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Kecskemét geotermikus koncessziós terület  
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 
 
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 koncessziós területre vonatkozó tiltások és korlátozások felso-
rolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint az ille-
tékes 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), Magyar Földtani és Geofi-
zikai Intézet (MFGI) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) bevonásával, valamint a 
rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek közreműködésével elkészítette a 
Kecskemét geotermikus koncessziós terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati tanulmá-
nyát (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 koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és 
természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvé-
delmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványva-
gyon-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. 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapu-
ló tiltások, korlátozások. 

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. 
 

A geotermikus koncesszió – egyben a fluidumbányászat – sajátossága, hogy a művelet el-
sősorban a felszín alatti, tehát a földtani környezetet, azaz a földtani közeget érinti, így a vizs-
gálatot 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. 
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1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 

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

lehatárolása (MFGI) 

1.1.1. A földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása 

A Kecskemét koncessziós terület ÉK-i része Pest-megyéhez, további, nagyobb része 
Bács–Kiskun-megyéhez tartozik (1. ábra, 1. melléklet). 

A Kecskemét terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezervoárjait 
mezozoos karbonátokban, variszkuszi kristályos kőzetek (3. melléklet) mállási kérgének kő-
zeteiben találjuk, azonban az itteni alaphegység felszínéhez kapcsolódó más, kedvezőbb 
permeabilitású kőzettani egységek (báziskonglomerátum), illetve esetenként az alaphegységet 
átjáró zúzottabb zónák is szerepet kaphatnak. HDR–EGS technológia (2.2.2. fejezet) alkalma-
zása esetén a koncessziós terület egyéb részei is alkalmassá válhatnak geotermikus energia 
kitermelésre. 

A medencealjzat-mélység igen változékony: a terület DNy-i részén 1000 m-nél sekélyebb, 
Kecskemét város alatt, a Kadai-árok területén 2000 méternél mélyebb, a terület ÉK-i részén, 
Nagykőröstől DNy-ra 2500 méternél mélyebb, Nagykőröstől D-re 1050 méternél sekélyebb 
(HAAS et al. 2010, 3. melléklet). 

A koncessziós területet egy hatályos szénhidrogén (CH) bányatelek érinti (1.5.2.1. fejezet, 
31. táblázat, 4. melléklet), a mélységtartománya azonban nem átfedő a geotermikus koncesz-
szió mélységtartományával. 

A koncessziós terület mérete: 525,3 km2. 
A sokszög alakú koncessziós terület körül kijelöltünk egy 5 km-rel kibővített téglalap ala-

kú környezetet (5 km-es környezet, 1. táblázat). A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesz-
tettük erre a térrészre is. 

1. táblázat: A Kecskemét koncessziós terület sarokpontjai 

Id Koncessziós terület Id 5 km-es környezet 
 EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
 EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
0 703 150 188 110 0 673 000 193 110 
1 713 000 172 000 1 718 000 193 110 
2 684 000 157 000 2 718 000 152 000 
3 678 000 170 000 3 673 000 193 110 

 
A területet vertikálisan a –2500 és –6000 mBf közti térrészben határolhatjuk le. 
 
A terület természetvédelmi védettségét az 1. melléklet és a 2. ábra mutatja be és az 

1.1.2. fejezet részletezi (a területre Nemzeti Park, Nemzeti Ökológiai Hálózat és a 
Natura 2000 Közösségi jelentőségű élőhely (SCI) kategóriába eső védett területek, helyi je-
lentőségű védett területek esnek). 

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

kijelölt koncessziós terület. 
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2. táblázat: A Kecskemét koncessziós területet érintő települési közigazgatási határok 
(16 település) 

Település Megye Település Megye Település Megye 

Ágasegyháza Bács-Kiskun Kecskemét Bács-Kiskun Nyárlőrinc Bács-Kiskun 

Ballószög Bács-Kiskun Kerekegyháza Bács-Kiskun Orgovány Bács-Kiskun 

Fülöpháza Bács-Kiskun Lajosmizse Bács-Kiskun Szentkirály Bács-Kiskun 

Helvécia Bács-Kiskun Nagykőrös Bács-Kiskun Városföld Bács-Kiskun 

 

 

1. ábra: A koncessziós terület elhelyezkedése 

 
A terület DNy-i sarka (1) Fülöpházától DNy-ra 2 km-re található. Innen ÉK felé majdnem 

40 km-re, Nagykőrös Ny-i szélénél található a (2) sarokpont, ahonnan DDK felé haladva 
18,8 km-t, Nyárlőrinctől É-ra 650 m-re a (3) sarokpont, majd DK-re 32,6 km-re, Orgovány 
határában a (4) sarokpont, innen ÉNy-ra fordulva 14,3 km után köt be a határ az (1) pontba 
(1. ábra). 

A koncessziós terület kiterjedése 525,26 km2, legnagyobb tengerszint feletti magassága 
102–103 mBf., Kecskeméttől északra, a koncessziós terület ÉK-i határán található. A legmé-
lyebb pont a terület déli sarkánál, Orgovány mellett található, 100,5 mBf. 

A koncessziós terület Magyarország tájbeosztása MAROSI, SOMOGYI (1990), illetve 
DÖVÉNYI (2010) szerint az Alföld nagytáj Duna-Tisza közi síkvidék középtáján, zömmel a 
Kiskunsági-homokhát kistájon (a koncessziós terület 44%-a), a Kiskunsági löszös hát kistá-
jon (54,2%) és az É-on és K-en csupán alig benyúló Pilis–Alpári-homokhát kistájon (1,8%) 
terül el. 
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A Kiskunsági-homokhát és a Pilis–Alpári-homokhát futóhomokkal, a Kiskunsági lö-
szös hát ártéri, infúziós és homokos lösszel, valamint homokkal fedett hordalékkúp síkság. A 
terület átlagos relatív relief értéke 5 m/km², a futóhomok zónákban 8–10 m/km², egyébként 2–
4 m/km². Részben enyhén hullámos, részben enyhén tagolt síkság, amelyet mésziszapos, szi-
kes – olykor vízzel, mocsárral, kotuval, tőzeggel kitöltött – elzárt laposok tarkítanak. A ho-
mokhát legjellemzőbb formái a közel párhuzamos elhelyezkedésű buckasorok, melyek közé 
az alacsony fekvésű laposok ékelődnek. A területre benyúló, Kiskunfélegyháza és Kecskemét 
közötti ÉNy–DK-i csapású hosszanti homokbucka vonulatokat 1,5 m vastag löszös lepel fedi. 
Közöttük ovális alakú, szikes tavakkal kitöltött medencék figyelhetők meg. 

