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Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület  

komplex érzékenységi és terhelhetőségi  

vizsgálati jelentése 

 
 

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

dosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország 

egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatörvény 

értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kez-

deményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a területré-

szeken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figye-

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

energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 
 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt – a koncessziós je-

lentés I. részét – a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) ki-

küldte 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 korlátozá-

sok felsorolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint 

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) bevonásával, valamint a 

rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek közreműködésével elkészítette az 

Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálati ta-

nulmányát (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 Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület 393,5 km
2
 kiterjedésű, Ny-i fele Somogy, 

K-i fele Tolna megyéhez tartozik (1. ábra, 1. táblázat, 2. táblázat, 1. melléklet). 

Az Igal koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus re-

zervoárjait középső–felső-triász korú platform és medence fáciesű karbonátok karsztosodott, 

repedezett zónáiban találjuk, de az alaphegység felszínéhez közeli más, jobb permeabilitású 

kőzettani egységek, illetve esetenként az alaphegységet zúzottabb zónái is szerepet kaphatnak 

(1.2.3. fejezet, 1.3.2. fejezet, 11. ábra, 8. táblázat, 3. melléklet). HDR–EGS technológia 

(2.2.2. fejezet) alkalmazása esetén az aljzatban fedett helyzetben, különböző mélységben ta-

lálható metamorfitok, és egyéb természetes állapotban alacsony porozitású kőzetek is alkal-

massá válhatnak geotermikus energia kitermelésre. 
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Az aljzat az Igali-magaslat térségében mintegy –2000 mBf mélységből –500 mBf mély-

ségbe emelkedik, míg a koncesszióra javasolt terület K–ÉK-i, Tamásitól nyugatra eső részein 

–3000 mBf mélységben található, ahonnan a Tamási–Kocsola-vonaltól keletre hirtelen újra 

kiemelkedik, közel –1000 mBf magasságba. (KILÉNYI et al. 1991, HAAS et al. 2010, 11. ábra, 

8. 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. február, 

1.5.2.1. fejezet, 3. melléklet, 4. melléklet). A jelen tanulmánnyal párhuzamosan készül a geo-

termikus terület egészét magába foglaló, de annál nagyobb területet lefedő Igal szénhidrogén 

vizsgálati terület érzékenységi és terhelhetőségi tanulmánya (KOVÁCS et al. 2014, 8. ábra). 

A terület 20%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (7. ábra, 1. melléklet). Sem 

nemzeti park, sem tájvédelmi körzet nem fordul elő. A Natura 2000-es különleges vagy ki-

emelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) 6,5%, míg különleges madárvédelmi 

terület (SPA) csak 0,02%-ot fed. 

1.1. Földrajzi leírás (MFGI) 

1.1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedés 

Az Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület 393,5 km
2
 kiterjedésű, Ny-i fele So-

mogy, K-i fele Tolna 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 553000 135000 1 548000 152000 

2 596000 147000 2 601000 152000 

3 592000 136000 3 601000 121000 

4 564000 126000 4 548000 121000 

5=1 553000 135000 5=1 548000 152000 

 

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 

Bonnya Somogy Mernye Somogy 

Büssü Somogy Nagykónyi Tolna 

Ecseny Somogy Nak Tolna 

Értény Tolna Pári Tolna 

Felsőmocsolád Somogy Ráksi Somogy 

Gadács Somogy Regöly Tolna 

Gölle Somogy Somogyacsa Somogy 

Gyulaj Tolna Somogydöröcske Somogy 

Igal Somogy Somogyszil Somogy 

Kazsok Somogy Szakcs Tolna 

Kisbárapáti Somogy Szentgáloskér Somogy 

Kocsola Tolna Szorosad Somogy 

Koppányszántó Tolna Tamási Tolna 

Lápafő Tolna Törökkoppány Somogy 

Magyaratád Somogy Várong Tolna 
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1. ábra: A koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

A terület (1) sarokpontja Polány DK-i határában található. Innen ÉK felé 44,6 km-re, Ta-

másitól ÉK-re található a (2) pont, majd innen DDNy felé 11,7 km-re a (3). Tovább NyDNy 

felé 29,7 km-re, Magyaratád és Kazsok között a (4), majd ÉNy-i irányban 14,2 km-re a határ 

beköt az (1) pontba (1. ábra, 1. melléklet, 2. függelék). A terület ÉNy-i határa mentén 250 

mBf fölé emelkedik, a D-i határvidéken a völgytalpak 150 mBf alatti helyzetűek. A legmaga-

sabb pont Gadács és Somogydöröcske között található, 292 mBf, a legalacsonyabb Tamásitól 

K-re, a Koppány medrében 106 mBf. 

MAROSI, SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) alapján a Dunántúli-dombság nagytájhoz, a 

Külső-Somogy elnevezésű középtájhoz tartozik. A terület 84,8%-a Kelet-Külső-Somogy, 

11,7%-a Dél-Külső-Somogy, 3,5%-a Nyugat-Külső-Somogy nevű kistáj része (2. függelék). 

A terület központi része K–Ny csapásirányú, a háton löszből, a lejtőkön homokos löszből, 

lejtőlöszből felépült, viszonylag sík dombhát. É-i határa a hasonló csapású, aszimmetrikus 

Koppány-völgy, melynek a D-i, jobb partja meredek, a bal partja lankás. A meredek völgyol-

dal csuszamlásos formákkal tarkított, instabil felszín. A hát lankás D-i lejtői többnyire É–D 

tengelyű deráziós, eróziós–deráziós völgyekkel tagoltak, melyek oldalait deráziós kisformák 

teszik változatossá. Helyenként jellegzetes völgyvállak, völgyi vízválasztók (e ponttól É-i és 

D-i, kettős lefolyású a völgy) alakultak ki. A hátravágódó mellékvölgyfők oldalában löszfor-

mák (löszpáholy, löszcirkusz, üreg, fülke, mélyutak) vannak. A patakvölgyeket lápi agyag, 

réti agyag tölti ki. 

Az éghajlat mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam 2010 óra, nyá-

ron 810, télen 190 óra. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,2 °C. A napi középhőmérséklet áp-
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rilis 5–8-tól 195–200 napon át (október 20-ig) 10 °C fölött marad. Az utolsó tavaszi fagyok 

április 5–10-e körül, míg az első őszi fagyok október 25–28-a körül várhatók, így évente 193–

196 fagymentes napra lehet számítani. A maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 33,0–

33,5 °C, míg a téli minimumoké –16,0 – –17 °C. 

A csapadék évi összege kb. 680 mm. Évente átlag 30–35 hótakarós nap valószínű, a ma-

ximális hóvastagság átlaga 20–25 cm. Az ariditási index
1
: 1,0 körüli. Leggyakoribb az ÉNy-i 

szélirány, és jelentős gyakoriságú a DNy-i is. Az átlagos szélsebesség 3 m/s, a magasabb te-

tőkön kissé nagyobb. 

Az éghajlati adottságok a hőigényes, hosszú tenyészidejű szántóföldi és kertészeti kultú-

ráknak felelnek meg. A szélesebb hátakon mezőgazdasági művelés folyik, a keskenyebbeket 

erdők borítják. 

A térségben a 2011-es népszámlálás adatai alapján a népsűrűség igen alacsony, mindössze 

átlagosan 25 fő/km
2
 (országos átlag 106 fő/km

2
). A a népsűrűség legnagyobb értéke Tamási-

ban (75 fő/km
2
) a legalacsonyabb értéke Somogyacsa (6 fő/km

2
) településen mérhető. A kor-

szerkezet kedvezőnek tekinthető, a gyermekkorúak száma összességében meghaladta a 65 év 

felettiek számát, az elöregedési index (a ≥65 éves életkorú népességnek a gyermekkorú, ≤14 

éves népességhez viszonyított arányát kifejező szám, mely a népesség korösszetétele változá-

sának, így az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora) értéke átlagosan 94% volt, 

ugyanakkor a vizsgált területen belül rendkívül nagy különbségek mutatkoznak. A leginkább 

elöregedő település Törökkoppány (313%), míg a legfiatalosabb korszerkezettel Büssü ren-

delkezett (19,5%). 

A népszámlálás adatai szerint a teljes népesség átlagosan 34%-a végezte el az általános is-

kola 8. évfolyamát. Középfokú szakmai oklevéllel rendelkezett a lakosság 19%-a, érettségi-

zett több, mint 19%, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig 8% volt, így az iskolázottság 

szintje a térségben jelentősen alulmarad az országos átlaghoz viszonyítva. 

A terület társadalmi–gazdasági helyzetét a 3. függelék, a települések elhelyezkedését az 

1. ábra mutatja be. 

A területen a lakosság gazdasági aktivitása átlagosan 40% volt, ami alacsonyabb az orszá-

gos átlagnál (44,5%), csak Tamási és Mernye rendelkeztek ezt meghaladó értékkel. A munka-

nélküliségi ráta 2011-ben átlagosan 16%-volt, szemben az országosan mért 12%-kal. A terü-

leti különbségeket tekintve mozaikos mintázat rajzolódik ki, összességében a koncesszióra 

javasolt terület északi részén elhelyezkedő településeken volt magasabb a munkanélküliség 

(NÉPSZÁMLÁLÁS 2011, 2. ábra). 

A lakosság jövedelmi viszonyai összességében kedvezőtlenek, az egy lakosra jutó éves 

jövedelem
2
 2011-ben csak kis mértékben haladta meg az 500 000 Ft-ot, az országos átlag eb-

ben az időszakban közel 782 000 Ft volt. Az egy főre jutó összes jövedelem Tamásiban volt a 

legmagasabb, ugyanakkor az országos átlagtól e település értéke is jelentősen elmaradt 

(3. ábra). A jövedelem tekintetében jelentős területi különbségek figyelhetők meg, Büssü te-

lepülésen az egy lakosra jutó jövedelem nem érte el 2011-ben a leggazdagabb település érté-

kének 30%-át sem. 

A területen a legnépesebb nemzetiségek 2011-ben a cigány (2307 fő) és a német (916 fő), 

a többi kisebbség összlétszáma kevesebb, mint 100 fő volt. A cigány kisebbség főként Külső-

Somogy periférikus helyzetű, aprófalvas területen él, részarányuk Büssü és Gyulaj települése-

ken meghaladja a 30%-ot. A német nemzetiség részaránya Páriban (27,6%), Ecsenyen 

(14,9%) és Bonnyán (14,4%) volt a legmagasabb (NAV SZJA STATISZTIKA). 

                                                 
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. 
2 Összes jövedelem: az adóalapot képező összes belföldi jövedelem teljes lakosságszámra vetítve. 
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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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1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtan 

A terület 92,8%-át a térszíni helyzettől függően, közel azonos arányban három talajtípus 

borítja (4. ábra). 33,8%-ban barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj) található, mely lösszel 

fedett hegylábfelszínen alakult ki, vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású, 

jó termékenységű talajféleség. Zömmel szántó, kisseb mértékben erdő borítja. Ugyancsak lösz 

talajképző üledéken kialakult, vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású, 3–

4% szerves anyagot tartalmazó a mészlepedékes csernozjom (29,9%), mely igen kedvező 

termékenységű, elsősorban szántónak, alárendelten erdőterületeknek és szőlőművelésre alkal-

mas. Ahol homokosabb az üledék, így kedvezőtlenebb a termékenység és a vízgazdálkodás, 

ott gyepterületekként hasznosul. A csernozjom barna erdőtalajok (29,1%) a barnaföldeknél 

alacsonyabban fekvő, még lankásabb térszínen találhatók. Tulajdonságaik a barnaföldekéhez 

hasonlók, de szervesanyag-tartalmuk nagyobb. Elsősorban szántóföldi művelésre alkalmasak. 

A barnaföldnél kilúgozottabb, alacsonyabb szerves anyag tartalmú, a vályog mechanikai ösz-

szetételű, közepes vízvezető, jó víztartó tulajdonságú agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

(0,4%). Főként lejtőn találhatók, ezért erodáltságuk jelentős. A Koppány völgyében és a mel-

lékvölgyekben réti öntéstalajok (6,8%) jelennek meg, melyek vályog, homokos vályog me-

chanikai összetételűek, közepesnél gyengébb termékenységűek, zömmel gyepként, ligeterdő-

ként, kisebb mértékben szántóként hasznosítják őket. 

A térség talajtípusainak felszíni eloszlását a 4. ábra mutatja be. 
 

 

 

4. ábra: A fontosabb talajtípusok eloszlása a koncesszióra javasolt területen 

(VKGA 2009) 
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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 területen a legértékesebb, legérzékenyebb talajféleségek találhatók. Különösen veszé-

lyeztetettek a teljes terület kb. 60%-át kitevő csernozjom talajféleségek borította területek, 

melyek az erősen veszélyeztetett főcsoport közepesen és kevésbé veszélyeztetett kategóriájá-

ba tartoznak, mert a lejtőkön az erózióveszély a talajtakaró mesterséges megbontása nélkül is 

jelentős. A talajvédelemre az egész vizsgált területen kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

 

 

5. ábra: A terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe a pontértékek 

feltüntetésével 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2014 VKGA 2009 alapján) 

1.1.2.3. Természetes növényzet 

A területen a jelentős tájátalakítás miatt a természetes növényzet sok helyen visszaszorult 

és helyét mezőgazdasági kultúrák, illetve faültetvények vették át. Általános probléma a gye-

pek és egykori legelők cserjésedése. 
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Nyugat-Külső-Somogy (nyugati sarok) 

A természetes erdőtársulások megmaradt állományai nagyobbrészt gyertyános-tölgyesek, 

az északias kitettségű völgyekben bükkösök. A természetes erdőtársulások helyén igen gyak-

ran akácosokat, erdei- és feketefenyveseket és más kultúrerdőket, valamint jellegtelen szár-

mazékerdőket találunk, ill. jelentős a mezőgazdasági kultúrák aránya. Helyenként átszivárgá-

sos, ill. forráslápok alakultak ki. 

 

Kelet-Külső-Somogy (a terület legnagyobb része) 

Jelentős mértékben átalakított, töredékesen fennmaradt félszáraz és üde tölgyesekből, mo-

csarakból, rétekből, löszgyepekből, döntő részben mezőgazdasági területekből és faültetvé-

nyekből álló dombvidéki kultúrtáj. A löszön kialakuló talajok kiváló adottságai és a kedvező 

reliefviszonyok következtében az erdők aránya évszázadok óta alacsony. A terület kiemelke-

dő értékei a szubkontinentális és szubmediterrán fajokkal színezett, magasfüvű 

löszgyepfragmentumok. Gyakoriak a fajszegény, degradált, rontott erdők és általános a nem 

őshonos fajok terjeszkedése. A völgyalji halastórendszerek környékén gyakoriak a mocsaras 

és vizes élőhelyek, azonban alig akad özöngyomoktól mentes állomány. A másodlagos gye-

pek és az egykori legelők intenzíven cserjésednek. A gyomflóra gazdag. 

 

Dél-Külső-Somogy (déli sarok) 

Mezőgazdasági szempontból kiváló adottságú, ezért évszázadok óta művelt, erősen átala-

kított, döntő részben a zárt tölgyesek övébe tartozó, alacsony dombvidéki terület. Somogy 

legkevésbé erdősült kistája. Az egykor intenzíven legeltetett, meredek oldalakon a 

magasfüvű, szubmediterrán jellegű löszgyepek értékes maradványait találjuk, sajnos azonban 

a cserjésedés miatt visszaszorulóban vannak. A mocsarakat és az égereseket a völgyekben 

gyakran halastófüzérek helyettesítik. Az élőhelyek regenerációs képessége a túlzott 

fragmentáltság következtében általában gyenge, az özöngyomok viszont igen sikeresen ter-

jeszkednek. Gyomflórája közepesen gazdag. 

 

Erdők borítják a vizsgált terület közel 20%-át, elsősorban középen és keleten. A termé-

szetes erdőtársulások jelentősebb állományait képezik a tölgyesek, nyugaton a gyertyános-

tölgyesek. Előfordulnak telepített erdők is, nyugaton akácosokat, erdei- és feketefenyveseket 

találunk, míg a középső nagyobb részen fajszegény, degradált, rontott erdők fordulnak elő 

szintén nem őshonos fajok terjeszkedésével. 

Tulajdonforma tekintetében az állami tulajdon a legnagyobb arányú, de ezeket az erdőket 

jelentős kiterjedésben magántulajdonú erdők választják el egymástól. Elsődleges rendeltetés 

szempontjából a terület nagy része a gazdasági kategóriába esik, kivéve a keleti részt, ahol a 

közjóléti kategória a jellemző. A védelmi funkció elszórtan, kisebb területeken jelentkezik. 

Tűzveszélyességi szempontból nagyon mozaikos a kép, mindegyik körzetben megtalálható a 

kis-, közepes- és nagymértékű tűzveszély kategória (http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/). 

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) nem találhatók a területen. 

[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, 3. táblázat). A 6. ábra és a 2. melléklet a területhasznosítás elosz-

lását mutatja be. 
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6. ábra: Felszínborítás, tájhasznosítás 

(CORINE 2009) 

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

2009) 

Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

112 Lakott területek – nem összefüggő település szerkezet 13,5 3,4 

121 Ipari, kereskedelmi területek 0,4 0,1 

211 Nem öntözött szántóföldek 236,9 60,2 

221 Állandó növényi kultúrák – szőlők 5,5 1,4 

222 Gyümölcsösök 0,4 0,1 

231 Rét/legelő 8,4 2,1 

242 Mezőgazdasági területek – komplex művelési szerkezet 17,0 4,3 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 15,4 3,9 

311 Lomblevelű erdők 71,9 18,3 

312 Tűlevelű erdők 1,0 0,3 

313 Vegyes erdők 4,2 1,1 

324 Átmeneti erdős–cserjés területek 15,8 4,0 

411 Szárazföldi vizenyős területek – szárazföldi mocsarak 2,3 0,6 

512 Kontinentális vizek – állóvizek 0,8 0,2 

 ÖSSZESEN 393,5 100,0 

 

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-
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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 vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésé-

nek alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatáso-

kat. 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 20%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (7. ábra, 1. melléklet). 

A területen sem nemzeti park, sem tájvédelmi körzet nem fordul elő. Egy természet-

védelmi terület nyúlik be a keleti peremterületeken (0,02%). Ramsari terület a természetvédel-

mi területtel fed át (0,02%). A Natura 2000-es területek a különleges vagy kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területek (SAC) kategóriába tartoznak nagyobb részt és több kisebb-

nagyobb foltban fordulnak elő északon és középen (6,5%), míg különleges madárvédelmi 

terület (SPA) a keleti szélen található (0,02%). A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a Termé-

szetvédelmi Információs Rendszer (TIR) adatai szerint elsősorban magterületek (15,7%) és 

kisebb részük az ökológiai folyosó kategóriába tartozik (3,7%, összesen 19,4%-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 

Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület 

A terület keleti szélén, csekély fedésben található ez a természetvédelmi terület, mely Ta-

mási határában, a Koppány folyó völgyében helyezkedik el, és főleg vizes élőhelyek, illetve 

kisebb részben erdők és gyepek találhatók területén. A védettséget elsősorban a gazdag fész-

kelő és vonuló vízimadár-fauna indokolta. A tórendszer gém- és récefélék fontos költőhelye, 

többek között rendszeresen fészkel itt a nagy kócsag, a bakcsó, a törpegém, a szürke és vörös 

gém. Ezek a tavak jelentik az egyik legfontosabb hazai élőhelyét a fokozottan védett cigány-

récének. 

Érintett település: Regöly, Tamási. 
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7. ábra: A természetvédelmi oltalom alá vont területek 

(VKGA 2009, TIR, VM) 

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 

művelésiág-változtatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosítá-

sa – a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján csak 

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

tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a termé-

szetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

A magterület kategóriába tartozik a Koppány vízfolyástól délre egy nagy területekből álló 

majdnem összefüggő sáv egész a terület nyugati, délnyugati határáig. Egy részük átfed a 

Natura 2000-es területekkel. 

Ökológiai folyosó található a vízfolyások mentén, az északkeleti térfélen a Koppány és a 

belefolyó Okrádi-patak és Gonozdi-patak mentén, míg a délnyugati területrészen a 

Hársasberki-patak, az Attala–iváni vízfolyás és a Kiskonda-patak mentén. Bonnyától délre is 

ebbe a kategóriába tartozik még egy kisebb folt. 
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Pufferterület nem található a vizsgált térségben. 

 

Natura 2000 területek 

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

ségi jelentőségű élőhely (SCI)) a Koppány-menti rétek (HUDD20028), a Törökkoppányi er-

dők (HUDD20046) és a Mocsoládi-erdő (HUDD20017).  

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Pacsmagi-tavak (HUDD10006) elnevezésű te-

rület. 

 

Ramsari területek 

A Pacsmagi-tavak elnevezésű terület tartozik ide, mely átfed a megegyező nevű Natura 

2000 területtel. 

 

„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 két kunhalom 

(Kocsolától nyugatra) és egy földvár (Érténytől délre, 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. táblázat lis-

tázza. 

4. táblázat: Helyi védelem alá eső objektumok a koncesszióra javasolt területen 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória* 

Kiterjedés 

(ha) 

Ebből foko-
zottan védett 

(ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Gadácsi külterületi védett 

terület 
13/155/TT/07 Somogy Gadács TT 19,77 0 2007 

Gadácsi védett fák 13/156/TE/07 Somogy Gadács TE 0 0 2007 

Mernyei védett fák, fasorok 13/126/TE/04 Somogy Mernye TE 0 0 2004 

Mernyei védett terület 13/125/TT/04 Somogy Mernye TT 0 0 2004 

Somogyszili védett fák 13/152/TE/07 Somogy Somogyszil TE 0 0 2007 

Somogyszili védett terület 13/151/TT/07 Somogy Somogyszil TT 0 0 2007 

*Védelmi kategória: TT – természetvédelmi területek, TE – természeti emlékek 

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 

5. táblázat adja meg, az általuk lefedett területet pedig a 8. ábra jeleníti meg térképen (MBFH 

BÁNYÁSZAT). 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

14 

5. 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 

Igal II. – szénhidrogén 

2004-2012 
Pelsolaj Kft. T.22634 a terület középső része 

Igal – szénhidrogén 
1995–2003 

Igal. Törökkoppány I. 

1995– 

El Paso Magyarország Kft. 

Coastal Oil & Gas Corporation 
T.20480 a terület középső része 

Buzsák-Kelet - szénhidrogén 

2009–2014 

Magyar Horizont Energia Keres-

kedelmi és Szolgáltató Kft. 

a terület visszaadva, zárójelentés 
nem készült, csak összefoglaló a 

bányakapitányságnak 

a terület ÉNy-i sarkában 

Inke – szénhidrogén 

1995-2009 

Blue Star 95. Magyar Amerikai 
Koncessziós Termelő és Szolgálta-

tó Kft. 

T.22219 a terület Ny-i része 

Sió 115. – szénhidrogén 

2000–2010 

MOL Nyrt. Eurázsiai Kutatás-

Termelés Hatósági és Társadalmi 
Kapcsolatok 

T.D.8899 
a terület K-i szélén és az 5 km-

es környezetben 

Mezőcsokonya – szénhidrogén 

2008–2013 

Magyar Horizont Energia Keres-

kedelmi és Szolgáltató Kft. 
T.22961 

az 5 km-es környezet DNy-i 

részén 

Mezőcsokonya és környéke  – 
szénhidrogén 

Mezőcsokonya 34  – szénhidro-
gén 

1988–1998 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyrt. 
T.19910 

az 5 km-es környezet DNy-i 

részén 

Várda – szénhidrogén 

2001-2005 
GAS-FELD Kft. – 

az 5 km-es környezet DNy-i 

részén  

Tolna 137. – szénhidrogén 
2004–2012 

MOL Nyrt. Eurázsiai Kutatás-

Termelés Hatósági és Társadalmi 

Kapcsolatok 

T.22519 
az 5 km-es környezet DK-i 
szélén 

Sárköz 85. – szénhidrogén 
1999–2004 

MOL Rt. KTÁ Hazai Kutatás 
Üzletág 

T.21168 
az 5 km-es környezet DK-i 
szélén 

 

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, 2014. augusztus havi állapot, 4. melléklet). 

 

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

(MBFH BÁNYÁSZAT) 
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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, 

Geofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA). A földtani kutatás szempontjából legfon-

tosabb jelentéseket a 6. táblázat listázza. A fontosabb kapcsolódó publikációkat a Hivatkozá-

sok, szakirodalom fejezet tartalmazza. 

A felhasználható anyagok egy része üzleti titok (zárt) minősítésű. 

 
6. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környe-

zetére 
MBFH 
adattári 

szám 

Szerzők 

Évszám 
Jelentés címe Engedélyes 

A koncesszióra javasolt területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.22634 

Bíró István, Horváth Ferenc, Kádi 

Zoltán, Koroknai Balázs, Musitz Balázs, 
Tóth Tamás, Wórum Géza; 2012 

Kutatási zárójelentés az Igal II. kutatási területen elvégzett 
kőolaj-, és földgázkutatási műveletekről, és azok eredményeiről. 

(Nak-1 fúrás; Tamási 2D - 6-os, -7-es vonal; Lajoskomárom 2D - 

Lk-01-07, -10, -11 vonal; + Határozat; +1 CD) 

Pelsolaj 

Kft. 

T.20506 Greg Burns, Keresztes Csaba 2002 
Igal koncesszió. Szénhidrogén kutatási zárójelentés. 2002. április 
(1 floppy, Törökkopány 1.sz. fúrás) 

El Paso 

Magyaror-

szág Kft. 

T.20480 2001 
El Paso Magyarország Kft. Igali Koncesszió Törökkoppány-1. 
Zárójelentés. El Paso Hungary Ltd. Igal Concession Törökkop-

pány-1 Final report (szénhidrogén, VSP, geofizika) 

El Paso 
Magyaror-

szág Kft. 

T.22219 Gyarmati János 2008 

Inke koncessziós terület szénhidrogén kutatási zárójelentése. 
(CH fúrások: Blue Topaz-9, Bolhás, Csákány, Görgeteg, Horvát-

kút, Inke, Igal, Jákó, Kaposfő, Kisberény, Kutas, Lábod, Marcali, 

Mesztegnyő, Nagyatád, Nagykorpád, Nikla, Nagyszaká-
csi,Öreglak, Pam 

Blue 
Star'95 Kft. 

T.D.8899 2010 
A 115. Siófok kutatási területen végzett szénhidrogén kutatási 

tevékenység zárójelentése 
MOL 

– – Buzsák-K MHE 

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

T.22961 Szabó Levente, Csizmeg János, 2013 
Kutatási zárójelentés a "Mezőcsokonya" kutatási területre. + 

Határozat. 
MHE Kft. 

T.19910 

Molnár János, Dávid Gyula, Nagy 

Zoltán, Sipos Lászlóné,Czuczi Gabriella, 
Szentendrei Endre, Baksa Beatrix 1998 

34.sz. Mezőcsokonya környéki terület kutatási zárójelentése. 

1998. augusztus (szénhidrogén) 
MOL 

T.20394 JámborÁron 2001 A mezőcsokonyai szénhidrogénkutatási terület földtani jellemzése. MÁFI 

T.22519 

Sőreg Viktor, Hatalyák Péter, Sári 

Zsófia, Szabóné László; Adrienn, 
Zsuppán Gyula, Mészáros Vince Csaba, 

Mike; Krisztina, Gyergyói László 2012 

Zárójelentés a 137. Tolna kutatási területen végzett szénhidrogén-
kutatási tevékenységről. (2D; Zomba-1. sz. fúrás) 

MOL 

T.21168 

Hajdu Dénes, Kovácsvölgyi Sándor, 
Nagy Györgyné, Tóthné  Medvei Zsu-

zsa, Császár János, Marton Tibor, Né-

meth Imre 2004 

Zárójelentés a 85. Sárköz kutatási területen végzett szénhidrogén-

kutatási tevékenységről (Zomba-1. sz. fúrás) 
MOL 

 

Az MBFH adattárban 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 21 db 500 méternél mélyebb fúrás található, ebből egyet-

len fúrás sem érte el a 2500 méteres mélységet (MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS 9. ábra, 
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7. táblázat, 3. melléklet,). A termálvíz-kutatási céllal mélyült fúrásokat a 27. táblázat adja 

meg. 

Az MFGI Egységes fúrási adatbázisában a területre eső fúrások közül 12, rétegsorral sze-

replő, fúrás érte csak el a prekainozoos aljzatot, melyből egy mélyebb, mint 2500 m 

(8. táblázat). 

7. táblázat: A koncesszióra javasolt terület 500 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI) 

Frs_id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Év Terület+ 

275672 Tamási K–55 589447,8 138368,1 117,37 1000 1991 1 

280821 Igal Igal–4 564112 131499 176 1025  1 

64091 Igal Ig–1 565378,5 133592,2 164,83 651 1947 1 

64092 Igal Ig–2 562977,2 129417,7 178,09 1517,5 1947 1 

64093 Igal Ig–3 565737,7 136067,4 269,87 1323,5 1953 1 

64094 Igal Ig–4 564133,8 131494,7 173,52 1025 1953 1 

64095 Igal Ig–5 561058,8 133242,8 212,88 802 1953 1 

64096 Igal Ig–6 570259,8 134645,1 242 1028 1953 1 

64097 

64117 
Igal 

Ig–7 

B–20 
565398,6 133441,1 161,5 1419,6 1980 1 

64098 Igal B–1 565378,5 133592,2 164,83 651 1947 1 

139866 

139831 
Tamási 

K–35 

T–1 
591451,4 142417,2 109,01 2272 1969 1 

275674 Tamási K–56 589448 138368 117,37 1000 1992 1 

275675 Tamási K–60 591614,9 142600,3 109,48 751 1997 1 

64118 Igal B–21 565443,7 133834 166,48 769 1984 1 

263925 Szakcs Szakcs–1/A 576707,3 135953,1 251,96 860 2005 1 

264557 Törökkoppány Török–2 575162,2 138788,9 176,38 816 2005 1 

139877 Tamási K–46 591627,1 142580,6 109,34 701 1981 1 

251776 Törökkoppány Tk–1 575903 139039 144,08 771 2001 1 

171103 Tamási K–59 590952,6 140304,8 130,3 800 1994 1 

              +Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI) 
 

8. 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 

++ 

64091 

64098 
Igal 

Ig–1  

B–1 
565378,5 133592,2 164,83 651 1947 iT3 / 644 m 1 

64093 Igal Ig–3 565737,7 136067,4 269,87 1323,5 1953 iT3 / 1323,5 m 1 
64094 Igal Ig–4 564133,8 131494,7 173,52 1025 1953  1 
64095 Igal Ig–5 561058,8 133242,8 212,88 802 1953 iT3 / 802 m 1 
64096 Igal Ig–6 570259,8 134645,1 242 1028 1953 iT3 /1025 m 1 
64097 
64117 

Igal 
Ig–7 
B–20 

565398,6 133441,1 161,5 1419,6 1980 iT3 / 653,6 1 

64118 Igal B–21 565443,7 133834 166,48 769 1984 T / 655 m 1 
139831 

139866 
Tamási 

T–1 

K–35 
591451,4 142417,2 108,33 2272 1969 hh-rT2 / 2135 m 1 

+Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI), *Első prekainozoos réteg képződménye és mélysége (m), iT3 – Igali F., hh-rT2 – Hetvehelyi és 

Rókahegyi Formáció összevontan; T – triász;Mez. – mezozoikum; BB_Pz – Babócsa Komplexum; 

++Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területem, 2 – a koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében 
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9. ábra: A koncesszióra javasolt terület 500 méternél mélyebb fúrásai (MFGI) 

 

Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA szerint 10 fúrás esik a terü-

letre (9. táblázat). Ahol dokumentáció érhető el a fúrásról az MBFH adattárában (MÁFGBA), 

ott a 9. táblázat utolsó oszlopában megadott azonosító jelzi azt. 

9. 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+ 

Igal Ig–1 565375,8 133593,6 164,15 1947 651 324/4mf 1 

Igal Ig–2 562971,1 129427,9 177,41 1947 1517,5 324/5mf 1 

Igal Ig–3 565737,6 136067,4 269,19 1953 1323,5 324/6mf K2 1 

Igal Ig–4 564111,4 131498,3 172,84 1953 1025 324/7mf K2 1 

Igal Ig–5 561098,9 133335,2 212,2 1953 802 324/8mf K2 1 

Igal Ig–6 570283,9 134557 241,32 1953 1028 324/9mf K2 1 

Törökkoppány Tk–1 575903 139039 144,08 2001 771 T.20480(VSP),T.20677 1 

Törökkoppány Török–2 575162,2 138788,9 176,38 2005 816 1077/4 1 

Szakcs Szakcs–1/A 576707,3 135953,1 251,96 2005 860 911/2 1 

Koppányszántó Koppányszántó.Ny–1 576344,7 140158,8 133,42 2006 870 1470/2+ 1 CD,T.21534 1 

Kurd Kurd–1 593928,9 121196 108,42 1913 294,8 487/2+mf 2 

Kurd Kurd–2 594291,8 122790,9 123,14 1966 1272 487/3+mf K2 2 

Kurd Kurd–3 594674,7 124320,9 123,25 1966 944,5 487/16mf K2 2 

Mernye Mer–1 553289,7 127338,2 166,44 1966 2565 1401/2mf K2 2 

Mernye Mer–2 549187,2 129604,1 173,8 1967 2950 1401/3mf, T.16710 K2 2 

Mezőcsokonya Mcs–10 548340,6 124203,4 176,67 1965 2115 1986/10mf K2 2 

Mezőcsokonya Mcs–16 549340,8 124169,8 165,72 1966 2130 1986/16mf K2 2 
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Település 
MBFH 

azonosító 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 
Év 

Mélység 

(m) 
MBFH dokumentáció+ Terület+ 

Mezőcsokonya Mcs–17 548331,6 125258,4 177,02 1966 2320 1986/17mf K2 2 

Mezőcsokonya Mcs–K–1 551555,2 123263,3 166,01 1967 2100 1986/23mf K2 2 

Mezőcsokonya Mcs–K–2 554118,2 122770 157,55 1973 2001 1986/24mf K2 2 

Nagyszokoly Na–1 582020,6 151697,5 162,69 1956 731 2008/1mf K2 2 

Dalmand Dal–1 579152,5 129343,2 143,1 1997 2808 jan..05 2 

Nak Nak–1 577289 124208 150,55 2008 1770,55 2211/1,4CD 2 

Igal Ig.É–1 559370,5 138898,8 276,39 1990 1100 K2 2 

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

koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében. 

 

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-

geoelektromos (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 5. melléklet mutatja be, számszerűen a 10. táblázat adja meg. 

10. 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 

Igal (db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

393,5 

km2 
21 21 3 

1 

0 
79 0,02 2768 208 1231 0 86 20 0 

*MBFH adatok alapján 

Terület 

2500 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Geoter-

mikus 

adat 

Digitális 

mélyfú-

rás-

geofizi-
ka 

VSP* 

Szeizmo-

karotázs* 

2D 

szeiz-

mika* 

3D 

szeiz-

mika* 

Gravi-
táció 

Mágneses 
Tellu-

rika 

(TE) 

MT 

VESZ 

ABmax 
>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Igal (db/km2) 

(területi 

fedettség 

%) 

(db/km2) 

(területi 

fedett-

ség %) 

(db/km2) 

393,5 

km2 
0,0534 0,0534 0,0076 

0,0025 

0 
0,2008 0,01 7,0343 0,5286 3,1283 0 0,2186 0,0508 0 

*MBFH adatok alapján 

 

A területet gyakorlatilag nem fedi 3D szeizmikus mérés. Csak az ÉNy-i sarkot érinti mi-

nimális területen az Inke 3D terület (11. táblázat, 5. melléklet). 

11. táblázat: A koncesszióra javasolt területet környezetébe eső 3D szeizmikus mérés 

Területnév Dátum Megrendelő Adatgazda Zárójelentés  

adattári száma 

Megjegyzés 

Inke 2007 Blue Star '95 Blue Star '95 
T.21803 

feldolgozás 
1 CD 

 

A területen közel egyenletes eloszlásban 79 db különböző időben mért 2D szeizmikus 

szelvény található. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait a 4. függelék listázza. 

Az MBFH adattárban (MÁFGBA) jelenleg 34 szelvényhez található kapcsolódó adatszolgál-

tatás, jelentés (itt a 4. függelék Megjegyzés oszlopában szerepel az adott dokumentáció adat-

tári jele). A területet érintő szelvények közül 25 db megtalálható az MBFH által korábban 

szolgáltatott szelvények közt (SEG–Y formátumú adatok rendelkezésre állnak, a 4. függelék 

Megjegyzés oszlopában „MBFH szolgáltatott” bejegyzés). 
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A területen egyetlen db VSP (és az 5 km-es környezetében további 2 db szeizmokarotázs 

mérés) ismert. Dokumentáció csak a Törökkoppány (Tk.)–1 fúrásról érhető el a MÁFGBA-

ban (12. táblázat). 

12. táblázat: VSP, szeizmokarotázs mérések a területen és 5 km-es környezetében 

Fúrás Jel Engedélyes 
Mérés-

típus* 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 
Év 

Adattári 

azonosító 

Terü-

let+ 

Törökkoppány–1 Törökkoppány–1 Törökkoppány–1 VSP 575903 139039 144  T.20480 1 

Kurd–2 KURD–2 Kurd–2 SZK 594291,8 122789,6 124   2 

Mezőcsokonya–K–2 MCS–K–2 Mezőcsokonya–K–2 SZK 554118,2 122769,8 158   2 

 *Méréstípus: VSP – VSP, SZK – szeizmokarotázs, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km–es környezetben 
 

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. 

Az MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában a területről 3 fúrásról áll rendelkezésre 

legalább részlegesen digitális adat (ezek nem az MBFH adattárában érhetők el, hanem az 

MBFH-n keresztül igényelhetők). 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+ 

Tamási K–35* 591500 142500 110 2263 1965 5 1 

Tamási Tamási 591450 142421 109 2250 1967 6 1 

Igal IG–7 565298,6 133441,4 161,5 1419 1979 11 1 

Hőgyész Hőgyész 600000 128800 110 750 1990 11 2 

Nagyszokoly Nagyszokoly–I/II 582020 151697 165 728 1956 11 2 

Kurd Kurd–2 594297 122786 124 1250   6 2 

Dalmand Dal–1 579152 129343 143 2808 1997 1 2 

     *Tamási K–35 = Tamási T–1; +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km–es környezetben. 
 

