet, valamint a környezeti ha-

tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) kormányrendeletet. 

Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi hatósággal és 

az MFGI kijelölt szakértőivel a közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

3.1.10. Tájvédelem 

A tájvédelem témakörének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, az Eu-

rópai Tájegyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény tartoznak. Az általános táj-

védelem jogszabályi alapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § 

és 7. §-ban foglalt általános előírások, amely alapján a tájvédelem a tájak esztétikai és funkcio-

nális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és egyedi 

tájértékek megismerése, megőrzése, helyreállítása, valamint a tájak működőképességének 

fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következők: a tájhasználat lehetőségeinek 

(tájpotenciál) hosszú  távú megőrzése a természeti erőforrások helyre nem hozható pusztításá-

nak megakadályozásával; a tájkarakter megőrzése, ami magában foglalja a tájképvédelmet is; 

valamint az egyedi tájértékek védelme 

A Tvt. mellett a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihir-

detéséről szóló 2007. évi CXI. törvény is tárgyalja a témát, amely szerint a táj védelme a táj 

jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi ér-

tékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek 

jellemző összetétele adja. 

A tájvédelmi tevékenység így nem korlátozódik a védett természeti területekre. A tájvéde-

lem alapvető célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során megőrizze 

a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát. 

A tájpotenciál a táj adottságainak összességében rejlő hasznosítási lehetőség, amely egy-

részt a természeti tájalakító tényezők változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékenysége 

következményeként megváltozhat (CSIMA 2008). 

A táj terhelhetősége alatt a tájnak olyan mértékű igénybevételét értjük, amely mellett a 

növényzet, az állatvilág, a vizek, a levegő és a talaj, illetve ezeknek az élő és élettelen elemek-

nek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem károsodik 

(CSIMA 2008). A tájterhelhetőségi vizsgálat során meg kell állapítani azt, hogy a tervezett bá-

nyászati tevékenység milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett és a nem 

védett tájelemek, elemegyüttesek állapotára. 

Figyelembe kell venni a 2003. évi XXVI. törvényben kihirdetett Országos Területrende-

zési Terv (OTrT) Országos Ökológiai Hálózat övezete mellett az Országos és térségi jelentő-

ségű tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásait, valamint az érintett térségek, megyék 

területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának tar-

talmait, tilalmait. 
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A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei területren-

dezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel (OTrT 11. §). 

 

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok 

 Országos ökológiai hálózat övezet: bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szem-

pontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet (13. § [2]). 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (13/A § [2]). 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (14. § [2]). 

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Az övezetben bányászati tevékeny-

séget a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni 

(14/A § [4]). 

 Világörökségi és világörökségi várományos terület: új külszíni művelésű bányatelek 

nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető (14/B § [2] 

b). 

 

A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

 Magterület övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglé-

vő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 17. § [6]). 

 Ökológiai folyosó övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 18. § [5]). 

A bányák az eredeti tájkaraktert meghatározó természeti adottságokat a legtöbb esetben 

visszafordíthatatlanul módosítják. E tényező szempontjából tehát a bánya, bányanyitás a tájka-

rakter kedvezőtlen eleme. Emellett a (külszíni) bányák által okozott tájsebek, a megváltoztatott 

felszínek esztétikai szempontból jelentenek negatív hatást. 

A bányászat által kialakított új terepformák, az esetlegesen, újonnan megjelenő vízfelület 

és az ahhoz kötődő újrahasznosítási formák a legtöbb esetben döntő módon megváltozatják a 

tájat. A bányát magába foglaló táj típusa, területhasználata módosíthatja a tájképi adottságokat, 

ezáltal a bánya tájkarakterben betöltött szerepét. 

A külszíni bányászatból adódó terhelések lehetséges következményei: élővilág, illetve élő-

hely teljes megsemmisülése a bányaterületen; élővilág zavarása (por, zajszennyezés, pionír és 

inváziós fajok terjedése stb.) a hatásterületeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidrológi-

ai jellemzők módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és vizes 

területek kiszáradása stb.). Mélyművelésű bányászat esetében a felszínen elhelyezkedő üzem-

részek terhelései mellett a bányászatnak a terepfelszínt nagy területen módosító hatásaival (pl. 

roskadás, süllyedés) kell számolni. Kőolaj- és földgázkitermelésnél a nyersanyag geológiai 

elhelyezkedéséből következően főként a felszíni létesítmények okozhatnak terheléseket. Min-

den bányászati tevékenységnél közös az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a feltáró és 

szállító utakon zajló forgalom által okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól függően, de leg-

inkább a természeti tényezők módosulnak, de döntő változás következik be a tájszerkezeti- és 

tájképi tényezők esetében is. Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos beruházások 

(feldolgozóipar, erőmű, szállítóvezetékek és útvonalak stb.) is jelentősen befolyásolhatják a 

tájszerkezetet és a tákaraktert. A bányászat felhagyását követő újrahasznosításnak is nagy a 

szerepe a tájszerkezet alakításában. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek táj-

szerkezetet döntő módon is meghatározhatják (pl. lakó, ipari vagy rekreációs hasznosítás). Az 

utóhasznosítással összefüggésben a tájgondozás (kezelés, fenntartás, illetve maga a tájhaszná-
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lat) megvalósulása, vagy hiánya szintén befolyásolja a tájkaraktert egyrészt közvetlenül, más-

részt a tájképi tényezők módosításával (CSIMA et al. 2003). 

Az 1993. évi XLVIII. évi Bányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentáció-

ja csak a tájrendezési előterv dokumentációjával együtt kerülhet előterjesztésre és 3 év után a 

végleges tájrendezési tervet is kötelezően el kell készíteni. A Bányatörvény 36. § (1) értelmé-

ben 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 álla-

potba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (tájrendezés). 

3.1.11. A termőföld védelme 

A termőföldet érintő tevékenységek szabályozásával alapvetően a 2007/CXXIX., a termő-

föld védelméről szóló törvény (továbbiakban: Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és meg-

valósítási 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 lehe-

tőleg rosszabb minőségű 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 meg-

kezdése 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. 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 

130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfelelő-

en. A kitermelt humuszos réteg megfelelő elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre vonatko-

zó előírásokat a Tvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a kör-

nyező területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő hulladék-

tárolást pedig a Tvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a meg-

bontott, 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 szállítá-

sáról gondoskodni kell. 

3.1.12. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az erdő-

gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell figye-

lembe venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-

ges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő meglétét az 

Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevékenység 

megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell szerezni 
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az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsolódó, az Evt. 

40. § (3) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell engedélyeztetni, a 

szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 

ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-

nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. 5000 m
2
-t meghaladó mértékű 

igénybevétel esetében csereerdősítést kell végezni. A törvény rögzíti az erdőterv-módosítási, 

fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű rögzíte-

ni. 

3.1.13. Egészségvédelem 

A tervezett koncessziós tevékenység a zaj- és rezgéshatásokon, a levegő minőségén keresz-

tül jelenthet hatást az emberi egészségre, azonban kellő tervezéssel, ütemezéssel, ezek elkerül-

hetők. Esetlegesen vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos monitoring-mérések bevezetése 

is szükséges lehet. 

A konkrét kutatási, építési, létesítési termelési, szállítási tevékenység megkezdése előtt az 

érintett lakossággal való konzultáció szükséges. Ennek előfeltétele az idejében történő megfe-

lelő tájékoztatás, melyet egy előzetes tervben, a „közvélemény tájékoztatási és konzultációs 

terv”-ben kell rögzíteni. A természetvédelemben, 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 fordulhat elő és ugyanakkor lakosságot is 

érinthet, ún. havária-tervet kell kidolgozni, amit az érintettekkel ismertetni és megvitatni szük-

séges. 

3.1.14. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) alapján az örök-

ségvédelem hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a 

kulturális javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szerve-

zetre kiterjed. A kulturális örökség ingatlanelemei két csoportra bonthatók a régészeti örökség 

(régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek, régészeti emlékek) és 

a műemléki értékek (műemléki védettség alatt álló építmények, kertek, műemléki környezetek, 

temetők és temetkezési emlékhelyek). Ugyancsak a Kötv. rendelkezik az emlékhelyek (nemze-

ti, történelmi és kiemelt nemzeti emlékhelyek) védelméről. 

A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyez-

mény szerinti Világörökségi Listára felvett területekkel kapcsolatban a világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvény az, amely a világörökségi, világörökségi várományos helyszínek és 

azok védőövezetének használatát szabályozza. Világörökségi vagy világörökség várományos 

területté csak kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület nyil-

vánítható. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelye-

ket, a kormányrendeletben meghatározott esetekben, el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, 

védőterületeikre és a műemlékekre vonatkozó közhiteles nyilvántartást a Forster Gyula Örök-

ségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezeti, a szükséges adatok innen kérhetők le. Az 

adatbázis folyamatos bővülése miatt a létesítmények előkészítése során általában a Kötv 20/A 

§-a szerinti előzetes régészeti dokumentációra, vagy ennek megfelelő örökségvédelmi hatásta-
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nulmányra 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 

az illetékes örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban egyeztetni ajánlott. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során az MBFH-ról szóló 267/2006. (XII. 20.) kormány-

rendelet 2. melléklet 11. pontja alapján a területileg illetékes Járási Építésügyi és Örökségvé-

delmi Hivatalt szakhatóságként kell bevonni. 

Nagyberuházásnak minősülő beruházás esetében, ha régészeti tanulmány még nem készült, 

a Kötv. 20/A § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított ré-

gészeti lelőhelyeken 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkával jár, a régészeti örökség és 

a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) kormány-

rendelet (Kr.) 2. § (1) pontja értelmében a területileg illetékes járási hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala hatóságként engedélyez. 

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 megelőző régé-

szeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság határozza meg a Kr. 30. §-a figyelembe 

vételével. A feltárások rendjét a Kötv. Kr. szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban 

felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó. 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy régészeti lelet kerül elő a kivitelezés so-

rán a Kötv 24. §-a értelmében ún. mentő feltárást kell végezni régészeti lelőhelynek nem minő-

sülő területen is. (Mivel megfelelő technológiák léteznek viszonylag nagy területek régészeti 

szempontú, bolygatásmentes átvizsgálására, az ilyen esetek kellő körültekintéssel nagyrészt 

elkerülhetők.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és területrende-

zési 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 koncesszióra 

javasolt területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve 

elvégezni a helyszíni egyeztetést az illető önkormányzattal is. 

A Kr. 13. § (2) bekezdése alapján lehetősége van a beruházónak előzetes szakhatósági ál-

lásfoglalást kérni az illetékes járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivataltól régészeti lelőhe-

lyet, régészeti védőövezetet, műemléket, műemléki területet vagy világörökségi területet illető-

en. 

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során előnyben részesíteni a zártrendszerű, 

iszapgödör-mentes fúrási technológiát. 

A koncesszióra javasolt területre eső örökségvédelem alá eső objektumokat (I–II. kategó-

ria) a 49. táblázat mutatja be. A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is 

az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanok szerepelnek a 191/2001. (X. 18.) kormányren-

delet alapján. 

49. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok a koncesszióra javasolt területen: I–II. kategória 

Győr–Sopron–Moson megye I. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Fertőd 3596 Bartók B. u. Volt Esterházy-kastély 

Fertőd 3599 Bartók B. u. Híd 

Fertőd 3598 Bartók B. u. Magtár, volt Marionett-színház 

Fertőd 3597 Bartók B. u. 1. Egykori őrségépület 

Fertőd 9939 Bartók B. u. 2. Áruház, egykori őrségépület 

Fertőd 3600 Fő u. Szálloda és vendéglő 

Fertőd 3603 Gábor Á. u. Internátus 

Fertőd 3604 Madách I. sétány 1. Tanácsház, ún. Muzsikaház 

Fertőd 3605 Madách sétány Konzervüzem, volt lovarda 
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Győr–Sopron–Moson megye II. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Fertőszentmiklós 3635 Szent István u. R. k. templom 

Fertőszéplak 3649  R. k. templom 

Fertőszéplak 3655 Hősök tere 3. Magtár, volt Széchenyi-kastély 

Fertőszéplak 3656 Nagy Lajos u. 31. Lakóház 

Fertőszéplak 3657 Nagy Lajos u. 33. Lakóház 

Fertőszéplak 3658 Nagy L. u. 35. Lakóház 

Fertőszéplak 3660 Nagy L. u. 37. Lakóház 

Fertőszéplak 3662 Nagy L. u. 39. Lakóház 

Fertőszéplak 3664 Nagy L. u. 43. Népművészeti alkotóház 

Kapuvár 3692 Fő tér Múzeum, volt Esterházy-kastély 

 

A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal 

ellátott ingatlanok szerepelnek a (191/2001. (X. 18.) kormányrendelet) alapján. 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezi. Az épített környezet alakí-

tásáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek feltárása, 

számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a 

települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek szakmai szabályait 

a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi területi védelem (tele-

pülésszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, műemléki környeze-

tet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és annak földrészlete, szo-

bor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos országos szinten nem készült 

olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonlatosan a helyi művi értékeket 

is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan szabályokat kell előírni, mely egyrészt megvédi 

a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a környezetüket segítve az egységes tele-

püléskép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

Sajnos Győr–Moson–Sopron megye műemlékjegyzéke nem áll rendelkezésünkre. 

 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben azon megállapított övezet, amelybe a 

világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 

szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 

feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, és amelyeket Magyarország, mint részes állam 

nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 

jelöltek legyenek. 

BATrT törvény a lehatárolt területet, mint a világörökségi területek lehatárolása során vizs-

gálat alá vonható területet határozta meg, amelyen belül kell keresni a távlati világörökség 

magterület és puffer-terület határait. 

A koncesszióra javasolt terület világörökség- és világörökség várományos területének öve-

zetét a 62. ábra mutatja be. 
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62. ábra: Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete a koncesszióra javasolt területen és 

térségében 

(A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi osztálya 2013 nyomán) 

 
Világörökség és világörökség-várományos terület tekintetében Győr–Moson–Sopron megye – 

köszönhetően változatos tájképi és épített környezeti értékeinek – országos összehasonlításban 

is előkelő helyet foglal el. Területét két világörökségi helyszín (a Pannonhalmi Bencés Főapát-

ság, és a Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj), valamint egy világörökség-várományos terület (a ró-

mai limes magyarországi szakasza) is érinti. 

A koncesszióra javasolt területre a világörökségi helyszínek közül a Fertő-Neusiedlersee 

kultúrtáj esik, mely a területnek hozzávetőleg 35 %-át fedi le. 

 

Régészeti lelőhelyek 

A lelőhelyek értékük szempontjából a Kulturális Örökségek védelméről szóló törvény 

(Kötv.) megkülönböztet általános, területi és országos védelem alatt álló lelőhelyek. A nyilván-

tartott régészeti lelőhelyek Kötv. erejénél fogva általános védelem alatt (Kötv. 11. §). A védett 

lelőhelyek esetében egyedi jogi aktussal, miniszteri döntéssel történik a védetté nyilvánítás, a 

jogszabály ebben az esetben régészeti védőövezetet is kijelölhet, illetve állami elővásárlási 

jogot is megállapíthat a védett ingatlanra. A kiemelten védett lelőhelyek országos védelemben 

részesülnek. Fokozottan védettek azok a lelőhelyek melyek tudományos jelentősége megálla-

pítható és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bírnak (Kötv. 13. § [4]). 

Régészeti szempontból nagy jelentőségűek az egykori földvárak és a kunhalmok, melyek a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint ex lege védettek. 

A koncesszióra javasolt területen egy földvárat, és öt kunhalmot vettek nyilvántartásba (63. 

ábra, 1. melléklet). 
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63. ábra: A koncesszióra javasolt területen és térségében nyilvántartásba vett földvárak és kunhalmok 

(A Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.  

közreműködésével) 

3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestek-

re, ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, 

a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országha-

táron átnyúló hatások bemutatása (MFGI, NeKI, OVF) 

3.2.1. Hatások a geotermikus rezervoárokban 

A Fertőd koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus re-

zervoárjait a kristályos aljzat repedezett zónáiban találjuk, de az itteni alaphegység felszínéhez 

közeli más, jobb permeabilitású kőzettani egységek, illetve esetenként az alaphegységet átjáró 

zúzottabb zónák is szerepet kaphatnak. 

Aljzatból származó vízkémiai elemzés nem áll rendelkezésre a területen és annak 5 km-es 

környezetében. 

A geotermikus energiahasznosítás esetében olyan kitermelő és visszasajtoló kútpárokkal, 

kútcsoportokkal kell számolni, melyek esetében az adott rezervoárból termelt víz, – hőjének 

felszíni hasznosítása után, – visszakerül az adott rezervoárba. A visszasajtolásnak meg kell 

felelnie a 219/2004. kormányrendeletben előírtaknak. A visszasajtolás azt is jelenti, hogy a 

rezervoár vízháztartása nem változik, a nyomásszintek változása pedig elsősorban a termelő-

visszasajtoló kutak néhány kilométeres körzetén belül marad. 

Az EGS rendszerek hidraulikus rétegrepesztéssel kialakított „mesterséges” rezervoárjaiban 

lévő hatások várhatóan más rezervoár-hasznosítót nem érintenek majd (2.2.2.2. fejezet). 

A víztestek állapotát tekintve az EU Víz Keretirányelve (VKI), valamint az arra épülő hazai 

jogszabályok előírják, hogy azokon a víztesteken, ahol a jó állapot fennáll, azt biztosítani és 

fenntartani szükséges. A területet érintő termálvíztest (pt.1.1) mind mennyiségi, mind minőségi 

állapota jó minősítésű. Ugyanakkor a víztest védelmének érdekében az egyedi hatásvizsgálatok 
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mellett a regionális vizsgálatok elvégzése is nélkülözhetetlen, valamint a kitermelt és energeti-

kailag hasznosított termálvíz visszasajtolása alapvető fontosságú. 

A terület és annak 5 km-es környezetén belül több (termál)kút található, gyógyászati, fürdő 

(Fertőd, Kapuvár, Petőháza) és ásványvíz (Hegykő, Röjtökmuzsaj) célú hasznosítással is, így 

figyelembe kell venni e létesítmények kijelölt és/vagy tervezett védőidomait. A geotermikus 

hasznosítások tervezésénél erre fokozott tekintettel kell lenni. A hatásvizsgálat során tehát 

hangsúlyt kell fektetni a terület geotermikus hasznosításánál a közeli fürdőhasznosítások kútja-

ira gyakorolt hatásra. A geotermikus hasznosítás a területen nem károsíthatja semmilyen mó-

don a környék gyógy- és termálfürdő valamint egyéb célú termálvíz hasznosításait. 

3.2.2. Hatások a geotermikus rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a ter-

melő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a geotermikus hasznosításnak. Mások a haszno-

sítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő kutak, tartalékkutak, ko-

rábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő szénhidrogén-kutak. Ezek a kutak a létesítésük 

során, esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások következtében po-

tenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, elszennyezhetik az ivóvízbázisok 

termelt rétegeit (a területen több üzemelő sérülékeny, és környezetében több távlati vízbázis 

található), veszélyeztethetik a porózus víztestek jó minőségi állapotának fenntarthatóságát. A 

fennálló kockázat miatt az ivóvízbázisok külső védőterületén kerülni kell a kitermelő valamint 

monitoringobjektumok létesítését. Erre vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslé-

sek adhatók a rezervoárban és a felette lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk 

(nyomásszintek, hőmérsékletek, sótartalom, gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hid-

raulikai paraméterek) alapján. 

A geotermikus energia kitermeléshez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell folytatni, hogy 

a meglévő termálvíz-hasznosítások hozamai és vízhőmérsékletei továbbra is fenntarthatóak 

maradjanak. Az Fertőd koncesszióra javasolt terület 2500 méteres mélység alatti rezervoárjai 

hidraulikailag feltehetően nem kapcsolhatók az említett porózus termálvíztesthez. 

 

Vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani az üzemelő víz-

bázisokra települt vízműkutak védőövezetében történő munkálatokra. A területen 4 db, 5 km-es 

környezetében további 10 db üzemelő ivóvízbázis található, ezek közül 2/5 sérülékeny, 2/3 

bizonytalan és 0/2 nem sérülékeny. Befejezett diagnosztikával 2/3 vízbázis rendelkezik, ezek 

közül 2 sérülékeny vízbázis diagnosztika történt, míg 1 vízbázis esetén a diagnosztika folya-

matban van. A területen 3 vízbázis esetén végeztek veszélyeztetettségi vizsgálatok, mely víz-

bázisok közepesen veszélyeztetettek a belterület és mezőgazdasági területek arányának követ-

keztében. Ezen felül a területen 3 gyógyvízkút (Kapuvár, Petőháza), 5 km-es környezetében 

egy ásványvízkút található, Röjtökmuzsajon. 

A védőövezet kialakítására vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 

3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyeződésektől és ron-

gálástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése fogal-

mazza meg. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a kormány-

rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázisok hidrológiai 

„A” védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felül-

vizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető, „B” védőöveze-

ten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve 

ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető. Ez utóbbi 

vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb 
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tevékenységre. Fúrás, vagy új kút létesítése belső védőövezeten tilos, külső védőövezeten va-

lamint felszín alatti vízbázisok védőövezetein ugyancsak a korábban ismertetett előírásoknak 

megfelelően kell eljárni. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező magas hőmérsékletű fluidumokat, vizet, gőzt, gázt csővezetéken az ener-

giahasznosítási egységekhez vezetik. A fluidumokat esetenként szétválasztják, kémiai anya-

gokkal kezelik, majd a lehűlt vizet esetenként tovább szűrik, esetleg tárolják, majd a besajtoló 

kutakhoz vezetik. Normál „üzemmód”-ban nem kell más hatással számolni a környezetben, 

mint ami az erőmű létesítéséhez, építkezéseihez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra 

fel lehet és kell is készülni, melyek közül a fő problémát a felszíni vízfolyásba jutó magas hő-

mérsékletű és oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek okozhatják. Arra a valószínűleg 

ritka eseményre, amelyet a Fertőd térségi hasznosítás esetében az említett kedvezőtlen összeté-

telű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, célszerű ideiglenes fel-

színi tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő víz kezeléséről gondos-

kodni. Ebből a szempontból a koncesszióra javasolt terület esetében különösen érzékenynek 

kell minősíteni a Fertő–Hanság Nemzeti Park, a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Natura 2000, 

illetve egyéb védelem alatt álló részterületeket, különös tekintettel a felszín alatti víztől függő 

ökoszisztémákra, ám mint említettük, megfelelő felszíni átmeneti vésztározó létesítésével az 

ilyen jellegű szennyezés elkerülhető. Különösen érvényes ez a területet érintő vízfolyások ese-

tére, mivel azok a Duna részvízgyűjtőjéhez tartoznak (Rábca és Fertő). 

Annak ellenére, hogy az EGS-rendszerek még világviszonylatban is csak kísérleti stádium-

ban vannak, meg kell említeni, hogy a koncessziós területen az alaphegység üde része megfele-

lő hőmérséklet-tartományban elvileg alkalmas lehet ilyen rendszer kialakítására. Ebben az 

esetben ha a létesítés során alkalmazott rétegrepesztésekhez használt, finomszemcsékkel és 

kémiai additívokkal kezelt repesztő víz ismét felszínre jut, akkor azt megfelelő tárolás és keze-

lés után lehet csak a felszíni befogadóba engedni. 

Az EU Víz Keretirányelve szerinti védett területek esetében, különösen érzékeny ökoszisz-

témák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett hasznosítás áthelyezésére is szükség lehet. 