Mérsékelten meleg, K felé meleg, száraz éghajlatú terület. Az évi napfénytartam 2030–
2050 óra; a nyári évnegyedben 800, a téliben kb. 190 óra napsütés várható. Az évi középhő-
mérséklet 10,3–10,7°C. A fagymentes időszak É-ról D felé 198 napról (határnapok: ápr. 8. és 
okt. 25.), 204–206 napra növekszik (ápr. 3–5., okt. 23–28.). Az évi abszolút hőmérsékleti ma-
ximum kevéssel meghaladja a 34°C-ot. Az abszolút minimum –16,0 – -17,0°C. A csapadék 
évi összege 520–540 mm. Évente átlag 30–32 hótakarós nappal számolhatunk, a maximális 
hóvastagság 18–20 cm. Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, de gyakori a D-i is. Az átlagos szél-
sebesség 2,5–3 m/s. 

A koncessziós terület népsűrűsége 55–121 fő/km² (2001), de egyes részeken 20 fő/km² 
alatt marad. 

A lakosság 95–96%-a magyar, ezres nagyságrendű német, szlovák és cigány (Kecskemét) 
közösség ismert. A gyermekkorú lakosság száma általában meghaladja, néhol jelentősen 
meghaladja az időskorúakét, bár néhány településen megindult az elöregedés. A Kiskunsági-
homokháton az elöregedési index értéke szinte minden településen kedvezőbb az országos 
átlagnál, Kecskemét körzetében a város „fiatalító hatása” érvényesül. 

Az iskolázottság szintje (Kecskemét megyeszékhely kivételével, ahol ez csak kevéssel 
marad el az országos átlagtól) általában az országos átlag alatti: a lakosság kb. 1/3-a csak álta-
lános iskolát végzett, sokan még azt sem; a diplomások és az érettségizettek aránya pedig 
mindössze a fele az országos átlagnak. A felsőfokú végzettségűek közel 4/5-e Kecskeméten 
él. 

Az iparban foglalkoztatottak aránya 33–36%, az agrárszektor 8–16%, tercier szféráé 50–
59%. A munkanélküliek aránya 4,7% – 11,3% (2007) – az országos átlag közelében van. 

1.1.2. A koncessziós terület természetvédelem alatt álló területeinek 
elhelyezkedése 

A koncessziós területen lévő, vagy azzal határos védett területek típusa, védelmi szintje 
jelentős mértékben befolyásolhatja a beruházást, ezért az alábbiakban rövid ismertetést adunk 
ezekről (2. ábra, 1. melléklet). 

A vizsgált területre a Kiskunsági Nemzeti Park nyúlik be Ny–DNy-on. A Nemzeti Ökoló-
giai Hálózat elemeinek kiterjedése a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) adatai 
szerint elsősorban magterület, valamint ökológiai folyosó, kevés pufferterülettel. A Natura 
2000 hálózathoz tartozó területek között csak közösségi jelentőségű élőhelyek találhatók. 

1.1.2.1. Kiskunsági Nemzeti Park 

Fülöpházi buckavidék 
A Homokhátság részeként ez a buckavonulat is csak néhány tíz méterrel magasodik a Du-

na és Tisza-völgy fölé. A homokterület az Ős-Duna hordalékkúpjainak maradványa. A folyó-
vízi feltöltődés után a Duna elhagyta a területét, és szél által mozgatott homoküledék felhal-
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mozódás indult meg. A homokbuckák ÉNy–DK-i települési irányúak, mely az uralkodó szél-
iránynak felel meg. A homokbuckák nagy részét nyílt homoki gyepek fedik. 

 
Orgoványi rétek 
Az Ágasegyháza és Orgovány községek között elterülő, mocsarakkal, láprétekkel, nedves 

kaszálókkal, szikesekkel és homokbuckákkal tarkított táj. 
 Ágasegyházai- és Orgoványi-rét: A legmélyebb térszintek hajdan állandó vízborítás 

alatt álltak, amely kedvezett a tőzegképződésnek, a láptalajok kialakulásának. Ma eze-
ken a helyeken nádasok és magas növésű sásosok tenyésznek. Élővilágát az időszakos 
vízhatások határozzák meg, 

 Orgoványi homokbuckák: A mocsarakhoz, üde rétekhez nyugat felől festői szépségű 
homokbuckavidék csatlakozik. A vidék formakincse megegyezik a fülöpházival és a 
bugacival, de növényzete a kettő közötti átmenet. 

A területen a Csíra-szék és az Ágasegyházi rét É-i része szabadon látogatható. A fokozot-
tan védett orgoványi buckavidék csak szakvezetővel, külön engedéllyel látogatható. 

Érintett települések: Ágasegyháza, Fülöpháza. 

 

2. ábra: A Kecskemét terület természetvédelmi oltalom alá vont területei 

(VKGA 2009) 

1.1.2.2. 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 
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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. 
 
Magterület 

 a Kiskunsági NP területe, Orgoványtól K-re a NP határán túlnyúlik, a NP területé-
hez csatlakozva a XVIII/a-csatorna mentén és a csatorna és Helvécia között több 
nagyobb terület, Fülöpháza és Ballószög között nagy kiterjedésű ÉNy-DK irányú 
hosszúkás területek, majd ÉK-re aprók a XIX/k-csatornáig, Kadafalva É-i határá-
hoz kapcsolódva és a településtől DK-re egy kisebb folt, Hetényegyházától É-ra az 
M5-ös útig három kisebb terület, Nagykőröstől DNy-ra a Peitsik-csatorna és a me-
gyehatár között jelentős kiterjedésű rész ÉNy-DK irányban a vasútig, Kecskemét-
től ÉK-re és DK-re két kisebb folt. 