A koncesszióra javasolt területre mindössze 20 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 az országos átlag feletti 

(7,0 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. A prekainozoos medencealjzat tekintetében a koncesszióra 

javasolt terület az Közép-magyarországi-főegység és a Tiszai-főegység területéhez tartozik, 

azon belül terület legnagyobb része a Közép-dunántúli-egység területére esik, K-i része pedig 

a Mecseki-egységet érinti (10. ábra, 11. ábra, 3. melléklet). 

1.2.2.1. Tektonikai viszonyok, szerkezetalakulás 

A Közép-dunántúli-egység prekainozoos aljzatának fúrásokkal feltárt kőzetei Dinári, Dél-

Alpi rokonságúak, és a területen nem metamorfak. Aljzatuk milyensége sem kőzettanilag, 

sem szerkezetileg nem jól ismert. Az egység CSONTOS, VÖRÖS (2004) és PALOTAI, CSONTOS 

(2010) alapján eredendően feltolódásos, majd eltolódásos duplex mega-nyírási zónaként ér-

telmezhető, amelyet a szerzők Közép-magyarországi nyírási övnek neveznek. Az övön belül 

elhelyezkedő szerkezeti duplexek egyedi rétegsorai egy-egy fúrásból ismertek csak, így az 

egységről felhalmozott tudásunk szegényes. 

 

10. ábra: A medencealjzat szerkezeti egységei a koncesszióra javasolt terület feltüntetésével 

(HAAS et al. 2010 nyomán 
 

A koncesszióra javasolt terület keleti része már a Mecseki-egységhez tartozik, amely a Ti-

szai-főegység része. Felépítését takarós szerkezetek jellemzik, amelyekben a metamorf aljzat-

komplexum É-i, ÉNy-i vergenciával tolódott a paleo–mezozoos rétegsorokra. 

A Közép-dunántúli-egység É-i határa a Közép-magyarországi nyírási öv északi határzóná-

jaként leírt Balaton-vonal, míg déli határzónája a Mecseki-egységtől választja el. 

A Közép-magyarországi nyírási öv (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998) a késő-oligocénben 

térrövidüléses zóna volt az Alcapa-egység kiszökése és az Alcapa- és Tisza-egységek ellenté-

tes rotációja miatt. Ennek következtében ÉNy-i vergenciájú gyűrődési és feltolódásos defor-
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máció jött létre. Ennek intenzitása Ny felé növekszik, feltehetően az inhomogén 

blokkrotációk miatt. A térrövidülés meggyűrte az eocén és oligocén kőzetösszletet is. 

A Közép-magyarországi nyírási öv fő eltoldásaihoz másodlagos törések, eltolódások, 

normálvetők és gyűrt szerkezetek tartoznak, amelyek egyaránt deformálták a prekainozoos 

aljzatot, majd többször felújulva a fiatalabb képződményeket is. 

Magára a koncesszióra javasolt területre, illetve közvetlen környezetének tektonikájára 

vonatkozóan kevés adat ismert (BURNS, KERESZTES 2002, GYARMATI 2008, MUSITZ, WÓRUM 

2013). A terület alapvetően az Igali-magaslatot, és annak térségét foglalja magába. Az Igali-

magaslattól ÉNy-ra található a 2500–3000 m mély Ozorai-árok (ÉNy-ról a már területen kí-

vüli Dunántúli-középhegység mezozoos tömege, DK-ről a Tolnanémedi-hát határolja). Az 

Igali-magaslattól DNy-ra a neogén medence a szintén 2000–3000 m mély Mezőcsokonyai-

medencében folytatódik. Az Igali-magaslat tetőpontján mélyített Igal Ig–7 fúrás 653 m mé-

lyen harántolta a felső-triász Igali Formációt. 
 

 

 

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) 
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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 csak három historikus (1995 előtti), rengés esik, azonban 

a környezetében több 2–5 magnitudójú földrengés ismert. A földrengések epicentrumai 

Nagykanizsa–Kaposvár–Tamási vonalon Pincehelyig  nagyjából a Balatonnal párhuzamosan 

egy kb. 20 km széles sávban helyezkednek el a térképen, azonban ettől K-re nem folytatódik a 

zóna. A földrengés epicentrumok elhelyezkedése kapcsolatba hozható a Közép-magyarországi 

nyírási övvel. 

A térség jelentősebb földrengéseit a 14. táblázat listázza. 

14. táblázat: A térség jelentősebb földrengései (GEORISK) 

Hely Erősség Magnitúdó Időpont Megjegyzés 

Kaposvártól É-ra Várda Somogyjád környezetében M=2,9 2010. 02. 08.  

Iharosberény (Nagykanizsától D-re az övezet Ny-i végén) M=3,7 2003 december kb. 25 millió Ft kár 

Pincehely Richter kb. 4–5 1892. 06. 22. RÉTHLY 1952 

Igal M=0,6 1997. 12. 29.  

Nagykónyi M=1,2 2005. 04. 13  

Tamási M=2 2000. 06. 25.  

Kocsola M=1 2003. 09. 26.  

Gyulaj M=0,8 2001. 07. 19.  

Somodor M=2 2008. 03. 19.  

Somodor M=1,3 2006. 05. 16  

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 6. táblázat, 7. táblázat és 

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

figyelembe vettük. 

Ebben a fejezetben a koncesszióra javasolt terület aljzatának litosztratigráfiai egységeit 

tárgyaljuk. A prekainozoos aljzatot felépítő képződmények tárgyalásánál alapvetően HAAS et 

al. (2010) térképére, valamint a területre és annak közvetlen körzetébe eső kutatási záró-

jelentésekre (BURNS, KERESZTES 2002, GYARMATI 2008, MUSITZ, WÓRUM 2013) támasz-

kodunk, kiegészítve azt a fúrási rétegsorok adataiból leszűrhető megállapításokkal. 

A koncesszióra javasolt terület a Balatontól D-re helyezkedik el. Prekainozoos aljzata két 

egységet érint: a Közép-dunántúli-egység paleozoos és mezozoos képződményeit; valamint a 

Mecseki-egység mezozoos kőzeteit. A két egységet eltérő fejlődéstörténetük és ismertségük 

miatt külön-külön tárgyaljuk. 

A Közép-dunántúli-egységben a triász képződmények nagy területen elterjedtek (11. ábra, 

58: középső–felső-triász platform és medence fáciesű karbonát összlet): itt a Táskai, Somi és 

Igali Formáció, összességében egy középső–felső-triász korú platform és medence fáciesű 

karbonát összlet képződményei valószínűsíthetők. A késő-permtől az anisusiig platform kör-

nyezetben folyamatos üledékképződés zajlott (uralkodóan a dolomit jellemző). Ezt követően, 

a középső-anisusitól a kifejlődési típusok elkülönültek, ami alapján négy szerkezeti egységet 

lehet elkülöníteni: 

– platform karbonátok képződése a középső- és késő-triászban, 

– középső-triász riftesedés, melynek eredményeként bázisos és intermedier vulkanitok te-

lepülnek pelágikus mészkőbe, 
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– a ladinban savanyú vulkáni tevékenységhez kötött törmelékes üledékképződés szakította 

meg a platformképződést, 

– ladin–karni disztális fáciesű mészkövekre bizonytalan rétegtani helyzetű, medence 

fáciesű jura képződmények települtek bázisos vulkanitokkal. 

A koncesszióra javasolt terület központi részét alkotó középső–késő-triászban (anisusi–

ladin) képződött sekélytengeri, platform fáciesű karbonátos összletet több mélyfúrás is feltárta 

(az Igali-magaslatot megfúrt Ig–3: 1316–1323 m, Ig–6: 1025–1028 m, Ig–7: 653–1419 m). 

Az ismeretek hiányában nem sorolható be a medencealjzat a Közép-dunántúli-egység D-i 

peremén (11. ábra, 88: nem megfelelően értékelhető, vagy ismeretlen medencealjzat), amely a 

koncesszióra javasolt terület D-i és K-i peremén szélesen ívelt pásztában húzódik. 

A Mecseki-egység aljzatát a koncesszióra javasolt terület DK-i részén középső-triász se-

kélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összletek (Hetvehelyi és Rókahegyi Formációk) 

(11. ábra, 13: középső-triász sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összletek) alkotják. 

1.2.4. Kainozoos képződmények 

Az Igal koncesszióra javasolt terület nagy része a Kárpát-medence szerkezeti felépítését 

meghatározó, Közép-magyarországi nyírási zónában fekszik. Ennek következtében a Kárpát-

medence nagyszerkezeti mozgásai a medence kinyílása előtti (prerift), alatti (szinrift) és utáni 

(posztrift) üledékek elterjedését, milyenségét és deformáltságát erősen meghatározzák. 

A koncesszióra javasolt terület prerift képződményei már a késő-paleogénben meginduló 

(PALOTAI, CSONTOS 2010) és a szinrift fázisban (a miocén során) egymás mellé kerülő 

Alcapa- és Tisza-főegységek (ROYDEN, HORVÁTH 1988; FODOR et al. 1999) szerkezetfejlődé-

sének következtében erősen deformáltak. Az esetenként jelentős mértékű szerkezeti mozgá-

sok miatt, a Közép-magyarországi nyírási zóna mentén található paleogén képződmények 

gyakran területenként egymástól eltérő vastagságú és kifejlődésű, allochton rétegsorokkal 

jellemezhetők. A deformáció során az eocén és kora-oligocén rétegsorok meggyűrődtek és a 

prekainozoos aljzattal együtt részben fel-, részben egymásra tolódtak. 

A Kárpát-medence transztenziós szerkezetalakulásának fő fázisában (szinrift fázis) a terü-

leten egy felnyíló medence sekélytengeri, valamint annak heteropikus fácieseit képviselő me-

denceperemi üledékei rakódtak le, amelyek egy része, és a későbbi medence mélyebb vízi 

képződményei, a posztrift fázist megelőző késő-badeni–szarmata inverzió során lepusztultak. 

A Kárpát-medence középső-miocén szinrift fázisát lezáró inverziója (késő-badeni–

szarmata) után, a medence késő-miocén posztrift fázisában kialakult termális süllyedésének 

következtében, jelentős mélységű, a korábbi tektonikai fázisok nyomán nagy szintkülönbsé-

gekkel jellemezhető, egyenetlen aljzatmélységgel rendelkező, elzárt, sós vizű tó jött létre 

(Pannon-tó). A Pannon-tóba ÉNy és ÉK felől érkező vízfolyások deltarendszerének törmelék-

anyaga folyamatosan töltötte fel a medencét, időben fiatalodva és térben DK felé szorítva a 

nyílt, sós vizű medencét és a deltasíkság–deltafront–deltalejtő–medence fáciesegyüttes kép-

ződményeit (JUHÁSZ 1992, MAGYAR et al. 1999). A jellemző fáciesátmenetek és azok jelleg-

zetes egymásra épülése a koncesszióra javasolt területen is megtalálható, a peremeken 

heteropikus mocsári képződményeket tartalmazva. A pannóniai képződmények a posztpannon 

kiemelkedés hatására magasan, vékony negyedidőszaki folyóvízi és eolikus rétegsorok alatt 

helyezkednek el. 

1.2.4.1. Paleogén képződmények 

Paleogén képződmények a koncesszióra javasolt területről nem ismertek. 
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1.2.4.2. Neogén képződmények (kora-, középső-, késő-miocén, pleisztocén) 

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

zése érdekében – a 15. táblázat és a 12. ábra összefoglalja a jelenleg elfogadott beosztást és 

ennek a korábbiakkal való kapcsolatát. 

15. 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 
M1 

eggenburgi (Me)  

akvitániai egri (Mer)  

*Fcs.: formációcsoport 

 

12. ábra: A litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai beosztás a pannóniai képződményekre 

(KORPÁSNÉ HÓDI M., JUHÁSZ GY. in GYALOG szerk. 1996) 
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1.2.4.2.1. Alsó–középső-miocén (prepannóniai miocén) 

A miocén képződmények diszkordánsan települnek a mezozoos képződményekre. A leg-

idősebb neogén képződmények a koncesszióra javasolt terület K-i részéről ismertek. A 

neogén üledékképződés az eggenburgi során medenceperemi kifejlődéssel indul, szárazföldi, 

félig sós vízi üledékek képződésével. A Szászvári Formáció folyóvízi-ártéri környezetben 

rakódott le, konglomerátum, homokkő, agyag, agyagmárga váltakozása építi fel. A formációt 

a Tamási T–1 fúrás tárta fel 1962–2135 m között. Fedőjében (1487–1962 m) a Gyulakeszi 

Riolittufa Formáció található, amely az ottnangi emelet végéig zajló riolitos–dácitos vulka-

nizmus terméke (úgynevezett „alsó riolittufa”), amely a miocén riftesedési fázishoz köthető. 

A középső-miocén elején bekövetkező, DNy–ÉK-i irányú transzgresszió hatására a kárpá-

ti és badeni emeletekben sekélytengeri és csökkent sós vízi körülmények között folytatódott 

az üledékképződés. A Szászvári Formáció fedőjében unkonformitással a Budafai Homokkő 

Formáció települ, amelyet tengeri környezetben lerakódott partszegélyi, abráziós parti, néhol 

delta vagy lagúna fáciesű kavics, homokkő, konglomerátum képződmények építik fel. A kon-

cesszióra javasolt területen az Igal Ig–3 fúrás tárta fel 1244–1316 mélységben. 

A kárpáti transzgresszió során a Budafai Homokkő partszegélyi környezetével összefoga-

zódva a nyíltvízi és szublitorális környezetben a Tekeresi Slír Formáció képződményei rakód-

tak le: finomhomokos aleurit, homokos agyag, agyagmárga gazdag mikrofaunával. 

A badeni során a mély medencékben a Tekeresi Slír képződését a Badeni Agyagmárga, il-

letve a Szilágyi Agyagmárga lerakódása váltotta fel, amely sekély neritikus környezetben le-

rakódott, szürke, foraminiferás agyagmárga. A koncesszióra javasolt területen több fúrás is 

feltárja: Igal Ig–6 (810–945 m), Ig–3 (965–1244 m). A medencefáciesű agyagmárgák a ki-

emelt hátakon lerakódó Rákosi Mészkő Formáció karbonátos képződményeivel („Lajtai 

Mészkő”) fogazódnak össze, amely magas porozitásának köszönhetően a terület egyik leg-

jobb tárolókőzete, és ugyancsak több fúrás is feltárta (Tamási T–1: 1343–1487 m, Igal Ig–6: 

945–1025 m). 

A szarmata képződményeket a területen a Kozárdi és Tinnyei Formációk képviselik. A 

Kozárdi Formáció sekélytengeri-partközeli kifejlődésű agyag, agyagmárga alárendelten ho-

mok, mészhomok betelepülésekkel. A Tinnyei Formációt brakk vízi partszegélyi kifejlődésű, 

magas porozitású biogén mészkő építi fel, amely szintén kiváló tárolókőzetté teszi, akár 20–

30%-os porozitással is. A Kozárdi és Tinnyei Formációk a területen a korábbi kutatások hom-

lokterében álltak, számos fúrás harántolta őket: Igal Ig–7 (630–653 m), Ig–6 (730–810 m), 

Ig–3 (799–965 m). 

A területen a Törökkopány Tk–1 fúrás célja az igali blokk ÉK-i részén levő szarmata és 

badeni mészkövek megkutatása volt, amelyek a területen a fő potenciális rezervoárok 

(BURNS, KERESZTES 2002). A fúrás szarmata mészkövet nem tárt fel, de 80 m vastagságban 

harántolta (651–731 m között) a Rákosi Mészkő Formációt (badeni), amelyben földgázt talált, 

melyre a geotermikus kutatás során is figyelmet kell fordítani. A törökkopányi tároló 

zárórétege alsó-pannóniai meszes agyag. 

1.2.4.2.1. Felső-miocén–pliocén 

A posztrift pannóniai képződmények enyhe diszkordanciával települnek az idősebb mio-

cén képződményekre. Az alsó-pannóniai rétegsort felépítő agyagmárga, aleuritos márga, 

aleurolit (Endrődi Formáció), a néhány fokos lejtésű medencelejtőn, illetve deltalejtőn lera-

kódott üledékek (Algyői Formáció), illetve a zagyárak által a mélyebb medencerészekbe szál-

lított turbidites homoktestek (Szolnoki Formáció) az Igali-magaslat területéről hiányoznak 

(15. ábra, 16. ábra). 

A felső-pannóniai üledékes összlet a medenceperemek mentén partközeli környezetben 

rakódott le deltafront, deltasíkság és alluviális síksági képződési környezetben. A folyótorko-

latoknál csapdázódott, deltafronton, deltasíkságon és parti síkságon képződött üledékek lig-
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nitcsíkos, finom- és középszemcsés homokot, valamint agyagrétegeket tartalmazó rétegsorral 

jellemezhetők (Tihanyi, valamint az ezekkel ekvivalens Újfalui Formáció). A vastagabb ho-

mokrétegek többnyire a deltafronton torkolati zátonyként, illetőleg a deltasíkságon a delta-

ágak mederkitöltéseiként, és azokban képződött övzátonyként rakódtak le. Vékonyabb ho-

moktesteket alkothatnak az áradások során kialakult mederáttörések, gátszakadások és vihar-

üledékek. A formáció finomabb szemcsés üledékei a deltaágak között, mocsári környezetben, 

ártéren, illetve kisebb öblökben rakódtak le, mint aleurit és agyagrétegek, közbetelepült 

paleotalaj szintekkel, valamint lignitrétegekkel. A homokrétegek száma és vastagsága a réteg-

sorban lefelé nő. 

Ezek a képződmények fedőjében, illetve azzal összefogazódva a Zagyvai Formáció kép-

ződményei találhatóak, amelyek a progradáló delták hátterében, folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári 

környezetben rakódtak le. A formáció szürke színű, aleurolit–agyagmárga–homokkő sűrű 

váltakozásából áll, de előfordulnak tarkaagyag, illetve lignit-közbetelepülések is. A rendkívül 

változatos litológiai felépítés attól függően alakul, hogy a vizsgált képződmények a folyóvízi 

síkság mely részén ülepedtek le. Az ártéri üledéksor agyagos–aleuritos, áradási homokleplek-

kel tagolt rétegsorába vékonyabb-vastagabb homokos mederkitöltések iktatódnak. Attól füg-

gően, hogy hol helyezkedett el az itt folyó vízfolyások mederöve, előfordulnak nagy vastag-

ságú homokos üledéksorok. Másutt azonban csak egy-két vékony homokréteg települ a vastag 

ártéri üledékek közé. Helyenként mocsaras, lápi területek, kisebb tavak tagolták a felszínt. 

A Tihanyi, Újfalui és Zagyvai Formáció alkotja a hagyományos értelemben vett „felső-

pannóniai” formációkat, a Dunántúli Formációcsoportot. A felső-pannóniai összlet vastagsága 

a kiemelt Igali-magaslaton mindössze 400–500 m (15. ábra, 16. ábra). 

A pannóniai képződmények korszerű litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai tagolását 

15. táblázat és a 12. ábra foglalja össze. 

A pannóniai időszak végén a medence süllyedésének üteme csökkent. A szárazföldi kör-

nyezetnek köszönhetően nagy volt a lepusztulás. A negyedidőszaki rétegsort a Tengelici Vö-

rösagyag aleuritos, tarkaagyagos, mészkonkréciós rétegei, illetve a főképp felső-pleisztocén 

periglaciális üledékek alkotják (eolikus homok, tarkaagyag és lösz, az interglaciálisokban 

vályog). Jóval kevesebb a folyóvízi homok, a patakok által szállított homok, kavics, tavi 

agyag, mésziszap, tőzeg. 

A terület földtani felépítését két földtani szelvényen (14. ábra, 15. ábra, 16. ábra) mutatjuk 

be, ugyanakkor a teljes földtani kép kialakításához kiemelten kezeltük a területre eső, 500 m-

nél mélyebb fúrásokat is (9. ábra). 

A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében haladó földtani szelvényeket a 

15. ábra, 16. ábra mutatja be. A szelvények nyomvonalát 14. ábra a szemlélteti. 

A területre jellemző szeizmikus időszelvényt mutat be a 13. ábra. A LA–18 szelvény 

keresztezi az Igali-magaslat K-i oldalát. Az értelmezés során kijelöltük a prekainozoos 

felszínt (lila), a miocén felszínt (narancs) és az alsó–felső-pannóniai képződmények határát 

(sárga). 
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ÉÉNy     koncesszióra javasolt terület       DDK 

 

13. ábra: A LA–18 migrált szeizmikus időszelvény az Igal Ig.6 fúráson át 

(KOVÁCS et al. 2014) 

A függőleges tengelyen a kétutas futásidő (ms). 

Lila vonal – prekainozoos felszín, szaggatott lila vonal – bizonytalan aljzatkijelölés; narancssárga vonal – a miocén felszín; 

sárga vonal – alsó–felső-pannóniai képződmények határa; piros vonal – tektonika. 

A szelvény nyomvonalát l. a 3. mellékleten. 
 

 

14. ábra: A jelentésben bemutatott földtani szelvényének nyomvonala 

Fúrások: Karád Ka–2, Igal Ig–7, Tab T–1, Dombóvár K–60 
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15. ábra: A területet harántoló 1. földtani szelvény 

T–1 – Tab T–1 fúrás, K–60 – Dombóvár K–60 fúrás 

A földtani szelvény jelkulcsát l. 17. ábra. A szelvény nyomvonalát l.: 14. ábra, 3. melléklet 

 

 

16. ábra: A területet harántoló 2. földtani szelvény 

Ig–7 – Igal Ig–7 fúrás, Ka–2 – Karád Ka–2 fúrás 

A földtani szelvény jelkulcsát ld. 17. ábra. A szelvény nyomvonalát l.: 14. ábra, 3. melléklet 
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17. ábra: A földtani szelvények jelkulcsa 
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1.3. A vízföldtan (MFGI) 

Az Igal 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 részletes 

vízkémiai feldolgozás, földtani egységenként az 1.3.5. fejezetben található. Az 1.3.1. és 1.3.2 

fejezetekben tárgyalt vízkémiai jellemzők víztartónként 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 nagy részén holocén és késő-pleisztocén korú kép-

ződményekben, elsősorban azok eolikus löszös, löszös–homokos, homokos–löszös rétegei-

ben, üledékeiben alakultak ki. Fentebbi képződmények általános elterjedésűek a területen; 

holocén folyóvízi homokos, aleuritos képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások (legna-

gyobb vastagságban a Koppány, az Orci-patak, illetve ennél kisebb vastagságban a terület 

többi, kisebb vízfolyásai) mentén jellemzőek. Emellett Igaltól északi irányban, illetve a Kop-

pánytól délre agyagmárga, homok, alárendelten szenes agyag, lignit, kavics található. Páritól 

északi irányban kis területi elterjedésben édesvízi mészkő található a felszínen. A talajvíz-

domborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége a völgyekben 2–7 méterrel a 

felszín alatt jellemző, a dombhátak alatt mélyebben helyezkedik el. A talajvíz mennyisége 

kicsi. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a 

talajvízszint 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 Tengelici Tarkaagyag Formáció finomszemcsés 

üledékei alatt települ, a késő-pannóniai korú, alluviális síksági összlet egymásra települő és 

egymásba fogazódó–kiékelődő, homokos–agyagos rétegeinek víztartója (Nagyalföl-

di+Zagyvai és Újfalui Formációk – Peremartoni Formációcsoport; medenceperemeken Som-

lói és Tihanyi Formációk). A formációk egymástól nehezen különíthetőek el, illetve a kiemelt 

térszíneken erodáltságuk miatt vastagságuk is csak nehezen adható meg. Az egymásra telepü-

lő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–agyagos rétegek alkotta víztartó összlet vas-

tagsága a területen 600–800 méter között változik, Igal térségében 600–700 méter körüli, míg 

a keleti területrészeken leginkább 700 méter, vagy annál valamivel nagyobb vastagságú. 
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A Nagyalföldi, Zagyvai és Újfalui, peremi területeken Tihanyi és Somlói Formációkban 

határolhatjuk el a medence porózus üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rend-

szert. Az összlet legalsó, homokosabb deltafront üledékei már 30 ºC-nál melegebb vizet, azaz 

hévizet szolgáltathatnak. A késő-pannóniai korú összletben tárolt vizek összes oldottanyag-

tartalma (TDS) a területen döntően 540–860 mg/l között alakul, melynél csak ritkán találunk 

magasabb értékeket. A a rendelkezésre álló adatok alapján, Igalnál a TDS 800 mg/l körüli, 

melyhez NaHCO3-os kémiai jelleg párosul. Tamásiban a K–59, B–41 és K–60 jelű kút tárja 

fel az összletet, mely kutak vizére mintegy 680–1460 mg/l-os összes oldottanyag-tartalom és 

NaHCO3-os kémiai jelleg a jellemző. Az alacsony összes oldottanyag-tartalmú híg vizek je-

lenléte kedvező áramlási feltételekre utal az összletben. Az „eleinte” CaMgHCO3-os kémiai 

jelleg a CaMgNaHCO3-os, MgCaNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, majd NaHCO3-os kémiai 

jelleg felé tolódik el. Területi eloszlásban az látszik, hogy a NaHCO3-os kémiai jelleg legin-

kább a koncesszióra javasolt területtől DK-i irányban, a Regöly–Döbrököz vonaltól K-re jel-

lemző. A késő-pannóniai korú összletben (Dunántúli Formációcsoport) leginkább egy, ÉK–

DNy felé történő, regionális áramlás rajzolódik ki. 

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

feküjét is jelenti. 

A Dunántúli Formációcsoport (a régebbi nomenklatúra szerinti felső-pannóniai) rétegek 

nyomásviszonyai a hidrosztatikusnak megfelelőek. 

1.3.1.3. Lokális, a felső-pannóniainál idősebb miocén rétegvíztartók 

A koncesszióra javasolt területen a felső-pannóniai rétegek alatt – az alsó-pannóniai kép-

ződmények turbidit-homokjaiban, a pannóniainál idősebb miocén medence fáciesű képződ-

mények homok–homokköves rétegeiben – lokális vízadókkal kell számolni. 

A koncesszióra javasolt területen a Peremartoni Formációcsoport (a régebbi nomenklatú-

ra szerinti alsó-pannóniai) képződményei (esetlegesen Endrődi és Szolnoki, de leginkább Al-

győi és Száki Agyagmárga Formáció) a koncesszióra javasolt területen K-i, illetve D-i irány-

ban kivastagodnak: Igal térségében mintegy 50–100 méteres, a koncesszióra javasolt terület 

K-i részén 300–350 méteres vastagságúak, ugyanakkor akár 400–450 méteres vastagságot is 

elérnek Igaltól D-re, a mélymedence irányában. Az összleten belül – tekintve a terület meden-

ceperemi helyzetét – jelentősebb vastagságú turbidites összlet (Szolnoki Formáció) nem jele-

nik meg, ugyanakkor a finomszemcsés üledékekbe (Algyői, illetve K-i, ÉK-i irányban Száki 

Agyagmárga Formáció) települő turbidit–homok rétegekben lokális vízadókkal, rezervoárok-

kal lehet számolni. A Szolnoki Formáció a mélymedence területén jelenik meg, valószínűleg 

csak a koncesszióra javasolt terület Ny-i, DNy-i határain túl. A Peremartoni Formációcsoport 

bázisán esetlegesen található kavicsbetelepülésekben szintén találhatunk víztartókat. Bázis-

konglomerátumról a területen pontosabb információk nem állnak rendelkezésre. Hévízterme-

lés szempontjából a vizsgált területen és környezetében e képződményeket mindezidáig nem 

vették számításba a Dunántúli Formációcsoport vízadóinak jóval kedvezőbb adottságai, va-

lamint ezen alsó-pannóniai képződmények kisebb vastagsága, finomabb szemcsés összetétele 

és alacsony vízvezető-képessége miatt. 

Vízkémiai elemzés az összletből a koncesszióra javasolt területen csak Igalnál található, 

de az 5 km-es környezetben több elemzés is rendelkezésre áll, elsősorban Mezőcsokonya tér-

ségében. Az összes oldottanyag-tartalom Igalnál 2100 mg/l körül alakul, NaHCO3-os összeté-

tellel. Mezőcsokonya térségében, 1500 méteres mélység alatt az összletben 5600–8400 mg/l 

között változik az összes oldottanyag-tartalom. A tágabb környezetben 1800 méteres mélység 

környékén ennél magasabb oldottanyag-tartalmú (10 400–22 000 mg/l) vizek is megjelennek. 

Itt a kémiai jelleg jellemzően NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os. Az összlet maga-

sabb összes oldottanyag-tartalommal rendelkező vizei elzártabb víztartókból származnak, míg 
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az alacsonyabb oldottanyag-tartalmak a Dunántúli Formációcsoport homokkőtesteinek vala-

mivel jobb térbeli kapcsolatára utalnak. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a koncesszióra javasolt területen található, 

kora-pannóniainál idősebb miocén, elsősorban badeni és szarmata üledékekben, a délkeleti 

területrészeken eggenburgi–ottnangi korú összletben, amennyiben a törmelékes rétegsor dur-

vább törmelékes konglomerátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel is rendelkezik (Kozár-

di, Tinnyei, Budafai, illetve Szászvári és Gyulakeszi Riolittufa Formációk). A koncesszióra 

javasolt terület egyes részein a miocén korú képződmények összvastagsága néhány 10–

néhány 100 méter között változik a településnek és/vagy lepusztulásnak megfelelően. A ke-

vés, leginkább a területhatáron kívül eső adat alapján e miocén képződmények vizeinek össze-

tétele széles tartományban változik. A tágabb környezetben a szarmata üledékekben 1000–

1900 mg/l közötti TDS jellemző, CaMgHCO3-os, NaCaMgHCO3-os kémiai jelleggel. Mező-

csokonya – a vizsgált terület 5 km-nél is tágabb – térségében elzárt miocén korú víztartókat 

találunk, melyekben NaCl-os kémiai jellegű vizek jellemzőek erősen változó, 8300–

25 000 mg/l közötti összes oldottanyag-tartalommal. 

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

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

erre figyelemmel kell lenni. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) 

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, Tinnyei Formációk), amennyiben előfordulnak. 

Ugyanakkor ezek a képződmények, ha nem települnek közvetlenül az aljzaton, nem képeznek 

egy hidraulikai rendszert a repedezett alaphegységi zónákkal. 

Ugyan a területen egyértelmű információk nem állnak rendelkezésre e rendszerekben tá-

rolt vizek minőségére, a tágabb környezetben fellelhető adatok azt mutatják, hogy az itt tárolt 

vizek TDS-e, a víztartó jellegétől (zárt, stb.) függően, erősen változik a néhány 1000 mg/l-től, 

az akár 25 000 mg/l összes oldottanyag-tartalomig. A kémiai jelleg NaHCO3Cl-os, illetve 

NaCl-os. 

A képződmények – másodlagos porozitásuk révén – szénhidrogén szempontjából tároló 

képződmények lehetnek. A geotermikus kutatás során, a létesítmények telepítésekor erre fo-

kozott figyelemmel kell lenni. A rendelkezésre álló adatok alapján, a területen a képződmé-

nyek nyomásviszonyai a hidrosztatikusnak megfelelőek. 

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. 

Az Algyői és a Száki Agyagmárga Formációk képződményei mind hidraulikailag, mind 

termikusan fontos „szigetelő” szerepet játszanak, hiszen a területen minimum 50–150 méter, 

ugyanakkor ennél nagyobb (akár néhány száz méteres) vastagságot is elérhetnek. 

A rétegsorok ÉK–DNy-i irányban jól nyomozhatóak a területen. Regionális, illetve he-

lyenként (az elvékonyodás következtében) lokális vízzáró képződménynek tekinthető a terüle-

ten a prepannóniai miocén korú Szilágyi Agyagmárga, Tekeresi Slír, Komlói Agyagmárga 

Formáció finomszemcsés üledékei, illetve a felső-eocén–oligocén Budai Márga Formáció 

agyagos, nem karsztosodott képződményei is, amennyiben megjelennek a területen. 
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A badeni korú márgák akár szénhidrogén anyakőzetek lehetnek, melyre a geotermikus ku-

tatás során figyelemmel kell lenni. 

1.3.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységi vízföldtani rezervoárokat a koncesszióra javasolt területen döntő részben 

középső–késő-triász korú, platform és medence fáciesű karbonátos képződmények (Táskai, 

Somi, Igali Formációk, Budaörsi Dolomit – Közép-dunántúli-egység) jelentik ott, ahol hosz-

szabb ideig felszíni hatásnak, mállásnak és karsztosodásnak voltak kitéve. Az esetlegesen az 

aljzatra települő eocén–miocén korú karbonátok képződményei ott jelentősek, ahol egységes 

hidraulikai rendszert alkotnak az aljzat karbonátjaival. A koncesszióra javasolt terület K-i (a 

Tamási–Kocsola-vonaltól K-re található) részein, a Mecseki-egység középső-triász korú se-

kélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlete (Hetvehelyi, Rókahegyi Formációk) lehet 

rezervoár, amennyiben felszíni hatások, mállás, karsztosodás érte. 

Az aljzat az Igali-magaslat térségében mintegy –2000 mBf mélységből –500 mBf mély-

ségbe emelkedik, míg a koncesszióra javasolt terület K–ÉK-i, Tamásitól nyugatra eső részein 

–3000 mBf mélységben található, ahonnan a Tamási–Kocsola-vonaltól keletre hirtelen újra 

kiemelkedik, közel –1000 mBf magasságba. 

Alaphegységi rezervoárként tehát egyrészt a karbonátos formációk azon részei jöhetnek 

számításba, amelyek hosszabb ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak és esetenként karszto-

sodásnak voltak kitéve. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor tíz, esetleg száz méteres vas-

tagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedéstérrel, valamint permeabilitással számolni. 

Emellett a tektonikai hatások következtében kialakult repedezett, de mállással nem érintett 

„üde” karbonátos részek (a képződmény mélyebb részei) is perspektivikusak lehetnek más 

célú hasznosítások, pl. szénhidrogén kutatás, széndioxid (CO2)-tárolási szempontból. A regi-

onális értékeléseknél fontos elemezni azt is, hogy a repedezett, mállott, karsztosodott fekvőre 

közvetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi 

rezervoárrészekkel. A geotermikus hasznosításra esetlegesen alkalmas, 2500 méteres mély-

ségnél mélyebben található, felső-triász képződmények a koncesszióra javasolt terület észak-

nyugati peremein, illetve a keleti részeken, Tamási térségében találhatóak. 

Mezozoos (triász) karbonátos képződményekben tárolt vizekből származó vízkémiai 

elemzés csak kis számban áll rendelkezésre a koncesszióra javasolt területen. Ugyanakkor az 

Igalnál előforduló egyetlen, triász képződményből (Közép-dunántúli-egység) származó víz-

elemzés 4400 mg/l összes oldottanyag-tartalmat és NaClHCO3-os kémiai jellegű vizet mutat, 

mely a víztartó elzártabb jellegét jelzi. 

Az aljzat képződményeinek hidrogeológiai viszonyai nemcsak a tárolt vizek minőségében 

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

ban és csapdázódásában is. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem várható túlnyomás az alaphegységi rezervoá-

rokban. 

A terület geotermikus hasznosítása során fokozott figyelemmel kell lenni a termálkarszt 

áramlási viszonyaira, hiszen a nem megfontolt hasznosítás káros hatással lehet a már meglé-

vő rendszerekre. A térségben tervezett alaphegységi geotermikus hasznosításoknál megfelelő 

értékelésekkel kell vizsgálni a regionális rendszerrel való kölcsönhatásokat is, különös tekin-

tettel a más célú, (elsősorban fürdő, illetve mezőgazdasági célú) hasznosításokra, valamint a 

víztartó határral osztott jellegére. 
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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, döntően homokos, löszös talajképző üledékek alapján az évi csapa-

dék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként 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 részben a vizsgált terüle-

ten, részben azon kívül találhatók. Az innen érkező utánpótlódás egy jelentős része tehát szű-

kebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként jelentkezik, melyet a nagyobb régióra készí-

tett hidrogeológiai értékelések alapján célszerű megadni. A pannóniai képződmények eseté-

ben oldalirányú utánpótlás elsősorban ÉK-i irányból várható, amely mellett a köztes áramlási 

rendszer felső 100–200 méteres zónájában számíthatunk a talajvíz irányából származó kom-

ponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis 

során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg. 

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 egymásrahatásainak 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 réteg-

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. 

Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert 

hidraulikus 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 ÉK-i irányból DNy-i irányába történő áramlással lehet szá-

molni. 
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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. Tamási, Igal [Strand II]), fürdő, 

ipari, mezőgazdasági célú víztermelések jellemzőek. A triász karbonátos képződményeket az 

igali fürdő kútjai csapolják meg. 

Fontos megemlíteni, hogy a terület szénhidrogén-hasznosítás szempontjából is perspekti-

vikus lehet, így a geotermikus létesítmények elhelyezésekor a terület földtani, vízföldtani, 

szénhidrogén-földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a környező meglévő – és le-

hetséges – hasznosításokat is. 

1.3.4.3. Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín 

alatti vizekre gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel együtt ter-

melt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segítő, illetve vízlikvidálásokat biztosító 

visszasajtolások mennyiségi, minőségi hatásait kell számba venni. 

1.3.5. Vízminőség 

Az Igal geotermális koncesszióra javasolt terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai ér-

tékelése a területen mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, 

mind a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszínközeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a kloridion, a hidrogén-karbonát-ion 

és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely egy általános képet nyújthat az általá-

nos vízösszetételről, a szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőről (pl. párolgás-

ról). A felszín közeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A 

megcsapolási területek felszínközeli részein a vízminőség-alakítás döntő faktora a talajvízpá-

rolgás, mely az oda áramló vizek oldott anyag tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is 

következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi értékelések, illetve a 

későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen – a 10%-os és a 90%-os percentilis értékeket 

figyelembe véve – döntően 550–910 mg/l (medián 665 mg/l), a kloridion tartalom 5–60 mg/l 

(medián 9 mg/l), míg a hidrogén-karbonát tartalom 400–570 mg/l között változik 460 mg/l 

körüli medián érték mellett. A vizek kémiai jellege MgCaHCO3-os és CaMgHCO3-os. Egy 

regölyi talajvízmonitorozó kútpár esetében CaMgHCO3SO4-os típusú a víz, de ez egyértel-

műen helyi szennyezést mutat. 