Ugyanez a helyzet, ha a geotermikus erőmű sérülékeny vízbázis közelében helyezkedik el, ez 

esetben a 123/1997. (ivóvízbázisok védelméről szóló) kormányrendeletnek megfelelően kell 

eljárni a létesítést megelőzően. A területen és környezetében több felszíni szennyeződéstől vé-

dett és sérülékeny üzemelő ivóvízbázis található. A védelmükről szóló 123/1997. (VII. 18.) 

kormányrendelet a felszín felől érkező szennyeződésekkel foglalkozik, a védőterületek kialakí-

tása is erre vonatkozik. Azonban a vízbázisok csupán egy része rendelkezik védőidomokkal, 

ezek, és egyes vízbázisoknál jelenleg becsléssel, számítással megállapított védőterületek és 

védőidomok figyelembe vétele különösen fontos az esetleges alsóbb rétegekből érkező szeny-

nyeződések kivédése érdekében, a tervezés során ezért az előzetesen, még hatóságilag ki nem 

jelölt védőterületeket és a potenciális védőterületeket is számításba kell venni. 

A területen található országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

hálózat részét képező területeken a kutatási és kitermelési munkálatok kerülendők. A természet 

sérülésének megelőzése érdekében minden tevékenységet már az egyes munkafolyamatok ter-

vezési szakaszaiban egyeztetni kell a természeti érték kezelőjével, az illetékes Nemzeti Park 

Igazgatósággal (Fertő–Hanság Nemzeti Park). 

3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások 

Figyelembe kell venni azonban, a vizsgálati terület által érintett víztestek mindegyike 

(sp.1.2.2, sp.1.2.2, p.1.2.1, p.1.2.2, pt.1.1) Ausztriával határral osztott víztestek is egyben. A 
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terület ICPDR szinten kiemelt víztestaggregátumot ugyan nem érint, ugyanakkor megjegyzen-

dő, hogy a területen folyó kutatások alapján javaslat készült új, határon átnyúló víztestek kije-

lölésére. 

A kutatások tervezésénél ezért különös gondot kell fordítani az esetlegesen a határon átter-

jedő hatások vizsgálatára. A kutatási terveket, a termelési és felhagyási tevékenységeket a határ 

közeli részeken a szomszédos országok hatóságaival egyeztetni szükséges. Amennyiben a határ 

másik oldalán is jelentős a geotermikus-kutatás, -termelés, vagy energiahasznosításra kerülne 

sor, akkor szükség lehet e készletekre vonatkozó nemzetközi egyezség kialakítására. Fentebbi-

ek mind a felszíni, mind a felszín alatti, sekély és mélységi vizekre vonatkoznak. 

Itt is ki kell emelni, hogy az MFGI, korábban MÁFI vezetésével jelentős és részletes nem-

zetközi kutatási projektek készültek, melyek figyelembevétele kötelező a legtöbb, a felszín 

alatti vizeket érintő, és határon átnyúló hatás esetében. A területet érintő projekt, a magyar, 

osztrák, szlovén és szlovák földtani intézetek által végzett Transenergy projekt. 

3.2.5. Hatások összefoglaló értékelése 

A Fertőd koncesszióra javasolt terület (térség) geotermikus hasznosítása során áttekintettük 

a felszín alatti és felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat. A rezervoároknál, a geotermikus 

termelő, visszasajtoló objektumok néhány kilométeres körzetében várható nyomás-, hőmérsék-

leti és vízminőségi hatásokat a geotermikus védőidom kijelölésnél kell majd pontosítani. A 

rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan jelentős hatással nem kell számolni, sem 

a termál karsztvíztestek, sem a porózus (hideg) víztestek esetében. A felszíni vizekre, ökoszisz-

témákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az energiatermelő objektum helyének pontos ismereté-

ben megelőzhetők. 

Az osztrák határ közelében telepítésre kerülő hasznosítások esetében számítani kell határon 

átnyúló hatásokra is. Az ezzel kapcsolatos jogi és egyeztetési ügyek kezelése tisztázandó. 

A mélységi regionális hatások vizsgálatát érdemes több fázisban, előzetesen a konkrét ener-

giatermelő objektum helyszínének kijelölése, majd ezt követően a geotermikus kutatás fúrásos 

szakaszának új eredményeit is figyelembe véve ismételten elvégezni, a végleges engedélyezés 

előtt. A hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és modellezések 

segítségével elkerülhetők. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó intézkedéseket, valamint az EU Víz Ke-

retirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzé-

seknek maradéktalanul megfelelnek, azaz a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett 

területek állapotát nem rontják, a meglévő jó mennyiségi és kémiai állapotot megőrzik és fenn-

tartják. Ennek érdekében a geotermikus energia bányászatát zárt rendszerben kell végezni, a 

termelő objektumtól egészen a visszasajtolóig. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat először a 

konkrét energiatermelő objektum helyszínének kijelölése előtt, majd – a geotermikus kutatás 

fúrásos szakaszának eredményeit is figyelembe véve – a végleges engedélyezés előtt újra elvé-

gezni. 

A tevékenységek tervezése során figyelembe kell venni a VGT-ben megfogalmazott célki-

tűzésekhez kapcsolódó intézkedéseket is. Végül meg kell említeni, hogy figyelemmel kell lenni 

az osztrák határ közelségére, ezért az azokhoz közel eső területrészeken a határokon átterjedő 

hatásokat vizsgálni szükséges. 
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3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy til-

tás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

A közreműködő szakhatóságok által az egyedi engedélyezések során előírt tiltások előfor-

dulhatnak (pl. természetvédelmi területen, erdőben geofizikai mérés esetén vibrációs jelger-

jesztés, fúrólyukas robbantás-, rétegrepesztés korlátozása). 

3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 

2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a 

várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (OVF) 

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) értelmében a természeti te-

rületek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető 

természeti rendszerek és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai 

sokféleség fenntartható legyen; vagyis a természetvédelmi célokkal ellentétesen nem lehet egy 

terület jellegét és állapotát megváltoztatni. Ezzel összhangban, a tevékenység tervezésekor te-

kintettel kell lenni az adott terület védelmi szintjére is. Mivel a tevékenység várhatóan bizo-

nyos mértékben hat a környezetére, a tevékenységet mindenképpen úgy kell tervezni, hogy az, 

a terület jellegében, használatában nem okoz változást, illetve nem zavarja, vagy károsítja a 

terület élőhelyeit, az ott élő természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000 jelölő fajokat. 

A kutatáshoz és bányászati termeléshez kötődő tevékenységek esetenként jelentős zavaro-

kat okozhatnak. Kitermelő tevékenységek következtében védett értékes és ritka élőhelyek és 

fajok tűnhetnek el, vagy értékes élőhelyek alakulhatnak át. A 275/2004. (X. 8.) kormányrende-

let, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, 

hogy terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 

2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetére 

gyakorolt hatásokat. 

A bányászati tevékenységek potenciálisan negatív hatással lehetnek a biológiai sokszínű-

ségre. A keletkező hatásokkal szemben a védett természeti és a Natura 2000 területek érzéke-

nyebbnek tekinthetők. Mindemellett nagyobb összefüggő foltokban az országos ökológiai há-

lózat övezetei is érintik a területet, továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő termé-

szetvédelmi oltalom alatt álló értékek és Natura 2000 jelölő fajokat, amelyek nem feltétlen a 

védelem alatt álló területeken fordulnak elő. Ritka és veszélyeztetett fajok esetén akár kisebb 

vagy időszakos zavaró hatásoknak is komoly következményei lehetnek a fajok hosszú tavú 

túlélésére. Emellett a bányászati tevékenységgel érintett területeken ex lege védelem alatt álló 

értékek, illetve védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is előfordulhatnak, amelyeket kiemel-

ten kell kezelni a várható hatások becslése során. A területen található vízfolyások és vízgyűjtő-

területeik, valamint a felszín alatti vízbázisok vízminőség-védelmi szempontjából fontosak, ezek 

a területek bányászati célú kutatás szempontjából sérülékenynek tekintendők. 

A Fertőd koncesszióra javasolt területen (145 km²) helyi jelentőségű természetvédelmi te-

rületek fordulnak elő. Országos jelentőségű természetvédelmi terület (nemzeti park, tájvédelmi 

körzet) nem található a kutatási területen, azonban egy Natura 2000 terület és több „ex lege” 

védett kunhalom, illetve egy „ex lege” védett földvár érinti a kutatási területet. Mindemellett a 

koncesszióra javasolt területet az országos ökológiai hálózat övezetei is átfedik. Illetve a kuta-

tási terület öt kilométeres körzetében nemzeti parki területek is előfordulnak, így az esetleges 

hatások átnyúlhatnak a védett természeti területekre is. 

A hatások becslése során továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő természet-

védelmi oltalom alatt álló értékeket és Natura 2000 jelölő fajokat, az előforduló tájképi értéke-

ket, egyedi tájértékeket, amelyek nem feltétlen a védelem alatt álló területeken fordulnak elő. 
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A természetvédelmi oltalom alatt álló területek listáját az 1.1.4. fejezet, illetve a 4. függelék 

tartalmazza. 

A kutatás, illetve a bányanyitás során többek között a következő hatásokkal, veszélyeztető 

tényezőkkel kell számolni: 

 vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 

 emberi jelenlét és zavarás; 

 környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszerű és diffúz le-

vegő-, talaj- és vízszennyezés, vízminőség romlás); 

 hidrológiai viszonyok módosítása; 

 élőhelyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megszűnése; 

 szukcessziós folyamatok megzavarása; 

 fajok zavarása, elvándorlása; populációk megváltozása, elszegényesedése; 

 pionír és inváziós fajok megjelenése;  

 negatív tájképi hatások. 

 

A hatások eltérőek lehetnek a különböző munkafázisokban, a kutatási vagy a bányászati 

tevékenységek, illetve az utóhasználat alatt. Az élővilág szempontjából a bányászati tevékeny-

ség során fellépő hatások nagy része negatív és visszafordíthatatlan. A bányászat okozta kör-

nyezeti hatások nagyságát és fajtáját meghatározzák a következő tényezők: 

 a kutatás, a feltárás és a bányanyitás módja; 

 alkalmazott kitermelés módja, ideje; a bányászott nyersanyag; 

 feldolgozási technológia; 

 meddőhányók, zagytározók, derítők kialakítása; 

 kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, bekötőutak, szál-

lítószalagok, üzemek, tarolók); 

 az érintett terület nagysága; 

 az érintett terület természeti adottságai;  

 érintett terület érzékenysége, sérülékenysége; regenerálódó képessége; 

 különböző munkafázisok, tevékenységek (kutatás, feltárás, előkészítés, bányászat, 

lezárás, szüneteltetés stb.). 

A bányászat megkezdése során pedig másodlagos – nemcsak ökológiai, hanem – társa-

dalmi és gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. Így például további megjelenő 

ipari, kereskedelmi fejlesztések megjelenésével. 

Ugyanakkor számolni kell, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is hatással 

lehetnek, így például az élőhelyek zavarása, károsodása visszahatással van a helyi állat- és nö-

vénypopulációkra is. 

Minden egyes kitermelő projektnek biztosítania kell azt, hogy ne okozzon kárt vagy zavart 

azokon a területeken, amelyeken jelentős természeti értékekkel lehet számolni. A védett terüle-

tekre, valamint az élőhelyekre vonatkozó hatásokat a hatásvizsgálatok készítése során kell 

részletezni. 

A kutatási, tervezési fázisban a veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére a vé-

dett, értékes területeken a következő szempontokat érdemes figyelembe venni (CSŐSZI et al. 