 
Ökológiai folyosó 

 elsősorban csatornákhoz köthetők (III.övcsatorna (Kolon-tói), XVIII/a-csatorna, 
Félegyházi-vízfolyás, Csukás-éri-főcsatorna, Alpár–Nyárlőrinci-csatorna, Peitsik-
csatorna, XIX/k-csatorna) illetve a csatornák közt sok apró folt fordul elő (a leg-
több a Csukás-éri-főcsatorna és az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna között), Nagykörös-
től DNy-ra három eltérő kiterjedésű terület. 

 
Pufferterület 

 Orgoványtól ÉK-re, a XVIII/a-csatornától D-re a NP határához csatlakozva, 
Ágasegyházától É-ra és D-re a NP magterületéhez kapcsolódva, Kecskemét ÉK-i 
határa és az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna között egy közepes folt, Hetényegyházától 
É-ra egy nagy terület D-i fele, a XIX/k-csatorna közelében két kisebb folt. 

1.1.2.3. Natura 2000 területek 

Közösségi jelentőségű élőhely (SCI) 
 Ágasegyháza–orgoványi rétek (HUKN20015), Fülöpházi Hosszú-rét 

(HUKN20025), Fülöpházi homokbuckák (HUKN20011), Nagynyíri-erdő 
(HUKN20006), Nagykőrösi pusztai tölgyesek (HUDI20035) déli különálló terüle-
te, a kijelölt terület határával érintkezik a Nyárlőrinci-erdő (HUKN20034). 

 
Különleges madárvédelmi terület (SPA) nem található a területen. 

1.1.2.4. 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 (3. táblázat). 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 

8 

3. táblázat: Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Név 
Törzs-
könyvi 
szám 

Megye 
Település 

Védettségi 
szint 

Védelmi 
kategória 

* 

Kiterjedés 
(hektár) 

Ebből 
fokozot-

tan 
védett 

(hektár) 

Ha-
tályba 
lépés 
éve 

Hetényegyházai 
mogyorós-tölgyes 

2/9/TT/73 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TT 51,53 0 1973 

Kadafalvai-
kocsányostölgy 

2/58/TE/93 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TE 0 0 2002 

Kertészeti Egyetem 
Főiskolai Karának 
botanikus kertje 

2/22/TT/77 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TT 1,08 0 1977 

Mária-kápolna rétje 2/38/TT/90 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TT 19,6 0 1993 

Ménteleki 
Zombory-birtok 

2/60/TT/02 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TT 25,45 0 2000 

Móricz-emlékfa 
kocsányos tölgy 

2/23/TT/79 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TE 0 0 1979 

Nyiri Hét-fa 2/8/TT/73 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TE 0 0 1973 

Széktói Szabadidő-
központ 

2/59/TT/02 
Bács-Kiskun 
Kecskemét 

helyi jelen-
tőségű 

TT 95,87 0 2002 

*TT: természetvédelmi terület, TE: természeti emlék 
 

1.1.2.5. Természetes növényzet 

A terület Ny-i fele a Kiskunsági-homokháthoz tartozik. A táj a holocénben folyamatosan 
erdőssztyepp-jellegű volt. Az Alföld egyik legfajgazdagabb, jó regenerációs képességű terüle-
te. Flórája erősen kötődik a középhegységihez, endemikus fajokban gazdag. A gyepek nagy 
része extenzíven használt. A mai erdők 95%-a ültetvény. Jellemzők a kiszáradó, de regenerá-
cióképes láprétek, magassásosok, zsombékosok és fűzlápok. 

A terület K-i fele a Kiskunsági-löszösháthoz tartozik. A kistáj jelenlegi vegetációmintáza-
tát a lösz, valamint a löszös homok alkotta hátak sztyeprétjei és a beékelődött ősmedrek pad-
kás ősszikesei határozzák meg. A lösz és a homok összefogazódása a kistáj pereme felé egyre 
jellemzőbb, amely a homoki flóra- és vegetációelemek megjelenését idézi elő. Az erdősültség 
igen alacsony. Az egykori extenzív legelőgazdálkodás helyett ma a szántóföldi művelés jel-
lemző, a természetes vegetáció a szikes mélyedésekben maradt fenn. A sztyepprétek regene-
rációs képessége közepes, a szikeseké jónak tekinthető. Növényföldrajzilag inkább a Tiszán-
túlhoz tartozik, de egy K-Ny-i gradiens mentén a Duna-Tisza köze flóraelemei is megjelen-
nek. A sztyepprétek döntően löszsztyepprétek, amelyek az ürmöspusztákkal és szikes rétekkel 
együtt tiszántúli jellegűek. A legszikesebb élőhelyek a mézpázsitos szikfok és a vakszik in-
kább Duna-Tisza közi jellegűek. 

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

Alábbiakban a vizsgált koncessziós terület ismert tájhasznosításának táblázatos összefog-
lalását adjuk kistájak szerinti bontásban, százalékos megoszlásban (CORINE Land cover, 
felszínborítás, CORINE 2009, 4. táblázat). A 3. ábra és a 2. melléklet a területhasznosítás elosz-
lását mutatja be. 
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4. táblázat: Kecskemét terület tájhasznosításra vonatkozó adatsorai kistájanként, száza-
lékos eloszlásban (CORINE 2009, 4. táblázat) 

 Kiskunsági-homokhát Kiskunsági löszös hát Pilis–Alpári-homokhát 
Típus % Hektár % Hektár % Hektár 

lakott terület 4,0 5059,1 6,4 8645,8 5,9 7719,0 
szántó 29,8 37259,2 59,4 79912,9 42,9 56121,5 
kert 7,3 9190,0 9,1 12185,5 7,3 9602,5 
szőlő 6,8 8583,5 0,9 1178,8 3,2 4126,7 
rét, legelő 24,7 31179,4 14,7 19776,9 11,9 15551,7 
erdő 23,3 29473,8 6,9 9227,5 28,2 36812,1 
vízfelszín 4,2 5270,5 2,7 3619,2 0,6 816,0 

 

3. ábra: A Kecskemét terület: felszínborítás, tájhasznosítás 

(CORINE 2009) 

1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság 
(geológiai, geofizikai) (MFGI) 