A vizsgált területen a víz összes oldottanyag-tartalma 550–870 mg/l között mozog, ez alól 

kivétel a már említett regölyi kútpár, 1100–1200 mg/l TDS értéke. Ennek alapján megállapít-

ható, hogy a területen jelentős lokális szennyeződések nem jelennek meg. A sekély kutak a 

Vízgazdálkodási Terv 2009-es jelentése alapján az sp.1.6.1. víztestbe sorolhatóak. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemző néhány kom-

ponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–

Whisker diagramon (18. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz” részei a felső és alsó 

kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek feltüntetésével, míg alsó és felső 

határai a 10 és 90%-os percentilis értékeknek felelnek meg. 

A negyedidőszaki képződményeket szűrőző sekély kutak MgCaHCO3-os és CaMgHCO3-

os típusúak, az 50 m-nél mélyebben szűrőzött kutakban Igal és Tamási térségében megjelen-

nek NaMgHCO3-os, MgNaHCO3-os és MgCaNaHCO3-os típusú vizek is. A vizek összes 

oldottanyag-tartalma 10% és 90% percentilis figyelembe vételével 550–750 mg/l között vál-

tozik, 35–60 mg/l Mg
2+

 30–90 mg/l Ca
2+

, 10-60 mg/l Na
+
 és 400–570 mg/l HCO3

–
 tartalom 

mellett. 
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A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport képződményeiben tárolt vizek a minták 

több mint felében MgCaHCO3-os és CaMgHCO3-os típusúak, de előfordulnak 

MgNaCaHCO3-os, MgCaNaHCO3-os, MgNaHCO3-os, NaHCO3-os, NaMgHCO3-os típusok 

is, illetve lokálisan, 1–1 kútra jellemzően megjelennek CaMgNaHCO3-os, MgHCO3-os, 

NaCaHCO3-os, NaMgCaHCO3-os jellegű vizek is. A rendelkezésre álló adatok alapján, a 

10%, illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével a TDS döntően 540–860 mg/l kö-

zött, míg a főbb jellemző alkotók a következő tartományokban változnak: 15–220 mg/l Na
+
, 

10–90 mg/l Ca
2+

, 5–65 mg/l Mg
2+

, 5–12 mg/l Cl
–
 és 410–580 mg/l HCO3

–
. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport homok-

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

karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whisker diagramon (19. ábra) 

ábrázoljuk a nagyobb TDS értékű kutak adatainak elhagyásával. 
 

 

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

kei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

 

19. 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 
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Az alsó-pannóniai (Peremartoni Formációcsoport) rétegek vizeiről az több vízelemzés is 

szolgáltat információkat Mezőcsokonya térségében. Ezek alapján a vizek NaClHCO3-os, 

NaHCO3Cl-os és NaCl-os jellegűek, 5600–8400 mg/l összes oldottanyag-tartalom, 1800–

2880 mg/l Na
+
, 6–38 mg/l Ca

2+
, 5–13 mg/l Mg

2+
, 1280–3340 mg/l Cl

–
 és 1790–2600 mg/l 

HCO3
–
. További 3 kút ad hasonlóan NaClHCO3-os, illetve NaHCO3Cl

–
-os típusú vizet, ha-

sonlóan magas összes oldottanyag-tartalommal, ugyanakkor ezek a kutak késő-pannóniai és 

kora-pannóniainál idősebb rétegeket is szűrőznek, ezért kevert vizűnek tekintendők. 

A lokális víztartók miocén képződményeiben tárolt vizek összetételéről csak az Igal kör-

nyékén található két kút vízkémiai adatai tájékoztatnak NaHCO3Cl-os, illetve NaHCO3-os 

víztípusról, 980–2100 mg/l TDS, 160–600 mg/l Na
+
 és 700–920 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. 

A már említett kevert vizű kutak is szűrözik e réteget. A vizsgált terület 5 km-nél is tágabb 

mezőcsokonyai térségében NaCl-os kémiai jellegű vizek is jellemzőek nagy, akár 

25 000 mg/l-es összes oldottanyag-tartalommal. 

A mezozoos képződmények vizeinek jellegéről a triász mészkőréteget szűrőző Igal K–21 

kút ad információt, amely alapján a víz kémiai jellege NaClHCO3-os, 4400 mg/l TDS, 1300 

mg/l Na
+
, 1450 mg/l Cl

– 
és 1750 mg/l HCO3

–
-koncentráció mellett. 

A területen találhatók különböző korú rétegekre szűrőzött kutak, melyek vizeit kevert tí-

pusúnak tekintjük. A negyedidőszaki és felső-pannóniai rétegeket szűrőző kutak MgCaHCO3-

os típusúak, illetve a 150 m-nél mélyebben is szűrőzött kutak esetében lokálisan megjelenik a 

MgNaCaHCO3-os és MgCaNaHCO3-os víztípus is. Felső-pannóniai, alsó-pannóniai és alsó-

pannóniainál idősebb miocén rétegeket egyaránt szűrőznek a Tamási K–35, Hőgyész K–8 

termálvíz kutak és a Mezőcsokonya Mcs–10 fúrás, amelyek kémiai jellege az alsó-pannóniai 

és idősebb rétegekre jellemző NaClHCO3-os, illetve NaHCO3Cl-os típusú. Összességében 

megállapítható, hogy a térség felszín alatti vizeinek vízösszetétele a sekélyebb területeken 

jellemzően MgCaHCO3-os és CaMgHCO3-os, míg a mélyebb fúrások nagyobb Na- és Cl-

tartalmú vizeket is feltártak. 

A vízkémiai jellemzés bizonytalanságát nagyban növeli, illetve nem teszi lehetővé az eset-

leges lokális anomáliák megállapítását az a tény, hogy a különböző képződményekből szár-

mazó vizekről sok esetben csak 1–2 rendelkezésünkre álló adatsor alapján vannak információ-

ink. 

A 600 m-nél mélyebben szűrőzött kutakról rendkívül kevés információnk van, mégis jól 

látszik, hogy a mélység növekedésével nő a vizek klorid tartalma. A hidrogén-karbonát-

tartalom szintén növekszik a mélységgel körülbelül 600 méter felszín alatti mélységig. Alsó-

pannóniai és az alsó-pannóniainál idősebb miocén réteget szűrőző kutak esetében magas klo-

rid és TDS figyelhető meg (20. ábra). 

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

rek mélység szerinti alakulását a 20. ábra mutatja be. 
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20. 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 és Balaton részvízgyűjtő egységeket érinti. Terüle-

tén csak egy felszíni vízgyűjtő alegység található, a Kapos (1–12). Az 5 km-es környezetét 

azonban további kettő felszíni vízgyűjtő érinti: a Sió (1–11) és a Balaton közvetlen (4–2). 

A területre és 5 km-es környezetére 22 dombvidéki, meszes felszíni vízfolyás víztest és 1 

síkvidéki, meszes állóvíz víztest esik (16. táblázat, 1. táblázat). A terület számos – víztest kate-

górián kívüli – vízfolyással sűrűn behálózott és víztest kategórián kívüli állóvizek közül is ta-

lálható a területen 20, környezetében további 83 tározó. 

A 21. ábra a koncesszióra javasolt terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntet-

ve a felszíni víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 

16. táblázat: A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Vízgyűjtő alegység Terület+ 

Andocsi-patak AEP274 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Attala–Inámi vízfolyás és mellékvízfolyásai AEP287 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Baté–Magyaratádi-vízfolyás AEP308 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok AEP311 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 1 

Deseda-patak és mellékvízfolyásai AEP421 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Fürgedi-patak és mellékvízfolyásai AEP494 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Gonozdi- és Iregi-patakok AEP522 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Gyulai-árok AEP550 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 2 

Hársasberki-patak és mellékvízfolyásai AEP569 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Kánya-ér AEP628 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Kapos alsó AEP631 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Pernec-patak AEP884 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Kiskonda-patak AEP689 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Koppány AEP703 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 1 

Koppány és mellékvízfolyásai AEP704 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 2 

Köves-patak AEP724 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Okrádi- és Kulcsár-patakok AEP853 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

Orci-patak és mellékvízfolyásai AEP854 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 1 

Szarvasdi-árok AEP979 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 2 

Tetves-patak AEQ053 dombvidéki, meszes, természetes 4–2 2 

Túr-víz AEQ081 dombvidéki, meszes, természetes 1–12 1 

Zics–Miklósi-patak AEQ150 dombvidéki, meszes, módosított 1–12 1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
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17. táblázat: A területen és környezetében lévő állóvíz víztest 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Vízgyűjtő alegység Terület+ 

Pacsmagi 

tavak 
AIH004 

síkvidéki, meszes, sekély, időszakos, benőtt vízfelületű, mes-

terséges 

halastavi gazdálkodás, 

természetvédelem 
2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

 

 

21. ábra: Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

1.4.1.2. A felszín alatti víztestek 

A teljes koncesszióra javasolt terület regionális leáramlási zónába esik. A koncesszióra ja-

vasolt területet és 5 km-es környezetét összesen 4, a felszín alatti tér felső 20–40 m-ét repre-

zentáló sekély porózus víztest és 4, hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) porózus víztest érin-

ti. Ezek a Kapos-vízgyűjtő (sp.1.6.1, p.1.6.1), a Balaton déli vízgyűjtő (sp.4.3.1, p.4.3.1), a 

Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő (sp.1.7.1, p.1.7.1), valamint a Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (sp.1.8.1, 

p.1.8.1) sekély porózus és porózus víztestek. Ezek közül a legnagyobb területen a Kapos-

vízgyűjtő jelenik meg, amely egyúttal a szűkebb értelemben vett koncesszióra javasolt terület 

egyetlen sekély, illetve porózus vízteste (22. ábra, 28. ábra). Hegyvidéki víztest nem található a 

területen. 

Az egyetlen 30 °C-nál melegebb érintett porózus vízadó a területen a Délnyugat-Dunántúl 

porózus termál víztest (pt.3.1). Hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) karsztos vízadók a terü-

leten nem találhatók. Meleg vizet (>30 °C) adó karsztos vízadók közül viszont kettő is megje-



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

41 

lenik; így a Közép-dunántúli termálkarszt (kt.1.7), valamint a kisebb területet elfoglaló Mecseki 

termálkarszt (kt.1.8) víztest (29. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit a 18. táblázat ismerteti (22. ábra és 28. ábra, 29. ábra). 
 

 

22. ábra: A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

18. táblázat: A területre és annak 5 km-es környezetére eső felszín alatti víztestek 

A víztest neve Típus 
Víztest  

azonosító 
Terület+ 

Kapos-vízgyűjtő sekély porózus sp.1.6.1 1 

Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő  sp.1.7.1 2 

Balaton déli vízgyűjtő  sp.4.3.1 2 

Sárvíz, Sió-vízgyűjtő  sp.1.8.1 2 

Kapos-vízgyűjtő porózus p.1.6.1 1 

Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő  p.1.7.1 2 

Balaton déli vízgyűjtő  p.4.3.1 2 

Sárvíz, Sió-vízgyűjtő  p.1.8.1 2 

Délnyugat-Dunántúl porózus termál pt.3.1 1 

Közép-dunántúli termálkarszt karszt termál kt.1.7 1 

Mecseki termálkarszt  kt.1.8 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, energetikai, ön-

tözési, halastavi, rekreációs, ökológia) vízkiemelés 12 vízfolyás és 3 állóvíz víztesten történik 

(19. táblázat). 
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19. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Érintett  

felszíni víztest 

A vízkiemelés hasznosítási célja 
Terület+ 

Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Andocsi-patak     +   2 

Attala–Inámi vízfolyás és mellék-

vízfolyásai 
    + +  1 

Baté–Magyaratádi-vízfolyás  +   + +  2 

Deseda-patak és mellékvízfolyásai     + +  2 

Fürgedi-patak és mellékvízfolyásai     + +  2 

Gonozdi- és Iregi-patakok     + +  1 

Gyulai-árok    + +   2 

Halsok-árok     +   2 

Hársasberki-patak és mellékvízfo-

lyásai 
    +   1 

Kánya-ér     +   1 

Kapos alsó    + + +  2 

Kiskonda-patak  +   + +  2 

Koppány    + + +  1 

Koppány és mellékvízfolyásai     +   2 

Köves-patak     + +  2 

Okrádi- és Kulcsár-patakok     + +  1 

Orci-patak és mellékvízfolyásai     + +  1 

Szarvasdi-árok     +   2 

Túr-víz      +  1 

Zics–Miklósi-patak     +   1 

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

1.4.2.1.2. Védett területek 

Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és halászatra, illetve rekreációs célra (horgá-

szat, víziturizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek (20. táblázat, 22. ábra). A területen számos 

nem víztest kategóriájú tározón (56) horgászat folyik. 

20. táblázat: Védettséget élvező vízhasználat a területen az érintett víztestek szerint 

Név Kijelölt fürdőhely Víziturizmus Horgászat Halászat Terület+ 

Deseda-patak és mellékvízfolyásai     2 

Deseda-tározó x    1 

Kapos alsó  x x  1 

Koppány   x  1 

Koppány és mellékvízfolyásai   x  1 

Tetves-patak torkolat   x  1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a terület csak kisebb foltokban nitrátérzékeny, a Balaton 

déli vízgyűjtő sekély porózus víztest által lefedett régió viszont teljesen egészében 

tápanyagérzékenynek lett kijelölve. 

A koncesszióra javasolt területen és környezetében található felszín alatti víztől függő öko-

szisztéma (FAVÖKO), melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Natura SCI
3
, 

21. táblázat, az aktuális állapotot az 1.1.4.3. fejezet ismerteti). 

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei is, ennek bemutatása azon-

ban egy későbbi fejezetben történik. 

21. táblázat: Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése Védettség jellege Terület+ 

Natura2000 SCI HUDD20049 Somogytúri erdők    

Natura2000 SCI HUDD20047 Vityai-erdő 
vannak FAVÖKO részek (mocsár, láp, és 

nagy vízigényű erdők) 
 

Natura2000 SCI HUDD20026 Lengyel-Hőgyészi erdő   

Natura2000 SCI HUDD20057 Somogymegyeri erdő   

Natura2000 SCI HUDD20017 Mocsoládi erdő   

Natura2000 SCI HUDD20019 Mernyei erdő   

                                                 
3 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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Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése Védettség jellege Terület+ 

Natura2000 SCI HUDD20046 Törökkopánnyi erdő   

Natura2000 SCI HUDD20028 Koppány-menti rétek   

 +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 koncesszióra javasolt területen elhelyezkedő települések többsége csatornázatlan. A tele-

pülésekről a települési folyékony hulladékot többnyire nem szállítják szennyvíztelepre. A terü-

let szennyvíztisztító telepeiről a tisztított szennyvizet vízfolyásokba vezetik. A bevezetések 

hatása a befogadó víztestekre esetenként jelentős (23. ábra, 22. táblázat). 

 

 

23. ábra: Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

22. táblázat: Kommunális szennyvízterhelés a koncesszióra javasolt területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra Terület+ 

Balatonlelle Balatonlelle - Szennyvíztisztító Telep Koppány és mellékvízfolyásai jelentős 2 

Igal Igal - Szennyvíztisztító Telep Hársasberki-patak és mellékvízfolyásai jelentős 1 

Tamási Tamási - Szennyvíztisztító Telep Koppány jelentős 1 

Belecska Belecska - Mechwart András Otthon Kapos alsó elhanyagolható 2 

Patalom MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Baté-Magyaratádi vízfolyás elhanyagolható 2 

   +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
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A terület felszíni és felszínalatti víztesteibe egyéb (nem kommunális) szennyvizet is beve-

zetnek. Ezeket a szennyvízterheléseket részletesen a 23. táblázat ismerteti. 

23. táblázat: Egyéb, nem kommunális szennyvízterhelés a koncesszióra javasolt területen és környezetében 

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve Hatása a befogadóra Terület+ 

Karád Karádi Mg. Zrt. Kocsimosó szolgáltatóipar Koppány nem jelentős 1 

   +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
 

A 24. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók bezárásra kerültek 2009-ig. Szerves hulladéklerakó Tamásiban és Várdán ta-

lálható. Veszélyes hulladéklerakó és hulladékégető nem található a területen. 
 

 

 

24. ábra: Hulladékgazdálkodás 

 

Szennyeződést csak a terület környezetében dokumentáltak (25. ábra). 
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25. ábra: Szennyezett területek 

 

Szennyező ipari tevékenység elsősorban nagy létszámú állattartás és akvakultúrához kap-

csolódik a területen. Seveso besorolású üzem működik Szakályon. Benzinkút Igalon, Kocso-

lán, Kurdon, Somogybabodon, Szakályon és Tamásiban található. A folyókat szennyvízbeve-

zetés és egyéb, közelebbről meg nem határozott szennyezés érte. A jelenleg felhasználható 

legutolsó 2009-es állomány szerint szénhidrogén bányatelkek találhatók Somogyjádnál és Tö-

rökkoppánynál. (Ezek azóta megszüntek.) Építőanyag kitermelés folyik Tamási térségében. 

A bányatelkek aktuális állapotát az 1.5.2. fejezet mutatja be. 

Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 26. ábra mutatja be. 
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26. 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 elsősorban a terület keleti 

régiójában folyik. A terhelés mértéke max. 150 kgN/ha/év. A településeket érintő nitrátterhelés 

mértéke – pár kivételtől eltekintve – 20 és 50 kgN/ha/év közötti (27. ábra). A foszforterhelés 

mértéke jellemzően 10000 g alatt marad. A nyugati, inkább már csak az 5 km-es környezetet 

érintő részeken alacsonyabb (általában 100 g alatti) terhelés jellemző. 
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27. 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 ld. 28. táblázatot). 

A koncesszióra javasolt területet 14 ivóvíz és 1 egyéb vízbázis (mind üzemelő), 5 km-es 

környezetét további 29 üzemelő ivóvíz vízbázis érinti. A koncesszióra javasolt területen lévő 

vízbázisok közül 4 sérülékeny, 7 bizonytalan és 4 nem sérülékeny állapotú. Az 5 km-es kör-

nyezet vízbázisai között 3 sérülékeny, 10 bizonytalan és 16 nem sérülékeny besorolású. 

Befejezett diagnosztikával 2010-ig egy vízbázis sem rendelkezett, 5 vízbázis esetén a diag-

nosztika folyamatban volt. 

A 28. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víztermelőkutak védőterületeit mutatja be. 
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28. ábra: Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a porózus felszín alatti víztestek az érintett területen 

 

24. táblázat: A koncesszióra javasolt terület felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterü-
let/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Terü-

let+ 

Ecseny Ecseny 13093-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 40 1 

Értény Értény vízmű 16028-20 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 34 1 

Igal Igal vb. 13097-40 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 
p.1.6.1, 
sp.1.6.1 

400 1 

Koppányszántó Koppányszántó vízmű 16027-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 42 1 

Mernye Mernye 13107-40 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 15 1 

Pári Pári vízmű 16033-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 70 1 

Ráksi Ráksi, Ráksi vb. 13109-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

folyamatban 
igen 

p.1.6.1, 
sp.1.6.1 

90 1 

Somogydöröcske Somogydöröcske 13085-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 20 1 

Somogyszil-
Gadács 

Somogy-szil-Gadács vb. 13110-20 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

folyamatban 
igen 

p.1.6.1, 
sp.1.6.1 

100 1 

Szakcs Szakcs vízmű 16037-20 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 118 1 
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Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterü-
let/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Terü-

let+ 

Szorosad Szorosad 13074-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
bizonytalan p.1.6.1 50 1 

Tamási Tamási vízmű 16021-10 üzemelő csak VI, becsült nem 
p.1.6.1, 
pt.3.1 

1507 1 

Törökkoppány Törökkoppány 13075-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 70 1 

Várong Várong 16043-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak), 

becsült 
igen p.1.6.1 100 1 

Igal fürdő Igal-Fürdő Kft 13097-20  csak VI, folyamatban nem 
pt.3.1, 
p.1.6.1, 

sp.1.6.1 

650 1 

VT: védőterület, VI: védőidom, *: egyéb vízbázis, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-
es környezetben. 

 

25. 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) 

Terü-

let+ 

Andocs Andocs 13067-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 200 2 

Bedegkér Bedegkér vb. 13056-20 üzemelő 
VT és VI (azonosak), folya-
matban 

igen 
p.1.6.1, 
sp.1.6.1 

50 2 

Belecska Belecska vízmű 16018-10 üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 55 2 

Bonnya Bonnya 13083-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 15 2 

Büssü Büssü 13127-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 50 2 

Csibrák Csibrák vízmű 16057-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 52 2 

Dalmand Dalmand vízmű 16050-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 130 2 

Dalmand 
Dalmand Újdalmand 

major 
16050-70 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 11 2 

Értény 
Értény-Barnahát szoc. 
otthon 

16028-30 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 11 2 

Gölle Gölle 13136-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült nem p.1.6.1 45 2 

Dombóvár 
Dombóvár-Mászlony 

puszta 

16073-

120 
Üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 15 2 

Döbrököz Döbrököz vízmű 16068-10 Üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.6.1 223 2 

Felső-mocsolád Felső-mocsolád 13082-10 Üzemelő csak VI nem p.1.6.1 600 2 

Fiad Fiad 13066-10 Üzemelő csak VI nem p.1.6.1 20 2 

Gamás Gamás 13071-20 Üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.6.1 110 2 

Gyulaj Gyulaj vízmű 16051-20 Üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 120 2 

Hőgyész Hőgyész-Duzs vízmű 16053-10 Üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 603 2 

Iregszemcse Iregszemcse vízmű 16012-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült igen p.1.6.1 356 2 

Kánya Kánya vízmű 13050-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 68 2 

Karád Karád 13047-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 300 2 

Kazsok Kazsok 13119-20 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült igen p.1.6.1 140 2 

Kisbárapáti Kisbárapáti 13072-20 üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 45 2 

Kisgyalán Kisgyalán 13135-10 üzemelő csak VI nem p.1.6.1 130 2 

Kocsola Kocsola vízmű 16045-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 192 2 

Kurd Kurd vízmű 16063-10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.6.1 150 2 

Magyaratád Magyaratád 13118-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 180 2 

Miklósi Miklósi 13068-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 50 2 

Mucsi Mucsi vízmű 16064-10 üzemelő csak VI nem p.1.8.1 44 2 

Nágocs Nágocs 13055-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 100 2 

Nagy-kónyi Nagykónyi vízmű 16029-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 104 2 

Nagykónyi 
Nagykónyi-Meggyes 

puszta vm 
16029-30 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 14 2 

Nak Nak 16049-20 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 70 2 

Patalom Patalom 13126-20 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 45 2 

Polány Polány 13092-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 20 2 

Regöly Regöly vízmű 16034-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 192 2 

Somogyacsa Somogyacsa 13084-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 30 2 

Somodor Somodor 13117-10 üzemelő csak VI nem p.1.6.1 500 2 

Somogyaszaló Somogyaszaló 13125-10 üzemelő csak VI nem pt.3.1 500 2 

Somogygeszti Somogygeszti 13106-20 üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.6.1 60 2 

Somogytúr Somogytúr 13041-20 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.4.3.1 150 2 

Szakály Szakály vízmű 16046-10 üzemelő csak VI nem p.1.6.1 164 2 

Tamási 
Tamási-Fornád puszta 

vízmű 
16021-20 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 70 2 

Tengőd Tengőd vízmű 13051-30 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 40 2 

Újireg Újireg vízmű 16017-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 78 2 

Zics Zics 13048-10 üzemelő VT és VI (azonosak), becsült bizonytalan p.1.6.1 60 2 
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Település Vízbázis Kód Státusz 
Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Terü-

let+ 

Zimány Zimány 13134-10 üzemelő csak VI, becsült nem p.1.6.1 150 2 

VT: védőterület, VI: védőidom, *: egyéb víztest, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es 

környezetben. 
 

Veszélyeztetettségi vizsgálatot öt érintett vízbázisra végeztek: az Attala vízmű, a Bedegkér, 

az Igal, a Ráksi és a Somogyszil–Gadács vízbázisra. Az eredmények alapján mind az öt vízbá-

zis közepesen veszélyeztetett, mivel a belterületi és mezőgazdasági területek aránya a védőte-

rületeken meghaladja az 50%-ot. 

Az OGYFI nyilvántartása szerint kettő ásványvíztermelő kút található a területen (Igalon és 

Tamásiban); további 1 a terület 5 km-es környezetében (Gyulajon). Három gyógyvíztermelő 

kút mélyült a területen (Igalon és Tamásiban 2 db). A kutak részletes adatait a 26. táblázat tar-

talmazza. 

26. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Térképi jele Terület+ 

Igal B–21 Abaqua ásványvíz/fürdési célú 565444 133834 I–21 1 

Igal B–1  gyógyvíz/fürdési célú 565375 133592 Ig–1 1 

Tamási K–35  gyógyvíz/fürdési célú 591451 142418 T–35 1 

Tamási K–60  ásványvíz/fürdési célú 591451 142418 T–60 1 

Tamási K–68  gyógyvíz/fürdési célú 591408 142415 T–68 1 

Gyulaj K–4 Gárdony 2.sz. ásványvíz/palackozási célú 591550 128293 Gy–4 2 

    +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben. 
 

A koncesszióra javasolt területen 9, míg 5 km-es környezetében további 3 db 30 °C-os 

vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút mélyült, melyek a pt.3.1, porózus termál és a kt.1.7 

termálkarszt víztestekre szűrőzöttek és mezozoos aljzatot (triász), illetve a miocén és pannóniai 

összleteket csapolják. A területre nem esik olyan kút, amelynek szűrőzési mélysége meghaladja 

az 1000 métert. A működő kutak vizét fürdővízként hasznosítják. Részletes információkat a 

kutakról és azok hasznosításáról a 27. táblázat közöl. A 29. ábra a koncesszióra javasolt terüle-

ten és annak környezetében lévő, gyógyvíz, ásványvíz és 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű 

vizet adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztestekkel. 

27. 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+ 

Igal B–1 (Ig–1) 565374,9 133592,2 593–651 T2, M5 76 fürdő Ig–1 1 

Igal B–20 (Ig–7) 565398,9 133441,9 640–780 T2, M5 54 fürdő Ig–7 1 

Igal B–21 565443,6 133834 686,1–767,7 T 69 
fürdő (tarta-

lék) 
Ig–21 1 

Igal B–6 565377 133538 300,5–374,5 M2 51 fürdő Ig–6 1 

Tamási B–41 592526,9 143574,9 389–402 Pl2 33 vízmű T–41 1 

Tamási K–46 591627,1 142580,6 552–591 Pl2 43,1 fürdő T–46 1 

Tamási 
K–35  

(Tamási T–1) 
591451,3 142417,6 582–1929 Pl2 53 fürdő T–1 1 

Tamási K–56 589447,8 138368,1 691–738 Pl2  51,2 fürdő T–56 1 

Tamási K–59 590952,6 140304,8 514,6–723 Pl2 44 kommunális T–59 1 

Hőgyész K–8 599873,2 128611,2 466–688 Pl2, MPl1 53,8 észlelő H–8 2 

Magyaregres B–3 551699,4 124523,2 543,5–557 Pl2 38,5 eltömedékelt Me–3 2 

Somogyaszaló K–6 554277,9 123191,2 799,22–834,2 Pl2 52,5  Sa–6 2 

Tamási K–60 589447,75 138368,11 691–738 Pl2, MP4 51 fürdő  2 

* vízgazdálkodásban használt kor: a Pl2 Pa2-nek feleltethető meg , ** kút létesítése idején, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – 
az 5 km-es környezetben. 
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29. 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 28. táblázat és a 29. táblázat tartalmazza. Sekély porózus víztes-

tek készleteit elsősorban fürdővízként használják. A porózus víztestek készleteinek felhaszná-

lása főleg ivóvíz, kisebb mértékben egyéb mezőgazdasági célú; az ipari, fürdővíz, illetve egyéb 

célú felhasználás kismértékű. A termál karszt víztestre 2007. év során nem jelentettek vízter-

melést. A porózus termál víztest vizét fürdőzési, illetve ivóvíz céllal termelik. 

28. 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.1.6.1 0 0    60    60 1 

p.1.6.1 864,836 0,24  5,3 98,52 1,702 0,3   970,898 1 

pt.3.1 46,822     324,196    371,018 1 

kt.1.7      0    0 1 

kt.1.8      0    0 1 

pt.3.1. – Délnyugat-Dunántúl porózus termál, kt.1.7 – Közép-dunántúli termálkarszt, kt.1.8 – Mecseki termálkarszt. 
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29. 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  60 

Porózus mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30 °C 970,898 

Porózus termál 
 

magasabb, mint 30 °C 371,018 

Termál karszt 
 

magasabb, mint 30 °C 0 

Összesen: 1401,916 

1.4.3. Határmenti víztestek 

A terület által érintett sekély porózus, porózus és porózus termál, valamint termálkarszt víz-

testek határmenti tárgyalásokon nem érintettek, és egyik víztest sem része ICPDR (Internatio-

nal Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt aggregátumnak. 

1.4.4. Monitoring rendszer 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoring programja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint tör-

tént. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoring-helyeket és a vizsgált jellemzőket a 

30. táblázat mutatja be. A VKI monitoring rendszeren kívül más felmérések is történtek a terü-

let felszíni vizein. 2005-ös országos ökológiai felmérés keretében Nagykónyi körzetében a 

Koppányon történt mintavétel. A 2008-as hidromorfológiai felmérés során a terület felszíni 

vizeit nem vizsgálták (30. ábra). 

30. táblázat: Felszíni víz monitoring pontok a területen és az 5 km-es környezetében 

Monitoring 

azonosító 
Felszíni víz neve 

Mintavételi helyhez rendelhető 
kiépített vízrajzi mérőállomás 
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AIJ511 Deseda-patak Deseda-patak Somogyaszaló  +  + A/V P/B/M/Z/H H/M/F 2 

AIJ697 Nagykoppány Nagykoppány Törökkoppány 
 

+  + A/V P/B/M/Z/H H/M/F 1 

AIJ655 Koppány-patak Nagykoppány Somogyacsa + +  + A/E/V P/B/M/Z/H H/M/F 2 

AIJ618 Kapos Kapos, Pincehely +   
 

A/E/V P/B/M/Z/H H 2 

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 31. táblázat tartalmazza. 

31. táblázat: Felszíni védett területek monitoring pontjai 

Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása Terület+ 

AIJ511 Deseda-patak 
 

2 

AIJ655 Koppány nitrátérzékenység 2 

AIJ697 Nagykoppány 
 

1 

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

1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoring programja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoring program keretein belül a sekély porózus vízadók-

ról 3, a porózus vízadókról 17, a porózus termál vízadó összletekről 3 szolgáltat információt. A 

területre nem esik termálkarsztos vízadót észlelő kút, a legközelebbi észlelő kút a terület hatá-

rától 17 km-re északra található és a kt.1.7 karsztos termál vízadót vizsgálja Nagyberénynél. 

Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem történik meg, de a 32. táblázat bemutatja a 
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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 monitoring pontjait a 31. ábra mutatja be. 

A felszín alatti víz mennyiségi monitoring programja a területen vízszint változás megfi-

gyelése, a minőségi program többnyire védett rétegvíz, illetve a sérülékeny külterületi monitor-

ing programon belül történik. Termálvíz monitoring programon belül 2 kút megfigyelése törté-

nik. 

32. 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.1.6.1 Kapos-vízgyűjtő 2 1     3 1 

sp.1.7.1 Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő       0 2 

sp.4.3.1 Balaton déli vízgyűjtő       0 2 

sp.1.8.1 Sárvíz, Sió-vízgyűjtő       0 2 

p.1.6.1 Kapos-vízgyűjtő  7 2  7 1 17 1 

p.1.7.1 Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő       0 2 

p.4.3.1 Balaton déli vízgyűjtő       0 2 

p.1.8.1 Sárvíz, Sió-vízgyűjtő       0 2 

pt.3.1 
Délnyugat-Dunántúl porózus 

termál 
 1 1 1   3 1 

kt.1.7 Közép-dunántúli termálkarszt       0 1 

kt.1.8 Mecseki termálkarszt       0 1 

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

 

30. ábra: Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 
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31. ábra: Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának 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 víztestek állapota sok esetben bizonyta-

lan. Ennek oka többnyire adathiány vagy egyes mérések bizonytalan volta. A bizonytalan álla-

potú folyóvíz víztestek aránya több mint 30%-os. A maradék folyóvíz víztest között nincs jó 

állapotú; 6 mérsékelt és 6 gyenge állapotú. A területre eső egyetlen állóvíz víztest állapota 

adathiány miatt nem ismert. 

A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 33. táblázat mutatja be. 
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33. táblázat: Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest 

azonosító 
Víztest név 

Ö
ss

ze
sí

te
tt

 b
io

ló
g
ia

i 
ál

la
p
o

t 

F
iz

ik
ai

-k
ém

ia
i 

el
em

ek
 s

ze
ri

n
ti

 

ál
la

p
o
t 

H
id

ro
m

o
rf

o
ló

g
ai

 

el
em

ek
 s

ze
ri

n
ti

 á
ll

ap
o
t 

Ö
k

o
ló

g
ia

i 
m

in
ő

sí
té

s 

K
ém

ia
i 

ál
la

p
o
t 

V
íz

te
st

 á
ll

ap
o

ta
 

T
er

ü
le

t+
 

AEP274 Andocsi-patak - gyenge mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 2 

AEP287 
Attala–Inámi vízfolyás és 
mellékvízfolyásai 

- jó mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 
1 

AEP308 
Baté-Magyaratádi vízfo-

lyás 
- - mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 

2 

AEP311 
Bedegkéri-és Somogyeg-
resi-árkok 

- - mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 
1 

AEP421 
Deseda-patak és mellék-

vízfolyásai 
- - mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 

2 

AEP494 
Fürgedi-patak és mellék-
vízfolyásai 

gyenge mérsékelt gyenge gyenge - gyenge 
2 

AEP522 Gonozdi- és Iregi-patakok mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 1 

AEP550 Gyulai-árok gyenge jó mérsékelt gyenge - gyenge 2 

AEP569 
Hársasberki-patak és 

mellékvízfolyásai 
- - gyenge bizonytalan - bizonytalan 

1 

AEP628 Kánya-ér gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge jó gyenge 1 

AEP631 Kapos alsó - - gyenge bizonytalan - bizonytalan 2 

AEP689 Kiskonda-patak gyenge mérsékelt gyenge gyenge nem jó gyenge 2 

AEP703 Koppány jó mérsékelt mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 1 

AEP704 
Koppány és mellékvízfo-
lyásai 

- - mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 
2 

AEP724 Köves-patak - - gyenge bizonytalan - bizonytalan 2 

AEP853 
Okrádi- és Kulcsár-

patakok 
gyenge mérsékelt rossz gyenge - gyenge 

1 

AEP854 
Orci-patak és mellékvízfo-
lyásai 

mérsékelt mérsékelt - mérsékelt - mérsékelt 
1 

AEP884 Pernec-patak mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 1 

AEP979 Szarvasdi-árok mérsékelt kiváló mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 2 

AEQ053 Tetves-patak gyenge jó mérsékelt gyenge - gyenge 2 

AEQ081 Túr-víz mérsékelt jó gyenge mérsékelt - mérsékelt 1 

AEQ150 Zics-Miklósi-patak gyenge jó mérsékelt gyenge - gyenge 1 

AIH004 Pacsmagi tavak - - - - - adathiány 1 

+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 kevés kivételtől eltekintve jó-

nak tekinthető. Gyenge állapotú a Sárvíz, Sió-vízgyűjtő sekély porózus víztest. A Mecseki ter-

málkarszt víztest jó állapota a vízmérleg vagy a FAVÖKO bizonytalansága folytán nem egyér-

telmű (34. táblázat). 

A minőségi állapotfelmérés során 3 víztest állapota bizonyult gyengének, amelyek közül 

mind sekély porózus víztest. Esetükben a fő gond nagyobb mértékű (a terület 20%-át meghala-

dó) diffúz nitrát szennyeződés (35. táblázat). 

34. táblázat: A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  Áramlási viszonyok 
Víztest  

állapota  
Terület+ 

sp.1.6.1 *Kapos-vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

sp.1.7.1 *Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

sp.1.8.1 *Sárvíz, Sió-vízgyűjtő jó jó  jó gyenge 1 
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Víztest jele Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  Áramlási viszonyok 
Víztest  

állapota  

Terület+ 

sp.4.3.1 *Balaton déli vízgyűjtő jó gyenge  jó jó 1 

p.1.6.1 *Kapos-vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

p.1.7.1 *Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

p.1.8.1 *Sárvíz, Sió-vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

p.4.3.1 *Balaton déli vízgyűjtő jó jó  jó jó 1 

kt.1.7 *Közép-dunántúli termálkarszt jó jó  jó jó 1 

kt.1.8 *Mecseki termálkarszt jó jó  jó jó** 1 

pt.3.1 *Délnyugat-Dunántúl jó 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. 

35. 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.1.6.1 *Kapos-vízgyűjtő     x     gyenge 1 

sp.1.7.1 
Séd-Nádor-Sárvíz-

vízgyűjtő 
    x  5  gyenge 2 

sp.1.8.1 
Sárvíz, Sió-

vízgyűjtő 
    x     gyenge 2 

sp.4.3.1 
Balaton déli víz-

gyűjtő 
          jó 2 

p.1.6.1 *Kapos-vízgyűjtő           jó 1 

p.1.7.1 
Séd-Nádor-Sárvíz-

vízgyűjtő 
          jó 2 

p.1.8.1 
Sárvíz, Sió-

vízgyűjtő 
          jó 2 

p.4.3.1 
Balaton déli víz-

gyűjtő 
          jó 2 

kt.1.7 
*Közép-dunántúli 

termálkarszt 
          jó 1 

kt.1.8 
*Mecseki termál-

karszt 
          jó 1 

pt.3.1 
*Délnyugat-

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 esetén a jó potenciál vagy állapot 2027 után érhető el, míg az értékelt 

állóvíz víztest esetén 2021-re. 

A felszín alatti víztestek többségénél a jó állapot fenntartandó. A gyenge minőségű sekély 

víztestek (2) esetén a jó állapot 2027 után érhető el, míg a Sárvíz, Sió-vízgyűjtő sekély porózus 

víztest esetében, ahol egyszerre jelentkezik gyenge mennyiségi és minőségi állapot, a mennyi-

ségi állapotra vonatkozó célkitűzés 2015, a minőségi 2027. 