2014): 

 ha a területen előforduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vege-

tációs időszakon kívül javasolt engedélyezni; 

 szikes felszíneken, meredek térszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai, geo-

kémiai kutatásokat száraz vagy fagyos időben javasolt végezni; 

 felvonulást és szállítást lehetőleg a már meglévő utakon kell lebonyolítani;  
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 mintavételezés nyomvonalainak kitűzését a növényzet lehető legkisebb sérelmével 

kell megoldani. A nyomvonalakat és mintavételi helyeket olyan módon kell megje-

lölni, hogy a jelölés a kutatás befejezése után eltávolítható legyen; 

 kutatóárkokat a kutatás befejezése után vissza kell temetni, felületüket el kell 

egyengetni;  

 természeti, táji értékek védelme érdekében a bányatelek-fektetés során védőpillért 

lehet kijelöltetni;  

 bányatelket úgy javasolt kijelölni, hogy a bányát megközelítő, rávezető út természe-

ti, táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehetőleg a már meglévő 

utak felhasználásával;  

 tervezett bányatelek lehetőleg ne érintsen természeti területet, védett, illetve véde-

lemre tervezett természeti területet, ex lege védett értéket, ökológiai hálózat magte-

rületét, ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok védőterületét és egye-

di tájértéket (Tvt. 6. § [2], 20. § [1]); 

 a kutatási terület lehetőleg ne érintsen védelemre tervezett területeket se, illetve táj-

képi szempontból értékes területet; 

 bányatelek megállapítása során célszerű figyelembe venni a bányászati tevékenység 

várható tájképi hatásait, a talajvíz várható szintváltozásával érintett élőhelyek veszé-

lyeztetettségét. 

Havária esetén, megfelelően összeállított havária-terv segítségével elkerülhetőek azok a 

szennyeződések, melyek felszíni vízfolyásokat, illetve más felszíni környezeti elemeket, ezáltal 

védett élőhelyeket is terhelhetnek. 
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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 Ma-

gyar Földtani és Geofizikai Intézetet (MFGI), a Nemzeti Környezetügyi Intézetet (NeKI, jog-

utódja a Herman Ottó Intézet) és az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) a kormányren-

delet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizs-

gálat elkészítésére Fertőd geotermikus koncessziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. A beérkezett válaszok-

kal kapcsolatban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) bekezdésében előírt 

egyeztetésre nincs szükség. Az eredeti válaszlevelek az MBFH Irattárában találhatók meg. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Babóti Közös Önkormányzati Hivatal 

 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda 

 Fertőszentmiklós Polgármesteri Hivatal 

 Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Győr–Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi 

Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

 Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala 

 Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, Útügyi Osz-

tály 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

 Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltsége 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal Agyagosszergényi Kirendeltsége 
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III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az Ma-

gyar Földtani és Geofizikai Intézetet (MFGI), a Nemzeti Környezetügyi Intézetet (NeKI, jog-

utódja a Herman Ottó Intézet) és az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) a kormányren-

delet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizs-

gálat elkészítésére Fertőd geotermikus koncessziós területre. 

Az alábbiakban ismertetjük a koncessziós területre az érzékenységi és terhelhetőségi vizs-

gálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható tiltáso-

kat és korlátozásokat. Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) 

pontjában meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első részé-

ben a tanulmány vonatkozó megállapításainak összefoglalását, második részében a szakható-

ságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik részben pedig az illető 

tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

III/1. Környezet-, táj- és természetvédelem 

A koncesszióra javasolt terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanul-

mány 1.1.4. alfejezete foglalkozik. A több mint 17% kiterjedésű védett területből főként a 

Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó elemek fordulnak elő (magterületek, ökológiai folyo-

sók és pufferterületek), kisebb arányban a Natura 2000-es területek részesednek (különleges- 

vagy kiemelt jelentőségű természetvédelmi területek). 

A tanulmány 3.1.1. alfejezete részletesen foglalkozik a felszíni, a kutatás során várhatóan 

majd harántolt rétegek valószínűsíthető porozitás-viszonyaival, ennek kapcsán azok szennye-

zés-érzékenységével, majd a 3.1.2. alfejezet ezen rétegek szennyezés-érzékenységével. A ta-

nulmány 3.1.4. alfejezete rövid áttekintést ad a felszíni környezeti elemek várható terheléséről. 

A 3.2.3. fejezet foglalkozik a felszíni hatásokkal, melyben kiemelik az oltalom alatt álló ter-

mészeti területek, többek között a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák megóvását az eset-

leges szennyeződésektől. 

 

A környezet, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell fi-

gyelembe venni: 

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

– Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt területen egy természetvédelmi terület (Fer-

tőd: Esterházy-kastély és parkja), négy „ex lege” védett kunhalom (Sarród: Gáncshalmi-

domb, Fertőd: feketebokor-majori Borbély-domb és a Sírdomb, Agyagosszergény: Gyűrűs-

domb), egy „ex lege” védett láp (Sarród: Kis-Kacsa), két földvár (Kapuvár: Földvár-domb, 

Esterházy-kastély) és egy Natura 2000 terület (HUFH 20001 Rábaköz) található. 

– A védett természeti területekre az alábbi jogszabályokban foglaltak az irányadóak: a termé-

szet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) szerint e törvény erejénél fog-

va védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. 

Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek (24. § [l] bekez-

dés) minősülnek. A 3l. § szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jelle-

gét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A 42. § (1) szerint tilos a vé-

dett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, 
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élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A 43. § (1) szerint tilos a védett állatfajok egye-

dének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenység-

ének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombo-

lása, károsítása. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a Tvt. 38. § (l) a) értelmében védett természeti területen a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen kutatás, gyűjtés, kísérlet végzé-

séhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság 

végzi. Fentiek értelmében, ha a kutatás védett természeti területen valósulna meg, úgy az 

külön, természetvédelmi engedély-köteles tevékenység. 

– Az érintett Natura 2000 terület által érintett földrészletek helyrajzi számait az európai kö-

zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

szóló 14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet 6.10. pontja tartalmazza. A Natura 2000 területre 

vonatkozó szabályokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű te-

rületekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet tartalmazza. 

– Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a 8. § (2) szerint a védett természeti területnek nem 

minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon 

olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a 4. § (l) bekezdé-

sére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. 

– A 10. § (l) szerint olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 

amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését 

vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önma-

gában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, il-

letőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terü-

let kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedé-

sére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figye-

lemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelö-

lésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhely-

típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. Amennyiben tehát Natura 2000 

terület igénybevétele történne, úgy Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt kell készíteni. 

– Natura 2000 területen a tevékenyég akkor külön természetvédelmi engedély-köteles, ha az 

„gyep” művelési ágú területen valósul meg, mivel a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 9. 

§ (2) a) pontja szerint védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a 

felügyelőség engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakí-

tásához. 

– Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A pontszerű szennyező források bemutatásakor a települési folyékony hulladék fogalmának 

használatát okafogyott tartja, mert a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya 

rájuk 2013. január 1-től nem terjed ki. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

rendelkezése szerint azon hulladéklerakókat, melyek nem feleltek meg a rendeletben előír-

taknak 2009. július 16-ig be kellet zárni. 

A tanulmány szövegét a Felügyelőség észrevételei alapján módosítottuk. 

– Földtani közeg szempontjából: 

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásait a Felügyelőség a később lefolytatandó 

hatósági eljárások során tudja vizsgálni. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-

nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet ér-

telmében a kút létesítése, pedig környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység. 

A koncesszióval érintett települések közigazgatási területein az alábbi ingatlanokon folyik 

talaj- és talajvízszennyezés miatt kármentesítési eljárás: 

– Fertőd 048/9, 10 hrsz. TPH szennyezés, 
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– Fertőszentmiklós 1486/1 hrsz. TPH, BTEX szennyezés, 

– Kapuvár 07/103, 104 hrsz. TPH, PAH szennyezés, 

– Kapuvár 0309 hrsz. ammónium-, nitrit-, szulfát-, arzén-, nikkel szennyezés, 

– Sarród 0167/5 hrsz. TPH, növényvédőszerek. 

A fenti ingatlanokon kútkialakítás nem lehetséges, mivel a 219/2004 (VII. 21.) kormány-

rendelet 10. § (1) b, pontját figyelembe véve a tevékenység a földtani közeg, felszín alatti 

víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésé-

vel végezhető, a fenti területen folytatott fúrás esetén a szennyezőanyagok mélyebb réte-

gekbe történő esetleges bejutásával fenti jogszabályi előírás nem teljesülne. 

A volt Petőházi Cukorgyár Fertőd, 039,040/3-5,045 Fertőszentmiklós 014,015/1,017, 

018,019 Petőháza 042/2,045,049,050,051,052/1,3 hrsz-ú ingatlanjain az ammónium szeny-

nyezés miatti monitoringtevékenység és a teljes kármentesítési eljárás lezárásra került. 

– Levegővédelmi szempontból: 

A „fertődi koncesszióra” javasolt tervezési terület a mód. 4/2002.(X.7.) KvVM rend. (Zr.) 

2. sz. melléklete alapján a 10. sz. légszennyezettségi zónába tartozik. A fertődi koncesszió-

ra javasolt területtől mintegy 12–13 km-re nyugatra helyezkedik el Sopron és környéke 

légszennyezettségi zónája, északkeleti sarkától mintegy 18 km-re Győr–Mosonmagyaróvár 

légszennyezettségi zónája, nyugati határán található a sarródi mérőállomás (háttér állo-

más). Az OLM 2011. és 2012. évekre közzé tett adatai alapján a Győrben és Sopronban az 

automata mérőállomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3 értékei megfelelők illetve jók. A 

szállópor (PM10) értékek Győrben és Sopronban is csak „megfelelők” voltak (47. táblázat, 

48. táblázat). 

A zónán belül 2014. évben Győr mérőállomásnál, mind a szálló por és nitrogén-dioxid át-

lagkoncentráció, mind a túllépéssel érintett órák, illetve napok számában csökkenés volt 

tapasztalható. 

A Győr2 mérőállomásnál – a kiemelkedően jó – 2013. évhez képest a nitrogén-dioxid át-

lagkoncentrációja némileg nőtt, az egyórás túllépések száma 25 db volt. A PM10 szállópor 

tekintetében 17,2 g/m
3
 jó érték volt. A túllépéses napok száma csökkent, (18 db). 

A soproni mérőállomás adatai 2014. évben stagnáló, illetve PMIO esetében javuló értéket 

mutattak. A PM10 24 órás túllépések száma csökkent (14 db). 

Sarród, mint háttérszennyezettséget mérő állomás adatai NO2 esetében kiváló (6,6 g/m'), 

PM10 esetében átlagos (19,3 g/m") volt, ami szintén kiváló. 

A létesítés fázisában az elérési utak építése, terep előkészítések, a szállító járművek és 

munkagépek üzemeltetése okoz légszennyezőanyag-kibocsátást, valamint a kitermelt flui-

dum gázok (pl.: kén-hidrogén tartalma) esetleges szaghatást. 

A PM10 terheltség növekedés elsősorban a termelő kút kutatási, kiépítési fázisában várható 

a munkagépek általi talajmozgatások során. Javasoljuk a száraz időben szükség esetén a 

munkaterületet,locsolását, a kiszoruló föld elszállítását ponyvával letakart rakterű teher-

gépjárművel történő végzését biztosítani. 

A kút építése során a mélyfúrásos tevékenységnél a légszennyező hatást a helyhez kötött 

fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak, melyek a 306/2010. (XII. 23.) kormányrende-

let (Lvr.) bejelentés- és engedélyköteles pontforrásnak minősülnek. A kivitelezés során a 

kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülését gondos tervezéssel minimalizálni kell. A 

Lvr. 26. § (2) bekezdése kimondja, hogy a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező 

anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. 

 

Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett kon-

cessziós tevékenység a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntar-

tásáról szóló 15/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-ában felsorolt természeti ér-
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tékeket: az Esterházy-kastély parkját, a Vadászház facsoportot, a hercegasszony allét és a 

Sírdombot érintheti. 

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érintheti a 41/2004. (XI. 16) rendelet (HÉSZ) 24. § (4) bekezdésében felso-

rolt, a város külterületén lévő, védelem alatt álló faegyedeket. A HÉSZ táj- és természetvé-

delemre vonatkozó előírásokat a rendelet 24. § (1)–(3) bekezdései tartalmazzák. A Hivatal 

levelében ismerteti a rendelet kiemelt részét. 

A Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltsége jelzi, hogy a tervezett kon-

cessziós tevékenység érintheti a védetté nyilvánításról szóló 4/1997. (IV. 01.) veszkényi 

önkormányzati rendeletben az oltalom alá helyezett juharlevelű platán egyedeket (a 051., 

024/1 és 037/1 hrsz.-on, összesen 94 db). Felhívja a figyelmet tovább arra, hogy a tervezett 

koncessziós tevékenység helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (V. 17.) rendelet 21. § 

(1) bekezdésében szereplő, országos jelentőségű védett területeket (hrsz.: 0299–0308, 

0310–0319, 0322, 0325, 0328, 0333, 0335–0337, 0339, 0340) érintheti. 

A Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal Agyagosszergényi Kirendeltsége tájékoztat arról, 

hogy a tervezett tevékenység helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területeket; az Ikva-

patakot, a Kardos-ér és a Répce-part térségét érintheti. 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység helyi természetvédelmi olta-

lom alatt álló területet nem érint: 

A Babóti Közös Önkormányzati Hivatal, 

Fertőszentmiklós Polgármesteri Hivatal, 

a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Fertőszéplak és Sarród vonatkozásában, 

a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal Petőháza és Fertőendréd vonatkozásában és 

a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A kormányrendelet 1. § (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással kap-

csolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, ebben az 

alfejezetben tárgyaljuk. 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága megállapítja, hogy a Fertőd elnevezé-

sű, koncesszióra jelölt területen, 11 községhatárban 1751,69 ha Országos Erdőállomány 

Adattárban szereplő erdő és egyéb részlet található. Az erdők természetességi állapotát te-

kintve jórészt felerészt származékerdők, kultúrerdők, faültetvények, de Fertődön a Lési er-

dőtömbben, illetve Vitnyéden természetszerű erdők is találhatók. 

– A tervezett területen található erdők elhelyezkedését, azok elsődleges rendeltetését, termé-

szetességét, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket, illetve Natura 2000 érintettségét 

a levél mellékleteként megküldött erdészeti térképek tartalmazzák. A levél mellékletei az 

MBFH Irattárában tekinthetők meg. 

– Az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törtvény (Evt.) 78. § (1) bekez-

dése szerint erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhang-

ban lehet. A geotermikus energia feltárásához, kitermeléséhez erdőt csak abban az esetben 

lehet igénybe venni, ha a tervezett tevékenység gyakorlásához a térségben más, nem erdő-

vel fedett terület nem áll rendelkezésre. Tekintettel az ásványi vagyon hasznosításának és 

az erdő fenntartásának egyaránt fokozott közérdekűségére, a későbbi tevékenység során az 

erdőterület minimális igénybevételére kell törekedni, érintettség esetén pedig arra, hogy az 

igénybevétel a kevésbé értékes, alacsonyabb természetességi kategóriájú erdőket érintse. 

– Az Evt. 78. § (2) bekezdése alapján az erdő igénybevételét és ahhoz kapcsolódóan a 40. § 

(3) bekezdése alapján az erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell előzetesen enge-

délyeztetni, majd a szükséges fakitermelést az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján előzetesen 
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bejelenteni. Az Evt. 82. § (4) és (5) bekezdése alapján a természetes és természetszerű erdő 

5000 m
2
 vagy azt meghaladó mértékű igénybevétele esetén csereerdősítést kell végezni az 

erdő fekvése szerinti vagy azzal szomszédos település közigazgatási területén belül. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 Babóti Közös Önkormányzati Hivatal 

 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda 

 Fertőszentmiklós Polgármesteri Hivatal 

 Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltsége 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal Agyagosszergényi Kirendeltsége 

III/2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. 

A tanulmány 3.2.1. fejezete ismerteti geotermikus hasznosítás esetén a rezervoárt érő ter-

helést. Kiemeli, hogy: „A geotermikus hasznosítás a területen nem károsíthatja semmilyen 

módon a környék gyógy- és termálfürdő valamint egyéb célú termálvíz hasznosításait.” 

A 3.2.2. fejezet foglalkozik a rezervoár és a felszín közötti kőzettestek vízadó szintjeit 

esetleg veszélyeztető körülményekkel. Különösen fontos, a kitermelés során a már meglévő 

termálvíz-hasznosítások ne károsodjanak. 

A 3.2.3. fejezetben a tanulmány foglalkozik a lehetséges felszíni hatásokkal. Felhívja a fi-

gyelmet arra, hogy a vízbázisoknak csak egy része rendelkezik védőidomokkal, ezért a még ki 

nem jelölt, illetve potenciális védőterületeket is figyelembe kell venni a tervezés során. Hang-

súlyozza, hogy a területen található országos jelentőségű védett természeti területeken és a 

Natura 2000 hálózat részét képező területeken a kutatási és kitermelési munkálatok kerülen-

dők. 

A geotermikus energiahasznosítás elhelyezésénél figyelembe veendő további hidrológiai 

feltételeket; a vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a terüle-

tet felszíni és felszín alatti víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 

1.4. fejezet tárgyalja 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

Győr–Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi Szerve-

zet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

– A Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálati tanulmánya alapján a tervezett koncessziós tevékenység során különösen nagy 

figyelmet kell fordítani az üzemelő vízbázisokra települt vízműkutak védőövezetében tör-

ténő munkálatokra. A területen 4 db, 5 km-es körzetében további 10 üzemelő ivóvízbázis 

található. 

– A védőövezet kialakítására vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VI. 18.) kormányrendelet 3. 

§ (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyeződésektől és 



Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

  

151 

rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése 

fogalmazza meg. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a 

kormányrendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázi-

sok hidrológiai „A” védőövezetnél, új létesítménynél,tevékenységnél tilos, meglévőnél 

környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően 

megengedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környe-

zetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményé-

től függően engedélyezhető. Ez vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a fedő-, 

vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás, vagy új kút létesítése belső vé-

dőövezeten tilos, külső védőövezeten valamint felszín alatti vízbázisok védőövezetin 

ugyancsak a korábban ismertetett előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

– A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek a Vízgyűj-

tőgazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó intézkedéseket, valamint az EU 

Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti 

célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek, azaz a felszíni és felszín alatti víztestek, va-

lamint a védett területek állapotát nem rontják, a meglevő jó mennyiségi és kémiai állapo-

tot megőrzik és fenntartják. Ennek érdekében a geotermikus energia bányászatát zárt rend-

szerben kell végezni, a termelő objektumtól egészen a visszasajtolóig. Célszerű ezen ha-

tásvizsgálatokat először a konkrét energiatermelő objektum helyszínének kijelölése előtt, 

majd – a geotermikus kutatás fúrásos szakaszának eredményeit is figyelembe véve – a vég-

leges engedélyezés előtt újra elvégezni. 

 

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy Kapuvár Város Önkormány-

zata a Kapuvár, Veszkényi úti lakótelep melegvízellátása tárgyában vízjogi üzemeltetési 

engedélyt kapott a K–84 kataszteri számú termálkútra a 40.149-6/1987. ügyiratszámon 

1987. augusztus 5. napján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól, mint első fokú Víz-

ügyi Hatóságtól. Ezen engedélyt az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség a 70.138/1988. számú határozattal kiegészítette, a 65.175-2/1998. 

számú, az 5921-2/2002. számú, a 35325/2004. számú, a 10662-4/2007. számú és a 12031-

6/2009. számú határozatokkal módosította. Kapuvár Város Önkormányzata átmenetileg 

nem veszi igénybe az engedélyokirat I. fejezetének vízfelhasználás bekezdésben engedé-

lyezett, éves 204 400 m
3
 vízmennyiséget, azonban ezen vízigényre – mint szerzett jogra – a 

továbbiakban is igényt tart. A K–61 kataszteri számú termálkút vízjogi engedélyében ki-

termelhető vízmennyiséget a Flóra Termálfürdő Kapuvár, Fürdő u. 42. szám alatti társaság 

használja fel. A geotermikus hasznosítás a koncesszióra javasolt területen nem károsíthatja 

semmilyen módon a környék gyógy- és termálfürdő termálvíz, a területen élők ivóvíz ellá-

tását, egyéb célú vízhasznosítását. 

 

A 2. témakörben együttműködő hatóságok: 

 Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  

 Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

III/3. Kulturális örökségvédelem 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. A mel-

léklet nem tartalmaz kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű vizs-

gálat a tanulmányban nincs. A 3.1.14. fejezet az örökségvédelem, az épített környezet és a 

kulturális örökségvédelem néhány alapvető szabályát ismerteti. 
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A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt területen több 

nyilvántartott lelőhely, illetve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § 

(2) bekezdése alapján „ex lege” védettséggel rendelkező területek találhatók. A település 

egy része a Fertő–Neusidlersee kultúrtáj világörökségi területhez tartozik. Védett régészeti 

lelőhely a jelenlegi információk szerint a területen nincs. Kiemeli, hogy a régészeti lelőhe-

lyek védelmét a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) sza-

bályozza. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a koncesszió a Kötv. 7. § (20) bekezdése értel-

mében nagyberuházásnak minősülne, úgy a beruházás megvalósításához a Kötv. 23/C. § 

(1) bekezdése értelmében Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) kell készíttetni. A ré-

gészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló, 393/2012. 

(XII. 20) kormányrendelet (Kr.) 29. § (1) bekezdése értelmében az ERD elkészítésére a 

Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. 

– A Kr. 28. § (1) bekezdése b) pontja alapján a földmunkával érintett beruházásokkal el kell 

kerülni a tájképi jelentőségű lelőhelyeket (erőd, erődítés, földvár, halomsír, kunhalom, 

többszörös rétegzettségű település, vár). 

– A régészeti lelőhelyek adataira vonatkozó információk és adatok szolgáltatására a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogosult (a régészeti le-

lőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás 

részletes szabályairól szóló 80/2012. [XII. 28.] BM rendelet alapján). 

– További tájékoztatást a Hivatal a konkrét tervek birtokában tud adni. 

 

A 3. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala 

III/4. Termőföldvédelem 

A tanulmány 1.1.2. fejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncesszióra 

javasolt területtel kapcsolatos kistájak talajfajtáit. A konkrét telephely ismeretének hiányában 

érzékenységi vizsgálat nem történt. 

 

A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

A Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztat arról, hogy a vé-

leményezési eljárásokban a földhivatal a termőföldről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 

(Tfvt.) vonatkozó előírásai – elsősorban a termőföld minőségi adatai – alapján vizsgálja 

meg a tervekben lefektetett elképzeléseket és adja meg szakhatósági véleményét. 

– A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján: Az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet 

más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén más hatóságok által kiadott engedélyek 

nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az in-

gatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek meg-

szerzésének kötelezettsége alól. 
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– A 10. § (2) bekezdése szerint: Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk 

során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú haszno-

sításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. Termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén a ha-

tóságnak ez eljárást fel kell függesztenie. 

– A Tfvt. 11. § (1) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. A (2) bekezdés sze-

rint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illető-

leg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára tör-

ténő igénybevétele esetén a környezetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgaz-

dasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú 

hasznosítása engedélyezhető. A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött 

igénybevételnek kell tekinteni különösen: 

a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 

c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beru-

házási célterületté nyilvánított. 

Ugyanezen jogszabály (4) bekezdése mondja ki, hogy az igénybevételt az indokolt szük-

ségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

– Fertőd geotermikus koncesszióra javasolt terület 145 km
2
 kiterjedésű, Győr–Moson–Sopron 

megyéhez tartozik. Érinti Agyagosszergény, Babót, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós 

Fertőszéplak, Kapuvár, Osli, Petőháza, Sarród, és Vitnyéd települések közigazgatási hatá-

rait. 