1.3.1. Talajtani jellemzők 

A térség talajtípusainak felszíni eloszlását a 4. ábra mutatja be. A talajtani térképen jól el-
különül a homok- és a löszhátság. A koncessziós terület DNy-i felét a futóhomok uralja, ben-
ne ÉNy–DK-i csapású hosszanti foltok formájában lápos réti talaj, szoloncsák, réti talajok 
jelzik a mélyedéseket. Az ÉK-i területrészben az alföldi mészlepedékes csernozjom dominál, 
melyben szintén ÉNy–DK-i irányultságú sávokban változatos talajtípusok fordulnak elő. 
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Félig kötött futóhomok borítja a koncessziós terület 33,1%-át, ez többnyire nyílt homok-
puszta, melyet foltokban zuzmó, moha fed. A löszön képződött csernozjom talajok közül a jó 
termékenységi besorolású alföldi mészlepedékes csernozjom (26,2%) és a csernozjom jellegű 
homok (9,5%) kiterjedése számottevő. Szántóként, szőlőként, erdőterületként, gyümölcsös-
ként (kajszi- és őszibarack, meggy, szilva, alma és körte) hasznosulnak. A gyenge természetes 
termékenységű humuszos homoktalajok 8,4%-ot tesznek ki, rajtuk a rozs, a cirokfélék és a 
burgonya termesztése eredményes. A löszön kialakult, kedvező termékenységű réti 
csernozjom talajok igen kis területen (0,66%) fordulnak elő. A mélyben sós réti csernozjom 
(0,1%) és a mélyben szolonyeces réti csernozjom (4,6%) változatai a búza, kukorica, cukorré-
pa és lucerna termesztésére alkalmas termőhelyek. A réti talajok termékenysége nagyon vál-
tozó. Főként rét–legelőként és szántóként hasznosíthatók. A lápos réti talajok kiterjedése 6%, 
löszös és alluviális talajképző üledéken egyaránt képződtek. Itt a lápréti növényállományok és 
a kotus szervesanyag-felhalmozódás a jellemző, ezek vizes élőhelyek mocsárréti növénytársu-
lásokkal. A mélyben szolonyeces réti talajok termékenysége a réti csernozjomokénál kedve-
zőtlenebb. 

A szoloncsák (0,8%), a szoloncsák–szolonyec (4%) és a szolonyeces réti talajok (1,5%) 
löszös talajképző üledéken képződtek. A szikes talajok 60–80%-án található szikes gyepek 
természetvédelem alatt állnak. 

 

4. ábra: A fontosabb talajtípusok eloszlása a koncessziós területen 

(VKGA 2009) 
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1.3.2. Tektonikai jellemzés, nagyszerkezet, szerkezetalakulás 

A Kecskemét koncessziós terület medencealjzata a Tiszai-Főegységhez tartozik (5. ábra, 
3. melléklet, HAAS et al. 2010). 

 

5. ábra: A koncessziós terület és tágabb környezetének pre-kainozoos térképe 

(HAAS et al. 2010, kivágat, eredeti méretarány 1:500 000) 
Lila vonal: a koncessziós terület határa; piros, lila vonalak: tektonikai elemek; 

TISZAI-Főegység: 3 – szenon szárazföldi, sekély és mélytengeri képződmények, 4 – albai medence fáciesű márga 
és törmelékes lejtőüledékek, 6 – alsó kréta bázisos vulkanitok és ezek áthalmozott tengeri üledékei, 7 – alsó kréta 

pelágikus márga, mészkő, 9 – középső jura–alsó kréta pelágikus mészkő, tűzköves mészkő, 10 – alsó–középső 
jura pelágikus, finom sziliciklasztos összlet, 12 – felső triász–alsó jura kőszéntartalmú, sziliciklasztos összlet, 

13 – középső triász sekélytengeri, sziliciklasztos és karbonátos összlet, 14 – alsó triász folyóvízi és delta fáciesű, 
sziliciklasztos képződmények, 22 – variszkuszi granitoid kőzetek,  
88 – nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat 

 
A koncessziós terület környezetének aljzatát ÉK–DNy-i irányú pászták határozzák meg. A 

középső, a koncesszió szűk területét képviselő pásztát harántirányú vetőkkel elválasztva 
variszkuszi metamorfitok és triász–jura üledékek építik fel. Az aljzattérkép (HAAS et al. 2010) 
az ÉNy–DK-i irányú töréseket mezozoos szerkezeti elemként ábrázolja, de a bezökkent árkot 
kitöltő miocén rétegek, illetve FODOR et al. (1999) térképe alapján e vonalak szinrift, kárpáti–
bádeni normálvetőként való működése is valószínű. A terület ÉNy és DK-i pásztáit az aljzat-
térkép szerint mezozoos, illetve kainozoos szerkezeti vonalak mentén megjelenő, vastag alsó 
kréta sorozatokból felépülő kőzettestek alkotják. A DK-i pásztán belül ÉNy-i vergenciájú 
kréta feltolódásokat, pikkelyhatárokat, illetve a pászta határán a kréta pikkelyekkel ellentétes, 
DK-i vergenciájú feltolódást jelez. Az ÉK-i kréta korú kőzetekből felépülő pászta határa az 
aljzattérképen mezozoos szerkezeti elemként került ábrázolásra, de Ágasegyházánál szenon 
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foltot határoló vonalként számottevő kainozoos mozgást is feltételezhetünk. E szerkezeti ha-
tárral megegyező lefutással CSONTOS, NAGYMAROSY (1998) miocén–pannóniai normálvetőt, 
illetve az ágasegyházi szenon folt határán ÉNy-i vergenciájú késő miocén feltolódást ábrázolt. 
A koncessziós területtől ÉNy-ra fut a Tiszai és az ALCAPA nagyszerkezeti egységeket elvá-
lasztó Középmagyarországi-vonal és az ezt kísérő, bonyolult belső felépítésű, oldaleltolódá-
sokkal, normálvetőkkel és feltolódásokkal kísért zóna (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998). 

 
Variszkuszi szerkezetalakulás és metamorfózis 
 Feltételezhető, de a Tiszai-főegység magyarországi területéről megbízható 

geokronológiai adat nem bizonyítja variszkuszinál idősebb metamorf esemény jelen-
létét. 