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 termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, 

az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogo-

sultságok, ismert egyéb nyersanyagok (MFGI, MBFH) 

1.5.1. A terület termálvíz-készletének 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 termálvíz-készletnek 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 ld. 2.2. fejezetben): 

 áramtermelés, 

 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg nincs geotermikus alapú áramtermelés Magyarországon.  

Használaton kívüli szénhidrogén kutak átképzésére alapozva indított projektet a MOL Nyrt. 

Iklódbördőce (Ortaháza, Zala megye) környékén (KUJBUS 2009, TÓTH 2010, BÁLINT et al. 

2013). A tesztelt kutak azonban nem biztosítottak volna elegendő vízmennyiséget a rendszer 

gazdaságos 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). A pályázat keretében 

EGS (HDR) alapú geotermikus erőművet terveznek megvalósítani (EC 2012: HU Geothermal 

South Hungarian Enhanced Geothermal System [EGS] Demonstration Project). 

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 27. táblázat foglalja össze (VKGA 2004, VKGA 2009, 

1.4.1.2. fejezet). A koncesszióra javasolt területen 9 kút ad 30 °C-os vagy annál melegebb kifo-

lyó vizet. Ezek a pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl porózus termál és a kt.1.7 Közép-dunántúli ter-

málkarszt víztestek mezozoos aljzatát (triász), illetve a miocén és pannóniai összleteket csapol-

ják. 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 

1000 métert. A működő kutak vizét fürdőkben hasznosítják (Igal, Tamási). 

Igalban termál-, gyógyfürdő működik 1962 óta. A szénhidrogén-kutatási céllal mélyült fú-

rások termálvizet tártak fel: 651 méter mélységből 81 fokos, azóta már kiemelkedő gyógyhatá-

sáról híressé vált víz tört felszínre az Ig–1 fúrásból. A fürdőt ellátó kutak: Igal B–1 (Ig–1), B–

20 (Ig–7), B–6, tartalék: B–21. A fürdő vize alkáli-kloridos és hidrogén-karbonátos, jódos víz 

(IGAL 2014). 
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Tamásiban termálfürdő működik (TAMÁSI 2014). A termálfürdőt a Tamási K–35 kút 2000 

méterről feltörő vize 51 °C-os, nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos hévize látja el. A K–35 

kút 582–1929 m-es szakaszra pannóniai képződményeire szűrőzött. A fürdő K–56 kútja 691–

738 m mélységben szintén pannóniai képződményekre szűrőzött. 

A területet érintő víztestekből sehonnan sem történt energetikai célú vízkivétel és visszasaj-

tolás sem történt (2007-es adatok, NeKI/NeKI VKGT, 28. táblázat). A pt.3.1 Délnyugat-

Dunántúl porózus termál víztestből ivóvíz célú, fürdési célú vízkivétel történt. A kt.1.7 Közép-

dunántúli termálkarszt és a kt.1.8 jelű Mecseki termálkarszt víztestre 2007 során nem jelentet-

tek víztermelést. 

 

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. febru-

ár). 

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. február, 

4. melléklet). Jelen tanulmánnyal párhuzamosan készül a teljes geotermikus területet is magába 

foglaló, de annál nagyobb területet lefedő tanulmány, az Igal szénhidrogén vizsgálati terület 

érzékenységi és terhelhetőségi tanulmánya (KOVÁCS et al. 2014, 8. ábra). 

A koncesszióra javasolt területen és az 5 km-es környezetében egyetlen hatályos szénhid-

rogén bányatelek sem található (MBFH BÁNYÁSZAT, 2015. február, 4. melléklet). 

1.5.2.3. Egyéb nyersanyagok 

A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es körzetében jelenleg 1 db működő nemfémes 

ásványinyersanyag-bánya van (homok, agyag), amely teljes kiterjedésében  a területre esik. 

A területen és 5 km-es körzetében a nyilvántartott, megkutatott készletek (tőzeg, lápföld, 

lápimész, homok, agyag) száma: 8 db, amiből 4 db van a területen belül (a 32. ábra, az 36. táb-

lázat és a 37. táblázat, MBFH BÁNYÁSZAT, Adattár, 2014. június). 

A működő bánya területe a helyszínrajzon valós kiterjedésben, a kis méret miatt nem ábrá-

zolható, ezért pontszerű jellel tüntettük fel. A megkutatott készletek esetében az ábrázolás ele-

ve csak pontszerű lehet, mivel csak központi 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 

vég 

Státus 

** 

Terület 

+ 

1 613420 
Tamási I. - 

agyag, homok 

TAM-BAU Építőipari, 

Szolgáltató és Keres-

kedelmi Kft. 

homok, 

közlekedés-

építési agyag 

593243 142543 0,05 M 
2006.07.21 

– 
Bt 1 

*Tevékenység – M: működő. 
*Státusz: Bt – bányatelek. 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen. 

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 170206102 Csibrák – 043/a hrsz. falazó homok 594925 124380 2 

2 170206103 Csibrák – 022, 027, 029/1 hrsz. érett tőzeg, lápföld 595100 125400 2 

3 170207001 Szakcs – Téglagyár tömör téglaagyag 579275 132870 2 

4 170500001 Tamási – Téglagyár tömör téglaagyag 590470 143030 2 

5 170500002 Tamási Tamási I. - agyag, homok Tamási I. - agyag, homok építési agyag 593243 142543 2 

6 170500002 Tamási Tamási I. - agyag, homok Tamási I. - agyag, homok építési homok 593243 142543 2 

7 170511001 Regöly – I-II. érett tőzeg, lápföld 598750 135700 2 

8 170513001 Szakály – I. érett tőzeg, lápföld 598440 135140 2 

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

 

 

32. 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 

ld. a 36. táblázatban 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 energiatartalmának kinye-

rése. A geotermikus 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 geotermikus fluidum (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006). A geotermikus tároló (rezervoár) a föld-

kéreg 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 Larderelloban 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 

Komló Zobák 
(bánya)akna 

587139 

93527 

 

316–620 52 2,80 49,4 138 ±15 

J1 liász 

pala, 

homokkő 

BOLDIZSÁR 

1956  
BOLDIZSÁR, 

GÓZON 1963 

Hosszúhetény 

bánya akna 

597417 

91576 
 

330–525 26 2,56 40,7 104 ±15 

J1 liász 

pala, 
homokkő 

BOLDIZSÁR 

1964A 

Bakonya MV–
2142/a 

574155 

84412 

 

960–1061 5 2,72 37,9 103 ±20 

P2 ho-

mokkő, 
konglome-

rátum 

BOLDIZSÁR 

1967A 

Kővágótöttös 
MÉV–5065 

574398 

86915 
233 

260–820 28 3,09 35,0 108 ±15 

P2 ho-

mokkő, 
konglome-

rátum 

SALÁT 1967 

Iharosberény–1 
503676 
116229 

122 

20–1840 46 2,02 52,5 106 ±10  
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 

Kiskunhalas 

Kiha–4 

682 664 

114 690 
131 

1576–2995 14 1,91 47,4 91 ±15  

HORVÁTH, 

DÖVÉNYI 
1987 

 

A terület kb. 35–45 km-re D-re a Mecsek területén vannak a legközelebbi ismert hőáram-

mérések, melyekben 108–138 mW/m
2
 korrigált hőáramot határoztak meg a vizsgált kb. 260–

1060 m-es mélységintervallumra (HORVÁTH DÖVÉNYI 1987, DÖVÉNYI 1994). A területünktől 

kb. 55 km-re Ny-ra mélyült Iharosberény–1 fúrásban végzett hőáram-mérések alapján 20–
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1840 m-es intervallumra az átlag geotermikus gradiens 52,2 °C/km, az átlag hővezető-képesség 

pedig 2,02 W/mK, korrigált hőáram 106±10% mW/m
2
 (DÖVÉNYI 1994). 

 

A koncesszióra javasolt területen a hőáram-sűrűség értéke az interpolált adatok 

(hőáram(sűrűség) térképek) alapján 92–102 mW/m
2
 közt várható (HORVÁTH et al. 2005, DÖ-

VÉNYI, HORVÁTH 1988, DÖVÉNYI et al. 2002). 

2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A területre és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélységfüggését a 

33. ábra szemlélteti. Az ismert régebbi hőmérséklet-mérések eredményeit a 5. függelék listáz-

za. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a koncesszióra javasolt területre 55 °C/km (lineáris 

hőmérséklet–mélység függést feltételezve) a geotermikus gradiens (33. ábra). 
 

 

33. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete kör – egyedi adat; 

piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető 55 ˚C/km (0,055 ˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes; 

fekete vonalak – a 35 ˚C/km (0,035 ˚C/m) és 75 ˚C/km (0,075 ˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes, alulról–felülről illeszkedő 

burkoló görbék4 
 

Az egyedi adatokból látszik, hogy az összefüggés valószínűleg nem lineáris, azaz a geo-

termikus gradiens értéke a mélységgel változik. 

A geotermikus gradiens mélységfüggését a 34. ábra mutatja be. A fekete körök jelzik az 

egyedi gradiens adatokat. 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 kima-

radó adatok nagy valószínűséggel valamilyen szempontból zavartak, ezért nem jellemzőek a 

területre. 

                                                 
4 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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A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélység 

függését a medenceüledék országos tömörödési trendje (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) alapján leíró 

függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív hőáram, a nevező-

ben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás mélységfüggésére alapozott 

kifejezés szerepel
5
 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek megfelelően a pontfelhő felső burko-

lója esetében 135 mW/m
2
, míg az alsó burkolónál 71 mW/m

2
 hőárammal számolunk

6
. A bur-

koló görbék által határolt területen belül a legvalószínűbb geotermikus gradiens mélységmene-

tet a középső görbe képviseli, amelynek 103 mW/m
2
 hőáram a paramétere. 

 

 

34. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete kör – egyedi adat; 

felső fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbék7); 

alsó fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (alsó burkoló görbe); 

középső 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 egyene-

sen arányosan változik. A mért adatok szórása a mélységgel csökkenő tendenciájú, mert a 

mélységgel egyre tömörebbek a kőzetek így a fúrási művelek, 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. 

                                                 
5 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). 
6 További kapcsolódó szakirodalom: DÖVÉNYI, HORVÁTH, LIEBE, GÁLFI, ERKI 1983: Geothermal conditions of Hungary, 

Geophysical Transactions 29(1). pp. 3–114. 
7 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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2.1.2. A várható geotermikus energia nagysága 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet ada-

tai alapján átlagosan 55 °C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 33. ábra), ezzel az érték-

kel számolva 2500 méter mélységben átlagosan 148,5 °C hőmérséklet várható (ld. még a 

2.1.1 fejezet információit). 

 

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=165 K 
esetén  

(J/km3×K) 

kalcit 99% 2710 0,99 2682,9 2,280×106  2,280×1015 98,2 850,0 3,762×1017 

víz 1% 1000 0,01 10 4,187×104 4,187×1013 1,8 4 187,0 6.9×1015 

kőzet =1% 2692,9 1 2692,9 2,322×106 2,32×1015 100,0 862,3 3,83×1017 

* 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] 
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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. 

 

Ha a számítást 2500–3500 méter mélységszakaszra mészkő alapanyagot feltételezve vonat-

koztatjuk és annak átlaghőmérséklete 176 °C, akkor a felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított 

hőmérséklet-különbség 165 °C, ami 310 PJ/km
3
 energiát jelent, amiből 6,9 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 165 °C hőmérsékletkülönbség lépcsőt ki-

használva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km
3
-ben található víz által tárolt hőmennyiséget 

(6,9 PJ/km
3
). 

Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 108 mW/m
2
 

hőárammal, azaz 1 km
2
 területre 108 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 

alatt 6,476×10
13

 J, azaz 0,065 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 megnetotellurikus 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, 
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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 

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 mélység tartományt is elértek már. A legmélyebb magyaror-

szági fúrás, a hazánkra jellemző, igen magas hőmérséklet- és nyomás-viszonyok miatt napja-

inkban 6000 méteres mélységű (Makó M–7; 6085 m). A 35. 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 acél fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre 

hatol. A rudazat alján lévő fúrófej – a fúró fajtájától függően – vágja, hasítja aprítja a kőzetet. 

A fúró kiválasztására többnyire a formáció jellemzőin és a fúrólyuk 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. 
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35. ábra: A rotary fúrótorony és berendezései 

 

36. ábra: Iszapgödör-mentes fúrási technológia 

 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

69 

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 (36. ábra). 

A kútkitörések megakadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel működ-

tethető kitörésgátlókat szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 

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 találhatók, vadkitörés elfojtásakor, illet-

ve a rétegben a beáramlási felület növelése céljából (37. ábra). (A bokorfúrás az egy pontról 

mélyített, irányított ferdefúrások sokasága.) 

 

37. 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 szerszá-

mot 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 – fúró-

cső;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. 
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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 acélcsövekkel 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 

béléscsőrakat, termelési béléscső rakat, beakasztott béléscső, kitoldó béléscső. 

A cementpalást szerepe a rétegizoláció, a béléscsőoszlopok rögzítése, a mechanikai szilárd-

ság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, a folyadékbesajto-

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. elnyelés vizsgálatok 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 38. ábra. 
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38. ábra: A rétegrepesztés folyamata 

(GEOSCIENCE AND NEWS, GEOLOGY.COM nyomán) 
 

A hidraulikus rétegrepesztés alkalmazott technológiáját többek között a kőzetkörnyezet 

mechanikai, ásványi összetételi stb. tulajdonságai és az uralkodó feszültségviszonyok határoz-

zák meg. EGS rendszerű geotermikus rendszer hőcserélő felületének kialakításához, bizonyos 

esetben megfelelő lehet az adalék- és kitámasztó anyag mentes, tiszta vízzel történő hidraulikus 

repesztés. 

Az alkalmazott vízbázisú folyadékok adalékanyagai jórészt megegyeznek az élelmiszer, az 

építő, és a kozmetikai iparban használatosokkal és a REACH
8
 előírásai szerint is regisztráltak. 

A repesztési műveleteket követően a besajtolt folyadék(ok) zárt rendszerben visszatermelésre 

és újrafelhasználásra, vagy tisztításra és lerakásra kerülnek. 

Egy-egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút funkció-

jának és a rétegviszonyoknak megfelelően. Minden termelési módnak megvannak a maga jel-

legzetes 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-

                                                 
8 REACH: Minden vegyi anyagra, vegyszerek regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó EU 

szabályozás. 
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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-

gyobb nyomású és magasabb hőmérsékletű lyukkörülmények között, vízszintes vagy ferde 

lyukkiképzésnél illetve kénhidrogénes környezetben is. Az új technológiák és módszerek szá-

mos módon kombinálhatóak és széles spektrumon használhatóak fel. 

Az egyre bonyolultabbá váló kútkiképzések a szondák kutakban történő mozgatását biztosí-

tó eszközök fejlesztését is magukkal vonták, mert a kutakba, kábeles mérőeszközzel, a gravitá-

ció 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 szonda lejuttatás. 

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 

rétegzettség és a rétegek dőlése, repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus 

és szeizmikus mérés alapján lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A 

szénhidrogénnel telített szakasz tesztelhető, a lyukfalból, illetve a fluidumból minta vehető. 

Vizsgálható a béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépített csö-

vek geometriája, esetleges károsodása. A termelő és a visszasajtoló kutakban szintén vizsgálha-

tó a kútkiképzés műszaki állapota és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, illetve szén-

hidrogén-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 flu-

idum (pl. forró, sós vagy fenolos víz) környezetbe (pl. felszíni vízfolyásba) való eljutásának 

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 (39. 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). 
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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. 

Új hévíztermelő és visszasajtoló rendszerek telepítésekor kulcskérdés a vízadó rezervoárok 

elhelyezkedése, a kitermelhető hozamok és hőmérsékletek 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. 

 

 

39. 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 – átlagos 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 

– közép hőmérsékletű EGS; Low Grade Hydrothermal – alacsony hőmérsékletű hidrotermális rendszer; Mid 

Grade Hydrothermal – közepes hőmérsékletű hidrotermális rendszer; High Grade Hydrothermal – magas hőmér-

sékletű hidrotermális rendszer; Conventional power generation boundary – hagyományos geotermikus energia-

termelés 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 tároló részt. Általában 1000–

1500 méter távolságra telepítik a két kúttalpat egymástól, a tároló áteresztőképességének függ-

vényében. 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 lényege-

sen csökkentheti a költségeket. 
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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
9
 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-

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 víz-injektáláson alapuló földalatti 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 (40. 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. 

 

40. 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. 

                                                 
9 EGEC: European Geothermal Energy Council. 
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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-

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 (41. ábra) felmelegszik, majd a 

termelőcsövön a felszínre jutva megnövekedett energiatartalma hasznosítható. 

 

 

41. ábra: Nagymélységű hőcserélő kút működésének sematikus ábrája 

(JOBBIK A. 2013) 
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2.2.3. A bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati 

technológiák bemutatása 

A geotermikus energia hasznosítása általában több hőmérsékletlépcsőben, ún. kaszkádrend-

szerben történik. A rezervoár és a kutak által biztosított legmagasabb hőmérsékletű hasznosí-

tást a gazdaságosság növelése, a geotermikus energia minél teljesebb kihasználása érdekében 

lehetőség szerint alacsonyabb hőmérsékletigényű alkalmazások bevonásával egészítik ki 

(kaszkádrendszer). 

A geotermikus energia hasznosítási módjai az alábbi nagy csoportokba sorolhatók (ezek kö-

zül a magyarországi viszonyok közt alkalmazhatókat dőlt betűvel emeltük ki): 

 

 Villamosáram-termelés
10

 

o Száraz túlhevített tárolóra telepített erőmű
11

; 

o Forró vizes tárolóra telepített erőmű
12

; 

o Kettősközegű (bináris) erőmű 

 ORC
13

; 

 Kalina
14

; 

 Közvetlen hőhasznosítás 

o Épületfűtés (egyedi vagy távfűtés), használati meleg víz (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 42. ábra szemlélteti. A hagyományos geotermikus erőművek általá-

ban a 10–16% hatásfok-intervallumba esnek (53. 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 42. ábra. A 43. ábra a hazai viszo-

nyok közt várhatóan legjelentősebb kettős közegű geotermikus erőművek esetén mutatja be a 

hozam–hőmérséklet–teljesítmény összefüggését. 

                                                 
10 Az áramtermelés hatásfoka az alkalmazott munkaközeg mellett a hévíz hőmérséklete és a hűtési hőmérséklet közti különb-

ségtől függ. Jellemzően 10–15% körüli érték. 
11 Száraz túlhevített, nagy entalpiájú tárolóra telepített erőmű (ellennyomásos, kondenzációs). 
12 Forró víz nyomáscsökkentésével előállított gőzzel üzemelő (flash, elgőzölögtetéses) erőmű, min. 150–200°C forró víz al-

kalmazásával. 
13 ORC: (Organic Rankine Cycle) kettősközegű erőmű típus, a munkaközeg szerves anyag. 
14 Kalina ciklusban a segédközeg víz és ammónia elegye. 
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42. ábra: A geotermikus rezervoárok jellemző hőmérsékleti tartománya a gőzturbina teljesítményének 

feltüntetésével erőmű típusonként 

(BÁLINT et al. 2013, 17. ábra) 

 

 

43. ábra: Kettős közegű geotermikus erőművek várható teljesítménye 

(KUJBUS 2013) 

 

A továbbiakban – tekintettel a 2500 m alatti mélységekre – a villamosenergia-termelésre té-

rünk ki részletesebben. 

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

A geotermikus energia hasznosítható villamosenergia-termelő erőműben, illetve kapcsolt 

hő- és villamosenergia-termelő fűtőerőműben. 
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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. 

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
15

, emlékező ötvö-

zetek
16

, Seebeck-effektust
17

 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 

(44. ábra, ŐSZ 2013). 

 

Ilyenkor alkalmazható 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. 

                                                 
15 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. 
16 Emlékező ötvözetek: kis hőmérséklet-különbségek hatására mechanikai mozgás jön létre az emlékező ötvözetekben. 
17 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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44. 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 vízgőzkeverék, 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 (45. ábra, ŐSZ 2013). 

 

45. 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 kisentalpiájú 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 (46. ábra, ŐSZ 2013). 

 

46. 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-

dékot a vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállí-

tóval, engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, bi-

zonylatolt 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 viszonyított helyze-

tét, utóbbi esetben pedig a meglévő fővezetékek vonalának van jelentősége. 

A koncesszióra javasolt terület egyenlő arányban esik Somogy, illetve Tolna megye terüle-

tére. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A koncesszióra javasolt terület tágabb környezetének közlekedési hálózatát a 47. ábra mu-

tatja be. 

A koncesszióra javasolt terület és térsége azokhoz a megyékhez tartozik, melyek közleke-

dési helyzetét nagymértékben meghatározza fekvésük. A koncesszióra javasolt területtől észa-

ki–északkeleti irányban lévő Balaton teljes hosszában blokkolja az északi irányú kapcsolatok 

lehetőségét, Kelet felé pedig – bár a koncesszióra javasolt terület nem határos a Dunával –, a 

kevés dunai átkelési lehetőség miatt gyenge a kapcsolat. 

A nagytérségi, regionális kapcsolatok szempontjából a legjelentősebbek a „Helsinki folyo-

sók” és a (TEN-T hálózat). Ezek közül a koncesszióra javasolt terület tágabb térségét négy 

érinti: az V, V/B, V/C, és VII. Az V/B. folyosó a vasúti tengely (Budapest–Dombóvár–

Gyékényes) és a közúti tengely (M7) halad át a területen. Az V/C folyosó (a Duna mellett 

észak–déli irányban, Budapest és a horvátországi tengerpart között) elemeként megvalósult az 

M6 autópálya Budapest és Bóly közötti teljes szakasza. Ezzel párhuzamosan az M8, M9 Duna-

hidak is megépültek. Az M6-os autópálya a Budapest–Szarajevó–Ploče (Adriai-tenger) tengely 

részét képezi. A VII. Helsinki folyosó (a Duna) teherszállítási jelentősége is nagy. 

A koncesszióra javasolt terület térségének nemzetközi és országos szempontból legjelentő-

sebb közúti nyomvonala az M7 (E71, ill. V/B korridor) illetve a 7. sz. főút, melyek egyben a 

zóna északi felének budapesti és térségi kapcsolatát is jelentik. 
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47. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Somogy- és Tolna 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. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében az alábbi úthálózat található: 

 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

– M6: Budapest (M0)–Dunaújváros–Szekszárd–Bóly–Ivándárda térsége–(Horvátország) (a 

TEN-T hálózat része) 

– M7: Törökbálint (M0)–Székesfehérvár–Siófok–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–

Letenye–(Horvátország) (a TEN-T hálózat része) 

 

Az M6-os gyorsforgalmi út a koncesszióra javasolt területtől keletre, mintegy 30 km-re fut 

É–D-i irányban. Budapestről (M0) indul, és az ország déli zónájával, Pécs térségével teremt 

kapcsolatot. A Dunaújváros–Szekszárd tengely mentén halad. A térképkivágat – távolsága mi-

att – nem tartalmazza. 

Az M7-es autópálya a koncesszióra javasolt terület északnyugati határától hozzávetőleg 

25–30 km távolságban fut, KÉK–NyDNy-i irányban. Nyomvonala a Balaton déli partjával pár-

huzamosan, attól 1,5–5,0 km távolságban húzódik, közvetlen közúti kapcsolatot biztosítva Bu-

dapest és Horvátország, ill. (az M70-es ágon) Szlovénia között. 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

83 

 

Főutak a koncesszióra javasolt terület térségében 

A főúthálózat elemei közül az alábbiak haladnak a koncesszióra javasolt területen és térsé-

gében: 

– 7. sz. főút: Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa–Letenye–(Horvátország) 

– 61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. főút) 

– 64. sz. másodrendű főút: Balatonvilágos (71. sz. főút) – Simontornya 

– 65. sz. másodrendű főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút) 

– 67. sz. főút (Horvátország) – (Drávakeresztúr) – Sellye – (Szigetvár) – Kaposvár – Lát-

rány – Balatonszemes (7. sz. főút). 

 

A 7-es főút az M7-es autópályával párhuzamosan fut, ÉK–DNy-i irányban. A területtől ke-

letre, mintegy 30 km-re fut É–D-i irányban. Fő funkciója a helyi – települések közötti – forga-

lom lebonyolítása. A koncesszióra javasolt területet nem érinti. 

A 61. sz. főút a Somogy és Tolna megyét K–Ny-i irányban szeli ketté és oldja a térségre 

jellemző É–D-i irányú közúti kapcsolatokat. A főút Tamásitól keletre lépi át a koncesszióra 

javasolt terület keleti határát, és délnyugati irányban haladva fut a terület keleti zónájában. El-

halad Tamási mellett, majd déli irányba fordul, és Kocsolánál lép ki a terület déli határán. 

Dombóvárnál nyugat felé fordul, és a terület déli határával párhuzamosan, attól mintegy 6–

8 km-re délre tart Kaposvár, majd Böhönye–Nagykanizsa felé. 

A 64-es főút Balatonvilágos térségéből, a 71-es főúttól indul. ÉNy–DK-i irányban fut. A 

koncesszióra javasolt terület északkeleti sarkát 17 km-re közelíti meg, majd Simontornyánál 

becsatlakozik a 61-es főútba. Összeköttetést biztosít a Balaton északi északkeleti partjának 

zónájával. 

A 65-ös főút Siófok határától indul, és ÉÉNy–DDK-i irányban halad, átszelve a koncesszi-

óra javasolt terület keleti térségét. Tamásitól északra lép be a területre, és attól délre lép ki a 

területről, továbbhaladva Szekszárd felé. 

A 67-es főút fontos szerepet tölt be. Kaposvárt és az M7-es autópályát összekötve biztosítja 

a leggyorsabb közúti kapcsolatot a koncesszióra javasolt terület nyugati térsége, valamint a 

megyeszékhely és a főváros között. Balatonszemes térségéből indul déli irányba, és Polánytól 

keletre érinti a koncesszióra javasolt terület nyugati sarkát, és halad tovább Kaposvár irányába. 

 

A másodrendű főutak a térségben jellemzően észak–déli irányúak. 

 

Mellékúthálózat 

A térségben található mellékúthálózat az országos átlagot közelíti, de a belső közlekedési 

kapcsolatok hiányosak, a települések nem kis hányada zsáktelepülés. A hiányos, illetve kerülő 

úton működő kapcsolatok jelentős mértékben rontják a közforgalmú közlekedés teljesítményét. 

Az összekötő és bekötő utak esetenként kapacitásukat, illetve minőségüket meghaladó közle-

kedési igényeket kénytelenek kiszolgálni. 
A mellékutak burkolatának állapota (a teherbírás, a burkolat felületállapota, szélessége, egye-

netlensége és a nyomvályú vonatkozásában egységesen) általánosságban véve rossz. Ezen az álla-

poton az utóbbi időben végrehajtott nagyfelületű burkolatjavítások és hálózati fejlesztések sem 

hoztak érdemi javulást. (Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció. Helyzetfeltáró munkarész 

2012.) 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a nagytérségi, regionális kapcsolatokat a Helsinki-

folyosóként funkcionáló M7 és M6 autópályák megfelelően tudják biztosítani. A főúthálózat 

révén a koncesszióra javasolt terület észak–déli irányú megközelítése biztosított, viszont kelet–

nyugati irányban a főúti kapcsolatok hiányosak. Emiatt a megyeszékhelyek elérhetősége is 

nehézkes. 

A főutak egy része, és a mellékúthálózat kapacitása és minősége elégtelen. 
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A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján közútkezelői hozzájárulás, jóvá-

hagyás kell a következő tevékenységekhez: 

A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat az 1988/I. a közúti közlekedésről szóló tör-

vény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, illetve kitermelés a felszínre is kiterjedő talaj-

mozgásokat nem eredményez, 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, vendéglátó-ipari, 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. 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövő ház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőséggel 

bír, ezért vizsgálnunk kell a térség vasútvonal-hálózatát (48. ábra). 

Az Igal koncesszióra javasolt területen és térségében az alábbi, az országos törzshálózati, regi-

onális 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: 

 

Transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pá-

lyák: 

– 30-as számú, Budapest (Déli pu.) – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr –

országhatár 

– 40-es számú, Budapest (Kelenföld) – Pusztaszabolcs – Dombóvár – Pécs 

– 41-es számú, Dombóvár– Gyékényes– országhatár 

A 30-as számú vonal Budapestről indul. ÉK-i irányból érkezik. A Balaton déli partjától 

0,5–1,5 km-re, azzal párhuzamosan halad NyDNy-i irányban. A koncesszióra javasolt terület 

északnyugati határától mintegy 22–25 km-re fut. 
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48. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Somogy- és Tolna megye) vasúti közlekedési hálózatá-

nak térképe 

(ALAPPONT 2010 nyomán) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
 

A 40. számú vonal is Budapestről indul, és NyDNy felé halad. A koncesszióra javasolt te-

rület keleti, ill. délkeleti határán kívül, attól 4–9 km távolságra fut a terület határával párhuza-

mosan, és halad Dombóváron át tovább DDNy-i irányba. 

A 41-es számú vonal a koncesszióra javasolt területen kívül, attól délre indul nyugati 

irányba, és a terület déli határától mintegy 10–12 km-re, de azon kívül halad Kaposvár felé. 

Kaposvárnál hagyja el a koncesszióra javasolt terület térségét. 

 

Regionális vasúti pályák:  

A 36-os számú, Kaposvár–Fonyód vasútvonal a koncesszióra javasolt terület délnyugati 

sarkától mintegy 8 km-re DNy-ra, Kaposvárról indul. A területen nem halad keresztül, annak 

nyugati peremétől 10–12 km-re fut ÉÉNy-i irányba, Fonyód felé. 

 

Egyéb vasúti pályák:  

– 35 Kaposvár–Siófok 

– 48 Keszőhidegkút–Gyönk–Tamási 

– 49 Dombóvár–Tamási–Lepsény 
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A 35-ös számú vasútvonal az egyetlen olyan rendszeresen működő vonal, amely fizikailag 

is keresztezi a koncesszióra javasolt területet. A terület délnyugati sarkán kívül, Kaposvárról 

indul. Északi irányba haladva fut a koncesszióra javasolt terület nyugati zónája felé. Mernyénél 

lép be a területre, és Felsőmocsolád előtt hagyja el azt. Ezután hozzávetőlegesen északkeleti 

irányba haladva éri el Siófokot. 

A 48-as számú vonal a koncesszióra javasolt terület keleti részén fut. Ezeken a vonalakon 

megszűnt a tömegközlekedési szolgáltatás. A teherszállítás alkalomszerű. 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a koncesszióra javasolt területen, illetve annak 

térségében futó vasútvonalak biztosítják a terület megközelítését, de magán a területen belül 

csak kevéssé teszik lehetővé a közlekedést. 

A koncesszióra javasolt területen intenzív forgalmú vasútvonal nem halad keresztül, a na-

gyobb forgalmú vasútvonalak a koncesszióra javasolt terület keleti, nyugati, illetve déli térsé-

gei közelében, azokon kívül futnak.  

A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátá-

sára 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 elhelyezé-

séről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. 

– Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kor-

mányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés h) és i). pontja alapján vasutak 

elhelyezése céljára – más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút 

esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező, valamint a nem transzeurópai 

vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati-, valamint regionális vasúti 

pályákkal kapcsolatosan: 

– Az OTÉK 38. § (10) bekezdése szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától 

számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesít-

mény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyez-

hető el. 

– Az OTÉK 38, § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket tartalmazó jogszabály az 

országos közforgalmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi léte-

sítményei tekintetében a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet 

(továbbiakban: OVSZ I.). 

– A fent felsorolt típusú országos törzshálózati-, valamint regionális vasúti pályák keresztezése 

és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak alapján lehetséges. 

– Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor vagy 

védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben meg kell 

szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzájárulás kérése a 

műszaki tervek bemutatásával történik. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák esetén be kell 

tartani 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 Országos 
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Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendeletet (to-

vábbiakban: OVSZ II.) kell alkalmazni. 

– A helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az OVSZ II 4. fejezet előírásai 

szerint lehetséges. 

A felsorolt vasúti pályák kezelője a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazga-

tóság Budapest (1087 Budapest, Kerepesi út 3.) 

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. 

2.4.2. Energiahálózat 

Az energetikai rendszerek és hálózatok biztonságos működése, elégséges kapacitása alap-

vető feltétele bármilyen ipari tevékenységnek. 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia-rendszer négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző funk-

ciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét képe-

zik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második szint-

hez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek rendszere. 

A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 120 kV-os vezeté-

kek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonában 

és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek azonban az EON Dél-dunántúli Áramszolgáltató 

kezelésébe tartoznak. A térség villamosenergia-hálózatát az 49. ábra szemlélteti. 

A koncesszióra javasolt terület keleti határától mintegy 40 km-re,Tolna megyében található 

az ország energiaellátásának legfőbb eleme, a Paksi Atomerőmű, aminek meghatározó szerepe 

van az egész ország biztonságos, olcsó és tiszta energiával való ellátásában. Az atomerőműhöz 

kapcsolódnak az országos villamosenergia-hálózat 400 kV-os távvezeték-rendszerének 

dunántúli és közép-magyarországi elemei, ide értve a koncesszióra javasolt területet és annak 

tágabb környezetét is. 

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

A 750 kV-os országos főgerinc és 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték a koncesszióra ja-

vasolt területen nem halad át. 
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49. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(VÁTI 2009, KÖRNYEZETTERV 2011) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
 

 

A 400 kV-os átviteli hálózat elemei 

A Hévíz–Toponár–Paks átviteli hálózat Paksról indul. Kelet-nyugati irányú, Lápafőnél lép be a 

koncesszióra javasolt területre, és átszeli annak déli zónáját. Szentgáloskérnél lép ki a területről, és 

halad Toponár felé, a toponári alállomáshoz. 

A koncesszióra javasolt területen kívülről, annak délnyugati sarkától 7 km-re indul a toponári 

alállomásról a Toponár–Pécs átviteli vezeték.  

Szintén Paksról indul a Litér–Paks átviteli vezeték, mely északnyugati irányba fut. A kon-

cesszióra javasolt területhez Simontornya térségében jut legközelebb, itt a terület északkeleti 

sarkát mintegy 15 km-re közelíti meg. 

A 120 kV-elosztó hálózat elemei 

A vezetékek közül csak a koncesszióra javasolt területen áthaladókat tárgyaljuk. 

– Kaposvár–Tab–Balatonszabadi vezeték. 

– Balatonszabadi–Siófok–Fonyód vezeték. 

– Dombóvár–Kaposvár vezeték. 

– Dombóvár–Tamási vezeték. 

– Paks–Tamási vezeték. 

– Tamási–Sárbogárd–Dunaújváros vezeték. 

. 

A Kaposvár–Tab–Balatonszabadi vezeték teljes hosszában áthalad a koncesszióra javasolt 

terület nyugati sávján. A terület délnyugati sarkánál, Magyaratádnál lép be a területre, és ÉÉK-i 

irányban fut Tab, majd Enying felé. Somogyacsa térségében hagyja el északi irányban a terüle-

tet. 

A Balatonszabadi–Siófok–Fonyód vezeték a Kaposvár–Tab–Balatonszabadi vezeték Bala-

tonszabadi felhasítási pontjától indul. Nyomvonala a koncesszióra javasolt terület északi hatá-

rától 20–25 km-re fut. A vezeték a Balaton déli partjával párhuzamosan tart ÉK–DNy-i irány-

ba, biztosítva a déli Balatonpart településeinek áramellátását. 
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A Dombóvár–Kaposvár vezeték szintén a terület délnyugati sarkánál, Magyaratádnál lép be 

a területre egy kis szakaszon, majd Büssünél lép ki a területről. A terület déli peremével közel 

párhuzamosan halad Dombóvárig. A Dombóvár–Tamási vezeték a terület déli határától 14 km-

re délre, Dombóvárról indul. A terület déli határával párhuzamosan halad egy nagy ÉÉK-i kör-

ív mentén, Tamásiig. 

A Paks–Tamási vezeték a paksi elosztó alállomásról indul, a terület keleti határától kb. 30 

km-re. Nyugati irányban halad, és Tamási keleti határában, a koncesszióra javasolt terület kele-

ti peremétől 1,5 km-re végződik. A Tamási–Sárbogárd–Dunaújváros vezeték a Paks–Tamási 

vezeték végpontjából indul és északkeleti irányba tart, Simontornya–Sárbogárd–Dunaújváros 

felé. 

Toponáron üzemel a magyar villamosenergia-ellátó rendszer egyik csomópontja, egy 

400/120 kV-os alállomás. 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-

lárd energiahordozók aránya csekély. 

A koncesszióra javasolt terület és térségének földgáz ellátási térképét az 50. ábra mutatja 

be. 

 

50. ábra: A terület földgáz ellátásának térképe 

(VÁTI 2009, KÖRNYEZETTERV 2011) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
 

A koncesszióra javasolt terület és tágabb környezetének földgázellátása az országos alaphá-

lózathoz több helyen kapcsolódik. A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segít-

ségével történik az országos hálózatról a vételezés. A gázátadó állomásoknál üzemelő 

nagy/nagyközép-nyomású nyomáscsökkentőkről induló nagyközép-nyomású vezeték szállítja 

tovább a földgázt, általában a települések határába telepített gázfogadóig, vagy a nagykö-

zép/középnyomású nyomáscsökkentőig. A települések közötti elosztás többnyire nagyközép-

nyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye hálózatának a gerincét és erről ellátott a me-

gye településeinek jelentős hányada. A többi települést a nagyközép-nyomású vezetékekre te-

lepített nyomáscsökkentőkről indított középnyomású hálózatokról látják el. A települések dön-

tő hányadában a településen belüli gázelosztás középnyomású gázelosztó hálózatról történik. 
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A rendelkezésre álló adatokból nem volt lehetőségünk a gázvezetékek üzemi nyomása 

alapján történő osztályozásra, ezért a térképen kategorizálás nélkül kerültek ábrázolásra a Nem-

zetközi és hazai szénhidrogénszállító-vezetékek. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében futó nemzetközi és hazai 

szénhidrogénszállító-vezetékek 

A Kápolnásnyék–Mezőszentgyörgy–Pécs gázvezeték nyomvonala a koncesszióra javasolt 

terület északi határától 20–25 km-re fut. A vezeték a Balaton déli partjával párhuzamosan tart 

ÉK–DNy-i irányba. A vezeték átmérőjéről és nyomásáról nincs információnk. A vezeték lefu-

tását a mellékelt térképen mutatjuk be. 