Agyagosszergény község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 

4–7., a legelő művelési ágú területeken a 4. és 6., a rét művelési ágú területeken pedig a 4. 

minőségi osztályú földrészletek, 

Babót község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 5–7., a le-

gelő művelési ágú területeken a 4., a rét művelési ágú területeken pedig a 4. minőségi osz-

tályú földrészletek, 

Fertőd város közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 4–7., a lege-

lő művelési ágú területeken a 3–6., a rét művelési ágú területeken pedig a 4–5. minőségi 

osztályú földrészletek, 

Fertőendréd község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 4–8., 

a legelő művelési ágú területeken a 3–5., a rét művelési ágú területeken pedig a 3–4. minő-

ségi osztályú földrészletek, 

Fertőszentmiklós község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 

4–7., a legelő művelési ágú területeken az 5., a rét művelési ágú területeken pedig a 4. mi-

nőségi osztályú földrészletek, 

Fertőszéplak község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken az 5–

7., a legelő művelési ágú területeken az 5., a rét művelési ágú területeken pedig az 5. minő-

ségi osztályú földrészletek, 

Kapuvár város közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 4–6., a le-

gelő művelési ágú területeken a 3–4., a rét művelési ágú területeken pedig az 5. minőségi 

osztályú földrészletek, 

Osli község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 4–6., a legelő 

művelési ágú területeken a 4., a rét művelési ágú területeken pedig a 4. minőségi osztályú 

földrészletek, 

Petőháza község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 3., a le-

gelő művelési ágú területeken a 6., a rét művelési ágú területeken pedig a 2. minőségi osz-

tályú földrészletek, 
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Sarród község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken az 5–7., a 

legelő művelési ágú területeken a 4–6., a rét művelési ágú területeken pedig a 4. minőségi 

osztályú földrészletek, 

Vitnyéd község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú területeken a 4–7., a 

legelő művelési ágú területeken a 3–4., a rét művelési ágú területeken pedig a 4–6. minő-

ségi osztályú földrészletek bizonyulnak átlagosnak, vagy átlag alattinak. 

– A Hivatal a hatáskörébe tartozó területek tervezési és véleményezési folyamataiban részt 

kíván venni. Szükségesnek tartja a tervezés szakaszában is a tervezést alátámasztó munka-

részek ismeretét. Ezzel kapcsolatban véleménye konkrét kialakításához a részletes tervdo-

kumentációt és munkarészek megküldését kéri. 

– Tájékoztat arról, hogy a 2012. évi XLVI. törvény 27. § (2)–(4) bekezdése alapján az ingat-

lan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének) tartóz-

kodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az ingatlanon lévő földmérési jel megron-

gálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy 

megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyon-

kezelője) az ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, 

de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni. A földmérési jel áthelyezésének, megszünte-

tésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés érdekében áll. A 

földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gya-

korlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége. Amennyiben át-

helyezésre (pótlásra) lenne szükség, akkor az irányuló kérelmet 2 példányban a Hivatal ré-

szére kell megküldeni. Az ingatlanügyi hatóság az elmozdított, megrongált vagy megsem-

misült földmérési jel helyreállítását az ingatlan mindenkori jogszerű használójának, ennek 

hiányában tulajdonosának költségére rendeli el. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

III/5. Közegészségügy és egészségvédelem 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 

venni: 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt területen gyógyiszap lelőhely, gyógyhellyé 

minősített település vagy településrész nem található. 

– A koncesszióra javasolt területen 3 gyógyvíz kút, 5 km-es körzetében pedig 2 ásványvizes 

kút található (25. táblázat). 

 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

III/6. Nemzetvédelem 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 

így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
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A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala kijelenti, hogy a tervezett koncessziós te-

vékenység a koncesszióra javasolt területen honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény 

működési-, vagy védőterületét 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 

III/7. Településrendezés 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értéke-

lést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda felhívja a figyelmet arra, hogy 13/2010. (XII. 

01.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 54. § (2) bekezdése szerint „A terület mindaddig bá-

nyaterület, míg a bányát egyedi hatósági határozattal be nem zárják és a bányatelket nem 

törlik. A bányaterületen épület nem építhető. Rekultivációs cél: közpark. A bányabezárás 

után a közpark a szabályok szerint alakítható.” A bányaterület az SZ–J1 terven Kb jellel 

van jelölve. 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a helyi építési szabá-

lyokkal nem ütközik: 

 

A Babóti Közös Önkormányzati Hivatal, 

Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda, 

Fertőszentmiklós Polgármesteri Hivatal, 

a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Fertőszéplak és Sarród vonatkozásában, 

a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal Petőháza és Fertőendréd vonatkozásában, 

a Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltsége, 

a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal és 

a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal Agyagosszergényi Kirendeltsége. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 Babóti Közös Önkormányzati Hivatal 

 Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda 

 Fertőd Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda 

 Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal Osli Kirendeltsége 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal Agyagosszergényi Kirendeltsége 
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III/8. Közlekedés 

A tanulmány 2.4.1. fejezete vázlatosan ismerteti a koncesszióra javasolt terület út- és vas-

úthálózatának főbb jellemzőit, korlátozó vagy tiltó vonatkozású megállapítása nincs. 

 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala megállapítja, hogy a 

tanulmány tartalmazza az érintett – az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti 

pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. sz. mellélete alapján be-

sorolt – országos törzshálózati vasúti pályákat és regionális vasúti pályákat. 

– A területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a biztonságos hajó-

forgalom lebonyolításával kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala felhívja a figyelmet arra, hogy a kon-

cesszióra javasolt terület a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és 

a légiközlekedés biztonságára vonatkozó követelményeket érinti, ezért a kérelem teljesítését 

az alábbi feltétellel járul hozzá: 

a Fertőszentmiklós repülőtér esetében a Hatóság levelében megadott EOV koordinátákhoz 

mért 5000 m sugarú körön belüli kutatásokat az illetékes Bányakapitányságon keresztül a 

Légügyi Hivatalnál külön engedélyeztetni kell. 

Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, Útügyi Osztá-

lya felhívja a figyelmet arra, hogy a véleményezési eljárásba be kell vonni az érintett köz-

út- és vagyonkezelőket a következők szerint: 

– Az országos közúthálózat fejlesztési, korszerűsítési kérdéseinek egyeztetése érdekében a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot (1024. Budapest, Lövőház u. 39.), 

– a meglévő országos közutakkal kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr–

Moson–Sopron Megyei Igazgatóságát (9022 Győr, Batthyány tér 8.), 

– helyi közutakkal kapcsolatosan az egyes érintett települések önkormányzati útkezelőit. 

– Az eljárás további szakaszában is kérik a Hatóság bevonását. 

 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 Győr–Moson–Soron Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, Útügyi Osz-

tály 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

III/9. Ásványvagyon-gazdálkodás 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság tevőle-

gesen is részt vesz az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványva-

gyon-gazdálkodással, illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást 

a tanulmány 1.6. és 3.3. fejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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Függelékek 

1. függelék: Rövidítések 

BHE: Bore Hole Exchanger 

CH: szénhidrogén 

CO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-

növekedéssel egyenértékű hatást kiváltó CO2 mennyisége 

CORINE: Coordination of Information on the Environment (Corine Land cover: európai egységes 

felszínborítás) 

DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 

dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 

dZ: (föld)mágneses mérés, függőleges komponens (geofizika) 

EGEC: European Geothermal Energy Council 

EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem termelt 

gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 

EJ: exajoule (10
18

 J) 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

EMS intenzitás: Európai Makroszeizmikus Skála (földrengés). A 12 fokozatú skálán az I-es fokozat az 

emberek által az adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II-IV-es fokozatúakat több-

kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az épületsérülések az V-ös fokozat-

tól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. a földrengés Richter lokális 

magnítudója 

EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem termelt 

olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EOV: Egységes Országos Vetület 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

GJ: Gigajoule (10
9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m
3
/m

3
) 

GW: Gigawatt (10
9
 W) 

HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 

HMV: használati melegvíz 

HPHT: nagy nyomású és nagy hőmérsékletű 

ICPDR: International Commission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna Védelmi 

Egyezmény) 

Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 

ma: méretarány 

MAB: Man and Biosphere, Ember és bioszféra 

mAf: Adriai-tenger feletti magasság 

MÁELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

MÁFGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 

mBf: Balti-tenger feletti magasság 

MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.04.01-től) 

ML: a rengés Richter-féle lokális magnitúdója 
MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 

MW: megawatt (10
6
 W) 

NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet, melynek jogutódja a Herman Ottó Intézet 

NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 
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OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű típus 

PJ: petajoule (10
15

 J) 

PM10: 10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék 

PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 

REACH: Minden vegyi anyagra vonatkozó, a vegyszerek regisztrációjára, értékelésére, engedélyezé-

sére és korlátozására vonatkozó EU szabályozás 

SAC: Special Area of Conservation, különleges (vagy kiemelt) természetmegőrzési területek (Natura 

2000) 

SCI: Sites of Community Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

TE: tellurikus mérés (geofizika) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TJ: terajoule (10
12

 J) 

toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (NeKI / Herman Ottó Intézet jogelődje) 

VM: Vidékfejlesztési Minisztérium 

VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 

Watt: a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

F: Formáció 

T: Tagozat 

Q: kvarter 

Pl: pliocén 

Pa2: felső-pannóniai 

Pa1: alsó-pannóniai 

Pa: pannóniai 

Ms: szarmata 

Mb: badeni 

Mk: kárpáti 

Mo: ottnangi 

Me: eggenburgi 

Mi: miocén 

Ol: oligocén 

K: kréta 

J: jura  

T3: felső-triász 

T2: középső-triász 

T1: alsó-triász 

T: triász  

Mz: mezozoikum 

P: perm 

C: karbon  

D: devon 

S: szilur 

O: ordovicium 

Cm: kambrium 

Pz: paleozoikum 

OPz: ópaleozoikum 
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2. függelék: A koncesszióra javasolt terület a geomorfológiai térképen (kivágat: Pécsi 2000) 
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3. függelék: A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége (Forrás: TEiR [KSH Nép-

számlálás 2011]; NAV Személyi jövedelemadó statisztika) 
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Kapuvári járás összesen 23778 372,1 64 107,5 28,4 25,7 25,4 8,8 46,7 6,6 692310 1,4 1,3 

Babót Kapuvári 1118 21,7 52 141,8 29,7 25,2 26,5 7,9 49,1 6,6 732961 0,0 1,4 

Kapuvár Kapuvári 10495 96,1 109 97,6 25,3 23,9 28,4 10,9 46,5 7,0 698856 2,5 1,2 

Osli Kapuvári 900 18,8 48 145,6 34,2 26,6 20,8 7,1 48,1 5,1 623844 0,0 1,7 

Vitnyéd Kapuvári 1327 32,3 41 87,2 23,9 27,0 26,7 10,6 47,4 8,7 651210 0,2 0,7 

Soproni járás összesen 98841 867,8 114 94,4 23,6 22,1 29,7 14,4 47,2 6,4 700382 0,8 5,9 

Agyagosszergény Soproni 900 19,9 45 122,3 31,8 25,3 24,6 6,9 46,4 7,2 752151 0,0 1,3 

Fertőd Soproni 3261 48,6 67 99,8 22,8 26,9 28,4 12,7 50,5 5,2 792101 0,3 8,2 

Fertőendréd Soproni 630 15,1 42 95,1 27,6 36,4 21,2 5,1 45,9 4,5 759386 0,0 0,5 

Fertőszentmiklós Soproni 3818 39,4 97 100,2 24,1 26,4 27,6 11,0 46,4 4,8 754965 0,2 3,4 

Fertőszéplak Soproni 1256 21,8 58 79,3 27,0 25,7 25,2 10,3 45,1 5,3 657936 0,2 3,5 

Petőháza Soproni 1029 2,6 390 109,6 23,4 22,6 32,5 13,0 48,4 7,8 721826 0,0 4,1 

Sarród Soproni 1099 40,1 27 152,1 38,8 25,3 20,1 7,2 40,6 7,0 436944 0,0 9,9 
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4. függelék: Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Kiter-
jedése 