 Barrow-típusú, amfibolit fáciesű variszkuszi deformáció, 330–350 Ma, P = 5–9 kbar, 
500–600°C (ÁRKAI et al. 1985). A protolit főként grauwacke–pélites üledékes sorozat 
lehetett (SZEDERKÉNYI 1998). 

 Kisnyomású variszkuszi felfűtés, gránit képződés, 270–330 Ma, P=3–4 Kb, T=580–
600°C. 

 
Alpi szerkezetalakulás 
 Kiemelkedés, lepusztulás és peneplénesedés után karbon molassz, perm–kora 

mezozoos kontinentális majd sekélytengeri üledékes rétegsor rakódott le a területen. 
 Eo-alpi, mai irány szerint ÉNy-i vergenciájú takarós áttolódások, és pikkelyeződések a 

takarón belül. Kiemelkedés és lepusztulás. 
 Míg a terület ÉK-i folytatásában húzódó késő kréta–eocén (kelet felé késő oligocén) 

Szolnoki Flis zóna területén pelágikus, mélytengeri környezetben intenzív törmelékes 
üledékképződés zajlott, koncessziós területünkön a kárpátit megelőző lepusztulás sok 
helyen a kristályos aljzatig lepucolta a felszínt. A terület szerkezetalakulásában azon-
ban minden bizonnyal hatottak azok a folyamatok is, melyek a flis zóna kialakulásá-
hoz vezettek. 

 A Pannon-medence neogén kinyílásához kötődő szinrift extenzió (kárpáti–kora 
bádeni). ÉNy–DK-i csapású normálvetők menti árkok (FODOR et al. 1999), pl. a 
Kadai-árok kialakulásához vezetett területünkön. 

 Posztrift termális süllyedés ÉK–DNy-i csapású feltolódásokkal a flis övben és folyta-
tásában (FODOR et al. 1999). 

 
A területre szerkezeti és földtani felépítésére jellemző ÉNy–DK-i földtani szelvényt mutat 

be a 6. ábra. 
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ÉNy                   DK 
         koncessziós terület 
       _______________________________________________________________________ 

 

6. ábra: A terület K-i részét keresztező ÉNy–DK-i földtani szelvény 

(GYARMATI, HÁMOR 2000) 
A szelvény nyomvonala a 3. melléklet A jelű vonala 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 

14 

 
Szeizmicitás, földrengések, neotektonika 
A Pannon-medence szeizmikus aktivitása viszonylag kicsiny, de nem elhanyagolható. A

szeizmicitás első ránézésre diffúznak, véletlenszerűnek látszik, bár egyes területeken ismétlő-
dően előfordulnak földrengések. Ilyen pl. Kecskemét környéke, ahol több mérsékelten nagy 
földrengés pattant már ki. Kecskemét környékén két nagyobb (1908, 1911) és számos kisebb 
földrengést tartanak számon (HUN-RENG KECSKEMÉT). Az első rengést erről a területről 
1739-ben jegyezték fel, melynek a fészke Nagykőrös környezetében lehetett. Kecskeméten 
1753-ban figyeltek meg egy EMS

 

 

1 V intenzitású rengést. Az 1911-es nagy rengés kipattaná-
sáig 84 földrengésről tudunk e környéken. A főrengés Kecskeméttől ÉK-re, a város határában
1911. június 8-án éjjel keletkezett (M2=5,6, Imax=VIII, 5. táblázat). 

5. táblázat: Az 1911. évi kecskeméti földrengés főbb adatai (TÓTH et al. 2002) 

No Név Dátum 
Lat(N) Long(E) 

Hiba (Q) 
Mélység 

(km) 
Magnitúdó 

(M) 
Intenzitás 

(EMS) 

142 Kecskemét 
1911.07.08. 
01 h 02 m 

46,91 19,69 
<+/-20 km 

12 5,6 + 8,0 +/-1 

 
Bár a rengés éjjel történt, ennek ellenére haláleset nem volt, épületek tehát nem dőltek össze. A területre a 

földrengés után közvetlenül megérkező kutatók által összegyűjtött anyag fontos forrása volt a későbbi vizsgála-
toknak. A rengés után kárbecslő bizottság mérte fel a károkat. Megállapították, hogy a belterületen 1269 lakóház, 
a házak 28%-a sérült. 34 épületet (nyilván a legsúlyosabban sérült házakat) kellett kiüríteni. A főrengéseket 
követő utórengések területi eloszlása is megerősíti a főrengés keletkezési helyére vonatkozó feltételezést. Az 
épületkár elemzések egy ÉK–DNy-i irányú főlökést valószínűsítenek. Egy DNy-i forrás is feltételezhető, de a 
Nagykőrös-Kecskemét között keletkezett több utórengés ezt a feltételezést kizárja (HUN-RENG KECSKEMÉT). 

A kecskeméti földrengéssel részletesebben foglalkozik SZEIDOVITZ GY., TÓTH L. (1986), 
epicentrum térképét és kártérképét SZABÓ (1993) mutatja be. 

A területen a neogén aljzatban igen jelentős változások észlelhetők kis távolságokon belül
(Kecskemét Ny-i részén 2000 m mélyen helyezkedik el, majd K-i irányban 1200 m-t emelke-
dik 9 km-es távolságon, egyes szakaszokon 1 km-es vízszintes távolságon 300 m-t emelkedik 
az aljzat). Az alsó-felső pannóniai határ már az egész város területén 900 m mélységben talál-
ható. Az egész terület a negyedkor folyamán süllyedt, Kecskemét szűkebb környezete 
100 métert, a távolabbi részek 200 métert. Ez a kép a terület jelenkori aktivitását támasztja alá
(HUN-RENG KECSKEMÉT). A terület neotektonikailag aktívnak tekinthető, a területet több
neotektonikai (aktív) szerkezeti vonal keresztezi (HORVÁTH et al. 2005). 

 

 
 

 

                                                

1.3.3. A terület földtani viszonyai 

1.3.3.1. Alaphegység (prekainozoikum) 

A neogén üledékkel kitöltött medence aljzata a terület DNy-i részén 1000 m-nél seké-
lyebb, innen ÉK felé Kecskemét város alatt, a Kadai-árok területén több mint 2000 m-es
mélységbe, a terület ÉK-i részén, Nagykőröstől DNy-ra több mint 2500 m-es mélységbe süly-

 
1 EMS intenzitás: Európai Makroszeizmikus Skála (földrengés). A 12 fokozatú skálán az I-es fokozat az embe-

rek 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 fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes 
pusztulást jelzi. 