A Százhalombatta–Hetes–Berzence–országhatár–(Horvátország) gázvezeték koncesszióra 

javasolt terület déli–délkeleti határa mellett fut, KÉK–NyDNy-i irányban. Pontos nyomvonalá-

ról, ill. a vezeték átmérőjéről és nyomásáról nincsenek információink. A térképen nem ábrázol-

tuk. 

A Kaposvár–Lengyeltóti vezeték Fonyódtól délre, Lengyeltótiból indul. DDK-i irányban 

halad, a koncesszióra javasolt terület nyugati sarkát 6,5 km-re közelíti meg. A vezeték Kapos-

vár északi határánál ér véget. 

A nagynyomású gázvezetékek (25 bar) közül a Cece–Simontornya–Tamási–Koppányszántó 

vezeték ÉK–DNy-i irányban fut. Tamásinál lép be a koncesszióra javasolt területre, áthalad a 

terület középső zónáján, ahol Koppányszántónál végződik. Pontos nyomvonaláról nincsenek 

információink. A térképen nem ábrázoltuk. 

A Bonyhád–Györe–Kocsola vezeték délkeleti irányból, Bonyhád felől érkezik. A koncesz-

szióra javasolt terület déli határának térségében, Kocsolánál végződik. Pontos nyomvonaláról 

nincsenek információink. A térképen nem ábrázoltuk. 
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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 engedély-

lyel rendelkező termálvízkivételek mennyiségét is. Ehhez szükséges a projektek egyedi elbírá-

lása, a vízkészlet mennyiségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi környezet megte-

remtése. 

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 40. táblázat mutatja be. 
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40. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, bruttó 

villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia részarányaira Ma-

gyarországon (2010–2014: kötelező, 2020-ig teljesítendő célkitűzés) (NCsT 2010 F/10a 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 távhő rendszerhez, 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 41. táblázat mutatja be számszerűen. 

41. 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 

 ktoe18 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 51. 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%, 52. ábra). 

                                                 
18 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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51. 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). 
 

 

52. 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 
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viszonylag kis energetikai hatásfokkal. A geotermikus erőművi technológia fejlesztésével lét-

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 (ld. még 42. ábra, 43. 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 53. ábra) alapján számolható [KUJBUS 2010]). 
 

 

53. 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 ada-

tai alapján átlagosan 55˚C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 33. ábra), ezzel az érték-

kel számolva 2500 méter mélységben átlagosan 148,5 °C hőmérséklet várható (150 °C 2540 m 

mélyen várható). 

 

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 (53. 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 hőmérsék-

lettel és 70 °C-os hőmérsékletlépcsővel számolva közelítőleg 2100 l/perc hozam (kb. 35 kg/s 

tömegáram) elérése szükséges (kútpáronként). 

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 megújuló energia-politika legfontosabb stratégiai célja, hogy a hosszú távú 

szempontokat 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); 

 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; 
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 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 megújuló energia-politika célja a korlátozó tényezők figyelembevételé-

vel, a lehetőségek határain belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami a leg-

nagyobb 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 

42. táblázatban. 

42. 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 

Vizi 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.); 

 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. 
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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 geotermikus energia 

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 szennyező-

anyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve minimálisra csökken (54. ábra). Ameny-

nyiben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a salakde-

póktól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. A 43. táblázat négy veszélyes szeny-

nyező – az üvegház-hatású szén-dioxid, a savas esőket okozó kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és 

a por – egységnyi energiatermelésre [MWh-ra] vonatkozó fajlagos kibocsátását mutatja külön-

böző erőműtípusokra (UNK 2010). 
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54. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre különböző energiahor-

dozók alkalmazása esetén 

(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 
 

43. 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 geotermikusenergia-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 van számottevő 

konvektív(advektív) hőutánpótlás is. Konvektív hőutánpótlódásra van esély a területen, mivel 

nagyrészt fő szerkezeti övre esik, ahol gyenge, de észlelhető a szeizmicitás. 

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-, 

gázátfejtődés 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 homokbetelepüléseinek tel-

jes pórustérfogata
19

 (t) a következőképen változik: 

t = 46,5×exp(–0,00071×h) 

ahol t a totálporozitás %-ban, h a felszíntől számított mélység méterben. 

Ez alapján egy homoktest totálporozitása 2500 méter mélységben 6% körüli, effektív poro-

zitása
20

 kb. 3% körülire becsülhető, 2000 méteres mélységben pedig ugyanez 8% körülinek 

várható (az effektív porozitása 4% körülinek becsülhető). 

3.1.1.2. A karbonátok lehetséges porozitás viszonyai 

A koncesszióra javasolt terület egy részén karbonátos kőzetek ismertek. A karbonátok ese-

tében nagyobb potenciálisan kioldható pórustérre akkor számíthatunk, ha a kőzet szövet típusa 

szemcsevázú (grain supported) azaz a nagyobb szemcsék olyan szerkezetet alkotnak, ami a 

rétegterhelést az üledékképződés folyamán hordozza és így tehermentesíti a póruskitöltő anya-

got. Ilyen szövetnek számítanak az alábbi típusok (HAAS 1998): 

 törmelékes durvaszemcsés mészkő (kalcirudit); 

 zátonymészkő (reef); 

 ablakporozitás vagy madárszem szerkezet (fenestral porosity). 

 

A szemcsevázú karbonátok szemcseközi pórustere lehet ásványosan, mésziszappal, vagy 

folyadékkal kitöltött. Ha a kitöltődés folyamatát korlátozó hatások nincsenek, akkor a pórustér 

                                                 
19 Teljes pórustérfogat: totálporozitás. 
20 Effektív (vagy hatásos) porozitás: a pórustérfogatnak az a része, amelyben fluidum (folyadék vagy gáz) mozgás lehetséges. 
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iszappal vagy utólagosan képződött kristályokkal majdnem teljesen kitöltődik, ezért számotte-

vő effektív porozitása nincs. A póruskitöltő mésziszap szemcséi nagy fajlagos felületük révén – 

viszonylag könnyen kioldhatók. Ha csak a cementanyag kioldódásával számolunk, a szemcse-

vázú karbonátüledékek potenciális porozitását a nagy szemcsék határozzák meg, így az maxi-

mum 26%. 

A mezozoos (elsősorban triász) platform fáciesű mészkövek általában potenciálisan poró-

zus kőzetek, ami azt jelenti, hogy elvileg kioldható pórusterük van (gyakran biozátony porozi-

tás). A platform mészkőösszletet lezáró mésziszap alapú üledék (kalcilutit) szöveti típusa 

ugyanakkor rendszerint iszapvázú (mud supported), ami azt jelenti, hogy az iszap frakció kor-

látlanul tömörödhet, ami tömött porozitásmentes kristályos mészkő kialakulásához vezet. A 

tényleges porozitás nagysága attól is függ, hogy a kőzettest milyen távol van az aktív tektoni-

kai zónáktól, illetve migráció útvonalába esett-e. A tektonizált zónáktól távol 2500 m alatt vár-

hatóan jóval kisebb, 0–1% körüli mátrixporozitással
21

 számolhatunk. 

A mészkővel ellentétben a dolomit kevéssé karsztosodó kőzet, amiből azonban nem követ-

kezik, hogy ne lehetne jelentős porozitása. A dolomit porozitása részben a keletkezés körülmé-

nyeivel függ össze, részben pedig a kalcitnál ridegebb mechanikai viselkedés következménye. 

A dolomitok a mészkövekhez hasonlóan kettős porozitásúak, a tömör kőzet 1% körüli mátrix-

porozitással rendelkezik és rossz vízvezető, de a mikrorepedések és a szelektív oldódás követ-

keztében jelentősen megnő az effektív porozitás, így jelentős vízmozgás is lehetséges. A 

permeabilitás szempontjából fontos repedésporozitás többnyire mechanikai igénybevétel (tek-

tonika) hatására jön létre. A dolomit a nyomás hatására jóval kevésbé oldódik, mint a mészkő 

ezért a mélységgel növekvő nyomás hatására létrejövő anyagátrendeződés, cementálódás hatá-

sa kisebb, mint a mészkő esetében. 

A tektonika (mikro)repedéshálózatot hoz létre, illetve vertikális elmozdulások mentén je-

lentősebb hasadékrendszert alakít ki, elősegítve a karsztosodást. A karsztosodás a dolomit ese-

tében nagy vízvezető képességű (horizontális) járatrendszereket hoz létre. Nagyobb mélysé-

gekben tektonikus hatásra előfordulhat, hogy a dolomit a vele határos ugyanolyan mechanikai 

igénybevételnek kitett mészköveknél nagyobb porozitású. A mechanikai tulajdonságok és a 

nyomás alatti oldódásbeli különbségek hatására különbözik a kétféle kőzet mélységnövekedés-

sel párhuzamos porozitáscsökkenése is. Ha a mélybeli karsztosodástól eltekintünk, megközelí-

tőleg 2 km alatt a dolomit effektív porozitása nagyobb, mint a mészkőé. 

Mindezen tulajdonságok alapján a triász dolomitokat a potenciális geotermikus rezervoárok 

közé soroljuk. Repedezettsége miatt a dolomit feltehetően alkalmas kőzet a HDR és EGS rend-

szerű geotermikusenergia-termelésre is. 

A karbonátok oldódása gyakran erősödik a kationcsere folyamatok révén (dolomitosodás, 

dedolomitosodás). Ezek a jelenségek a forró víz oldó hatásával együtt segítik a karsztos üregek 

létrejöttét. A termálkarszt jelenségek létrejöttében feltehetően nagy szerepe van a tektonikának 

is, mivel a repedések nagy fajlagos felülete jelentősen megnöveli a kémiai reakciók sebességét. 

3.1.2. A harántolt rétegek szennyeződés-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 

                                                 
21 Mátrixporozitás: elsődleges porozitás, amely a kőzet keletkezésével egyidejűleg létrejött hézagtérfogat arányát jelöli a teljes 

kőzet-térfogathoz képest. 
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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 szennyezés-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 kút-tesztek és a kútinterferenciából szár-

mazó permeabilitás adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás becslé-

sek a magon mért permeabilitás adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mivel felté-

telekhez kötött a kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jellemző loká-

lis adatunk van. 

Ha nincsenek megbízható hidrodinamikai tesztekből származó permeabilitási adataink úgy 

a fúrásból származó mélyfúrás-geofizikai-, és fúrómagvizsgálati adatokból származó 

permeabilitás szolgál a kőzet nagyobb térfogatát jellemző permeabilitási becslés alapjául. A 

nagyobb térfogatot jellemző permeabilitásnál erősen számít a permeábilis kőzettest geometriá-

ja. Ez elsősorban a permeábilis térfogatrészek eloszlásától függ, másodsorban pedig a kőzettest 

alakjától. A kőzettestek alakja, összefüggősége nagymértékben függ a fáciestől, azaz magától a 

lerakódási környezettől. Például, a deltafront homoktestek várhatóan jobb hidraulikai kapcso-

latban állnak egymással – a fácies jelentős horizontális kiterjedése következtében –, mint a 

csatornaszerű mélyedésekben lerakódó, szalagos megjelenésű zagyárüledékek. A kristályos 

aljzat felszínén kialakuló aquiferek kapcsolatrendszere elsősorban a mállási kéreg geometriájá-

tól függ. 

A képződmények szorpciós kapacitását, még fúrómagvizsgálatok birtokában is, az agyag-

tartalom és a várható mélységtől függő tömörödöttségből lehet becsülni. Ha nincsenek fúró-

magvizsgálatok, de van olyan mélyfúrás-geofizikai mérés, amelyből agyagtartalmat lehet be-

csülni, akkor a mélységtől függő kompakció ismeretében elvileg becsülhető a szorpciós kapaci-

tás. Ha alkalmas mélyfúrás-geofizikai mérés sem áll rendelkezésre, de van szeizmikus mérés, 

úgy a terület átlagos földtani felépítése szerint a formációk átlagos mélységfüggő tulajdonságai 

alapján becsülhető a szorpciós kapacitás. 

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. 
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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 geotermikusenergia-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. 

A koncesszióra javasolt területen – az ország más területeihez hasonlóan – a környezet 

számos elemét érinthetik a geotermikus kutatás és termelés főbb fázisai. Az alábbiakban va-

lamennyi környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra vonatkozó hatások 

várható nagyságát, vagy jelentőségét. A geotermikus kutatás és termelés környezetre gyakorolt 

hatásának tárgyalásakor elöljáróban meg kell említeni, hogy ehhez a tevékenységhez kapcsoló-

dó fúráspontok rendszerint lakott területen kívül kerülnek kijelölésre. A tervezett fúráspontok 

300 méter sugarú környezetében általában nem található sem lakóépület, sem egyéb, pl. zajtól 

védendő létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelkedően nagy értékű mezőgazdasági 

területet, nemzeti parkot nem érintenek, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tűzik 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 öblítőfolyadék csak baleset esetén 

jelent ilyen kockázatot. 
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A geotermikusenergia-termelésnél figyelembe veendő potenciális szennyezőforrásokat két 

részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok a termelési tevékenységgel összefüggnek-e 

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 

szennyezőforrásnak számít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a 

termelőszintbeli 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 szennyező-

dés veszély, hiszen a természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott eredetileg az a 

réteg nem számítana szennyezőforrásnak. Többek között ez is indokolja a teljes harántolt 

rétegösszlet hidrogeológia tulajdonságokon túlmenő jellemzését. 

A forró vízből a cső falán 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 szennyezőforrás 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 szennyezőforrások lehetnek természetes eredetű 

földtani szennyezőforrások, illetve felszíni eredetű szennyeződések. Vízbányászati szempont-

ból a legfőbb földtani szennyezőforrás a szénhidrogének és az arzéntartalmú rétegek, rétegvi-

zek 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 szennyezőforrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidro-

gén-tározó szerkezetek is érdekesek, mert a maradék (reziduális) szénhidrogén-tartalom idővel 

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. 
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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. 
 

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. 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

107 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó részletes területi immissziós adatok hi-

ányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak a légszennyező-

források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, 

mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és érté-

kelése és a rendelkezésre álló RIV adatok alapján lehet megtenni. 
 

Az Igal koncesszióra javasolt területnek és térségének manuális mérőállomásait, valamint 

Kaposvár légszennyezettségi zónáját ábrázoló térképet az 55. ábra mutatja be. 

Az ábra alapján megállapítható, hogy az Igal koncesszióra javasolt terület délnyugati sarká-

tól 7 km-re található Kaposvár és környékének légszennyezettségi zónája. 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi zónák 

közül Kaposvár és környéke a 11. kijelölt városok légszennyezettségi zónába van sorolva. Ma-

ga a koncesszióra javasolt terület a 10. „az ország többi területe” zónába tartozik. 

A koncesszióra javasolt terület és környéke légszennyezetségi érték szerinti besorolását 

szennyező anyagonként a 44. táblázat, 45. táblázatban foglaltuk össze. 

44. táblázat: A koncesszióra javasolt terület (az ország többi területe) valamint Kaposvár és környéke (a 11. 

kijelölt városok) 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  

(PM1022) benzol 
Talajközeli 

ózon 

11. Kaposvár E E E E F O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 

45. táblázat: A koncesszióra javasolt terület (az ország többi területe) valamint Kaposvár és környéke (a 11. 

kijelölt városok) légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint, 2 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 PM10  

arzén 
(As) 

PM10 kadmium 

(Cd) 

PM10 

nikkel (Ni) 

PM10 ólom 

(Pb) 

PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 

11. Kaposvár D E F F D 

10. Az ország többi területe F F F F D 

 

A területünkre az alábbi megállapítások tehetők. 

A kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2) és szén-monoxid (CO) koncentrációja a Kapos-

vár és térségének zónájában a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között 

van (E). 

A PM10 koncentrációja a koncesszióra javasolt területen és Kaposvár és térségének zónájá-

ban a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

Az egyéb szennyező anyagok közül Kaposvár és térségének zónájában a PM10-ben mért ar-

zén (As) koncentrációja a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó ha-

tárérték között van (D), a PM10-ben mért kadmium (Cd) koncentrációja a levegőterheltségi 

szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

A PM10-ben mért benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja mind a koncesszióra javasolt terüle-

ten, mind Kaposvár és térségének zónájában a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi 

szintre vonatkozó határérték között van (D). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben meghatározott-

nak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva. 
 

                                                 
22 PM10: 10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék 
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55. ábra: Az Igal koncesszióra javasolt terület térségében található kaposvári légszennyezettségi zóna (a 

közigazgatási területek határai alapján) és a térségben levő manuális mérőhálózat állomásai 

 

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. 

A koncesszióra javasolt terület és térsége településeinek légszennyezettségét a manuális 

mérőhálózat méri. Az (LRK) adatai alapján Somogy és Tolna megyében működő (manuális) 

RIV mérőállomások közül a koncesszióra javasolt terület közelében 3 db üzemel, Dombóvá-

ron, Fonyódon és Kaposváron. A koncesszióra javasolt területen belül, Tamásiban található a 

4. RIV mérőállomás. 

A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb (leg-

kedvezőtlenebb) indexű szennyezőanyag alapján határozzák meg. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében automata mérőhálózathoz tartozó mérőál-

lomás nem üzemel, a legközelebbi automata mérőállomások Komlón és Pécsett találhatóak. 
 

A manuális mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2012 és 2013. évi összesítő ér-

tékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelései mutat-

ják be (46. táblázat, 47. táblázat). 
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46. táblázat: A 2012. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint (OMSZ, 

2013) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 ülepedő por 

Dombóvár jó – – jó 
Fonyód kiváló – – kiváló 
Kaposvár jó – – jó 
Tamási – – jó jó 

 

47. táblázat: A 2013. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint (OMSZ, 

2014) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 ülepedő por 

Dombóvár jó – – jó 
Fonyód kiváló – – kiváló 
Kaposvár jó – – jó 
Tamási – – jó jó 

 

A táblázatban szereplő kifejezések értelmezése az alábbi: – 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. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a koncesszióra javasolt terület és térsége levegő-

jének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kéndioxid, nitrogénoxid, formalde-

hid, benz(a)pirén) tekintetében a kiváló minőségi osztályba sorolható. A kisméretű részecske 

(PM10) és az ülepedő por tekintetében már nem ilyen kedvező a helyzet. Az ülepedő por eseté-

ben a levegő általában a jó minőségi osztályba sorolható. A legnagyobb gondot a PM10 okozza. 

A közlekedésből származó levegő terhelés a főutak által érintett települések esetében a legza-

varóbb. A fűtési szezonban jelentősebb légszennyezettségi gondok jelentkeznek azokon a tele-

püléseken, ahol a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg. 

A térség a levegőminőség, valamint a közlekedésből származó zajhatások tekintetében a 

környezeti ártalmak által kevésbé veszélyeztetett területek közé tartozik. A nagy forgalmú köz-

utak közvetlen környezetének és a nagyobb települések levegőjének szennyezettségét a gép-

járművekből származó kibocsátások azonban növelik, míg a rurális térségekben a mezőgazda-

sági eredetű porterhelés mutat időszakosan magas értéket. 

 

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 a 

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 megfele-

lő 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. 
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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). 

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, illetve 

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 fúróiszap kezelésére és 

tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és veszélyes anya-

gokat (barit- és klorid-tartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) tartalmazó fúróiszapot a 

01 0505, illetve 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. [A 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet 2. bekezdése a fúróiszapot és egyéb fúrási hulladékot a 01. 05. alcsoportba sorol-

ja.] Ezeknek a talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (0–500 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a fúró-

iszapból gyorsan képződő iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A fúrólyukba he-
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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 fúróiszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer segítségé-

vel lehet egy technológiai gödörben szelektíven összegyűjteni és megfelelően kezelni. A föld-

tani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a gépekről, motorokról származó, eset-

leg olajat is tartalmazó folyadékokat külön csatornarendszerrel kell összegyűjteni. Az olajjal 

szennyezett (fáradt olaj) folyadékot az olajcsapdából összegyűjtve veszélyes hulladékként kell 

kezelni és elszállítani a fáradt olaj 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 (sp.1.6.1) és annak 5 km-es környezetét érintő sekély porózus víztestek: 

 sp.1.6.1 Kapos-vízgyűjtő, 

 sp. 4.3.1 Balaton déli vízgyűjtő, 

 sp.1.7.1 Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő, 

 sp.1.8.1 Sárvíz, Sió-vízgyűjtő. 
 

A fenti víztestek közül csak az 5 km-es körzetet érintő sp.1.8.1 víztest gyenge vízmennyi-

ségi szempontból, a többi víztest állapota jónak tekinthető. Minőségi szempontból csupán a 

sp.4.3.1 víztest tekinthető jó minőségi állapotúnak, míg a sp.1.6.1, sp.1.7.1 és a sp 1.8.1 víztes-

tek gyenge állapotúak felszíni diffúz nitrátszennyezés, illetve a sp.1.7.1 víztest esetén és szeny-

nyezett felszíni víz miatt is. A tervezett tevékenység során fokozottan figyelembe kell venni, 

hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a jó állapotot a VGT célkitűzési alapján meny-

nyiségi állapotra vonatkozóan 2015, illetve minőségi állapotra vonatkozóan 2027 utánra el kell 

érni. 

3.1.8. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vízhasználatok 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-
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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 rögzített 

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. 

3.1.8.2. A felszíni vizek minősége 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A ter-

vezésnél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszélyezte-

tett 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. Mindenesetre a termelési fázisban a kitermelt víz ugyanazon rezervoárba történő vissza-

táplálása várható, ezért az előbb említett hatások csak alkalmanként, karbantartások, ellenőrző 

tesztek, vagy haváriák esetén fordulhatnak elő. 

3.1.9. Természetvédelem 

Előre kell bocsátani, hogy a geotermikus koncessziók esetében a felszíni és felszín közeli 

képződményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 

majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan kez-

dődhet a fúrás. A gyakorlat azt mutatja, hogy ferde fúrások alkalmazásával – bizonyos műszaki 

korlátok figyelembe vételével – még egy város sem akadálya egy mélyfúrási technológián ala-

puló kitermelés megvalósításának. A kitörésveszély vagy bármely a fúrólyukhoz kapcsolódó 

potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszáj környezetéhez kötődik. A koncesszió kiírásakor 

figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati tevékenységre alkalmas terület nem feltétle-

nül esik egybe a felszínen használatra kijelölt területekkel, mivel a felszíni terület viszonylag 

jelentős része alkalmatlan lehet a kitermelés felszíni objektumainak telepítésére, akár az ökoló-

giai rendszer érzékenysége, akár emberi létesítmények miatt. 

Az előírt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 

nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottevő részben az épített, antropogén rendszerekre 

vonatkozik. A vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

 a kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem is-

merhetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát a teljes koncesszióra 

javasolt területre ki kell terjeszteni. Ebből pedig következik, hogy: 
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 a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot – különösképpen a védett 

fajok és élőhelyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is ér-

demes. Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásá-

val. 
 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan mérték-

ben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és fo-

lyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen meg-

változtatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott térszín, illetve 

a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–41. §, a természeti terü-

letekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályo-

kat pedig a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémája általában hosszú ideig fennálló gaz-

dasági tevékenység mellett alakult ki mai állapotában, melyet a természetvédelem konzerválni 

igyekszik. Az egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 

maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszumo-

kat nem ismerő védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható fej-

lődés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt tudomásul kell venni, hogy 

az a védett környezetre bizonyos mértékben mindenképpen hatni fog, másrészt, hogy közérde-

kű beruházásról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló öko-

szisztémában beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevé-

kenység által produkált nemzetgazdasági értékkel. A kellő körültekintés nélkül meghozott dön-

tések ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, 

mint gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon, előnytele-

nül hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 

munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonat-

kozó engedélyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a fajok és 

élőhelyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélyezési eljárá-

sok során korlátozásokat tehet, vagy megtagadhatja az engedély kiadását. 

A nemzeti park szintű védettség esetén végezhető tevékenységek száma rendkívül korláto-

zott és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékessége 

esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az nemzeti park igaz-

gatóságával. Az Igal koncesszióra javasolt területen nincs nemzeti parki terület. 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos Te-

rületrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A tör-

vény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt tér-

ségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet csak 

végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az Országos Ökológiai Hálózat részeire, illetve a 

védett lápokra is.) A kutatás nem eshet „ex lege” védett területre. „Ex lege” védett természeti 

területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források és víznyelők és 

barlangok. 
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A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) be-

kezdései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését 

írják elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység 

károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem 

kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken vo-

nalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. Figyelmet kell fordí-

tani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az akkumulálódó hatások 

elleni védekezésre. 

A mezőgazdasági tevékenységgel érintett, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan terü-

letek, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni, és be kell tarta-

ni a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § [1] és [2] be-

kezdései, illetve a 43. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett természeti 

területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak vegetációs időn kívül, vizes élőhelyek esetében 

ezen felül csak fagyott talajon lehet gépjárművel közlekedni. Nem megfelelő talajviszonyok 

esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület állapotának, jellegé-

nek megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy 

károsodását, illetve nem ellentétes a kijelölés céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell 

a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni a védőtávolságokat, me-

lyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 

28. között végezhető, azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelölő faj életmódját 

is. 

Védett, és fokozottan védett területen is a területileg illetékes zöldhatóság engedélyéhez kö-

tött a kutatási tevékenység. A Natura2000-es területek nagy része pedig Magyarországon egybe 

esik az országos védett területekkel. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 

természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 

rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 

mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

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 tervezés során minden esetben figyelembe kell venni ezekre a területekre vonatkozó 

önkormányzati előírásokat. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedésének 

megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja ér-

telmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes 

élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 

biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a törvénynek a 

16. § (1) pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: 

gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a termé-

szetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet védelmé-

nek általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 
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3.1.10. Tájvédelem 

A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett la-

kosságnak, és konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. A geotermikus 

kutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig tartó beavatkozás törté-

nik a természeti környezetbe. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt, vagy lényegesen 

korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani és ezzel a terü-

letet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakí-

tani (tájrendezés). A Bányatörvény 36. § (6) értelmében ugyanakkor nem kell elvégezni azok-

nak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

3.1.11. A termőföld védelme 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény II. fejezete tárgyalja a termőföld 

hasznosítására, a termőföld mennyiségi védelmére (földvédelemre) és a földminősítésre vonat-

kozó szabályokat. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a termőföldek – s ezen belül is első-

sorban a jó minőségű földek – termőképességének, és mennyiségének fenntartása biztosított 

legyen, és hogy az előírásoknak az ingatlanügyi hatóság az eljárása során kellően érvényt tud-

jon szerezni. 

Termőföldnek minősül a 1994. évi LV. törvény 3.§ a) pontjában meghatározva: a település 

külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 

nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként nyilvántartott földrészlet és mint 

ilyen a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik, a Tfvt. 1.§ 

(4) bekezdésében foglaltak kivételével. 

A korábbi szabályozás hiányosságát küszöböli ki a törvény azzal, hogy külön szabályokat 

állapít meg arra az esetre, amikor a földvédelem szempontjait a földhivatal nem ügydöntő ható-

ságként, hanem más hatóságok előtt folyó eljárásokban szakhatóságként érvényesíti. A szakha-

tósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minő-

ségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére 

hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos, vagy átlagosnál gyengébb minőségű termő-

földeken is sor kerülhet. 

A törvény rögzíti, hogy milyen tevékenységek minősülnek a termőföld más célú hasznosítá-

sának, és hogy csak az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélyével lehet termőföldet más célra 

hasznosítani. Kimondja, hogy a földhivatal engedélyének hiánya esetén a más hatóságok által 

kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmé-

nyek alól, továbbá más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek 

meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélye-

zéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A termőföld más célú hasznosítását engedélyező 

földhivatali határozat hiányában más hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. 

Más célú hasznosításnak minősül a hasznosítási kötelezettségtől való olyan eltérés (időle-

ges, vagy végleges), mellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági művelésre alkalmat-

lanná válik, a termőföld belterületbe vonása és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb műszaki létesítményhez tar-

tozó fásítás. (A hasznosítási kötelezettségre vonatkozóan a Tfvt. 5.§ (1) bekezdése rendelkezik, 

melynek értelmében a földhasználó köteles – választása szerint – a termőföldet művelési ágá-

nak megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírá-

sok betartása mellet a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Nem illeti 

meg a földhasználót ez a választási lehetőség szőlő és gyümölcsös esetében, mivel a törvény 
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kategorikusan előírja, hogy szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel 

kell hasznosítani.) 

Termőföldet más célra igénybe venni csak kivételesen, elsősorban gyengébb minőségű ter-

mőföld igénybevételével lehet. 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, vagy helyhez 

kötött beruházás (meglévő létesítmények bővítése, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépí-

tése, bányaüzem és más természeti kincs kitermeléséhez szükséges létesítmény telepítése) cél-

jából lehet Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlá-

tozni. 

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyraj-

zi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, annak célját, ha időleges az 

igénybevétel, akkor időtartamát és az igénybevevő megnevezését valamint lakcímét (székhely-

ét). A más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat öt éves érvényességi ideje csök-

kentésre került négy évre. 

A határozat érvényességi idején belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítási ké-

relmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

A más célú hasznosítás engedélyezéséről hozott határozatát a földhivatal tájékoztatásul 

megküldi a talajvédelmi hatóságnak és az illetékes önkormányzatnak. 

Időleges más célú hasznosításnak minősül: ha a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

terméskiesés következik be, vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül 

sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Az időleges más célú hasznosításra szóló engedélyt legfel-

jebb 5 évre lehet megadni, melynek befejezését követően az igénybevevő köteles az ingatlan-

nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani és a termőföldet mező- vagy erdőgazda-

sági termelésre alkalmassá tenni (eredeti állapot helyreállítása) 

Nem engedélyköteles, de az igénybevételt 8 napon belül be kell jelenteni a földhivatalnak az 

alábbi esetekben: villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, víz-

vezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlása, mely a talajvédelmi előírások betartását nem 

teszik lehetővé, továbbá azonnali intézkedés megtételét követelő természeti csapás (havária) 

elhárítása során történő időleges termőföld igénybevételekor. 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni mely-

nek alapját az érintett termőföld aranykorona értéke és művelési ága képezi.  

A jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területek tervezett más célú hasznosításánál, illetve 

a fejlesztési irányok és arányok meghatározása során – az általános jogszabályi követelmények 

érvényre juttatása mellett – figyelemmel kell lenni az adott településre egyedileg jellemző helyi 

adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a tervezésnél ezekre 

mindenféleképpen tekintettel kell lenni. 

A tervek készítése során az OTÉK 4. § (4) bekezdését is figyelembe kell venni, mely sze-

rint: „A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles 

másolatának felhasználásával kell elkészíteni."  

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 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). 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 

kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként léphet fel. 
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A 400 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 

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. A törvény rögzíti az erdő-

terv-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. 
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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 ingatlan elemei két csoportra bonthatók a régészeti örökség 

(régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek, régészeti emlékek) és a műemléki értékek (nyil-

vántartott műemléki értékek, műemlékek, történeti kertek, műemléki területek, temetők és te-

metkezési emlékhelyek). Ugyancsak a Kötv. rendelkezik az emlékhelyek (nemzeti, 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 Nemze-

ti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezeti, a szükséges adatok innen kérhetők 

le.). Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem valósítható meg vagy a költségeket arány-

talanul 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. 23/C. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. (A 

Kötv. 7. § (20) bekezdése értelmében 2015. január 1.-től az 500 millió forintos értékhatárt 

meghaladó, teljes bekerülési költségű beruházások is nagyberuházásnak minősülnek.) 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított ré-

gészeti lelőhelyeken jogszabályban meghatározott mélységet meghaladó földmunkával jár, a 

régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. 

(XII. 20.) Korm. 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 földmunkával veszélyeztetett nyilvántartott régészeti lelőhelyet elő-

zetesen fel kell tárni. A megelőző régészeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság hatá-

rozza meg a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a Kr. 

szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság 

álláspontja az irányadó. 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, régészeti lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül elő 

a kivitelezés során a Kötv 24. §-a értelmében ún. mentő feltárást kell végezni régészeti lelő-

helynek nem minősülő területen is. (Mivel megfelelő technológiák léteznek viszonylag nagy 

területek régészeti szempontú, bolygatásmentes átvizsgálására, az ilyen esetek kellő körültekin-

téssel 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 vizsgálati 
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területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni a 

helyszíni egyeztetést az illetékes 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 érintő 

engedélyezési eljáráshoz. 

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során előnyben részesíteni a zártrendszerű, 

iszapgödörmentes fúrási technológia alkalmazása.A koncesszióra javasolt területre eső örök-

ségvédelem alá eső objektumokat (I–II. kategória) a 48. 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.) kormányrendelet alapján. 

48. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok az Igal koncesszióra javasolt területen: I–II. kategória 

Megye Kategória Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Somogy I. Törökkoppány 4641 Szabadság tér R. k. templom 

Somogy II. Igal 4470 Szent István u. 102. R. k. templom 

Somogy II. Törökkoppány-Külterület 9050  Törökkút 

 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezik. Az épített környezet ala-

kításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 56. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek feltárá-

sa, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása 

a települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek szakmai szabálya-

it a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi területi védelem 

(településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, műemléki kör-

nyezetet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és annak földrészlete, 

szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos országos szinten nem ké-

szült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonlatosan a helyi művi érté-

keket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan szabályokat kell előírni, mely egyrészt 

megvédi a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a környezetüket segítve az egy-

séges településkép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatósága által ki-

adott „Somogy megye műemlékjegyzéke” 2007-es revíziójában szereplő műemlékek listáját, 

valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala által megadott listát a 49. táblázat közli. 

49. táblázat: A koncesszióra javasolt területen található műemlékek részleges listája 

Megye Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Tolna Értény 4229 Béke tér Római katolikus templom 

Somogy Gadács 1/2; 2, 45 Fő u. hrsz: 1/1 Evangélikus templom 

Somogy Igal 4470 Szent István u. 102. R.k. templom, gótikus, 15. sz. 

Somogy Kazsok 10932 Petőfi Sándor u. 39. Ref. templom, barokk, 1732. 

Tolna Koppányszántó 11356  Római katolikus templom 

Tolna Nagykónyi 4242 Város u. R. k. templom (Keresztelő Szent János) 

Tolna Pári 4247 Nagy u.  R. k. templom (Szent Mihály) 

Tolna Szakcs 4147 Öreghegy Pince-présház 

Tolna Szakcs 4146 Petőfi Sándor tér R. k. templom (Szent Kereszt feltalálása) 

Somogy Szorosad 4636 Szőlőhegy, hrsz: 1 R.k. harangláb, 1819 

Tolna Tamási 4264  Kálvária-kápolna 

Tolna Tamási 4265 Szabadság u. R. k. templom 

Tolna Tamási 4266 Hársfa u. 9/a v. Eszterházy vadászkastély 

Tolna Tamási 9045 Cseringát Vízimalom 

Somogy Törökkoppány 4641 Szabadság tér R.k. templom, szentélye gótikus 

Somogy Törökkoppány (Külterület) 9050 hrsz: 0211 Török kút a somogyi erdőgazdaság területén. 17-19. sz 

Tolna Várong 4148 Fő u. R. k. templom 

 

A területen fekvő védett műemlékeket a 50. táblázat sorolja fel. 

50. táblázat: A koncesszióra javasolt területen található védett műemlékek 
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Település Törzsszám Azonosító Cím Név 

Értény 4229 8610 Béke tér Római katolikus templom 

Koppányszántó 11356 12202  Római katolikus templom 

Nagykónyi 4242 8678 Város u. R. k. templom (Keresztelő Szent János) 

Pári 4247 8770 Nagy u.  R. k. templom (Szent Mihály) 

Szakcs 4147 8730 Öreghegy Pince-présház 

Szakcs 4146 8731 Petőfi Sándor tér R. k. templom (Szent Kereszt feltalálása) 

Tamási 4264 8766  Kálvária-kápolna 

Tamási 4265 8768 Szabadság u. R. k. templom 

Tamási 4266 8767 Hársfa u. 9/a v. Eszterházy vadászkastély 

Tamási 9045 8769 Cseringát Vízimalom 

Várong 4148 8793 Fő u. R. k. templom 

 

Világörökség és világörökségi várományos terület 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 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 feltételei-

nek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében 

jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára jelöltek 

legyenek. 

A térségben világörökség vagy világörökségi várományos terület nincs. 

 

Régészeti lelőhelyek 

A lelőhelyek jelentősége szempontjából a kulturális örökségek védelméről szóló 2001. évi 

LXIX. törvény (Kötv.) megkülönböztet általános, területi és országos védelem alatt álló lelőhe-

lyeket. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek ex lege védelemben részesülnek a Kötv. 11. §-a 

alapján. A védett lelőhelyek esetében egyedi jogi aktussal, miniszteri döntéssel történik a vé-

detté 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 megállapítható 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. törvény szerint ex lege védettek. 

A koncesszióra javasolt területen egy földvárat, és két kunhalmot vettek nyilvántartásba 

(7. ábra, 1. melléklet). A védett régészeti lelőhelyeket a 51. táblázat adja meg (Kaposvári Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala adatszolgáltatása alapján). 

51. táblázat: Védett régészeti lelőhelyek 

Település 
Régészeti lelő-

hely azonosítója 
Régészeti lelőhely 

neve 
Lelőhely védettségi fokozata Korszak Lelőhely jellege 

Törökkoppány 20406 Damjanich utca egyedi védelem törökkor fürdő, telep 

Törökkoppány 20407 Török kút egyedi védelem törökkor kút 

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 

Az Igal koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezer-

voárjait középső–felső-triász korú platform és medence fáciesű karbonátok karsztosodott, re-

pedezett zónáiban találjuk, de az itteni alaphegység felszínéhez közeli más, jobb permeabilitású 
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kőzettani egységek, illetve esetenként az alaphegységet átjáró zúzottabb zónák is szerepet kap-

hatnak. 

Mezozoos (triász) karbonátos képződményekben tárolt vizekből származó vízkémiai elem-

zés csak kis számban található a koncesszióra javasolt területen. Ugyanakkor az Igalnál találha-

tó egyetlen, triász képződményből (Közép-dunántúli-egység) származó vízelemzés 4500 mg/l 

összes oldottanyag-tartalmat és NaClHCO3-os kémiai jellegű vizet mutat, mely a víztartó elzár-

tabb jellegét jelzi. 