(ha) 

Ebből  

fokozottan 

védett 
(ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Babóti 4 db kocsányos tölgy 7/39/TE/82 
Győr–Moson–

Sopron 
Babót TE 0 0 1982 

Fertődi Esterházy-kastély parkja 7/23/TT/77 
Győr–Moson–
Sopron 

Fertőd TT 218,59 0 1977 

Fertőd (Süttör) Vadászház facsoportja, 

Hercegasszony-allé és Sírdomb 
7/14/TT/43 

Győr–Moson–

Sopron 
Fertőd TT 3,55 0 1943 

A Cakó-árok partján álló jegenyenyár fasor 7/119/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A 'Csallánosi-állé' kislevelű hárs, juharleve-

lű platán, osszázsnarancs fa- és cserjesora 
7/122/TE/04 

Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A Damjanich utcai szakrális kisemlék 

melletti két vadgesztenyefa 
7/134/TE/04 

Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A Dr. Lumnitczer Sándor Kórház két 
szivarfája 

7/136/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

A Dr. Lumnitczer Sándor Kórház tulipánfái 7/135/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserdő' kocsányos tölgy tanúfája 7/126/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserdő' három vénic szil tanúfá-

ja 
7/128/TE/04 

Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserdő' mezei juhar tanúfája 7/129/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserdő' páfrányfenyő tanúfája 7/127/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani tuskósi erdészház juharlevelű 
platán, mammutfenyő és magaskőris fasora 

és facsoportja 

7/124/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A Kis-Rába partján és a 'folyásközi' csator-

nánál álló jegenyenyár fasor 
7/120/TE/04 

Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A miklósmajori magaskőris tanúfák 7/125/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A 'nyírfás-állé' juharlevelű platánjai 7/123/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A várárok juharlevelű platánja 7/130/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A várkastély melletti korai juhar 7/131/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

A vasútállomás főépülete melletti vénic szil 7/132/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

Az öntésmajori kistemplom udvarán lévő 
erdei fenyő 

7/138/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

Császárfa az erdészeti székház udvarán 7/133/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

Hegyi juhar fasor Öntésmajor és a Kis-Rába 
folyó között 

7/121/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

Hideg-állén, a Földvármajor felé vezető 

műút juharlevelű platán fasorai 
7/117/TE/04 

Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

Hideg-állén, az Öntésmajor felé vezető 
műút juharlevelű platán fasorai 

7/118/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Juharlevelű platánok a kistölgyfai út mellett 7/116/TE/04 
Győr–Moson–
Sopron 

Kapuvár TE 0 0 2004 

Öntésmajor juharlevelű platán fasora 7/137/TE/04 
Győr–Moson–

Sopron 
Kapuvár TE 0 0 2004 

Osli védett fák, fasorok 7/53/TE/97 
Győr–Moson–
Sopron 

Osli TE 0 0 1997 

*Védelmi kategória: TT – természetvédelmi területek, TE – természeti emlékek 
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5. függelék: Hőmérséklet adatok a koncesszióra javasolt területre és környezetére (GEOMEGA 2005) 

Fúrás 

EOV 

Y 
(m) 

EOV 

X 
(m) 

Z 

(mBf) 

Talp 

(m) 

–Tól 

(m) 

–Ig 

(m) 

Mélység* 

(m) 

T* 

(˚C) 
Típus 

Tc** 

(˚C) 

Gg*** 

(˚C/km) 

Gg_J 

**** 
(˚C/km) 

Terület+ 

Fertőd–K34 486208 254865 127 501 404 487 0 28 O 0 0 0 1 

FFertőd–K34 486208 254865 127 501 0 0 486 35 X 35 49,4 49,4 1 

FFertőd–K39 486280 254836 127 391 319 383 0 24 O 0 0 0 1 

Fertőd–K39 486280 254836 127 391 0 0 387 26 X 26 38,8 38,8 1 

Fertőszentmiklós–B12 486189 251556 126 300 238 278 0 20 O 22 0 42,6 1 

FFertőszentmiklós–B12 486189 251556 126 300 0 0 280 28 X 28 60,7 60,7 1 

Kapuvár–B77 498245 252534 120 350 301 324 0 24 O 26 0 47,9 1 

Kapuvár–B77 498245 252534 120 350 0 0 345 27 X 27 46,4 46,4 1 

Kapuvár–K61 498595 252566 119 1806 1525 1757 0 66 O 79 0 41,4 1 

KapuvárK61 498595 252566 119 1806 0 0 1779 81 X 81 39,3 39,3 1 

Kapuvár–K71 499075 251997 120 351 284 330 0 22 O 24 0 42,3 1 

Kapuvár–K71 499075 251997 120 351 0 0 328 28 X 28 51,8 51,8 1 

Kapuvár–K72 499074 251955 119 275 247 264 0 20 O 21 0 39,1 1 

Kapuvár–K72 499074 251955 119 275 0 0 275 28 X 28 61,8 61,8 1 

Petőháza–B11 487822 252332 124 1506 820 1128 0 45 O 0 0 0 1 

Petőháza–B11 487822 252332 124 1506 0 0 1306 71 X 71 45,9 45,9 1 

Pinnye–2 487292 257501 120 1640 536 1640 0 33 O 0 0 0 1 

Pinnye–2 487292 257501 120 1640 0 0 735 31,5 B 36 27,9 34 1 

Babot–K6 499552 248443 122 500 435 492 0 29 O 33 0 47,4 2 

Babot–K6 499552 248443 122 500 0 0 498 34 X 34 46,2 46,2 2 

Fertőszentmiklós–K14 483849 252429 130 501 364 416 0 24 O 28 0 43,6 2 

Fertőszentmiklós–K14 483849 252429 130 501 0 0 415 37 X 37 62,7 62,7 2 

Fertőszentmiklós–K21 484831 252302 129 500 393 441 0 25 O 29 0 43,2 2 

Fertőszentmiklós–K21 484831 252302 129 500 0 0 442 26 X 26 33,9 33,9 2 

Fertőszentmiklós–K23 485379 252278 129 502 438 477 0 29 O 32 0 45,9 2 

Fertőszentmiklós–K23 485379 252278 129 502 0 0 499 32 X 32 42,1 42,1 2 

Fertőszentmiklós–K24 485376 252235 129 313 255 308 0 22 O 0 0 0 2 

Fertőszentmiklós–K24 485376 252235 129 313 0 0 311 24 X 24 41,8 41,8 2 

Fertőszentmiklós–K25 484768 252308 129 374 298 367 0 20 O 0 0 0 2 

Fertőszentmiklós–K25 484768 252308 129 374 0 0 374 21 X 21 26,7 26,7 2 

Fertőszentmiklós–K26 484184 252405 130 335 283 328 0 22 O 23 0 39,2 2 

FertőszentmiklósK26 484184 252405 130 335 0 0 334 25 X 25 41,9 41,9 2 

Fertőszéplak–K8 483803 252527 131 500 399 486 0 25 O 0 0 0 2 

Fertőszéplak–K8 483803 252527 131 500 0 0 485 30 X 30 39,2 39,2 2 
Fertőszéplak–K9 483720 252607 131 310 259 304 0 20 O 22 0 39 2 
Fertőszéplak–K9 483720 252607 131 310 0 0 308 23 X 23 39 39 2 
Hegykő–K11 482544 252832 133 342 289 334 0 20 O 0 0 0 2 
Hegykő–K11 482544 252832 133 342 0 0 341 29 X 29 52,8 52,8 2 
HHegykő–K13 482478 252830 133 354 325 343 0 21 O 24 0 38,9 2 
Hegykő–K13 482478 252830 133 354 0 0 353 23 X 23 34 34 2 
HegykőK15 483120 252858 133 500 376 398 0 22 O 25 0 36,2 2 
Hegykő–K15 483120 252858 133 500 0 0 411 26 X 26 36,5 36,5 2 
Hegykő–K16 482536 252792 133 500 366 383 0 22 O 25 0 37,3 2 
Hegykő–K16 482536 252792 133 500 0 0 395 26 X 26 38 38 2 
Hegykő–K17 483124 252838 133 355 292 347 0 21 O 0 0 0 2 
Hegykő–K17 483124 252838 133 355 0 0 350 24 X 24 37,1 37,1 2 
Mihályi–3 504670 246067 127 0 0 0 1068 58 

 
58 44 44 2 

Mihályi–3 504670 246067 127 0 0 0 1088 56 
 

56 41,4 41,4 2 
Mihályi–29 502539 245868 129 0 0 0 1447 70 

 
70 40,8 40,8 2 

Mihályi–29 502539 245868 129 0 0 0 1458 67 
 

67 38,4 38,4 2 
Mihályi–29 502539 245868 129 0 0 0 1605 73 

 
73 38,6 38,6 2 

Mihályi–33 502339 246850 127 1724 1471 1474 1466 74 K 74 43 42,9 2 
Mihályi–33 502339 246850 127 1724 1623 1627 1614 73 K 73 38,4 38,3 2 
Mihályi–33 502339 246850 127 1724 1640 1644 1630 77 K 77 40,5 40,3 2 
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Fúrás 

EOV 

Y 
(m) 

EOV 

X 
(m) 

Z 

(mBf) 

Talp 

(m) 

–Tól 

(m) 

–Ig 

(m) 

Mélység* 

(m) 

T* 

(˚C) 
Típus 

Tc** 

(˚C) 

Gg*** 

(˚C/km) 

Gg_J 

**** 
(˚C/km) 

Terület+ 

Mihályi–33 502339 246850 127 1724 1647 1652 1640 80 K 80 42,1 41,9 2 
Mihályi–33 502339 246850 127 1724 0 0 1724 74 B 0 36,5 36,5 2 
Mihályi–33 502339 246850 127 1724 0 0 1724 76 B 84 37,7 42,3 2 
Osli–K5 502419 257025 117 300 270 283 0 22 O 26 0 54,2 2 
Osli–K5 502419 257025 117 300 0 0 298 23 X 23 40,3 40,3 2 
Pinnye–1 484722 249106 140 1063 664 676 0 28 O 53 0 62,7 2 
Pinnye–1 484722 249106 140 1063 0 0 700 32 B 37 30 37,1 2 
Pinnye–1 484722 249106 140 1063 0 0 1063 39 B 44 26,3 31 2 
Szárföld–B2 505178 250916 118 350 267 322 0 25 O 0 0 0 2 
Szárföld–B2 505178 250916 118 350 0 0 318 34 X 34 72,3 72,3 2 
+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területem; 2 – az 5 km-es környezetében 

*T:  hőmérséklet 
Tipus:  B: talphőmérséklet, ahol a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 

F: Beáramló folyadékban mért hőmérséklet adat általában. 

K: Kapacitásmérés során mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a Mélység oszlop 
adja meg a mérés vonatkozási helyet. 

O: Kútszájon kifolyó folyadék hőmérséklete. 

Q: Termelő kútban speciális vizsgálatkor mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a 
Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 

S: Figyelőkútban, illetve hosszabb ideje lezárt kútban mért hőmérséklet. 

T: Fúrószáras rétegvizsgálat során mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a Mély-
ség oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet. 

X: Maximum hőmérővel nem talpon mért hőmérséklet.  

W: Nem stacioner termoszelvényből kiolvasott hőmérséklet. 
Üres: Ismeretlen eredetű vagy kívülről beadott. 

**Tc:  korrigált hőmérséklet, 

***GG: geotermikus gradiens, 
****GG_J: korrigált geotermikus gradiens. 
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6. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai:  

1. Geotermia 
1. Geotermika 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: GT: geotermikus kutatás, K: kérelem 

Leltári 

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

898  BKMI Mező Gyula, Szilágyi Gábor 

Előzetes szakvélemény a kapuvári termálvíztermelés 

ésvisszasajtolás hidraulikai lehetőségei-

ről(víz)(Szakvélemény) (1991.02.15) 

  1991 2 GT 

NyMo06

46 
 VBK 

Boldizsár István, Ivancsics 

Jenő, Pozsgai János 

Előzetes földtani tanulmányterv a Fertőd térségébőltörténő 

hévíz kinyerés lehetőségeiről 
MÁFI 1988 2 GT 

 

7. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai:  

2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 
2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: A: adat, mérési eredmény; A–D: digitális tartozék van, AG–D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a dokumentáció tényleges geofizikai adatot tartalmaz, G: 

geofizika, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány  

Leltári 

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

T.18590  MBFHT 
Mészáros László, Paulik 

Dezsô, Magyar József 

A pásztori terület felderítô kutatási zárójelentése.1975. 