2 M: Magnitúdó: A földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszáma, a földrengéskor a fé-
szekben felszabaduló energia logaritmusával arányos: egy magnitudófokozat növekedés mintegy 32-szeres 
energia növekedést jelent. 

 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 

15 

lyed az aljzat (HAAS et al. 2010). Ezzel szemben Nagykőröstől D-re a nagykőrösi gravitációs 
maximum területén az aljzat kiemelkedésének maximuma 1050 m-es mélység fölé emelkedik. 

 
Kristályos aljzat 
A terület medencealjzatának fundamentumát a Mecsek–Alföld szubterrénum Mórágyi 

Komplexumába tartozó granitoidok és metamorfitok alkotják (SZEDERKÉNYI 1998). A Me-
csek hegység környezetében a felszínen is megjelenő, de a mélyben Szigetvártól a Szolnok–
debreceni flisig, 200 km hosszban és 25–30 km-es szélességben követhető granitoid vonulat 
és az ezt nagy vonalakban két oldalról kísérő migmatit–gneisz–csillámpala övek képződmé-
nyeit a területen mélyült számos fúrás elérte. A kristályos aljzatba többnyire csak 30–50 m 
mélységig lehatoló szénhidrogén-kutató fúrások bontott, szürke vagy szürkésfehér színű, eset-
leg vörhenyes, repedezett, porfiros biotitos–plagioklászos mikroklingránitot, és a gránittestet 
átjáró aplitteléreket harántoltak (pl. a Kecskemét Kecs–1 és a KecsD–1; KecsD–4; KecsD–6; 
valamint a Nagykőrös Nk–6, NkD–1 fúrások, 5. ábra, 3. melléklet, 4. melléklet, SZEPESHÁZY 
1962). A koncessziós területen belül gránitot ért fúrások jellemzően a Kecskemét városát is 
érintő, valamint attól északra és keletre kiterjedő sávban fordultak elő. Csillámpalát, 
porfiroblasztos kristályospalát tárt föl a Nagykőrös Nk–4 fúrás a koncessziós terület ÉK-i 
részén (SZEPESHÁZY 1962), illetve gneiszt és csillámpalákat harántoltak a Kecskeméttől 
NyDNy-i irányban húzódó területen a kristályos aljzatot elért fúrások is. Itt sötétszürke, zöl-
desszürke, néhol vörhenyes foltos, palás ortogneiszt tárt föl a Kecskemét KecsNy–2, míg a 
koncessziós terület Ny-i határa mentén mélyült Izsák (Ágasegyháza) Iz–1 fúrás 1356 m-ben 
kréta alatt meredek palásságot mutató csillámpala sorozatot harántolt Szepesházy szerint 
(KŐRÖSSY 1992). 

A gránit radiometrikus (Rb/Sr és K/Ar) koradatai 330–350 M év között szórnak. A 
granitoid vonulatot kísérő, az andaluzit stabilitási zónájában képződött metamorfitokból 
322 M év koradatok ismertek (SZEDERKÉNYI 1998). 

 
Nem-metamorf medencealjzat 
Karbon 
Területünkön a legidősebb üledékes képződményeket a koncessziós terület ÉNy-i részén, 

Nagykőröstől délre tárták föl a mélyfúrások. Itt, a Nagykőrös Új–2 és –4 jelű fúrások több 
mint 200 m vastagságban harántoltak sötétszürke kovás agyagpala, aleurolitpala és világosabb 
palás homokkő esetenként kaotikus váltakozásából álló sorozatot (Nagykőrösi Formáció). A 
folyóvízi molassz sorozat anchi-epizónás metamorfózison átesett, ősmaradványt nem tartal-
mazó képződményeinek karbonba sorolását az tette lehetővé, hogy bizonytalan törmeléke a 
Nagykőrös Új NkÚ–3 fúrás permotriász üledékében már megjelenik (KŐRÖSSY 1992), illetve 
az NkÚ–4 fúrásban a Jakabhegyi Formáció alsó triász rétegei fedik (JÁMBOR 1998). 

 
Perm 
A szárazföldi üledékképződés következtében kevés a perm és alsó triász kort bizonyító ős-

lénytani adat a területről. Őslénytani adatok hiányában elsősorban a mecseki analógiákra tá-
maszkodhatunk. A túlnyomóan az alsó triászba sorolható vörös homokkő sorozat alja eseten-
ként még a perm Kővágószöllősi Formáció rétegeibe sorolható, tehát pontosabb permo-triász 
rétegekről beszélnünk, a Nagykőrös NkK–3 fúrás homokkövének sporomorphái igazolták ezt 
Deák véleménye szerint (SZEPESHÁZY 1962). 

 
Triász 
A Nagykőröstől délre mélyült fúrások mecseki típusú sekélytengeri törmelékes és karbo-