A mezozoos, triász korú képződményekben tárolt vizeket a koncesszióra javasolt területen 

belül és annak 5 km-es környezetében csupán egyetlen fúrás tárt fel Igal térségében, ahol a 

4500 mg/l összes oldottanyag-tartalom és a NaCl(HCO3)-os kémiai jelleg a víztartó elzártabb 

jellegét jelzi. Ugyanitt található egy kevert miocén és triász korú víztartóból származó minta is, 

mely közel 10 000 mg/l-es összes oldottanyag-tartalmával és NaCl(HCO3)-os kémiai jellegével 

szintén elzárt víztartót jelez. 

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 fe-

lelnie a 219/2004. kormányrendeletben előírtaknak. A visszasajtolás azt is jelenti, hogy a re-

zervoár 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 rezervoárhasznosítót 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 termálvíztestek (pt.3.1, kt.1.7 és kt.1.8) mennyiségi 

állapota jó minősítésű. Azonban tekintve, hogy a terület döntő részén elhelyezkedő kt.1.7 ter-

málkarszt víztest áramlási viszonyairól csak keveset tudunk, az itteni regionális karsztvízrend-

szer védelmének érdekében az egyedi hatásvizsgálatok mellett a regionális vizsgálatok elvég-

zése is nélkülözhetetlen, valamint a kitermelt és energetikailag hasznosított termálvíz visszasaj-

tolása alapvető fontosságú. 

A terület és annak 5 km-es környezetén belül több (termál)kút található, gyógyászati-, für-

dő- (koncesszióra javasolt területen belül Igal és Tamási) és ásványvíz célú hasznosítással is, 

így figyelembe kell venni e létesítmények kijelölt és/vagy tervezett védőidomait. A geotermi-

kus 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. 

A 2500 méter alatti hasznosításoknál ki kell majd jelölni a geotermikus védőidomot a 

203/1998. (XII. 19.) kormányrendelet értelmében. (Ez a rendelet a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény végrehajtásáról szól és ennek 8A, 8B és 8C paragrafusa szól a geotermikus 

védőidom kijelöléséről). A 8A paragrafusból idézve: 

(2) A geotermikus védőidomot az elfogadott kutatási zárójelentésben lévő és a kérelemben 

megadott adatokra és információkra alapozottan a bányafelügyelet a Magyar Földtani és Geo-

fizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) szakértőként történő bevonásával jelöli ki. 

Az MFGI munkája egyúttal nemcsak a tervezett létesítmény hosszú távú védelmét, hanem 

a meglévő környező hasznosítások védelmét is biztosítani fogja. 

3.2.2. Hatások a geotermikus rezervoárok és a felszín között 

A nagy mélységben 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-
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sítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő kutak, tartalék kutak, 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 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 Igal koncesszióra javasolt terület 2500 méteres mélység alatti rezervoárjai hid-

raulikailag 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 14 db, 5 km-

es környezetében további 29 db üzemelő ivóvízbázis található, ezek közül 4/3 sérülékeny, 7/10 

bizonytalan és 4/16 nem sérülékeny. Befejezett diagnosztikával 2010-ig egy vízbázis sem ren-

delkezett, 5 vízbázis esetén volt folyamatban a diagnosztika. A területen az Attala, Bedegkér, 

Igal, Ráksi és Somogyszil–Gadács vízbázisok közepesen veszélyeztetettek a belterület és me-

zőgazdasági területek arányának következtében. Ezen felül a területen (Igalon) 1 ásványvízkút, 

az 5 km-es környezetében további egy ásványvízkút található (Gyulajon). 

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 

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 

energiahasznosítási egységekhez vezetik. A fluidumokat esetenként szétválasztják, kémiai 

anyagokkal kezelik, majd a lehűlt vizet esetenként tovább szűrik, esetleg tárolják, majd a besaj-

toló kutakhoz vezetik. Normál üzemmódban 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 az Igal térségi hasznosítás esetében az említett kedvezőtlen összetéte-

lű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, célszerű ideiglenes fel-
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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 Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Natura 2000, illetve egyéb védelem alatt álló 

részterületeket, különös tekintettel a felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra, ám mint emlí-

tettük, megfelelő felszíni átmeneti vésztározó létesítésével az ilyen jellegű szennyezés elkerülhe-

tő. Különösen érvényes ez a területet érintő vízfolyások esetére, mivel azok a Duna és a Bala-

ton részvízgyűjtőjéhez tartoznak. 

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 (1.4.2.2. fejezet, 

24. táblázat). 

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 (Duna–Dráva Nemzeti Park). 

3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások 

A terület nem érintkezik, és nem esik országhatár közelébe, határon átterjedő hatásokkal 

nem kell számolni. 

3.2.5. Hatások összefoglaló értékelése 

A koncesszióra javasolt terület (térség) geotermikus hasznosítása során áttekintettük a fel-

szín 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 porózus termálvíztestek, sem a porózus (hideg) víztestek esetében. A felszíni vizekre, öko-

szisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az energiatermelő objektum helyének pontos is-

meretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások vizsgálatát érdemes több fázisban, előzetesen a konkrét 

energiatermelő objektum helyszínének kijelölése, majd ezt követően a geotermikus kutatás 

fúrásos szakaszának új eredményeit is figyelembe véve ismételten elvégezni, a végleges enge-

délyezés előtt. A hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és model-

lezések segítségével elkerülhetők. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek 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 vé-

dett területek állapotát nem rontják, a meglévő jó mennyiségi és kémiai állapotot megőrzik és 

fenntartják. Ennek érdekében a geotermikus energia bányászatát zárt rendszerben kell végezni, 
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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. 

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 tiltása). 

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 Igal koncesszióra javasolt területen és 5 km környezetében több Natura 2000 terület, va-

lamint egy országosan védett természetvédelmi terület, ezenkívül helyi védelem alatt álló és 

nemzetközi jelentőségű vizes élőhely (Ramsari terület) is található. Mindemellett – elsősorban 

a vízfolyások – mentén (FAVÖKO) és nagyobb összefüggő foltokban az országos ökológiai 

hálózat övezetei találhatók meg, továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő termé-

szetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000 jelölő fajokat, amelyek nem feltétlen a védelem 

alatt területeken fordulnak elő. 

A Duna és a Balaton részvízgyűjtőjére eső területek a folyók vízminőség-védelme szem-

pontjából fontosak, a felszíni vizek védelme szempontjából a Dunát tápláló vízfolyások pedig 

kiemelt fontosságúak. Ezek a területek mind a kutatás szempontjából érzékenynek tekintendők. 

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 különböző védettségi szintű területekre vonatkozó jogszabályokat és védelmi szempon-

tokat a 3.1.9. fejezetben részleteztük. 

A területet érintő védett és Natura 2000 területek az alábbiak: 

 Koppány menti rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDD20028) 

 Törökkoppányi erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDD20046) 

 Mocsoládi-erdő különleges természetmegőrzési terület (HUDD20017) 

 Pacsmagi-tavak különleges madárvédelmi terület (HUDD10006)  

 Pacsmagi-tavak természetvédelmi terület (egyben Ramsari terület). 
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Az alábbi konkrét veszélyeztető tényezők léphetnek fel kisebb-nagyobb mértékben a kuta-

tások során közvetlenül vagy közvetetten (VM 2013b 1. számú melléklete alapján, 52. táblá-

zat). 

52. táblázat: A területet érintő védett és Natura 2000 területek (VM 2013b) 

Jel Leírás 

C  Bányászat, nyersanyag kitermelés és energia előállítás  

C01  Bányászat és külszíni fejtés  

C01.04.02  bányászat nem külszíni fejtéssel  

C01.06  bányászati kutatás  

C01.07  egyéb bányászati tevékenység  

D01  Utak, vasútvonalak  

D01.01  ösvények, burkolatlan utak, bicikli utak  

D01.02  autópályák, autóutak, fő- és mellékutak  

D01.03  parkolók  

D02  közüzemi vonalas berendezések  

D02.01  villany- és telefonvezetékek  

D02.02  csővezetékek  

D02.09  energiaszállítás egyéb formái  

D05  megközelíthetőség javítása  

E03.04  egyéb hulladék  

E05  anyagraktár  

G05  egyéb emberi jelenlét és zavarás  

G05.01  emberi taposás, túlhasználat  

G05.09  kerítés, kerítésépítés  

H01  felszíni vizek szennyezése  

H01.02  kiöntés miatti felszíni vízszennyezés  

H01.03  egyéb pontszerű felszíni vízszennyezés  

H01.09  egyéb diffúz felszíni vízszennyezés  

H02  talajvízszennyezés  

H02.01  szennyezett területekről talajvízbe szivárgó szennyezés  

H02.04  bányavízből származó talajvízszennyezés  

H02.05  szennyvíz beszivárgás a talajvízbe  

H05  talajszennyezés és szilárd hulladék  

H06.01  zajszennyezés  

H06.01.01  pontszerű vagy rendszertelen zajszennyezés  

H06.01.02  diffúz, vagy állandó zajszennyezés  

H06.03  élővizek hőmérsékletének növelése  

I01  idegenhonos inváziós fajok jelenléte  

J02  emberi hatásra változó vízáramlási viszonyok  

J02.05  hidrológiai viszonyok módosítása, általános  

J02.05.02  belvízviszonyok megváltoztatása  

J02.05.03  állóvizek vízháztartásának megváltoztatása  

J02.07.04  talajvíz kivétel bányászati célra  

J02.08  talajvízszint növelés, visszasajtolás  

 

A hatások eltérőek lehetnek a különböző munkafázisokban, a kutatási vagy a bányászati te-

vékenység, illetve az utóhasználat alatt. A bányászat megkezdése során pedig másodlagos, 

nemcsak ökológiai, hanem társadalmi és gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. 

Az élővilág szempontjából a bányászati tevékenység során fellépő hatások nagy része negatív 

és visszafordíthatatlan. A bányászat okozta környezeti hatások nagyságát és fajtáját meghatá-

rozzák a következő tényezők: 

 kitermelés módja, ideje; a bányászott nyersanyag; 

 az érintett terület nagysága; 

 érintett terület érzékenysége, regenerálódó képessége; 

 természeti adottságok. 
 

A kutatás a fenti veszélyeztető tényezők alapján többek között a következő hatásokat is 

okozhatja: 

 Az eredeti terepfelszín megváltozhat.  

 Talajerózió a kitermelés után és alatt. 
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 A különböző gépek üzemeltetése miatt talajszennyezéssel is számolni kell a kutatási te-

rületen. A fúrások következtében a talaj mélyebb rétegeiből mérgező anyagok is beke-

rülhetnek a talajmenti vagy a felszíni ökoszisztémákba. 

 A felszín alatti vizek minősége romolhat, mert a fúrások során szennyeződhetnek. 

 A felszín alatti vízrendszerben a rezervoárnál akár jelentős változások is várhatóak, 

azonban ott, ahol a felszíni vizek közvetlen kapcsolatban vannak a felszín alattiakkal, 

különösen körültekintőnek kell lenni, hogy a tevékenység ne érinthessen jelentősebb 

természeti és ökoszisztémás értékeket. 

 Talajvízszint-süllyedés következhet be a talajvíz kivételekor. Ez pedig a növényvilágra, 

és a felszíni vizekre, és azok élővilágára is komoly hatással lehet.  

 A fúrások következtében az eredeti vegetáció megsemmisülhet a fúrások területén, és 

környékén. 

 Pionír, és inváziós fajok jelenhetnek meg a kutatás során bolygatott területeken. Ennek 

következtében pedig az eredeti vegetáció átalakulhat. 

 Zaj és rezgés hatására a nagyobb testű állatok elvándorolhatnak. 
 

A kutatási, tervezési fázisban a veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére a védett, 

értékes területeken a következő szempontokat érdemes figyelembe venni (CSŐSZI et al. 2014): 

 ha a területen előforduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 

időszakon kívül javasolt engedélyezni; 

 szikes felszíneken, meredek térszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai, geoké-

miai kutatásokat száraz vagy fagyos időben javasolt végezni; 

 felvonulást és szállítást lehetőleg a már meglévő utakon kell lebonyolítani;  

 mintavételezés nyomvonalainak kitűzését a növényzet lehető legkisebb sérelmével kell 

megoldani. A nyomvonalakat és mintavételi helyeket olyan módon kell megjelölni, 

hogy a jelölés a kutatás befejezése után eltávolítható legyen; 

 kutatóárkokat a kutatás befejezése után vissza kell temetni, felületüket el kell egyenget-

ni;  

 természeti, táji értékek védelme érdekében a bányatelek-fektetés során védőpillért lehet 

kijelöltetni;  

 bányatelket úgy javasolt kijelölni, hogy a bányát megközelítő, rávezető út természeti, 

táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehetőleg a már meglévő utak fel-

használásával;  

 tervezett bányatelek lehetőleg ne érintsen természeti területet, védett, illetve védelemre 

tervezett természeti területet, ex lege védett értéket, ökológiai hálózat magterületét, 

ökológiai és zöldfolyosót, NATURA 2000 területet, azok védőterületét és egyedi tájér-

téket (Tvt. 6.§ [2], 20.§ [1]); 

 a kutatási terület lehetőleg ne érintsen védelemre tervezett területeket, illetve tájképi 

szempontból értékes területet se; 

 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. 

Figyelemmel kell lenni a koncesszióra javasolt területen és környezetében előforduló, loká-

lis áramlási pályák kilépési pontjainál lévő felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra 

(FAVÖKO), melyek károsodását a védett területektől távolabb – a lokális áramlási pályán – 

jelentkező kedvezőtlen hatás is előidézheti. 
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A megfelelő indikátorok megfigyelésével az esetleges változások nyomon követhetők, és 

értékelhetőek lesznek, mely alapján a legértékesebb részek számára szükséges esetleges vízpót-

lások tervezhetők és megvalósíthatók lesznek. 

Regionális vízáramlási, vízháztartási és depressziós hatások a felszín alatti vizek esetében 

az üzemelési szakaszban várhatóak. Szükséges egy olyan előzetes regionális vízföldtani modell 

kialakítása mely az említett hatások térbeli kiterjedését megadja. A korábbi értékelések szerint 

ennek mértéke néhány kilométeren belül marad. 

A terület nem érintkezik, és nem esik országhatár közelébe, így országhatáron átterjedő ha-

tásokról nem beszélhetünk. Mindenestre az említett előzetes regionális modellezés erre a kér-

désre is pontosabb választ adhat majd. 
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 

MFGI, NeKI és OVF intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételek-

nek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére, Igal geotermikus kon-

cesszióra kijelölt 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 

 Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kisbárapáti vonatkozásában  

 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Terü-

leti Vízügyi Hatóság 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsola vonatkozásában 

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője Szakcs, 

Várong és Lápafő vonatkozásában 

 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Területi 

Vízügyi Hatóság 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Büssü vonatkozásában is 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Szentgáloskéri Kirendeltség 

 Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

 Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kazsok, Ráksi, Somogyszil és Gadács 

vonatkozásában is 

 Kapospulai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Nak vonatkozásában  

 Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége 

 Magyaratád Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőmocsolád és Ecseny vonatkozásában is 

 Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pári vonatkozásában is 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 Tamási Város Jegyzője Koppányszántó és Értény vonatkozásában is 
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 Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 Tolna Megyei Kormányhivatal, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala 

 Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Bonnya, Somogyacsa, So-

mogydöröcske, Szorosad vonatkozásában is. 
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III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

A továbbiakban ismertetjük a koncessziós területre az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 

tiltásokat és korlátozásokat. Tekintettel arra, hogy a pályázat kiírója és a koncesszor megte-

kintheti valamennyi levél eredeti változatát (az egyes hatóságok által mellékelt térképi tarta-

lommal egyetemben), összefoglalónkban csak az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alap-

ján rendezett kivonatát közöljük. 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) pontjában meghatáro-

zott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első részében a tanulmány vo-

natkozó megállapításainak összefoglalását, második részében a szakhatóságoknak az adott 

szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik részben pedig az illető tárgyban közre-

működő 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 20% kiterjedésű védett területből főként a Nemzeti Öko-

lógiai Hálózathoz tartozó elemek fordulnak elő (elsősorban magterületek és ökológiai), kisebb 

arányban a Natura 2000-es területek részesednek (különleges- vagy kiemelt jelentőségű ter-

mészetvédelmi területek, alárendelten különleges madárvédelmi terület). Ezeken kívül egy 

természetvédelmi terület érintett, nem számottevő kiterjedésben. 

A tanulmány 3.1.1. alfejezete részletesen foglalkozik a harántolt rétegek valószínűsíthető 

porozitásviszonyaival, ennek kapcsán azok szennyeződésérzékenységével, a 3.1.2. alfejezet 

pedig a tevékenység során fellépő környezeti terheléssel. A tanulmány 3.1.3. alfejezete rövid 

áttekintést ad a felszíni környezeti elemek várható terheléséről. A 3.1.5.–3.1.12. alfejezetek 

tárgyalják azokat a környezeti természeti elemeket, melyeket a várható környezeti terhelések 

(3.1.4. alfejezet) érinthetnek. A 3.2.3. fejezet foglalkozik a felszíni hatásokkal, melyben ki-

emelik az oltalom alatt álló természeti területek megóvását az esetleges szennyeződésektől. 

 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 

 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az alábbi észrevé-

teleket teszi 

– Természet- és tájvédelmi szempontból: 

– Megállapítja, hogy a tervezési területen a Felügyelőség illetékességi területén országos je-

lentőségű védett természeti terület nem található. 

– A tervezési területen a Felügyelőség illetékességi területén az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet (Kr.) 

alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó, kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területek tartoznak. 

– A Kr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának fenntartásának cél-

ja az azokon található, meghatározott fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének megelőzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek leha-
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tárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételei-

nek biztosítása. 

– A természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése szinti ex 

lege védelem alatt álló objektum jelenlétéről a Felügyelőségnek nincs tudomása. 

– Tájékoztat arról, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en-

gedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet 3. számú melléklet 13. 

pontja szerint a kőolaj- és földgázkitermelés esetén a kutatófúrás, a 11. pont szerint pedig a 

mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel a Natura 2000 területen a Felügyelőség előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

– A tervezett koncessziós tevékenységgel érintett tervezési területen a Natura 2000 területe-

ken kívül még védett természeti értékek, illetve értékes természeti területek találhatók. 

Megítélése szerint a Natura 2000 területeken kívül a fokozottan védett madárfajok ismert 

fészkelőhelyeinek oltalmára szükséges tekintettel lenni. 

– A természeti értékek közé sorolhatók az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvény (OTrT.) 2. § 21, pontjában meghatározott országos ökológiai hálózat öve-

zetében található, a Tvt. 4. § d) pontja szerinti természetközeli állapotú területek. Az or-

szágos ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben megállapított olyan övezet, 

amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok 

közötti kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és 

amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. A rendelkezés-

re álló adatok alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a tervezési területen ökológiai 

folyosók és magterületek találhatók. Ezek kapcsán az OTrR. 2. § 22. és 16. pontjait, vala-

mint a Tvt. 43. § (1) bekezdését kell kiemelten figyelembe venni. 

– A Tvt. 17. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sok-

féleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 

kíméletével kell végezni. A (2) bekezdés szerint a természeti területek hasznosítása során 

figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagsá-

gára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

– A Felügyelőség álláspontja szerint a tervezett koncessziós tevékenység folytatását Natura 

2000 területen el kell kerülni, ezeken a területeken a tervezett tevékenység nem egyeztet-

hető össze a természetvédelem érdekeivel és a kijelölés céljával. 

– Tájékoztat arról, hogy a védett természeti értékek és Natura 2000 területek alapadataival és 

aktuális állapotukkal a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik, ezért javasolja, 

hogy a további tervezés során az Igazgatóság is bevonásra kerüljön. 

– Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolását – a Felügyelőség illetékességi te-

rületére vonatkozóan – anyagonkénti bontásban a hatályos légszennyezettségi agglomerá-

ciók és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 10. 

pontja rögzíti (44. táblázat, 45. táblázat). A zónák típusait a levegőterheltségi szint határér-

tékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete határozza meg (ld. a 3.1.5. alfejezetben). 

– Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett bányászati, kutatási tevékenységnek a 

Felügyelőség illetékességi területére eső részen nem található olyan terület, illetve térrész, 

ahol a tevékenység nem folytatható. 

Amennyiben a tevékenység során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormány-

rendelet 22. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó légszennyezőforrás létesül, úgy 

levegővédelmi létesítési, illetve működési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől, az enge-

délyezési eljárások során és azt követően a Felügyelőség ellenőrzi és betartatja a levegővé-

delmi követelmények teljesítését. 

 



Igal 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 

  

145 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levelében felso-

rolja az illetékességi területére eső, országos jelentőségű természetvédelmi és Natura 2000 

területeket, valamint az ex lege földvárakat. (Ez utóbbiak: Szabadhidvég–Pusztavár, Igar–

Galástya, Simontornya–Mozsi-hegy, Tolnanémedi–Nyevojsz, Tamási–Dorombos és Pári–

Schanzberg.) 

– A Felügyelőség véleményéhez mellékletként megküldte az illetékességi területén lévő tele-

pülések közigazgatási területére, a rendelkezésére álló országos védett, Natura 2000 és 

ökológiai hálózati területeket, ex lege földvárakat és lápokat tartalmazó digitális felvételek 

másolatát a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetére vonatkozóan. 

– A tervezett tevékenysége környezeti hatásainak megítélése során a környezetből származó 

környezetterhelés és az okán a szükséges intézkedések megtétele, az egyes korlátozások, 

előírások szükségessége tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1996. évi LIII. törvény, valamint az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvényben (OTrT.) meghatározott előírások az irányadók. 

– A pontos levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási 

szempontok megadását  a geotermikus energia és szénhidrogén-kutatáshoz és -

kitermeléshez tartozó objektumok helyének pontos ismeretében, rész projektek szintjének 

engedélyezése során tudja megadni. A részprojektek összeállításakor a szükséges eljárá-

sokról, az eljárási rendről a környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet (Kr.) ad útmutatást. 

– A Natura 200 területekre vonatkozó főbb szabályokat a jelölő fajok és élőhelyek jegyzékét 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) kormányrendelet tartalmazza. A kutatási tevékenység végzésének felté-

telrendszerét az aktuális jogszabályoknak – és a Kr.-nek – megfelelően, meghatározott el-

járás keretén belül vizsgálja a Felügyelőség. 

– Az OTrT. 17. és 18. §-ai szerint a magterület és az ökológiai hálózat övezetében (bizonyos 

itt fennálló kivételektől eltekintve) nem jelölhető ki beépítésre szánt terület. Az állandó lé-

tesítmények telepítési helyének tervezésekor ezt a szempontot (és az általános tájvédelmi 

szempontokat) mindenképpen figyelembe kell venni. 

– A koncesszióra javasolt területhez tartozó települések a légszennyezettségi agglomerációk 

és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a 10. zónacsoportba (az 

ország többi területe, kivéve a kijelölt városokat) tartoznak (44. táblázat, 45. táblázat). A 

zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú mel-

léklete határozza meg (l. a 3.1.1. alfejezetben). 

– Tájékoztat arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtit-

kársága 2013. december 31-i határidővel elrendelte az egyes zónákra korábban készített le-

vegőminőségi tervek felülvizsgálatát. A Felügyelőség illetékességi területén található zó-

nák jóváhagyott tervei a Felügyelőség honlapján: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu Környezeti 

adatok/Levegőminőségi tervek rovatban elérhetők. 

 

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncesszi-

ós tevékenység a Gölle Község Képviselőtestületének a Gölle építési szabályzatáról szóló, 

2/2005. (III. 31.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete 2. pontjában felsorolt, 

helyi jelentőségű természetvédelmi területet érinthet. A Hivatal levele tartalmazza a terüle-

tek helyrajzi számait. 

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Szentgáloskéri Kirendeltség tájékoztat 

arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység Szentgáloskér Község Képviselőtestületé-

nek a Szentgáloskér építési szabályzatáról szóló, 3/2013. (III. 26.) számú önkormányzati 

rendelete 2. sz. függelékében felsorolt, helyi jelentőségű természetvédelmi területet érint-

http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/
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het. A Hivatal levele tartalmazza a területek helyrajzi számait. Felhívja továbbá a figyelmet 

arra, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a Szentgáloskér Község Képviselőtestületé-

nek a Szentgáloskér építési szabályzatáról szóló, 2/2005. (III. 31.) számú önkormányzati 

rendelete 14. § (3) bekezdése szerint a terület felszínmozgásos hajlama és erózióérzékeny-

sége miatt a csapadékvíz-elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. A 16. § (2) bekez-

dése szerint a település levegőtisztaság-védelmi szempontból az „F” kategóriába tartozik. 

A 16. § (7) bekezdése tartalmazza, hogy a terület szennyeződésérzékenységi szempontból 

„B” besorolású. 

A Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége tájékoztat arról, hogy a terve-

zett koncessziós tevékenység helyi védettség alatt álló területeket – a Gyulaji erdő és a 

Csihari-hegy – érinthet. Leveléhez csatolja a helyi építési szabályzat mellékleteit, melyek 

tartalmazzák a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek listáját. 

A Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevé-

kenység a csatolt HÉSZ 1. számú mellékletében felsorolt helyi jelentőségű természetvé-

delmi területeket, egyedi természeti értékeket, továbbá Natura 2000-es területeket és öko-

lógiai folyosót érinthet. 

A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncesz-

sziós tevékenység Pári vonatkozásában országos és helyi védettség alatt álló területeket – 

az ökológiai hálózat és folyosó elemeit, tájképvédelmi terület övezetébe tartozó ingatlano-

kat (Sauberg, Johannesklippe, Macskahegy, Kirchberg, Disznóhegy), egyedi természeti ér-

tékeket és belterületi fasort – érinthet. A felsorolt típusokba tartozó ingatlanok listáját leve-

lében közli. 

A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy a 

tervezett koncessziós tevékenység Somogyacsa, Somogydöröcske, Szorosad és Törökkop-

pány vonatkozásában helyi védettség alatt álló területet – a települések külterületén, a 

6508. számú út két oldalán lévő hársfasort – érintheti. Mellékelte a Duna–Dráva Nemzeti 

Park támogató levelét, mely a kérdéses területeket helyrajzi számok szerint tartalmazza, 

valamint a folyamatban lévő helyi védelem alá helyezés iratát (629/2014). 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a tervezett koncessziós tevékenység helyi természetvé-

delmi oltalom alatt álló területet nem érint: 

 

Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kisbárapáti vonatkozásában, 

a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsola vonatkozásában, 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője Szakcs, Vá-

rong és Lápafő vonatkozásában, 

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Büssü vonatkozásában, 

az Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Igal, Ráksi, Somogyszil, Kazsok és Gadács 

vonatkozásában, 

a Kapospulai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Nak vonatkozásában, 

Magyaratád Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

a Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőmocsolád és Ecseny vonatkozásában, 

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

Tamási Város Jegyzője Tamási, Koppányszántó és Értény vonatkozásában és 

a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Bonnya vonatkozásában. 

 

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. 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága megállapítja, hogy a Hivatal 

illetékessége alá tartozó Tolna megyei települések közigazgatási területein lévő erdőkre 

vonatkozóan nincs olyan lehatárolható térrész, melyben a kiírni tervezett koncessziós tevé-

kenység nem folytatható, azonban törekedni kell arra, hogy a bányászati–kutatási tevé-

kenység csak a legszükségesebb mértékben járjon erdőterületek igénybevételével, továbbá 

a magasabb természetességi kategóriájú, védett, illetve a Natura 2000 hálózatba tartozó te-

rületek igénybevétele lehetőség szerint kerülendő. 

– A kutatási terület erdőrezervátummal nem érintett területeire vonatkozóan a következőkre 

hívja fel a figyelmet: 

– Amennyiben a tervezett bányászati és kutatási tevékenység erdőterület igénybevételével is 

jár, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör-

vény (Evt.) 77–78. §-a alapján – a beruházás megkezdése előtt – az engedélyes köteles kü-

lön eljárásban engedélyeztetni a Hivatalnál. Az igénybevételi kérelem benyújtásakor figye-

lemmel kell lenni az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 

54–58. §-aira. Az igénybevételi kérelemhez mellékelni kell az érintett ingatlan tulajdonosa-

inak hozzájárulását. 

– Az igénybevételhez szükséges fakitermelés erdőben kizárólag – az Evt. 40. § (3) bekezdés 

szerinti erdőterv módosítását követően – az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlá-

sára vonatkozó, Evt. 41. § előírásainak megfelelően végezhető. 

– Az érintett területnek az Evt. 11. §-a szerint szabadrendelkezésű erdőként nyilvántartott és 

az Evt. 12. § szerint fásításnak minősülő részein a szükséges fakitermelés Vhr. 43. § előírá-

sai alapján végezhető. 

– Az Evt. erdőt károsító hatások elleni védekezésre – így különösen védelem a káros tevé-

kenység ellen, az erdő talajának védelme, védelem a tűz ellen – vonatkozó előírásait a ku-

tatás–termelés–rekultiváció időszakban be kell tartani. Erdőben bármilyen hulladékot, ille-

tőleg talajszennyező anyagot elhelyezni tilos! 

– Erdőben gépjárművel történő mozgás, anyagmozgatás kizárólag az Evt. erdő látogatására 

vonatkozó rendelkezéseivel – így különösen EVT. 91. § (2), (4), (5), 93. § (1), (5) – össz-

hangban végezhető. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a következő tájékoztatást adja: 

– Erdőtervezett területek esetén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény és az ennek végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM 

rendelet előírásait szükséges betartani. Erdőt igénybe venni csak a hatóság előzetes enge-

délyével lehet. 

– Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-

ges. Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatásai és termékei (ho-

zamai) biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító hatásoktól, 

a túlzott használattól és az igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a mikro-

organizmusok, a gomba-, növény- és állatvilág sokféleségének, az erdei életközösség di-

namikus és természetes egységének megőrzése. Ezért törekedni kell arra, hogy a bányásza-

ti tevékenységgel elkerüljék az üzemtervezett erdőterületeket. Amennyiben ez nem lehet-

séges, törekedni kell az alacsonyabb természetességi mutatójú erdők igénybevételére. 

– A hatóság a tanulmányban leírtakkal szemben nem emel kifogást az erdő védelmére vonat-

kozóan. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
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 Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Szentgáloskéri Kirendeltség 

 Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Kapospulai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége 

 Magyaratád Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Tamási Város Jegyzője 

 Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. 

III/2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. 

A tanulmány 3.2.1. alfejezete ismerteti geotermikus hasznosítás esetén a rezervoárt érő 

terhelést. 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. A kitermeléshez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell 

folytatni, hogy a meglévő termálvíz-hasznosítások hozamai és vízhőmérsékletei továbbra is 

fenntarthatóak maradjanak. 

A 3.2.3. alfejezetben a tanulmány foglalkozik a lehetséges felszíni hatásokkal. Felhívja a 

figyelmet 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. A 

munkálatokkal az országos jelentőségű védett természeti területeket lehetőleg el kell kerülni. 

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 figye-

lembe venni: 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Terü-

leti Vízügyi Hatóság a következő véleményt adja: 

– A következő települések külterületi részei rendelkeznek önálló vízbázissal: Andocs, 

Nagytoldipuszta, Bonnya, Bonnyapuszta, Gölle és Inámpuszta. 

– A következő ivóvízbázisok védőövezete került kijelölésre: 

   Bedegkér vízbázis védőidoma; határozat száma: 928-11/2013-1988, nem sérülékeny 

   Ráksi vízbázis védőidoma; hsz.: 4601-13/2010, nem sérülékeny 

   Somogyacsa vízbázis védőidoma; hsz.: 4602-12/2010-10887, nem sérülékeny 

   Igal vízbázis védőidoma; folyamatban, nem sérülékeny 

   Igal Fürdő vízbázis védőidoma; hsz.: 2443-7/2009-10264, vízkönyvi száma: S.XXXV/84 
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      (a védőidom termál rétegvíz és termál karsztvíz védelmére került kijelölésre) 

– A hatósági határozattal jelölt vízbázis védőövezetek tervdokumentációi és térképei a területi 

vízügyi hatóság könyvtárában megtekinthetők, illetve azokról másolat kérhető. 

– A felsorolt vízbázis védőövezetek közül az Igal fürdő vízkészlete kerülhet közvetett módon 

érintkezésbe a koncesszióra javasolt területrésszel. 

– A bányászat, illetve a bányászati létesítmények megvalósításánál be kell tartani a vízbázi-

sok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló 123/199/. ( VII. 18.) kormányrendelet előírásait. 

 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Területi 

Vízügyi Hatóság tájékoztat arról, hogy működési területén Tamási fürdő és strand Belső, 

Külső Hidro ’A’ és ’B’ védőidomát érintheti (Határozat száma: KDTVH-1705-005/2014) 

– A vizsgálati jelentés és a pályázati követelményrendszer összeállításánál az alábbiak figye-

lembe vételét kéri: 

– Ivóvízbázis külső és belső védterületén a tervezett koncessziós tevékenység nem folytatható 

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények vé-

delméről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet (Kr.) 5. sz. melléklete szerint. 

– Egyéb, ivóvízbázis védterülettel érintett területeken a Kr.-ben foglalt előírások és korlátozá-

sok maradéktalanul betartandók, a Kr. szerint szükséges hatásvizsgálatok az egyes munka-

fázisok előtt elvégzendők. 

– Vízilétesítmények tervezése esetén figyelembe kell venni, hogy kivitelezésükre vízjogi léte-

sítési engedélyt kell kérni  a Vízügyi Hatóságtól. A kérelem mellékleteként a vízjogi enge-

délyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) 

KHVM rendelet szerint összeállított tervdokumentációt kell benyújtani. 

– A tervezésnél figyelembe kell venni a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók eseté-

ben a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabá-

lyokról szóló 83/2014. (III. 14.) kormányrendeletben foglaltakat. A vizek és közcélú 

vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, 

a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot 

használhatnak. A parti sávban létesítmények nem helyezhetők el. 

 

Az Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kéri, hogy a koncessziós tevékenység során 

a gyógyfürdő vizét biztosító kutakat kiemelt figyelemmel kezeljék. 

 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Terü-

leti Vízügyi Hatóság 

 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Területi 

Vízügyi Hatóság 

 Igali Közös Önkormányzati 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-
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gálat a tanulmányban nincs. A 3.1.14. alfejezet az örökségvédelem, az épített környezet és a 

kulturális örökségvédelem néhány alapvető szabályát ismerteti. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala tájékoztat ar-

ról, hogy az Igal CH terület Somogy megyei részén 2 védett és számos nyilvántartott régé-

szeti lelőhely található. A védett lelőhelyek a következők: 

– Törökkoppány, Damjanich utca (KÖH 20406), 

– Törökkoppány, Török kút (KÖH 20407), 

– Felhívja figyelmet arra, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tör-

vény (Kötv.) 13. § (1) bekezdése szerint a védett régészeti lelőhelyeken nem végezhető 

olyan tevékenység, amely akár részleges állagromlást eredményezne. A földmunkával járó 

beruházásokkal a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelyet el kell kerülni. 

Ha ez nem lehetséges, a 22. § (1)–(2) bekezdés alapján az örökségvédelmi hatóság a beru-

házás megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást írhat elő. A régészeti feltáráshoz a be-

ruházónak biztosítania kell a szükséges időt és az anyagi feltételeket. 

– Tájékoztat arról, hogy a régészeti feltárások elvégzésére a kaposvári Rippl-Rónai Múze-

ummal kell szerződést kötni a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsola-

tos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) kormányrendelet (Kr.) 19–30. § és a régészeti 

lelőhely és műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás 

részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet (BM r.) 10. §–16. § kikötéseit 

figyelembe véve. 

– Amennyiben a beruházás nagyberuházásnak minősül, más eljárást kell követni. A Kötv. 7. § 

31. pontja határozza meg a nagyberuházás fogalomkörét. A 20/A. § (1) bekezdése szerint 

nagyberuházás esetében Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) kell készíteni, melynek 

elkészítésére a Kr. 29. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Örökségvédelmi Központ jogo-

sult. A Kr. 29. § (3) bekezdése értelmében az elkészült ERD-t a földmunkával járó tevé-

kenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kére-

lemhez kell mellékelni, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár, vagy szakhatóságként 

részt vesz. Az ERD része a további régészeti feladatellátásra tartalmazó javaslat (feltárási 

projektterv) is. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a lelőhelyekre és műemlékekre vonatkozó közhiteles nyil-

vántartás kezelése a 199/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet értelmében a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ hatáskörébe tartozik. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala tájékoztatásul közli, hogy a Hivatal hatáskörrel csak a régészeti lelő-

helyek és a műemléki értékek tekintetében rendelkezik, az emlékhelyek vonatkozásában a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 61/D. §-ában meghatározott 

szervek, illetve a miniszter rendelkezik hatáskörrel, a világörökségi területek kezelésével 

kapcsolatos jogköröket a kultúráért felelős miniszter gyakorolja, többnyire a Forster Gyula 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központon keresztül. 

– A tanulmány megfelelő részeit a Hivatal észrevételei alapján módosítottuk, az adatlistákat 

az adatszolgáltatás alapján kiegészítettük. 

 

a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége tájékoztat arról, hogy a terve-

zett koncessziós tevékenység műemlékvédelem alatt álló épületet, műemléki környezeteket 

és régészeti lelőhelyeket érinthet. Leveléhez csatolja a helyi építési szabályzat mellékleteit, 
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melyek tartalmazzák a műemlékek, védett régészeti lelőhelyek, műemléki környezethez 

tartozó földrészletek, listáját. 

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője levelében közli a település műemléki és 

műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok, a régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű te-

rületek és a helyi védelem alatt álló ingatlanok helyrajzi számait. 

A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője levele mellékletként elküldte Bony-

nya HÉSZ egyéb helyi védelemre vonatkozó rendelkezéseit és a település helyszínrajzát. 

 

A 3. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

 Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége 

 Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Tolna Megyei Kormányhivatal, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala 

 Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. 

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 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala a következőkre hívja fel a figyelmet: 

– A termőföld védelmével kapcsolatban a 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) előírásait kell 

alkalmazni. A földhivatalok a mezőgazdasági rendeltetésű földterületekre vonatkozóan 

rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel, melybe az erdő és a kivett művelési ágban 

nyilvántartott területek nem tartoznak. 