április 1. (Szil, Egyed, Pásztori - szénhidrogén) 
OKGT 1975 2 E 

T.15181  MBFHT Tormássy István et al. 
A Mosonszolnok-Rajka-i terület felderítô 

kutatásizárójelentése. 
OKGT 1980 2 E 

T.18580  MBFHT 

Mészáros László, Dallos 

Ernôné, Vágó Lászlóné, 

PaulikDezsô, Darabos 

Anna, Marton Tibor, Simán 

Gyuláné, 

FerenczyZoltánné, 

Tormássy István 

Mihályi-Répcelak. A Mihályi kutatási terület 

lehatárolófázisú zárójelentése, a széndioxid- és a "nem 

égethetô"kevertgáztelepek vagyonszámítása. 1979. június 

30.(Hangyál János, Dank Viktor: A Mihályi-Répcelak-

Uraiújfalulehatároló zárójelen 

OKGT 1979 2 E 

NyMo014

8 
 VBK Wallner Ákos 

Jelentés a Fertőrákos és Fertőszentmiklós között végzett 

tellurikus mérésekről 

Geofizikai Kutató 

Intézet 
1977 1 G 

 

8. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai:  

3. Érzékenység–terhelhetőség 
3. Érzékenység-terhelhetőség 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

A minősítés jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt 

Típus: K: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, szeizmikus szelvényezés, értékelés, környezeti vizsgálatok, EKHT; 

V: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; T: térkép; TH: területhasználat (pl. tájrendezési terv, építési szabályzat, rendezési terv, kerékpárút, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, 

talajmechanikai szakvélemény); E: egyéb (pl. beszámoló, kutatási javaslat, építési engedély, terv); "-": 

Leltári  

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

4965 
962/20

13 
VBK Kappel Gizella 

Babót község külterületi kavics kutatás zárójelentéseés 

készletszámítása 

Kő és Homok 

Kavicsfeldol-

gozó Kft. 

2013 2 K 

T.22957   
MBFH

T 
Kappel Gizella 

Babót község külterületi kavics kutatás zárójelentése 

éskészletszámítása. (F.1-F.7. számú fúrások) 
  2013 2 K 

4885   VBK Rádler István Fertőendréd településrendezési terv Önkormányzat 2011 2 TH 

NyMo2531 1-2. VBK Kvasz Mihály 

Babót 0106/2 hrsz-ú területen levő halastó 

létesítésiengedély módosítás.Melléklet:engedély módosí-

tás. 

  2002 2 E 

T.22524   
MBFH

T 
Nádor Annamária 

Natural Analogues to the storage of CO2 in the 

geologicalenvironment. NASCENT, Contract number 

ENK5-CT2000-0030318 month Report. (Mihályi-

Répcelak and Mátraderecske-Recskareas: Mihályi, 

Répcelak, Bükfürdő, Bük, Hegykő, Petőháza,Sárvár, 

Fertőújlak, Répcelak, Mesteri, Zalakaros; isotope,gas, 

Helium, Neon analyses, chemical analyses of thethermal 

wells) 

MÁFI 2002 2 K 

NyMo1222   VBK Mirk György 

Előzetes környezeti hatástanulmány Babót községkülterü-

letén lévő kavics kutatási területén történőbányatelek-

fektetéshez. 

Körny.szakm. 1995 2 K 

ÉMO.05745 
T.1604

7 
MBK Egerer Frigyes 

Durvakerámiai agyagok környezetvédelmi (hulladék-

tárolási) célokra történő alkalmazási 

lehetőségeinekvizsgálata. (Iván, Fertőszéplak, Tata, 

Devecser, Bátaszék,Bükkábrány, Mályi, Mád (Rátka), 

Kisterenye, Hejőcsaba) 

Miskolci 

Egyetem 
1992 2 K 
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3. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

A minősítés jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt 

Típus: K: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, szeizmikus szelvényezés, értékelés, környezeti vizsgálatok, EKHT; 

V: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; T: térkép; TH: területhasználat (pl. tájrendezési terv, építési szabályzat, rendezési terv, kerékpárút, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, 

talajmechanikai szakvélemény); E: egyéb (pl. beszámoló, kutatási javaslat, építési engedély, terv); "-": 

Leltári  

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

AD.926   ELGI Vitális György 

Az L-33-21 (Brennbergbánya), az L-33-22 (Kőszeg), 

azL-33-23 (Kapuvár) és az L-33-24 (Győr-Dél) jelű 

megkutatottsági (Geofond) térkép és magyarázója 

MÁFI 1989 2 K 

NyMo0713   VBK 
Boldizsár István, Ivancsics 

Jenő, Pozsgai János 

Földtani, környezetvédelmi tanulmányterv aSopron-

Kőszeghegyaljai üdülőkörzet 

hulladékelhelyezésihelyzetképéről és a szilárd kommuná-

lis hulladéktárolástávlati fejlesztési lehetőségei-

ről(Sopron, Kapuvár, Kőszeg, Sárvár) 

MÁFI 1989 2 K 

NyMo1805   VBK Vitális György 

Az L-33-21 (Brennbergbánya), az L-33-22 (Kőszeg), 

azL-33-23 (Kapuvár) és az L-33-24 (Győr-dél) 

jelűmegkutatottsági (GEOFOND) térkép és magyarázója. 

MÁFI Buda-

pest 
1989 2 K 

T.14990   
MBFH

T 

Vitális György, Bognárné 

Beviz Jolán, Honfiné 

FerenczyIlona, Kristóf János, 

Lengyel Ilona 

Magyarázó az L-33-21 (Brennbergbánya), az L-33-

22(Kőszeg), az L-33-23 (Kapuvár) és az L-33-24 (Győr-

Dél)jelű megkutatottsági (GEOFOND) térképhez. 

MÁFI 1989 2 K 

AD.793 
SzÁF-

633 
ELGI Hoffer Egon 

Jelentés a Fertőd környékén végzett gravitációs mérések-

ről 
ELGI 1988 2 K 

U-475   ELGI Marsi István 

A Kisalföld és Zala-megye regionális földtani kutatá-

sa(Győr, Kapuvár, Sopron, Kőszeg, Szombathely; 

Szigetköz) 

MÁFI 1988 2 K 

MG-215   ELGI Jósa Ernő 
Szakvélemény a Kapuvári Vízmű bővítésével 

kapcsolatosgeofizikai kutatásról(Szentgotthárd) 
ELGI 1986 2 K 

T.12384   
MBFH

T 

Balogh János, Lovász 

György, Ringer Árpád 

Magyarázó a Kapuvár 402. geomorfológiai térkép-

hez.1:100.000. 

MTA Föld-

rajztudományi 

Kutató Intézet 

1983 2 K 

K(Petr.)68.   KBFI Kisházi Péter, Ivancsics Jenő 

A Soproni-medence és a Kisalföld fiatal 

képződményeinekföldtani vizsgálata. A Kisalföld Balf és 

Fertőszentmiklósközti területrészén levő feltárások 

anyagának ásványkőzettani vizsgálata. Részletes jelentés. 

(81.jun.)Témaszám:241.006.1. 

  1981 2 K 

NyMo0349   VBK Ivancsics Jenő, Kisházi Péter 

Kutatási részjelentés a 241.006.1. sz. A Soproni 

medenceés a Kisalföld fiatal képződményeinek földtani 

vizsgálatac. témához. A Kisalföld Balf és Fertőszentmik-

lós köztiterületrészen lévő feltárások anyagának ásvány 

éskőzettani vizsgálata 

KBFI 1981 2 K 

T.10115   
MBFH

T 
Kisházi Péter, Ivancsics Jenő 

Kutatási részjelentés a 241.006.1.sz. "A Sopronimedence 

és a Kisalföld fiatal képződményeinek földtanivizsgálata" 

c. témához. A Kisalföld Balf ésFertőszentmiklós közti 

terület részén levő feltárások anyagának ásvány-kőzettani 

vizsgálata. 

KBFI 1981 2 K 

T.15112   
MBFH

T 
Török Endre 

Rajka-Komárom közötti Dunavölgy üledékének, 

hordalékánakkomplex vizsgálata. (Kapuvár, 

Győrszerdahely, Abda, Szil,Kunsziget, Mecsér, Halászi, 

Feketeerdő, Gönyű, Lébény,Jánossomorja, Vének). 

BME Ásvány- 

és Földtani 

Tanszék 

1980 2 K 

2204   KFH Koós B., Rege Cs. 
Jelentés, a Fertőszéplak-i agyagterület 1978. 

évikiegészítő, részletes földtani kutatásáról. 
TCST 1979 2 K 

T.43   
MBFH

T 
Sümeghy József 

A M. Kir. Földtani Intézet a dunántúli mélyfúrások 

szelvényei és leírása. (Szárföld, Fertőszentmiklós,Sárvár, 

Szombathely, Kisbér, Királyhida, Mosonszentjá-

nos).(homok, kvarc, agyag) 

    2 K 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Fertőd 

2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Fertőd 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Fertőd 

5. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Fertőd 

6. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Fertőd 
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1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Fertőd 

 



Ikva

Répce

Ikv
a

FERTŐD

KAPUVÁR

Fertőszentmiklós

Osli

Sarród

Vitnyéd

VeszkényPetőháza

Fertőendréd

Fertőszéplak

Agyagosszergény

485000

485000

490000

490000

495000

495000

500000

500000

25
50

00

25
50

00

26
00

00

26
00

00

Méretarány:

Dátum : 2014.10.08.

Megrend elő:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváh agyta:

Paszera György
Zilah i-Sebess László
Fancsik T am ás

MBFH

1. m elléklet

-
Vetület: EOV

0 2 41
km

Koncesszióra javasolt te rüle t
T erm észe tvéd e le m  [VM]

Nem zeti park (NP)
Nem zeti Ökológiai Hálózat (NÖH) [VKGA 2009]

Magterüle t
Ökológiai folyosó
Puffer terüle t
Natura 2000 különleges m ad árvéd e lm i terület (SPA) [VM]
Natura 2000 különleges vagy kiem e lt jelentőségű te rm észetm egőrzési terület (SAC) [VM]
Ram sari terület (nem ze tközi jelentőségű vizes élőh ely) [VKGA 2009]
Föld vár
Kunh alom

Kom ple x  érzékenységi és terh e lh etőségi
vizsgálati tanulm ány

MFGI-MBFH együttm űköd és 2014. 

Helyszínrajz, term észetvéd elm i területek:
Fertőd
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2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Fertőd 
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MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2014. 

Területhasznosítás (CORINE):
Fertőd
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3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Fertőd 
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MFGI-MBFH eg yüttműk ödés 2014. 

Prek ainoz oos aljz at (Haas et al. 2010):
Fertőd

Haas J., Budai T ., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: Mag yarorsz ág  pre-k ainoz oos földtani térk épe, 1:500000. – Földtani Intéz et k iadványa 
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4. melléklet: Felső-pannóniai képződmények feküfelszíne és vastagsága: Fertőd 
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MFGI-MBFH együttm űködés 2014. 

Felső-pannóniai képződm ények 
feküfelszíne és vastagsága: Fertőd

készült Ju h ász E., Ku m m er I. 1997 alapján
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5. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Fertőd 
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MFGI-MBFH együttműködés 2014. 

Szénhidrogén-kutatási felmértség:
Fertőd
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6. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Fertőd 
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MFGI-MBFH eg yüttm űködés 2014. 
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