nátos, zárt lagúna környezetben lerakódott triász képződményeket harántoltak, bár a Mecsek-
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ben megismertnél némileg kisebb vastagságban. Mecseki analógiák alapján a Jakabhegyi 
Formációba sorolhatjuk az NkÚ–3; –5; –6 fúrások vörös, rozsdabarna, laza kötésű 
tektonikusan erősen igénybevett, agyagtól konglomerátumig változó szemnagyságú, közepe-
sen osztályozott, folyóvízi és partszegélyi, delta környezetben képződött törmelékes sorozatot 
(BÉRCZI M. A. 1998). A törmelékes elegyrészek uralkodóan gránit és kristályospala anyagúak. 
A homokkőből a középső triász alján folyamatosan fejlődnek ki a Patacsi Formáció vörös 
aleurolit, vörös és zöld homokkő és zöld agyagkőből álló, árapályövi környezetben lerakódott 
rétegei. A felfelé egyre karbonátosabbá váló sekélytengeri törmelékes sorozatot a már 
evaporitos képződményeket is tartalmazó, lagúna környezetben lerakódott Hetvehelyi Dolo-
mit Formáció palás, anhidrites márga, anhidrites dolomit és breccsás mészkő sorozata követi. 
Erre uralkodóan sekélytengeri karbonátos kifejlődésű, szegényes ősmaradvány együttest tar-
talmazó (VADÁSZ véleménye in KŐRÖSSY 1992) zöldesszürke, cukorszövetű, rétegzetlen 
breccsás dolomit és barnásszürke, rétegzetlen mészmárga és mészkő következik (Misinai 
Formációcsoport), amit a koncessziós terület közvetlen keleti szomszédságában mélyült 
Nagykőrös Kálmánhegy NkK–3, –4 és Nagykőrös Új NkU–8 fúrások tártak fel (BÉRCZINÉ 
1998). A felső triászt területünkön 20–70 m vastagságban harántolt (pl. Nagykőrös 
Kálmánhegy NkK–5) karbonátos kötőanyagú, homokkő közbetelepüléses, palás agyag képvi-
seli. A magas szervesanyag tartalmú, elzárt, lefűződött lagúnában képződött képződményeket 
mecseki analógiák alapján a Kantavári Formációba, a homokköveket pedig a 
Karolinavölgyi Formációba soroljuk. 

 
Jura 
A mecseki rétegsorokhoz hasonló kifejlődésű, de annál vékonyabb, kb. 700 m maximális 

vastagságban lerakódott jura képződményeket (BÉRCZI M. A. 1998) a koncessziós területen 
elsősorban a Kecskemét város nagyobbik, Ny-i felét is magában foglaló, 6–8 km széles, kelet-
ről és nyugatról is kristályos képződményekkel határos pásztában várhatunk, hiszen jelenlegi 
ismereteink szerint itt jura üledékek alkotják a medencealjzat felszínét. Azonban az itt mélyült 
fúrások néhány kivételtől eltekintve nem érték el a 2000 méteres mélység alá süllyedő me-
dencealjzatot. 

Többet tudunk a koncessziós terület keleti részén, Nagykőröstől délre eső terület kiemel-
tebb helyzetű aljzatáról, ahol a triász sorozat fedőjében jelennek meg a jura rétegek. Alsó kré-
ta képződményekkel fedett jura üledéket a koncessziós terület közvetlen, déli szomszédságá-
ban értek el a mélyfúrások (pl. Jakabszállás Jak–1). 

A liász sorozat alját, a triász Karolinavölgyi Homokkőből folyamatosan kifejlődő, sekély-
tengeri környezetben a hettangi során lerakódott Mecseki Kőszén Formáció képződményeit 
a koncessziós terület ÉK-i szegélyén nyomozhatjuk. E pászta folytatásában, a Nagykőrös 
CeD–1 fúrás közel 300 m-es vastagságban harántolt szürke homokkő és agyagmárga soroza-
tot úgy, hogy feküjét nem érte el és a lenyesett felszínű liász sorozatot miocén rétegek fedik 
(KŐRÖSSY 1992). A szinemuri emelet jellegzetes, homokkő közbetelepülésekkel tagolt fekete, 
sötétszürke agyagmárga, márga, mészmárga, agyagos mészkő sorozatait (Vasasi (fedőmárga) 
és Hosszúhetényi Márga Formációk (foltos márga) a Nagykőrös Új–8, –9 és Nagykőrös–18 
és NkK–6 fúrások tártak fel (BÉRCZINÉ 1998). 

A liász rétegsor további tagjainak, a fekü márgákból a pliensbachi során általában 
üledékfolytonosan kifejlődő turbidit ciklusokból felépülő világosszürke homokkő sorozatnak 
(Mecseknádasdi Homokkő Formáció) és a toarci feketepalás márga és mészkő alkotta 
Rékavölgyi Aleurolit Formáció jelenléte a koncessziós területen valószínű, de mindezidáig 
csak a koncessziós terület déli szomszédságában mélyült fúrásokban azonosították (BÉRCZI 

M. A. 1990). 
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A dogger és malm sorozat a liászhoz hasonlóan túlnyomóan pelites kifejlődésű. Nagyrészt 
sötétszürke márgákból épül fel, de a liászhoz képest hiányzanak a homokköves betelepülések 
és megjelennek a radiolaritok és kovapalák. A foltos márga sorozat fölső részét alkotják az 
aaleni–bajoci korú Komlói Mészmárga Formáció lemezes és pados, sötétszürke márga, 
mészmárga váltakozásából felépülő sorozatai. Az alsó részén jelentős terrigén anyagbeszállí-
tással jellemzett, hemipelágikus, medencefáciesű üledékképződést és fokozatosan mélyülő 
vízmélységet jelző márgás sorozatot pl. a koncessziós terület DNy-i sarka közelében mélyült 
Orgovány Org–1 fúrás tárta fel. A közel 400 m-es vastagságban harántolt márgás sorozatnak 
valószínűleg csak egy része tartozik a mecseki típusterületén maximálisan 240 m vastagság-
ban megjelenő Komlói Formációhoz (RAUCSIK 2012). A többszáz méteres vastagságú márgás 
sorozatokkal szemben mecseki típusterületén is csak 10–20 m vastagságban kifejlődő mesze-
sebb, jellemzően mészkőgumós ammoniteszes márgából és mészmárgából felépülő Óbányai 
Mészkő Formáció jelenlétét az MFGI mélyfúrási adatbázisa területünkön csak a Kecskemét 
Nk–1 fúrásban jelzi. A tektonikailag zavart, préselt agyagos, mészkőgumós márga és mész-
márga sorozatot a fekü durva törmelékét is tartalmazó, szenon fedő alatt érte el a fúrás 
(KŐRÖSSY 1992). A felfelé meszesebbé és tűzkövesebbé váló rétegsor tűzköves mészmárga, 
mészkő és radiolarit rétegekből álló, maximálisan 45 m vastag részét reprezentáló Fonyászói 
Mészkő Formáció kallovi–oxfordi korú rétegeit a terület déli szomszédságában mélyült Kun-
szállás Bug–3 és Páhi K–1 fúrások érték el. A koncessziós területen mélyült Kecskemét 
KecsD–3 fúrás tárta fel a kimmeridgei Kisújbányai Mészkő Formációba sorolt, 
kalciterekkel átjárt világosszürke, agyagos mészkő vékony sorozatát. A fúrás a vékony alsó 
kréta diabázos fedőt átfúrva a mészköves sorozatban állt le (KŐRÖSSY 1992). 