– A termőföldet érintő időleges vagy végleges igénybevétel megkezdése előtt az úgynevezett 

más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt be kell szerezni. A más célú hasznosítás iránti 

kérelmet egy járási földhivatal illetékességi területét érintően az adott járási hivatalhoz, 

több járási földhivatal illetékességi területét érintőeket a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Földhivatalához kell benyújtani a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézet-

ről, a Földrajzi Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 

228/2006. (XII. 23.) Kr. 1.–2. és 16. §-a alapján. A kérelemhez a Tfvt. 12. §-ban felsorolt 

mellékleteket kell csatolni. 

– A bányászati tevékenység, a bányászati tevékenységet megelőző kutatások, ha azok termő-

földet érintően valósulnak meg, az ingatlanügyi hatósági engedélyéhez kötött, más célú 

hasznosításnak minősülnek. Ez alól kivétel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 38. § 

(2) bekezdésében leírt tevékenység, mely szerint: „A geofizikai mérések elvégzése nem 

minősül az ingatlan külön törvény szerinti ideiglenes más célú hasznosításának.” 

– A termőföld igénybevételét az indokolt szükségletnek megfelelő, legkisebb területre kell 

korlátozni a Tfvt. 11. § (4) bekezdése szerint. A kutatási tevékenységet lehetőleg olyan 

időszakban kell elvégezni, amikor terméskiesés nem következik be, a talajszerkezet káro-

sodása a legkisebb mértékű. Közlekedésre a meglévő úthálózatot kell felhasználni, a ter-

mőföldön a járművek, munkagépek és eszközök mozgását minél kisebb területre kell kor-

látozni. 
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– Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet a Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapján- 

– A termőföld igénybevétele nagyobb területi egység esetében csak ütemezetten történhet. 

– Az első igénybevételt annak megkezdése előtt legalább 8 nappal az ingatlanügyi hatósághoz 

be kell jelenteni a Tfvt. 10/A § (2) bekezdése értelmében. 

– A végleges más célú hasznosításra kiadott engedély érvényessége 4 év, ez idő alatt kell 

megkezdeni az engedélyben meghatározott tevékenységet (Tfvt. 13. §). Időleges más célú 

hasznosítás maximum 5 évre engedélyezhető a Tfvt. 14. § (2) bekezdése szerint. 

– A más célú hasznosításra engedélyezett területeken, a más célú hasznosítás megkezdéséig a 

művelési kötelezettség teljesítését biztosítani kell a Tfvt. 5. § (3) bekezdése alapján. 

– A más célú hasznosításra engedélyezett földterület után földvédelmi járulékot kell fizetni, 

mely összeg megfizetése végleges más célú hasznosítás esetében a termőföld igénybevé-

telének megkezdésének napján esedékes. Időleges más célú hasznosítás esetében a helyre-

állítás megtörténtekor, a helyreállítást elfogadó határozat rendelkezése szerint (l.: Tfvt. 

21.–22. §). 

– A más célra engedély nélkül hasznosított termőföldet eredeti állapotába helyre kell állítani 

és a földvédelmi járulékot, valamint bírságot be kell fizetni a Tfvt. 16.–17. § szerint. 

– A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Tfvt. 18. § (1, 2) bekezdése szerint kell 

megállapítani, melynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes a Tfvt. 

18.–19. § alapján. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a szakhatósági állás-

foglalások esetén is kötelező. 

– A kutatási és bányászati tevékenységgel érintett területek tulajdonosai, a termőföldek hasz-

nálói az ingatlanügyi hatóság ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatbázisából lekér-

dezhetők, illetve adatszolgáltatás keretében igényelhetők. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföld 

ideiglenes vagy végleges más célú hasznosítása kapcsán az irányadó szabályokat a termő-

föld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény. Termőföld mennyiségi védelmi szem-

pontból egyéb jogszabály nincs hatályban. A tanulmányban leírtak (3.1.11. pont), illetve a 

termőföld védelméről szóló törvény betartása mellett a tervezett beruházás (kutatás) támo-

gatható. 

– Tájékoztat arról, hogy a földvédelmi eljárásokat az illetékes Járási Földhivataloknál, több 

járást érintő beruházás esetén pedig a Kormányhivatalok Földhivatalánál (Megyei Földhi-

vatal) kell kezdeményezni. 338/2006. (XII. 23.) Kr. 15. §–17. §. A számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 

adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizeté-

sének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet alapján a tervezés-

hez, munkavégzéshez szükséges adatok (földkönyv, törzskönyv) a járási földhivataloktól 

igényelhetőek. 

– A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala részt kíván venni az eljárás további szakasza-

iban. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala. 
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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 figyelem-

be venni: 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

megadja a koncesszióra javasolt területen és 5 km-es körzetében található, ásványvízzé és 

gyógyvízzé minősített kutak listáját, mely utóbbiak esetében a természetes gyógytényező 

érintettsége fennállhat. A Hivatal által elküldött adatok alapján a tanulmány 25. táblázatát 

kiegészítettük. 

 

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. 

 

A nemzetvédelem kapcsán a következőt kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala levele alapján megállapítható, hogy jelzett 

koncesszióra javasolt területen honvédelmi rendeltetésű ingatlan nem található. 

 

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: 

 

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncesszi-

ós tevékenység a Gölle Község Képviselőtestületének a Gölle építési szabályzatáról szóló, 

2/2005. (III. 31.) számú önkormányzati rendelete 21. § (5) bekezdése szerint az igazgatási 

területen építési korlátozás áll fenn. 

a, Az országos közutak külterületi vonala mentén – a szabályozási területen jelölt védőte-

rületen belül – épületek, építmények csak az üzemeltetők és hatóságok hozzájárulásával, 

külön jogszabályban előírt feltételek szerint helyezhetők el. 

b, Az energia- és hírközlési vezetékek és létesítmények – szabályozási terveken jelölt – vé-

dőtávolsága a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítandó. 

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett 

koncessziós tevékenységre vonatkoztatható előírásokat Nagykónyi Község helyi építési 
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szabályzásáról szóló Nagykónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször 

módosított 12/2005. (XII. 13.) rendelete 6., 7., 25–33. és 33. §-ai tartalmazzák. 

A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője levele mellékleteként elküldte 

Bonnya HÉSZ egyéb helyi védelemre vonatkozó rendelkezéseit és a település helyszínraj-

zát. 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a helyi építési szabá-

lyokkal nem ütközik: 

 

A Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsola vonatkozásában, 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője Lápafő és 

Várong vonatkozásában, 

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Gölle és Büssü vonatkozásában, 

a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Szentgáloskéri Kirendeltség, 

az Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kazsok, Igal, Ráksi, Somogyszil és Gadács 

vonatkozásában, 

a Kapospulai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Nak vonatkozásában, 

a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége, 

Magyaratád Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

a Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőmocsolád és Ecseny vonatkozásában, 

a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Regöly és Pári vonatkozásában, 

Tamási Város Jegyzője Tamási, Koppányszántó és Értény vonatkozásában és 

a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Somogyacsa, Somogydöröcske, 

Szorosad és Törökkoppány vonatkozásában. 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője arról tájé-

koztat, hogy a településnek jelenleg nincs érvényben lévő helyi építési szabályzata. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltségének Vezetője 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Szentgáloskéri Kirendeltség 

 Igali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Kapospulai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Gyulaji Kirendeltsége 

 Magyaratád Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Tamási Város Jegyzője 

 Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. 

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: 
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal tájékoztat arról, hogy 

a tanulmány tartalmazza az érintett – az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti 

pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. számú melléklete alap-

ján besorolt – országos 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 megállapítja, hogy az érintett terület a 

légiközlekedésre, a földi telepítésű rendszerek működésére és a légiközlekedés biztonságá-

ra vonatkozó követelményeket nem érinti. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a következő észrevételeket 

teszi: 

– Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos 

közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok tulajdonában 

vannak. Az országos és helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint a közutak 

forgalombiztonsági, fenntartási, üzemeltetési, állagmegóvási feladatainak ellátása a közút 

kezelőjének feladata. 

– Tájékoztat arról, hogy a 61. sz. fkl. út, valamint a 6503. sz., 6507. sz. és a 6508. sz. mellék-

utak Somogy megyei szakaszának kezelője a Magyar Közút Zrt. Somogy Megyei Igazga-

tósága, míg a területen érintett helyi utak esetében az adott települési önkormányzatok. 

– A közutak fejlesztési terveiről adatszolgáltatást a Magyar Közút Zrt. Somogy Megyei Igaz-

gatósága, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nyújthat. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége válaszában közli: 

– Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos 

közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok tulajdonában 

vannak. Az országos és helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint a közutak 

forgalombiztonsági, fenntartási, üzemeltetési, állagmegóvási feladatainak ellátása a közút 

kezelőjének feladata. 

– Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt terület Tolna megyei részén országos és helyi 

közutak is érintettek. Az országos közutak Tolna megyei szakaszának kezelője a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága, míg a területen érintett helyi utak eseté-

ben az adott települési önkormányzatok. 

– A közutak fejlesztési terveiről adatszolgáltatást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Me-

gyei Igazgatósága, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nyújthat. 

 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége. 

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-
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gyon-gazdálkodással, illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást 

a tanulmány 1.6. és 3.4. alfejezetei 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 magnitú-

dója 

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 

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 meleg víz 

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 

MÁFGBA: MBFH Magyar Állami 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 (VKKI jogutódja) 
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NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikuserőmű-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 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 (TEiR – KSH T-STAR) 

Település Járás 

Lakó-

népesség, 

2011 (fő) 

Terület, 

2011 (km2) 

Népsűrűség, 

2011 

(fő/km2) 

Öregedési 

index23 

2011 (%) 

Az általános 

iskola 8. 

évfolyamát 

elvégzők 

aránya, 2011 

(%) 

Középfokú iskolai 

végzettség, érettségi 

nélküli, szakmai 

oklevéllel rendelke-

zők aránya, 2011 

(%) 

Érettségi-

zettek 

aránya, 

2011 (%) 

Egyetemi, 

főiskolai, egyéb 

oklevéllel 

rendelkezők 

aránya, 2011 

(%) 

Aktivitási 

arány, 

2011 (%) 

Munka-

nélküliségi 

ráta, 2011 

(%) 

Egy lakosra 

jutó jövede-

lem, 2011 

(Ft/fő) 

A cigány 

népesség 

aránya, 2011 

(%) 

A német 

népesség 

aránya, 

2011 (%) 

Dombóvári járás összesen 32331 509,0 64 104,1 29,7 22,7 24,9 9,5 41,0 13,1 596581 4,8 3,6 

Gyulaj Dombóvári 986 70,8 14 34,9 42,9 20,0 7,4 2,2 20,5 7,4 291688 36,9 0,9 

Kocsola Dombóvári 1318 33,3 40 75,8 42,9 23,6 10,9 3,0 33,5 35,4 281995 18,4 7,2 

Lápafő Dombóvári 168 9,3 18 82,8 48,1 18,6 15,4 1,9 29,8 26,0 283502 0,0 5,4 

Nak Dombóvári 589 27,8 21 105,7 37,9 26,3 14,3 2,4 33,3 15,8 408518 7,0 2,2 

Szakcs Dombóvári 894 55,8 16 143,8 38,4 20,5 16,0 4,8 36,0 12,4 383457 11,3 0,8 

Várong Dombóvári 143 6,6 22 120,0 46,3 23,1 9,0 3,0 27,3 10,3 374097 0,0 2,8 

Kaposvári járás összesen 118496 1591,4 74 92,0 26,9 20,2 26,1 13,8 43,0 15,5 649399 5,0 1,4 

Büssü Kaposvári 391 17,2 23 19,5 38,9 13,1 7,0 2,2 23,0 25,6 194487 44,0 1,0 

Ecseny Kaposvári 202 12,9 16 172,0 37,7 29,3 16,2 2,1 35,1 43,7 339605 0,0 14,9 

Felsőmocsolád Kaposvári 389 16,5 24 191,2 40,1 24,1 16,4 6,6 39,6 20,1 416815 2,6 4,1 

Gadács Kaposvári 79 3,9 21 61,5 37,5 25,0 13,9 5,6 39,2 22,6 672426 0,0 7,6 

Gölle Kaposvári 995 44,7 22 123,4 36,5 20,4 17,6 5,5 36,4 22,4 416405 7,1 1,8 

Igal Kaposvári 1270 36,1 35 108,8 30,2 22,5 22,9 9,9 39,1 11,3 538000 6,0 4,2 

Kazsok Kaposvári 319 10,7 30 41,9 42,1 17,5 9,2 2,4 34,5 23,6 387121 22,3 1,9 

Magyaratád Kaposvári 828 18,8 44 124,7 29,3 26,3 24,9 7,2 42,1 12,0 646352 1,4 1,1 

Mernye Kaposvári 1423 25,9 55 107,5 27,5 25,5 25,2 10,3 46,2 15,2 656189 2,3 2,0 

Ráksi Kaposvári 451 15,2 30 76,1 36,5 27,3 17,4 5,6 43,9 16,7 593321 1,8 1,1 

Somogyszil Kaposvári 747 38,5 19 78,7 32,2 23,6 19,7 6,1 37,3 19,4 380617 10,2 4,4 

Szentgáloskér Kaposvári 558 27,3 21 69,7 37,4 25,7 14,6 2,1 37,6 7,1 335467 5,2 2,0 

Tabi járás összesen 12797 427,2 30 112,9 34,3 24,1 20,1 7,0 41,8 13,6 559235 1,8 1,8 

Bonnya Tabi 257 14,6 18 89,5 41,2 22,6 13,2 3,3 38,1 31,6 352888 11,7 14,4 

Kisbárapáti Tabi 401 28,7 14 100,0 40,7 23,3 14,0 5,0 36,9 28,4 463467 8,7 1,0 

Somogyacsa Tabi 156 24,5 6 168,2 50,7 20,5 11,0 3,4 26,9 33,3 223206 7,1 5,1 

Somogy-döröcske Tabi 124 10,8 11 158,3 39,2 29,2 10,8 5,0 40,3 34,0 598636 2,4 2,4 

Szorosad Tabi 105 6,5 16 169,2 29,3 26,3 25,3 6,1 42,9 13,3 650698 0,0 0,0 

Törökkoppány Tabi 410 25,8 16 313,2 37,2 21,9 14,1 10,3 38,5 12,7 567042 1,0 0,0 

Tamási járás összesen 38705 1019,9 38 101,2 33,6 24,3 18,1 7,4 39,3 14,2 510224 6,7 4,9 

Értény Tamási 798 30,0 27 40,6 47,0 18,7 6,2 1,0 30,2 40,2 210625 27,9 0,5 

Koppányszántó Tamási 333 22,6 15 109,4 37,0 24,1 15,8 2,3 33,6 22,3 394323 14,4 2,7 

Nagykónyi Tamási 1132 47,9 24 97,3 36,1 24,2 15,2 4,8 36,9 21,8 376003 12,5 1,4 

Pári Tamási 681 13,1 52 62,0 36,9 24,8 12,1 3,9 32,3 16,4 361780 27,6 27,6 

Regöly Tamási 1168 62,7 19 177,1 38,5 23,9 16,6 7,1 44,1 12,0 477939 0,0 1,6 

Tamási Tamási 8349 112,0 75 101,4 26,8 23,2 25,1 13,3 46,5 10,1 691635 3,8 3,3 

Adatok forrása: TEiR (KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika) 

                                                 
23 Öregedési index: a ≥65 éves életkorú népességnek a gyermekkorú, ≤14 éves népességhez viszonyított arányát kifejező szám, mely a népesség korösszetétele változásának, így az elöregedés 

folyamatának legfontosabb indikátora. 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Függelékek 

  

161 

4. függelék: A területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Év Kutatási terület, adattári szám, tartalom,adat elérhetőség a MÁFGBA24–ban 

TAMASI–1/08 WINSTAR 2008 T.22104 

TAMASI–2/08 WINSTAR 2008 T.22104 

TAMASI–3/08 WINSTAR 2008 T.22104 

TAMASI–4/08 WINSTAR 2008 T.22104 

TAMASI–5/08 WINSTAR 2008 T.22104 

EPH–02–02/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 

EPH–02–03/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–04/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–05/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–05/A/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–06/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–07/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–08/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–09/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–10/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–11/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
EPH–02–12/03 El Paso Ltd. 2003 T.20866 
CHL–98–11EXT/98 COASTAL Co. 1998 T.19042 

CHL–98–22/98 COASTAL Co. 1998 T.19042 
CHL–98–24/98 COASTAL Co. 1998 T.19042 
CHL–98–41/98 COASTAL Co. 1998 T.19042 
CHL–98–5EXT/98 COASTAL Co. 1998 T.19042 
CHL–96–1/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 

CHL–96–10/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–11/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–17/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–2/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–3/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–4/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–5/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–6/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
CHL–96–8/96 COASTAL Co. 1996 T.17734 
LA–41 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–42 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–43 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–44 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–45 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–46 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–48 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–50 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–52 MOL Rt. 1993  

LA–56 MOL Rt. 1993 MBFH szolgáltatott 

LA–31 MOL Rt. 1992 MBFH szolgáltatott 

LA–34 MOL Rt. 1992  

LA–11 MOL (OKGT) 1991 MBFH szolgáltatott 

LA–13 MOL (OKGT) 1991 MBFH szolgáltatott 

LA–21 MOL (OKGT) 1991 MBFH szolgáltatott 

LA–22 MOL (OKGT) 1991 MBFH szolgáltatott 

LA–26 MOL (OKGT) 1991  

LA–12 MOL (OKGT) 1990 MBFH szolgáltatott 

LA–17 MOL (OKGT) 1990  

LA–18 MOL (OKGT) 1990 MBFH szolgáltatott 

LA–19 MOL (OKGT) 1990  

LA–20 MOL (OKGT) 1990 MBFH szolgáltatott 

LA–23 MOL (OKGT) 1990 MBFH szolgáltatott 

LA–24 MOL (OKGT) 1990  

LA–25 MOL (OKGT) 1990 AD.2379 (digitális terepi adat) 

LA–5 MOL (OKGT) 1990  

D–5/B MOL (OKGT) 1989  

LA–1 MOL (OKGT) 1989 MBFH szolgáltatott 

                                                 
24 MÁFGBA: az MBFH magyar Állami Földtani, geofizikai és Bányászati Adattára 
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Szelvény Megrendelő Év Kutatási terület, adattári szám, tartalom,adat elérhetőség a MÁFGBA24–ban 

LA–2 MOL (OKGT) 1989 MBFH szolgáltatott 

LA–3 MOL (OKGT) 1989  

LA–4 MOL (OKGT) 1989 MBFH szolgáltatott 

LA–6 MOL (OKGT) 1989 MBFH szolgáltatott AD.2379 (digitális terepi adat) 

LA–7/A MOL (OKGT) 1989  

MI–68 MOL (OKGT) 1988 MBFH szolgáltatott 

MI–69 MOL (OKGT) 1988 MBFH szolgáltatott 

MI–70 MOL (OKGT) 1988 MBFH szolgáltatott 

MI–32 MOL (OKGT) 1987  

MI–55 MOL (OKGT) 1987  

MI–60 MOL (OKGT) 1987  

BKSZ–1/86 MOL (OKGT) 1986  

BKSZ–1/85 MOL (OKGT) 1985  

D–5/C MOL (OKGT) 1985  

BKSZ–1/84 MOL (OKGT) 1984  

XMKV–2/76 MOL (OKGT) 1976  

XMKV–5/76 MOL (OKGT) 1976  

MK–2/75 MOL (OKGT) 1975 T.16837, T.16414, T.14334 

MK–2/74 MOL (OKGT) 1974 T.16837, T.16414, T.14334 

+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. 
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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+ 

IGAL–4 564112 131499 176 1025 0 0 1020 50 B 57 38,2 45,1 1 

IGAL–B1 565043 133744 165 650 593 650 0 79 O 86 0 120,6 1 

IGAL–B20 565094 133747 161 1419 640 780 0 48 O 0 0 0 1 

IGAL–B20 565094 133747 161 1419 0 0 1419 99 X 99 62 62 1 

IGAL–B6 565071 133799 164 452 300 374 0 51 O 0 0 0 1 

IGAL–B6 565071 133799 164 452 0 0 300 54 X 54 143,3 143,3 1 

SZAKCS–B7 578592 132342 161 263 173 252 0 21 O 0 0 0 1 

SZAKCS–B7 578592 132342 161 263 0 0 175 22 X 22 62,9 62,9 1 

TAMASI–B41 592526 143574 107 416 389 402 0 33 O 36 0 63,1 1 

TAMASI–B41 592526 143574 107 416 0 0 415 37 X 37 62,7 62,7 1 

TAMASI–K27 593026 140904 123 250 205 237 0 28 O 33 0 99,5 1 

TAMASI–K27 593026 140904 123 250 0 0 248 32 X 32 84,7 84,7 1 

TAMASI–K35 591388 142418 108 2272 582 1929 0 53 O 0 0 0 1 

TAMASI–K35 591388 142418 108 2272 582 1929 1700 116,5 F 0 62,1 62,1 1 

TAMASI–K35 591388 142418 108 2272 0 0 1823 114 X 114 56,5 56,5 1 

TAMASI–K42 591891 149141 124 400 297 374 0 26 O 0 0 0 1 

TAMASI–K42 591891 149141 124 400 0 0 400 33 X 33 55 55 1 

TAMASI–K45 590603 142512 109 410 263 295 0 26 O 29 0 64,5 1 

TAMASI–K45 590603 142512 109 410 0 0 302 29 X 29 59,6 59,6 1 

TAMASI–K46 591627 142581 109 701 557 673 0 45 O 0 0 0 1 

TAMASI–K46 591627 142581 109 701 0 0 698 56 X 56 64,5 64,5 1 

TOROKKOPPANY–B3 573862 139982 124 265 241 260 0 24 O 26 0 59,8 1 

TOROKKOPPANY–B3 573862 139982 124 265 0 0 248 30 X 30 76,6 76,6 1 

ANDOCS–B2 564176 145170 148 284 245 264 0 23 O 26 0 58,8 2 

ANDOCS–B2 564176 145170 148 284 0 0 260 28 X 28 65,4 65,4 2 

DOBROKOZ–K12 587488 121518 122 350 226 281 0 28 O 0 0 0 2 

DOBROKOZ–K12 587488 121518 122 350 0 0 230 32 X 32 91,3 91,3 2 

GAMAS–K3 551941 142799 209 501 349 466 0 24 O 0 0 0 2 

GAMAS–K3 551941 142799 209 501 0 0 340 30 X 30 55,9 55,9 2 

GAMAS–K4 554018 142768 165 470 275 280 0 24 O 28 0 61,2 2 

GAMAS–K4 554018 142768 165 470 0 0 295 28 X 28 57,6 57,6 2 

GOLLE–B5 570857 121346 131 255 160 245 0 21 O 0 0 0 2 

GOLLE–B5 570857 121346 131 255 0 0 244 24 X 24 53,3 53,3 2 

GOLLE–K6 569138 122387 142 350 165 329 0 20 O 0 0 0 2 

GOLLE–K6 569138 122387 142 350 0 0 180 25 X 25 77,8 77,8 2 

KARA–K1 570192 143216 149 300 259 284 0 25 O 30 0 69,9 2 

KARA–K1 570192 143216 149 300 0 0 300 30 X 30 63,3 63,3 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 53 11,6 S 12 11,3 18,9 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 109 14,6 S 15 33 36,7 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 166 18,1 S 18 42,8 42,2 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 222 22,6 S 23 52,3 54,1 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 280 27,3 S 27 58,2 57,1 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 338 32 S 32 62,1 62,1 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 397 36 S 36 63 63 2 

KURD–3 594675 124321 127 1500 0 0 448 40 S 40 64,7 64,7 2 

MAGYARATAD–K5 562028 126537 141 350 268 297 0 22 O 25 0 49,5 2 

MAGYARATAD–K5 562028 126537 141 350 0 0 298 23 X 23 40,3 40,3 2 

MAGYAREGRES–B3 552531 124851 134 600 543 557 0 39 O 46 0 63,6 2 

MAGYAREGRES–B3 552531 124851 134 600 0 0 598 44 X 44 55,2 55,2 2 

MEZOCSOKONYA–10 548341 124204 181 0 0 0 1614 92 F 92 50,2 50,2 2 

MEZOCSOKONYA–16 549348 124168 170 2130 0 0 1605 74 B 0 39,3 39,3 2 

MEZOCSOKONYA–16 549348 124168 170 2130 0 0 1605 76 B 89 40,5 48,6 2 

MEZOCSOKONYA–16 549348 124168 170 2130 0 0 2130 99 B 0 41,3 41,3 2 

MEZOCSOKONYA–16 549348 124168 170 2130 0 0 2130 101 B 108 42,3 45,5 2 

MEZOCSOKONYA–K2 554117 122770 162 2001 1743 1755 1743 96 T 96 48,8 48,7 2 

MEZOCSOKONYA–K2 554117 122770 162 2001 0 0 2001 78 B 0 33,5 33,5 2 

MEZOCSOKONYA–K2 554117 122770 162 2001 0 0 2001 81 B 89 35 39 2 

NAGOCS–B3 566652 146596 194 351 230 263 0 21 O 25 0 56,7 2 

NAGOCS–B3 566652 146596 194 351 0 0 273 23 X 23 44 44 2 

NAGYSZOKOLY–1 582021 151698 165 731 0 0 726 36 B 41 34,4 41,3 2 

NAK–B4 573274 126508 129 350 222 243 0 24 O 26 0 64,4 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+ 

NAK–B4 573274 126508 129 350 0 0 348 28 X 28 48,9 48,9 2 

NAK–K3 575837 125712 150 300 262 291 0 26 O 29 0 65 2 

NAK–K3 575837 125712 150 300 0 0 270 35 X 35 88,9 88,9 2 

PATALOM–B1 563223 123605 133 350 221 290 0 17 O 0 0 0 2 

PATALOM–B1 563223 123605 133 350 0 0 240 25 X 25 58,3 58,3 2 

SOMOGYASZALO–K3 554891 124887 155 450 388 394 0 27 O 33 0 56,3 2 

SOMOGYASZALO–K3 554891 124887 155 450 0 0 318 30 X 30 59,7 59,7 2 

SZENTGALOSKER–K1 557482 127889 153 260 236 249 0 16 O 22 0 45,3 2 

SZENTGALOSKER–K1 557482 127889 153 260 0 0 230 17 X 17 26,1 26,1 2 

UJIREG–B1 582968 146128 142 401 180 381 0 18 O 0 0 0 2 

UJIREG–B1 582968 146128 142 401 0 0 198 24 X 24 65,7 65,7 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”  osz-

lop adja meg a mérés vonatkozási helyét. 
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 helyét 
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 helyét. 
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 

T.D.9334 I. PBK Nád Béla 

Tamási 1875/5 hrsz alatt a Tamási strand B-35 

kataszteriszámú hévízkút melléfúrásos felújításaként létesí-

tendő 910 méteres talpmélységű hévízkút kútfej vízjogi 

létesítési engedély dokumentációja 

Aqua-NÁD Bt. 2011 2 GT 

T.D.9205 I. PBK Tósné Lukács Judit 
Tamási geotermikus közműrendszer hévíz termelő és 

viszasajtoló kútjainak vízjogi létesítési engedély terve 
  2010 2 GT 

T.D.8302 I. PBK 
Ádám László, Mérész Enikő, 

Kátai Béla, Tolnai Zoltán 

Tamási, 0107/3 hrsz alatti ingatlanon geotermális erőmű elvi 

vízjogi létesítési engedélyezési terve 
Mannvit Kft. 2009 2 GT 

T.D.8967 I. PBK Tolnai Zoltán Tamási geotermikus fűtőmű elvi vízjogi létesítésiengedélye Mannvit Kft. 2009 2 GT 

T.D.9373 I. PBK   
Tamási-Nagykónyi kutatási területre geotermikus energiaku-

tatási jog, illetve engedélyezési dokumentáció 
Kuala Kft. 2009 2 GT 

T.D.8178 I. PBK 
Ádám László, Mérész Enikő, 

Köcski Attila, Tolnai Zoltán 

Tamási 01071/3 hrsz-ú területén mélyítendő geotermális 

kutatófúrás létesítéshez vízjogi létesítési 

engedélyezésidokumentáció. 

Mannvit Kft. 2008 2 GT 

T.D.9372 I. PBK   
Gölle-Zimány kutatási területre geotermikus energiakutatási 

jog, illetve engedélyezési dokumentáció 
Kuala Kft. 2009 3 GT 
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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.22634  MBFHT 

Bíró István, Horváth 

Ferenc, Kádi Zoltán, 

Koroknai Balázs,Musitz 

Balázs, Tóth Tamás, 

Wórum Géza 

Kutatási zárójelentés az Igal II. kutatási területen elvégzett 

kőolaj-, és földgázkutatási műveletekről, és azok eredmé-

nyeiről. (Nak-1 fúrás; Tamási 2D - 6-os, -7-esvonal; Lajos-

komárom 2D - Lk-01-07, -10, -11 vonal;+ Határozat; +1 

CD) 

Pelsolaj Kft. 2012 3 E 

T.22219   MBFHT Gyarmati János 

Inke koncessziós terület szénhidrogén kutatási zárójelenté-

se. (CH fúrások: Blue Topaz-9, Bolhás, Csákány,Görgeteg, 

Horvátkút, Inke, Igal, Jákó, Kaposfő, Kisberény,Kutas, 

Lábod, Marcali, Mesztegnyő, Nagyatád, Nagykorpád,Nikla, 

Nagyszakácsi, Öreglak, Pamuk, Pat, Sikabonyi-

1,Somogysámson, Szenta, geofizika) 

Blue Star'95 Kft. 2008 3 E 

T.D.8899  PBK  
A 115. Siófok kutatási területen végzett szénhidrogén 

kutatási tevékenység zárójelentése 
MOL 2010 3 E 

T.21801   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére a Winstar 

Magyarország Kft. 2007. évi tevékenységéről. (+1 CD) CD 

tartalma: Igal és Tengőd terület AVO értelmezése (2007) 

Winstar Magyar-

ország Kft. 
2008 3 E 

T.21534   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére a Winstar 

Magyarország Kft. 2006. évi tevékenységéről. (Igal-II. 

kutatási blokk, Koppányszántó) 

Winstar Magyar-

ország Kft. 
2007 3 E 

T.21422   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére az Athanor   

Magyarország Kft. 2005. évi tevékenységéről. (Igal, 

Törökkoppány, Szakcs) 

Athanor Magyar-

ország Kft. 
2005 3 E 

T.21263   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére az El Paso 

Magyarország Kft. 2004 évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of El Paso 

Hungary Ltd. for the year 2004. (Igal-II. Kutatási Terület) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2004 3 E 

T.21122   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére az El Paso 

Magyarország Kft. 2003 évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of El Paso 

Hungary Ltd. for the year 2003. A Törökkoppány 1 gázkú t 

és az Igali mélyvízkút összehasonlítása. Comparison of the 

Törökkoppány 1 gas  well and the deep water wells at the 

village of Igal. 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2003 3 E 

T.20506   MBFHT 
Greg Burns, Keresztes 

Csaba 

Igal koncesszió. Szénhidrogén kutatási zárójelentés. 

2002.április (+ 1 floppy, Törökkopány 1.sz. fúrás) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2002 3 E 

T.20677   MBFHT   

El Paso Magyarország Kft. Törökkoppány-1 kutatási 

zárójelentés kiegészítés. Igal Koncesssziós Kutatási Terület. 

Kutatási zárójelentés kiegészítése. 2002.augusztus 13. El 

Paso Hungary Ltd. Torokkopany-1 Supplement to Final 

Report 13 August 2002. Igal Concession Hungary (1 CD, 

vizsgálatok, analysis) 

El Paso Magyar-

ország Kft., El 

Paso Hungary 

Ltd. 

2002 3 E 

T.20867   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére az El Paso 

Magyarország Kft. 2002 évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of El Paso 

Hungary Ltd for the year 2002. (Törökkoppány) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2002 3 E 

T.20480 I-II. MBFHT   

El Paso Magyarország Kft. Igali Koncesszió Törökkop-

pány-1. Zárójelentés. El Paso Hungary Ltd. Igal 

Concession Törökkoppány-1 Final report (szénhidrogén, 

VSP, geofizika) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2001 3 E 

T.20479   MBFHT   

Jelentés a Magyar Földtani Hivatal részére az El 

PasoMagyarország Kft. 2001 évi tevékenységéről. Report 

tothe Hungarian Geological Survey on the activities ofEl 

Paso Hungary LTD. for the year 2001 (Törökkoppány 

1.,szénhidrogén) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2001 3 E 

T.20091   MBFHT   

Jelentés a Magyar Földtani Hivatal részére a Coastal 

Magyarország Kft. 2000 évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of Coastal 

Hungary Ltd. for the year 2000 (Igal) 

Coastal Magyar-

ország Kft. 
2000 3 E 

T.19778   MBFHT Szanyi Béla 

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálat részére a Coastal 

Magyarország Kft. 1999. évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of Coastal 

Hungary LTD. for the year 1999. (Igal - magyar és angol 

nyelvű) 

Coastal Hungary 

Ltd. 
1999 3 E 

T.18951   MBFHT   

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálatnak a Coastal Magyar 

ország Kft. 1997. évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of Coastal 

Hungary Ltd. for the year 1997. (Dalmand, Lajoskomárom - 

magyar és angol nyelvű szöveg) 

Coastal Magyar-

ország Kft. 
1998 3 E 
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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.19207 I-II. MBFHT 
J.A. Fitzgerald, B. Mösle, 

Peter Copeland 

Jelentés a Magyar Geológiai Szolgálatnak a Coastal Ma-

gyarország Kft. 1998. évi tevékenységéről. Report to the 

Hungarian Geological Survey on the activities of Coastal 

Hungary LTD. for the year 1998. Final Report: 

Geochronology of a well in Hungary. Pannonian Basin Well 

Dalmand, Dal-1, Lajoskomárom, Laj-1. - geofizika, magyar 

és angol nyelvű) 

Coastal Hungary 

Ltd. 
1998 3 E 

T.19053   MBFHT   

Report to the Hungarian Geological Survey on the activities 

of Coastal Hungary Ltd. for the year 1996.(Igal, Nagykónyi, 

Dalmand, Nek, Magyaratád - szénhidrogén) 

Coastal Hungary 

Ltd. 
1996 3 E 

T.22343   MBFHT   

Lajoskomárom 2D szeizmikus mérés (Igal II. 

szénhidrogénkutatási terület, Lk-01/2010 - Lk-07/2010; Lk-

10/2010 -Lk-11/2010 vonalak terepi adatai, terepi geometri-

ai (SPS)fájlok, feldolgozott szelvények SEG-Y formátum-

ban. 1 CD-n,+ 9 kartridzs) 

Pelsolaj Kft., 

ELGI 
2010 2 AG–D 

T.22104   MBFHT   

Befejező jelentés a Tamási 2D szeizmikus mérésekről 

2008.03.06. 1-7 vonal, Iga l-II. - szénhidrogén 

kutatásiterület. (5 db DVD) 

(2D szeizmikus terepi mérési adatok) 

GES Kft., Winstar 

Magyarország 

Kft. 

2008 2 AG–D 

T.20866 1-25. MBFHT 

Horváth Ferenc, Pöstyéni 

Ferenc, Kőrös Miklós, 

VégesIstván 

Data Processing Report on Seismic Lines EPH-02-02-EPH-

02-12 (Igal-Törökkoppány terület) (+ 2 CD, 27 kartridzs -

EPH-02-02-02-05, -02-05a, -02-06-02-12 vonalak, 2D-

geofizika) 

(2D szeizmikus feldolgozási adatok) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2003 3 AG–D 

T.19042   MBFHT Molnár Imre 

Zárójelentés a Coastal, Igal koncessziós területen végzett 

szeizmikus 2D mérésekről. Final Report on 2D Seismic 

Data Acquisition, Igal area, Hungary. 1998. augusztus 27-

1998.szeptember 10. (Balatonlelle, Siófok, Tamási, Kapos-

vár,magyar és angol nyelvű) (+ 27 mágnesszalag, 1 floppy -

CHL-98-5EXT, -11EXT, -22, -24, -26, -41 vonalak) 

(2D szeizmikus terepi mérési adatok) 

GES Geofizikai 

Szolgáltató 

Kft./Geophysical 

Services Ltd. 

1998 3 AG–D 

T.17734   MBFHT Molnár Imre 

Zárójelentés a COASTAL, Igal koncessziós területen 

végzett szeizmikus 2D mérésekről. (1996. március 4-1996. 

július 19geofizika) (+ 368 kartridzs, 36 floppy - CHL-96 - 

1-16,-16/A, 17-21, -23, -25, -27, -29, -31, -33, -35, -37, -39 

vonalak) 

(2D szeizmikus terepi mérési adatok) 

GES (Geofizikai 

Szolgáltató 

Kft/Geophysical 

Services Ltd.) 

1996 3 AG–D 

T.19843   MBFHT 
Kovács Barnabás, 

Hambalko Katalin 

Zárójelentés a Középdunai-medence I. területen végzett 

szeizmikus mérésekről (Tamási, Sárbogárd, Polgárdi, 

geofizika) 

GES Kft. 1993 2 A 

T.19844   MBFHT 
Leibinger László, Nagyné 

Kalmár Elvira 

Zárójelentés a Középdunai-medence II. területen végzett 

szeizmikus mérésekről (Tamási, Sárbogárd, Polgárdi, 

geofizika) 

GES Kft. 1993 2 A 

T.19882   MBFHT Nagy Imre 
Szeizmikus feldolgozási jelentés. Nak (LA-vonalak) (geofi-

zika) 
GES Kft. 1993 2 A 

GKV-935   ELGI Magyar Tamás 
Jelentés a Balaton-DK - Igal kutatási területen 1984-1989. 

években végzett reflexiós mérésekről 
GKV 1989 2 A 

U-189   ELGI Albu István 

Jelentés az MK-2 alapszelvényen az 1983. évben végzett 

földkéreg és felsőköpenykutató szeizmikus mérésekről 

(Karád) 

ELGI 1984 2 A 

T.16449   MBFHT Albu István 

Jelentés az MK-2 alapszelvényen az 1980. évben 

végzettföldkéreg és felsőköpenykutató szeizmikus mérések-

ről.Karád, Nagyberény, Enying, Dinnyés(Gárdony)Balaton 

vonal É-D  (geofizika) 

ELGI 1981 2 A 

SzÁF-71 U-222 ELGI Lányi János 
Jelentés a Tab környékén végzett geofizikai mérésekről 

(Torvaj, Kánya, Tengőd) 
ELGI 1971 1 A 

T.D.8904 I. PBK Bogyinszki Gábor 
Igal II-védnevű területen kőolaj és földgáz kutatás MÜT-je 

2007-2008 évre vonatkozóan 
Geofor Kft. 2007 2 T 

T.22246   MBFHT 
Magyari Dániel, Tihanyi 

Gábor 

Kitermelési Műszaki Üzemi Terv Törökkoppány földgáz-

mező művelésére "Igal" koncessziós terület 2006-2008. 

(Törökkoppány-I. bányatelek, szénhidrogén) 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2005 3 T 

T.21675   MBFHT Szanyi Béla 
Műszaki Üzemi Terv kőolaj- és földgáz kutatás folytatására 

az Igal-II. védnevű területen. 2004-2005. 

El Paso Magyar-

ország Kft. 
2004 2 T 

T.22093   MBFHT Tóth Csaba 

Tájékoztató a WINSTAR Magyarország Kft. kezelésében 

lévőelőfordulások szénhidrogénvagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2008. évi 

mérlegszerűváltozásáról és 2009. január 1-jei állapotáról. (A 

2009.január 1.-vel gazdaságilag újraminősített állapot!) 

(Törökkoppány) 

MBFH 2009 2 E 
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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.21574   MBFHT Tóth Csaba, Székely Ilona 

Tájékoztató a Winstar Magyarország Kft. kezelésében lévő 

előfordulások szénhidrogénvagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2006. évi 

mérlegszerűváltozásáról és 2007. január l-jei állapotáról. A 

2007.január 1.-vel gazdaságilag újraminősített állapot! 

(Törökkoppány) 

MGSZ, Winstar 

Magyarország 

Kft. 

2007 1 E 

T.21517   MBFHT Tóth Csaba, Székely Ilona 

Tájékoztató az Athanor Magyarország Kft. (előzőleg El-

PasoMagyarország Kft.) kezelésében lévő előfordulások 

szénhidrogénvagyonának az Országos Ásványvagyon 

Nyilvántartás szerinti 2005. évi mérlegszerű változásáról és 

2006. január 1-jei állapotáról. (A 2006. január 1.-vel gazda-

ságilag újraminősített állapot!) (Törökkoppány) 

MGSZ, Athanor 

Magyarország 

Kft. 

2006 1 E 

T.21441   MBFHT Tóth Csaba 

Tájékoztató az El-Paso Magyaroszág Kft. kezelésében lévő 

előfordulások szénhidrogénvagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2004. évi 

mérlegszerűváltozásáról és 2005. január 1-jei állapotá-

ról.(2005. január 1.-vel gazdaságilag újraminősített állapot! 

)(Törökkoppány) 

MGSZ, El-Paso 

Magyarország 

Kft. 

2005 1 E 

T.21240   MBFHT 
Tóth Csaba, Székely Ilona, 

Lukács Béla, Soós Géza 

Tájékoztató az El-Paso Magyarország Kft. kezelésében lévő 

előfordulások szénhidrogénvagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2003. évi mérlegszerű 

változásáról és 2004. január 1-jei állapotáról.A 2004. január 

1.-vel gazdaságilag újraminősítettállapot! (Törökkoppány) 

MGSZ, El Paso 

Magyarország 

Kft. 

2004 1 P 

T.21147   MBFHT 
Tóth Csaba, Lukács Béla, 

Soós Géza 

Tájékoztató az El-Paso Magyarország Kft. kezelésében lévő 

előfordulások szénhidrogénvagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2002. évi mérlegszerű 

változásáról és 2003. január 1-jei állapotáról. A 2003. január 

1.-vel gazdaságilag újraminősített állapot! (Törökkoppány) 

MGSZ 2003 1 P 

Kx-120/1  ELGI Varga Géza 

Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata I. Jelentés az 

1979. évi tellurikus mérésekről (Balatonöszöd, Igal, Nagy-

berki, Ságvár, Tamás) 

ELGI 1980 1 K 

T.16414   
Draskovits Pál, Nemesi 

László, Varga Géza 

Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata. I. 

Magnetotellurikus mérések az MK-2 szeizmikus szelvé-

nyen. 1977. évi jelentés. (Igal-Mecsek-hegység közötti 

szakasz, Dombóvár környéke) 

ELGI 1978 1 K 

T.16837 

(T.D.4361) 
I-VII. MBFHT Ráner G., Pleszkáts T. 

Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata. (Ságvár-

Tamási). 1976. évi jelentés. I. kötet, szöveg.II. kötet, 

rajzmellékletek. 

ELGI 1977 1 K 

T.14334  MBFHT Varga Géza, Ráner Géza 

Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata. 

Magnetotellurikus anomáliák ellenörző és kiegészitő 

mérései a Dunántúl Középhegységben és az MK-2 vonalon. 

Kétdimenziós numerikus modellszámitások. Sásd. 

ELGI 1987 1 K 

T.21620   MBFHT Pleszkáts T. 
Előzetes jelentés. A Balaton-Velence-i tó vonalától D-re, 

Ságvár-Tamási között végzett vibraszeiz mérésekről. 
ELGI 1977 1 K 

AD.1140 

T.D.990 
  

ELGI 

PBK 
Nemesi László 1977. évi magnetotellurikus mérések Igaltól Sásdig. ELGI Budapest 1977 1 K 

T.14264   MBFHT Lányi János 
Jelentés az 1968. évben Tamási környékén végzett szeizmi-

kus refrakciós mérésekről 
ELGI 1968 1 K 

SzÁF-12a 

T.8760 

 

I-II., 1-

44. 

ELGI 

MBFHT 
Verő László 

Beszámoló a Tamási környékén végzett geoelektromos 

mérésekről 
ELGI 1968 1 K 

T.D.4365 1. PBK Nemesi László 1977. évi magnetotellurikus mérések Igaltól Sásdig. ELGI Budapest 1977 1 K 

SzÁF-12 

T.D.252 
  

ELGI 

PBK 
Lányi János 

Jelentés az 1968.évben Tamási környékén végzett szeizmi-

kus refrakciós mérésekről 
ELGI 1968 1 K 

SzÁF-71 U-222 ELGI Lányi János 
Jelentés a Tab környékén végzett geofizikai mérésekről 

(Torvaj, Kánya, Tengőd) 
ELGI 1971 1 A 

Geof:77   MBFHV Vajk Raul, Kántás Károly 
Jelentés az igali szerkezeten végzett részletes mágneses 

mérésekről. (Magy.-Am. Olajipari Rt. 50. sz. jelentése) 
ELGI   1 A 

T.18702   MBFHT 
Erkel András, Hobot 

József, Szabadvári László 

A komplex geoelektromos mélyszerkezetkutatás hazai 

módszerei. (Igal, Sellye, Barcs, Babócsa, Szenta, Csö-

köly,Nemesdéd, Magyarmecske - geofizika) 

ELGI   1 E 

U-85   ELGI Facsinay László, Vajk R. 

Jelentés az igali maximumon végzett graviméteres mérések-

ről. Az Igal környékén végzett részletes graviméteres 

mérések összehasonlítása a torziós inga ésszeizmikus 

mérések eredményeivel.     Comparison of the results of  the 

detailed gravity meter survey made on the Igal structure, 

with the results of the torsion balance and seismograph 

surveys 

MAORT 1943 1 A 

U-103   ELGI Vajk Raoul, Kántás Károly 

Report on the Detailed Magnetometer Survey Made on the 

Igal Structure .Jelentés az Igal környéki mágneses mérések-

ről. 

MAORT 1942 1 A 
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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 

T.D.8780 I. PBK Toma Tibor 

Tamási, Fornádpuszta 0323/14 hrsz alatti ingatlanán 

Biogázkiserőmű engedélyezési terve, talajmechanikai 

szakvéleménye 

Kis Kft., STG-

Terv Bt. 
2010 2 M 

T.D.8833 I. PBK 

Davideszné Dömötör 

Katalin, Nagy András, Révi 

Géza 

Somogyacsa község közüzemi ivóvíz ellátást biztosító K-

2kataszteri számú kút védőövezetének meghatározása 
Aquifer Kft. 2009 1 M;V 

T.D.8962 I. PBK   
Ráksi község közüzemi ivóvíz ellátását biztosítóB-4 

kataszteri számú kutak védőövezetének kijelölése 
Aquifer Kft. 2009 1 V;K 

T.D.7141.1 CD. PBK   
Koppányszántó község településrendezési tervének 

jóváhagyott dokumentációja. 
  2007 1 TH 

T.D.7705 CD. PBK   
Értény község településrendezési tervének egyeztetési 

anyaga. 
  2007 1 TH 

T.D.5507.1 I. PBK Kovács Gyuláné 

Előzetes környezetvédelmi vizsgálat a Koppányszántó 

Ny-1jelű kút Törökkoppányi gázelőkészítő állomásra 

kötéshez szükséges csővezeték létesítéséhez. 

Zöld Vonal 

2000 Bt. 

Szolnok 

2006 1 K 

T.D.7000 I. PBK Deák Varga Dénes Büssü község településrendezési terve. Egyeztetési anyag. 
CIVITAS Bt. 

Kaposvár 
2006 1 TH 

T.D.7227 I. PBK 
Ragács Zsolt, Sajtos 

Sándor 

Gölle, szélerőműpark 120/20 kV-os alállomás 120 kV-os 

közcélú hálózatra történő csatlakoztatása. Megvalósítha-

tósági tanulmány. 

LINEA-B-S 

Kft. OVIT Zrt. 

Bp. 

2006 1 K 

T.D.6838 
1., + 

lemez 
PBK Gross Tamás 

Tolna megye területén található tőzeglelőhelyek: Bony-

hád,Tabód Paradicsom-puszta; Dombóvár, Kondai-árok; 

Dombóvár,Györgyi-pusztától Ny-ra; Attala, Inámi-

halastavak III-IV és V. terület; Attala, Csomai-árok Berki 

I, Csomai II;Attala, Hársas-Berki-völgy; Inámi-

halastavak I-II; Csibrák022-027-029/1 hrsz.; Kajdacs; 

Zomba; Regöly-Pincehely I/1,I/2, I-I/1, I-II/2; Szakály. 

MGSZ DDTH 

Pécs 
2005 1 K 

T.D.6009 1. PBK Neubauer László 

Magyaratád-Tátompuszta földgázellátása.600 kPa 

üzemnyomású külterületi gázelosztó 

vezetékhálózatkivitelezési és engedélyezési tervdokumen-

tációja. 

ADAMIL Kft. 

Nagykanizsa 
2004 1 TH 

T.D.6163 I. PBK Deák Varga Dénes 
Tamási város településrendezési terve, településszerkezeti 

terv. 

CIVITAS Bt. 

Kaposvár 
2004 1 TH 

T.D.5626 I. PBK 
Zacher András, Marokházi 

Gábor 

Megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv a 

Kocsola, Hunyadi utcai partfalstabilizáció és 

felszínivízelvezetés I. és II. szakaszára. 

GeoTeszt Kft. 

Bp. 
2002 1 K 

AD.1885   ELGI Prónay Zsolt 
Szakvélemény a Törökkoppány térségében végzett 

geofizikai vizsgálatokról 
ELGI 2001 1 K 

T.D.4614 I. PBK   Igal településrendezési terve. Egyeztetési anyag. 

VIRÁNYI 

Építész Stúdió 

Bt.,PAGONY 

Kft., Mezey 

Mérnök Iroda 

2001 1 TH 

T.D.4867 I. PBK Deák Varga Dénes 
Tamási Ipari Park rendezési terve, 2001.Egyeztetési 

anyag. 

CIVITAS Bt. 

Kaposvár 
2001 1 TH 

T.20079   MBFHT Rálisch Lászlóné 

Magyarázó a Dél-Dunántúli 1:500000-es 

diszlokáltmedencealjzatának mélyföldtani térképéhez 

(Sávoly 1., 4.,6., 7., 8., 9., 13., Újfalu (Zalakaros) I., Pat 

2.,Igal 7., Som 1., Újudvar 6., 7., 11., Murakeresztúr 

1.,Budafa 502., Nagybakónak 2., Iharosberény I.sz. 

fúrások,Mecseki-, Villányi szerkezeti egység) 

MÁFI 2000 2 K 

T.D.2843 I. PBK 
Szathmáry Magdolna, 

Szabó Imre 

Tamási, 0148.hrsz.-ú területen lévő halastó és környeze-

tének teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata.Tamási 

III.sz. halastóban végzett vízminőség- és iszaplerakódás-

vizsgálatok eredményei. Mellékletek: határozat, jegyző-

könyvek, feljegyzés,tulajdoni lap. 

SZAMATER

V Kft. Pécs, 

ANOMÁLIA 

Bt. Pécs 

1998 1 M 

AD.1375/1,2,

3 
  ELGI 

Csirik György, Knauer 

József, Simon András 

A tervezett Déli Autópálya körzetének potenciális útépítő 

nyersanyagai: 1.a 13-1,-2 (Szigetvár-É), 23 (Kaposvár) és 

33-3,-4 (Fonyód-D) jelű EOTR térképlapokterületén; 2. a 

24 (Dombóvár) és a 34-3,-4 (Tamási-D)jelű EOTR 

térképlap területén;3. a 42 (Zalaegerszeg) és az 52-3 

(Sárvár-DNy) jelü EOTR térképlapok  területén 

ELGI, MÁFI 1994 1 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 

T.16767   MBFHT 
Csirik György, Simon 

András, Knauer József 

A tervezett Déli Autópálya körzetének potenciális 

útépítőnyersanyagai a 24(Dombóvár) és a 34-3,-4 (Tamá-

si-D) jelűEOTR térképlap területén. (homok, lösz, 

mészkő, kavics,riolittufa) 

MÁFI, ELGI 1994 1 K 

T.21608   MBFHT 
Jámbor Áron, Krolopp 

Endre, Lantos Miklós 

A tamási útbevágás és a kölesdi téglagyári fejtő kvarter 

rétegsora malakológiai, paleomágneses és 

földtanivizsgálati eredményeinek értékelése. 

MÁFI 1994 1 K 

T.21620   MBFHT Rálisch Lászlóné 

Jelentés a Közép-dunántúli szerkezeti egység mezozoós 

képződményei című munkáról. (Som-1, Iharosberény-I, 

Igal-7 számú alapfúrások) 

MÁFI 1993 2 K 

T.16837 I-VII. MBFHT Zsadányi Éva et al. 

Magyarország geofizikai felmértsége. EOTR 03 Sellye,04 

Siklós, 12 Barcs, 13 Szigetvár, 14 Pécs, 21 Letenye,22 

Nagykanizsa, 23 Kaposvár, 24 Dombóvár, 31 Lenti,32 

Marcali, 33 Fonyód, 34 Tamási + aktualizált, 

kiegészítőadatok a 35 Kalocsa-i laptól az 59-510 Berety-

tyóújfalu-i,61 Kőszeg-i laptól a 69 Debrecen-i és a 71 

Sopron-i laptóla 109 Hollóház-i lapig + karotázs adatok. 

ELGI 1993 1 K 

T.15874   MBFHT Jámbor Áron 

Néhány hazai kvarter feltárás szelvénye és 

rétegsorukföldtani értelmezése. (jenői, tamási, kölesdi 

feltárás,Répáshuta, Rh. 3., bükkábrányi külfejtés). 

+Krolopp Endre:Mollusca fauna. 

MÁFI 1992 1 K 

AD.1140   ELGI Zsadányi Éva 

Magyarország geofizikai felmértsége - EOTR 31 Lenti, 

EOTR 32 Marcali, EOTR 33 Fonyód és EOTR 34 

Tamási.Adatlapok (Lenti, Marcali, Fonyód, Tamási) 

ELGI 1991 1 K 

T.15711   MBFHT Zsadányi Éva 
Magyarország geofizikai felmértsége EOTR 31 Lenti, 32 

Marcali, 33 Fonyód, 34 Tamási, M=1:100000. 
ELGI 1991 1 K 

T.D.2273 I. PBK 
Kun Éva, Jakab Jánosné, 

Badinszky Péter 

Tolna megyei és egyéb nyersanyagok 

vizsgálatánakaktualizálása. (Bányameddők.)Előkutatási 

jelentés.Váralja, Nagymányok, Bátaszék, Paks, Tamási, 

Kurd 

FTV Budapest 1990 1 K 

U-470   ELGI Nemesi László 

Kutatási program Belső-Somogy és a Baranyai-

háromszög komplex kutatási vizsgálatára (Tab, Karád, 

Igal, Kaposvár, Dombóvár, Nagyatád,Szigetvár, Ma-

gyarmecske) 

ELGI 1990 1 E 

T.D.2050.47 I-II. PBK   

Magyarország geológiai alapszelvényei: Alapfúrá-

sok.Abaliget, Bóly, Cún, Darány, Felsőszentmárton, 

Gálosfa,Gorica, Gyékényes, Helesfa, Igal, Inke, Kadar-

kút, Vízvár,Mezőcsokonya, Nagyatád, Pécs, Sávoly, 

Siklósbodony, TúronySomogyhatvan, Somogyudvarhely, 

Tengelic, Almáskeresztúr,Baksa, Iharosberény, 

Karácodfa, Karád, Kálmáncsa, Kán,Kishajmás, Máriaké-

ménd, Ófalu, Paks, Som, Téseny, Szenta 

MÁFI Bp. 1989 3 K 

T.D.1949 I. PBK 

Vörös Magdolna, Deák 

Varga Dénes, Schiller 

Pál,Stadler József 

Törökkoppány, Kára, Somogyacsa, Somogydöröcske, 

Szorosad összevont rendezési tervprogramja. 

SOMOGYTE

RV Kaposvár 
1989 1 TH 

T.D.5504.6 I. PBK 
Badinszky Péter, Jakab 

Jánosné 

Bányameddők vizsgálata Tolna megyében.Kutatási 

program. Rövid összefoglalás. Kutatási jelentés.Tamási, 

Paks, Nagymányok, Váralja, Kurd, Szekszárd,Tevel, 

Bátaszék. 

FTV, ELTE 

Bp. 
1989 1 K 

T.14264   MBFHT 

Haas János, Rálischné 

Felgenhauer E., Oraveczné 

SchefferA., Bércziné Makk 

Á. 

Triász alapszelvények a Középdunántúli (Igal) szerkezeti 

zónában. (Som 1., Igal 7.) 
MÁFI 1987 1 K 

T.D.1645 I. PBK   
Környezetföldtani szakvélemény Tamási város tervezett 

kommunális hulladéklerakójához. 

GEOKOMPL

EX Kft. Pécs 
1985 1 M;K 

T.D.1678 I-III. PBK   Tamási általános rendezési terve - rendezési program. 

VÁTI Buda-

pest, Városépí-

tési Tudomá-

nyos Tervező 

Intézet 

1985 1 TH 

5801   KFH 
Tamás K., Szöllősi B., 

Koós B. 

Tamási durvakerámiai nyersanyag részletes kutatásának 

összefoglaló földtani jelentése. 

Épületkerámia

ipari Vállalat 
1983 1 K 

2064/I-II-III I-III. KFH Tomka Gy., Haas J. 

Jelentés, az Igal-i Ig-7.sz. fúrás földtani eredményeiről. 

(Triász képződmények). I. kötet, rétegsor dokumentá-

ció.II. kötet, rétegsor dokumentációs fényképei. III. 

kötet,csiszolati képek. 

MÁFI 1981 2 K 

2232/I-IV I-IV. KFH 

Iharosné Laczó I., 

Korpásné Hódi M., Jámbor 

Á. 

Jelentés, az Igal-i Ig-7.sz. fúrás földtani eredmé-

nyei.(Neogén képződmények). I. kötet, szöveg. II. kötet, 

ábrák.III. kötet, maganyag fotódokumentációja. IV. kötet, 

laborvizsgálatok. 

MÁFI 1981 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 

J040   GEOK Olajos Károly Befejező jelentés az Igal-7 sz. fúrásról OFKFV 1981 2 K 

T.D.1428 I-VI. PBK   
Igali Ig-7. sz. fúrás földtani eredményei.(Neogén kép-

ződmények). (Fúrási laboreredmények) 

MÁFI Szén-

hidrogén 

Prognózis 

Főosztály 

Budapest 

1981 1 K 

T.D.1303 1. PBK   

Víztározók rétegszelvényei.Romonya, Borjád, Baté-

Magyaratádi tározó, Nagyberki(Hársas-Berki tározó), 

Pécs-Malomvölgyi tározó,Baranya-csatorna (Magyar-

szék, Bodolyabér, Magyarhertelend,Godisa), Csele-

tározó, Tab-Kapoly (Kis-Koppány). 

  1980 1 K 

2517   KFH Kassai M. 

Magyarország-i felszínmozgások katasztere. Somogy 

megyefelszínmozgásos területeinek földtani-műszaki 

katasztere.(Balatonszabadi, Baté, Bonnya, Felsőmocso-

lád, Fonyód) 

MÁFI 

DDTFSZ Pécs 
1979 2 K 

2521   KFH Kassai M. 

Magyarország-i felszínmozgások katasztere. Somogy 

megye felszínmozgásos területeinek földtani-műszaki 

katasztere.(Somogydöröcske, Szabadi, Szenna, Szilvás-

szentmárton,Szőlősgyörök, Zselickisfalud) 

MÁFI 

DDTFSZ Pécs 
1979 2 K 

T.D.4293 1. PBK 
Jámbor Áron, Halmai 

János, Erdélyi Á. 

Az Igali, Ig-7 sz. fúrás neogén képződményeinek rétegso-

ra.Talp: 649,6 m. (Az Igali strandtól D-re, kb. 200 m-re, a 

völgytalp közepén, a községtől K-re, csónakázó tótól É-

ra,150 m-re.) 

MÁFI Buda-

pest, OFKFV 

Miskolc 

1979 2 K 

T.8761 I-II. MBFHT   

Magyarországi felszínmozgások katasztere, Somogy 

megye.(Balatonberény, Balatonföldvár, Balatonkeresz-

túr,Balatonlelle, Balatonszabadi, Baté, Bonnya, Felsőmo-

csolád,Fonyód, Gálosfa, Hajmás, Hencse, Kaposszerda-

hely,Osztopán, Őrtilos, Pogányszentpéter, Ságvár, 

Sántos,Simonfa, Somogydöröcske, Szabadi, Szen-

na,Szilvásszentmárton, Szőlősgyörök, Zselickisfalud). 

  1979 1 K 

2530   KFH Kassai M. 

Magyarország-i felszínmozgások katasztere. Tolna megye 

felszínmozgásos területeinek földtani-műszaki kataszte-

re.(Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakály) 

MÁFI 

DDTFSZ Pécs 
1978 1 K 

2532   KFH Kassai M. 

Magyarország-i felszínmozgások katasztere. Tolna megye 

felszínmozgásos területeinek földtani-műszaki kataszte-

re.(Szekszárd 3 darab, Tamási 2 darab) 

MÁFI 

DDTFSZ Pécs 
1978 1 K 

T.13583   MBFHT 
Hegyi J., Pordán S., Páncél 

É., Bíró J.-né, Sütő Z. 

Somogyi térképező fúrások laboratóriumi anyagvizsgálati 

eredményei. (Kercseliget, Pamuk, Somogy-

vár,Szentgáloskér, Törökkoppány) 

OFKFV 1978 1 K 

T.7400   MBFHT Soós Józsefné 

Tolna megye kiemelt településeinek 

hulladékelhelyezése.Földtani környezetvédelem. (Pince-

hely, Simontornya,Szekszárd, Tamási, Tolna, Dombóvár, 

Dunaföldvár, Fadd,Gyönk, Hőgyész, Bátaszék, Alsónyék, 

Várdomb, Pörböly,Majos, Tabód, Decs, Bonyhád, 

Sárpilis, Nagydorog,Nagymányok, Paks). 

MÁFI 1978 1 K 

T.D.2933 1-7. PBK 
Hőnig Gyula, Márton 

Gyuláné, Farkas Tiborné 

Térképező fúrások földtani naplói. Udvari 

1.sz.;Törökkoppány 4; 5.sz.; Tolnanémedi 1.sz.; Táska 1; 

4; 6;9; 11.sz.; Tab 1.sz.; Szentgáloskér 3.sz.; Szólád 

1.sz.fúrások. 

OFKFV 

Várpalota 
1978 1 K 

2160/I-II I-II. KFH 
Ráner Géza, Pleszkáts 

Tibor 

Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata.(Ságvár-

Tamási). 1976. évi jelentés. I. kötet, szöveg.II. kötet, 

rajzmellékletek. 

ELGI 1977 1 K 

T.13204   MBFHT Tomka Gyula 

A Kaposvár jelű 1:100000-es méretarányú 

tájegységitérképlap építőipari nyersanyagainak helyzete 

ésfeltárásainak lehetőségei.(Bálványos, Buzsák, Gölle, 

Hetes, Igal, Kapoly, Kaposmerő,Osztopán, Pusztaková-

csi, Szakcs, Tab, Törökkoppány)(Homok) 

MÁFI 

DDTFSZ 

Szeged 

1977 1 K 

3148   KFH 
Szebényi L.-né, Hock D., 

Glériai M. 

Pleisztocén képződmények, lösz és lösz-szerű 

üledékekpaleomágneses vizsgálata. (Tamási, Hévízgyörk) 
MTA, FKI 1976 1 K 

T.6862   MBFHT Komor Árpád 
Tamási község vízkutató fúrásainak földtani és 

vízföldtanivizsgálata. 
MÁFI 1976 1 V;K 

T.D.304 1. PBK   
Sárbogárd - Alsónána - Koppányszántó fúrt kútjainak 

geofizikai szelvénye. 

MÉV Kutató 

és Mélyfúró 

Üzeme 

Kővágószőlős 

1976 1 K 

T.D.3314 1. PBK Rőder Antal, Soós Józsefné 

Várong, Petőfi MgTsz. majorja számára fúrt kútdoku-

mentációja. Földtani napló. Vízvizsgálati eredmé-

nyek.Talp: 120 m. 

OFKFV 

Várpalota 
1972 1 V;K 

T.D.3315 1. PBK Fauszt András 
Tamási VEPEX üzem részére fúrt kút földtani napló-

ja.Vízvizsgálati eredmények. Talp: 212.3 m. 

OFKFV 

Várpalota 
1972 1 V;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 

T.D.3316 1. PBK Fauszt András 
Szakcs, "Új Élet" MgTsz. részére fúrt kút dokumentáció-

ja.Talp: 120 m. Földtani napló, vízvizsgálat eredménye. 

OFKFV 

Várpalota 
1972 1 V;K 

T.D.2069 I. PBK 
Varga Dénes. Chikán Géza, 

Tomka Gyula 

Agyagtelepülések (téglagyárak) dokumentu-

mai,forrásmunkák.Siklós, Pécs, Bonyhád, Szekszárd-

Csatár, Kölesd, Tevel,Hőgyész, Tamási, Kéthely, Pellérd, 

Bakóca, Marcali,Böhönye, Zákány, Barcs-Bélcsapuszta, 

Csurgó, Sásd,Hosszúhetény-Hird, Mecseknádasd, Duna-

szekcső, Görcsöny,Szentlőrinc, Orfű, Mohács, Godisa, 

Kaposszerdahely,Törökkoppány. 

SZIKKTI, 

FTV, TCSE 

Központi 

Laboratóriuma 

Bp. 

1971 1 K 

T.20811   MBFHT Csalagovits Imre 
Javaslat kutatófúrás mélyítésére (Igal 1.sz. mélyfúrás 

közelében) 
MÁFI 1970 1 K 

T.D.3223 1. PBK 

Márton Gyuláné, Verrasztó 

Zoltán, Farkas Tibor-

né,Urbancsek János 

Büssü, községi vízműkút, vízföldtani napló. Talp: 270 m. 

A terület földtani, vízföldtani adottságai. 

OFKFV 

Várpalota 
1970 1 V;K 

T.D.3239 1. PBK 
Márton Gyuláné, Farkas 

Tiborné, Verrasztó Zoltán 

Ráksi, "Új Élet" MgTsz. Központi major vízkút-

ja.Kútjavítás vízföldtani naplója. Talp: 150 m. 

OFKFV 

Várpalota 
1970 1 V;K 

T.D.3247 1. PBK 
Márton Gyuláné, Farkas 

Tiborné 

Szakcs, "Új Élet" Tsz. tehenészeti telep vízkút-

ja,vízföldtani napló, anyagvizsgálat. Talp: 300 m. 

OFKFV 

Várpalota 
1969 1 V;K 

J334   GEOK Kocsis Árpád, Grosz Árpád Igal 1,3,4,5,6 sz. fúrás Befejező jelentés ELTE 1967 1 K 

T.D.935 1. PBK   

Havi és 24 órás csapadékértékek gyakorisági eloszlása 

1901-1960-ig. Tab, Rinyakovácsi, Fonyód, Iharos, 

Kaposvár,Ráksi, Siófok, Balatonlelle, Gölle, Csurgó, 

Marcali,Balatonkeresztúr. 

  1961 1 K 

T.D.4353 1. PBK Göbel Ervin 
Várong K.2 vízkút hidrogeológiai naplója. Talp: 22,6 

m.(A község DK-i végén, a műút K-i oldalán.) 

OVFV Buda-

pesti Üzemve-

zetőség 

1960 1 V;K 

T.D.4362 1. PBK Schwáb Mária 
Tamási B.3 sz. vízfeltáró fúrás (Tamási Vízmű).Talp: 

197,79 m. Makrofauna meghatározás.(Kézirat is.) 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1955 1 V;K 

T.D.4689 1. PBK   
Tamási B-1/a sz. vízkutató fúrás rétegsora (Községi 

kút),talp: 89,7 m. Hidrogeológiai napló. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1955 1 V;K 

T.D.4690 1. PBK   
Tamási B-1 sz. (Póri) vízfeltáró fúrás rétegsora,talp: 89,7 

m. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1955 1 V;K 

T.D.5102 1. PBK Lőw Márton 
Igal K-5 sz. vízfúrás rétegsora, hidrogeológiai napló-

ja(Igalpuszta). Talp: 183,2 m. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1955 1 V;K 

T.D.4368 1. PBK   
Tamási K.18 sz vízfeltáró fúrás (Fornádi Állami Gazda-

ság).Talp: 118,95 m. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1954 1 V;K 

T.D.4747 1. PBK Schwáb Mária 
Koppányszántó B-1 sz. vízkutató fúrás rétegsora,talp: 122 

m (Kultúrház előtt).(Kézirat is.) 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1954 1 V;K 

T.D.5130 1. PBK Lőw Mártonné Szakcs B-1 sz. vízfúrás rétegsora, talp: 105,84 m.   1954 1 V;K 

T.D.5145 1. PBK Lőw Mártonné 
Nak B-1 sz. vízfeltáró fúrás rétegsora, talp: 40,75 m. 

(Kézirat is.) 
  1954 1 K 

T.D.4369 1. PBK   
Tamási K.20 sz. vízfeltáró fúrás (01062 hrsz.). Talp: 204 

m. 
  1953 1 V;K 

T.D.5054 1. PBK Erdélyi Mihály 
Értény B-3 sz. vízfúrás rétegsora. Talp: 201 m. (Kézirat 

is.) 
  1953 1 V;K 

T.D.4361 1. PBK 
Kardoss Ferencné, Schwáb 

Mária 

Tamási vízfeltáró fúrások rétegsora (Talp: 92,0 m és191,5 

m). Mészáros u. 2. (A kataszterben nem szerepelnek.) 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1952 1 V;K 

T.D.4363 1. PBK Kardoss Ferencné 
Tamási B.4 (talp: 214 m) és B.5 (talp: 86,13 m) 

sz.vízfeltáró fúrások rétegsora. 
  1952 1 V;K 

T.D.4364 1. PBK Lőw Mártonné 
Tamási B.13 sz. vízfeltáró fúrás rétegsora (tégla-

gyár).Talp: 97,67 m. 
  1952 1 V;K 

T.D.4365 1. PBK 
Lőw Mártonné, Schwáb 

Mária 

Tamási B.14 sz. vízfeltáró fúrás rétegsora, makrofauna 

meghatározása (MÁV állomás). Talp: 130,5 m. 
  1952 1 V;K 

T.D.4366 1. PBK 
Paál Árpádné, Schwáb 

Mária 

Tamási B.15 sz. vízfeltáró fúrás (Téli gazdasági isko-

la).Talp: 102 m. (Kézirat is.) 
  1952 1 V;K 

T.D.4367 1. PBK Kardoss Ferencné 
Tamási B.16 sz. vízfeltáró fúrás. Talp: 159,5 m. (Kézirat 

is.) 
  1952 1 V;K 

T.D.4870 1. PBK Kardoss Ferencné 
Törökkoppány B-1 sz. vízfeltáró fúrás rétegsora.Talp: 

57,62 m. (Szabadság tér.) (Kézirat is.) 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1952 1 V;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 

T.D.4998 1. PBK   
Somogydöröcske B-1 sz. vízfúrás rétegsora. Talp: 108,6 

m. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1952 1 V;K 

T.D.5055 1. PBK Kardoss Ferencné 
Igal B-3 sz. vízfúrás rétegsora (Faiskola). Talp: 52,4 m. 

(Kézirat is.) 
  1952 1 V;K 

T.D.5131 1. PBK Lőw Mártonné Nagykónyi B-1 sz. vízfúrás rétegsora. (Kézirat is.)   1952 1 V;K 

T.D.5156 1. PBK Kardoss Ferencné 
Nagykónyi (MÁV kútja) vízkutató fúrás rétegsora,talp: 

47,1 m. Vízkataszterben nem szerepel. (Kézirat is.) 
  1952 1 V;K 

T.194   MBFHT Budai György 

Jelentés az 1951 évi felvételi munkáról. A kisvárdai, 

cigándi, tiszakarádi és nagyhalászi térképlap földtani 

leírása. Az igali, kocsolai és gyönki térképlapok földtani 

leírása.(agyag, homok) 

  1951 1 K 

T.199   MBFHT Dobos Irma 1951. évi felvételi jelentés. Gölle 5460/1.   1951 1 K 

T.D.5134 1. PBK Kardoss Ferencné 
Regöly B-1 sz. (talp: 82,3 m) és B-2 sz. (talp: 204,79 m) 

vízfúrások rétegsora. 

Kaposvári 

Mélyfúró 

Vállalat 

1951 1 V;K 

T.D.3611 I. PBK   

Kaposmente-Döbrököz tőzegterület fúrásos kutatása és 

térképezése. Napijelentések, tőzegtérképek és szelvé-

nyek.Döbrököz, Györgyi-puszta, Kondai-árok, Méhes-

árok,Kurd, Szakály, Csibrák, Dúzs, Regöly, Szárazd, 

Kaposmérő,Toponár, Nagyberki. 

Tőzegkutató 

Intézet Buda-

pest 

1950 1 K 

D.I.71   MBFHV Vitális Sándor 
Előzetes jelentés Somogyszil község barnakőszén előfor-

dulásáról. 
  1946 1 K 

T.D.5155 1. PBK   Nagykónyi B-2 sz. vízkutató fúrás rétegsora, talp: 158 m.   1941 1 V;K 

T.D.3996 1-2. PBK Lóczy Lajos 

I.rész: Igazgatói jelentés a m.kir.Földtani Intézet 1936.évi 

működéséről.II.rész: Igazgatói jelentés a m.kir. Földtani 

Intézet1936. évi működéséről, különös tekintettel a m. 

Iparügyi Minisztérium számára végzett bányageológiai 

kutatásokra.Somogy m.: lösz, Komló: kőszén, Gyönk, 

Nagyharsány, Inke,Tamási, Pécs, Lengyel, Szekszárd, 

Dombóvár, Kaposvár,Kurd 

Magyar 

Királyi 

Földtani 

Intézet Buda-

pest 

1937 1 K 

T.D.273 1. PBK Sümeghy József Gölle K-4. sz. vízkutató fúrás rétegsora.   1934 1 V;K 

T.8760 
I-II., 1-

44. 
MBFHT   

Magyarországi felszínmozgások katasztere. Tolna 

megye.(Alsónána, Báta, Belecska, Decs, Dunaföldvár, 

Dunakömölőd, Dunaszentgyörgy, Hőgyész, Kakasd, 

Keszőhidegkút, Kurd,Medina, Miszla, Ozora, Paks, 

Pincehely, Regöly,Simontornya, Szakály, Szekszárd, 

Tamási, Tolnanémedi,Váralja). 

MÁFI   2 K 

T.D.252 1. PBK Bohn Péter, Sztraka Lajos 

Tamási-I. (B-35.) sz. fúrás földtani és vízföldtani ered-

ményei. A G-50 típusú fúróberendezés elvi felépítése, 

paraméterei és felhasználási területei. 

KFH Budapest   1 V;K 

 

  



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Függelékek 

  

174 

 

 



Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Mellékletek 

  

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
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1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Igal (geotermika) 
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Kom plex érzék eny ségi és terhelhetőségi
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MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2014. 

Hely színrajz, term észetvédelm i területek :
Igal (geoterm ik a)
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2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Igal (geotermika) 
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MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2014. 

Területhasznosítás (CORINE):
Igal (geoterm ik a)

CORINE Land cover (felszínborítás). 
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009). 
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3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Igal (geotermika) 
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MFGI-MBFH együttm űködés 2014. 

Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Igal (geoterm ika)

Haas J., Budai T., Csontos L., Fod or L., Konrád Gy. 2010: 
Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500000. –

 Földtani Intézet kiad ványa Koncesszióra javasolt terület
S zénh id rogén-kutató fúrás (MBFH)
Prekainozoos aljzatot ért fúrás (MFGI)
Hévízkút (VKGA 2004, 2009)
Mellékelt szeizm ikus szelvény
Mellékelt földtani szelvény
Prekainozoos felszín (m Bf)

Prekainozoos tektonika [Haas et al. 2010]
elsőrend ű kainozoos eltolódás
földtani képződ m ényh atár
h arm ad rend ű kainozoos tektonikai elem
m ásod rend ű kainozoos eltolódás
m ásod rend ű kainozoos rátolódás
m ásod rend ű kainozoos tektonikai elem

10     alsó–középső-jura pelágikus finom  sziliciklasztos összlet
 9       középső-jura–alsó-kréta pelágikus m észkő, tűzköves m észkő
13     középső-triász sekélytenge ri sziliciklasztos és karbonátos összlet
58     középső–felső-triász platform  és m e d ence fáciesű karbonát összlet
88     nem  m egfe le lően értékelh ető vagy ism eretlen m e d encealjzat
60     újpaleozoos és m ezozoos képződ m ények tagolás nélkül
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4. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Igal (geotermika) 
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5. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Igal (geotermika) 
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