 
Kréta 
A karbonátos üledékképződés a Kisújbányai Mészkő képződését követően is folyamatos 

volt a területen. A jellegzetesen világos, szürkés vagy sárgásfehér színű, tömött szövetű, 
calpionellás, maiolica-típusú mészkőből felépülő Márévári Mészkő Formáció képződése a 
jura–kréta határt átlépve sem változott, képződése a kora valanginiig tarthatott (NAGY, 
SZINGER 2012). Az Orgovány Org–2, –3 és a Jakabszállás Bug–2 fúrásokban azonosított 
(KŐRÖSSY 1992) képződmény előfordulása a koncessziós terület DK-i oldala mentén az alsó 
kréta vulkanitok alatt is valószínűsíthető. 

A többnyire tengeralatti vulkáni, de gyakran a jura rétegsoron belül jelentkező 
szubvulkáni testként (pl. Orgovány Org–3) is megjelenő alsó kréta bázisos vulkanitok és ezek 
áthalmozott tengeri üledékei a koncessziós terület DK-i szegélye mentén mezozoos pikke-
lyekbe rendeződött, 4–10 km széles sávot alkotnak. A képződmény legnagyobb észlelt vas-
tagsága az Alföldön meghaladja a 300 métert (CSÁSZÁR 1998). A pikrites bazaltmagmából 
származó, alkálibazalttól fonolitig terjedő differenciációs sorozatot alkotó Mecsekjánosi Ba-
zalt Formációt (BILIK 1996) a Kecskemét Dél (KecsD–1) területen mélyült fúrásokban bon-
tott, zöldesszürke, lilás, vörhenyes-szürke színű, kalciteres mandulaüreges diabáz reprezentál-
ja (KŐRÖSSY 1992). A tengeralatti hasadékvulkánok által létrehozott formáció a késő jurától a 
kora krétáig valószínűleg több szakaszban képződött, fő tömegének kora 125 M év (CSÁSZÁR 
1998). Az Orgovány Org–2 és –3 fúrások felső jura mészköveiben zöldes, sötétszürke vagy 
vörhenyes színű, kemény, vagy mállott, kalcitosodott, kalcedonos, mandulaüreges, agyagos-
bentonitos, tufás jellegű szakaszokkal jellemzett bazaltos telérek formájában jelenik meg a 
Mecsekjánosi Formáció (KŐRÖSSY 1992). 

A koncessziós terület DK-i szegélyében esetenként (pl. Kunszállás Kunsz–1) a diabázzal 
váltakozó kvarchomokkő és kovapala rétegeket említenek (KŐRÖSSY 1992), ami alapján itt a 
Hidasivölgyi és Mecsekjánosi Formációkat összevontan kell kezelnünk. Mi több, itt számol-
nunk kell a szintúgy a vulkáni-törmelékes képződménycsoporthoz tartózó, képződésében a 
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barremiig is elhúzódó, térben és időben egyaránt szeszélyesen, a márgától a konglomerátumig 
változó szemnagyságú, de jelentős mértékben a vulkáni kőzetek lepusztulásából származó 
üledékből felépülő (CSÁSZÁR 1998) Magyaregregyi Konglomerátum Formáció megjelené-
sével is. 

A Hidasivölgyi Márga Formáció képződményei az aljzattérkép szerint a koncessziós te-
rület ÉNy-i szegélye mentén is megjelennek, ahol az alsó kréta pelágikus márga és mészkő 
összletet jelez. Az itt mélyült Lajosmizse: Lm–1 fúrás KŐRÖSSY (1992) szerint 450 m vastag 
miocén vulkáni összlet alatt alsó kréta foraminiferás, barnásszürke–zöldesszürke glaukonitos 
mészkő, zúzott mészkő sorozatot harántolt, alján mészkőbreccsával, benne felső jura kőzet-
törmelékkel (de felismert vulkáni anyag nélkül). A Kerekegyháza Ke–6 fúrás alsó kréta 
diabáztufit csíkos mészkőösszletet és kvarchomokkövet, Ke–7 rózsaszínes, világosbarna, zöl-
desszürke mészkövet, a Ke–8 mészkő-mészmárgát harántolt. A fúrásokban észlelt rétegsorok 
alapján megfontolandó a sorozat fölső részének a cenomán–turon korú Gátéri Márga For-
mációba való sorolása is, hiszen a 150–200 m vastagságban harántolt, de át nem fúrt rétegso-
rok jelentősen meghaladják a Hidasivölgyi Formációnak a Mecsek-hegységben megismert 
70–80 m-es vastagságát (CSÁSZÁR 1998).  

A terület ÉK-részén, a Nagykőrös Nk–16 fúrás is harántolt alsó kréta márgát. A faunával 
igazolt korú (KŐRÖSSY 1992) sorozat erősen tektonizált, szerkezetileg becsípett helyzetű elő-
fordulás lehet, amit az 500.000-es méretarányú aljzattérkép nem is jelöl. 

A koncessziós terület köré rajzolt 5 km-es négyszög DK-i sarkában mélyült Gátér–2, bár a 
térkép szerint már a szenon üledékekkel jellemzett területen fekszik, a formációt 388 m-es 
vastagságban harántolta és annak hivatkozási szelvényének is tekintik (CSÁSZÁR 1998). 

 
Szenon 
A jelentős lepusztulással járó kréta szerkezetalakulást követően a letarolt aljzat felszínén 

megjelenő szenon üledékciklus képződményei a koncessziós terület ÉNy-i sarkában, az Izsák 
(Ágasegyháza) Iz–1 fúrás anyagában (illetve a kréta beosztást tekintve a területen némiképpen 
zavarosnak tűnő aljzattérkép szerint a koncessziós terület DK-i szomszédságában, Kiskunfél-
egyháza, Gátér környékén) őrződtek meg. Az Iz–1 fúrásban a kristályos alaphegység fölött 
diszkordánsan települő, 80 m-es vastagságban triász dolomitkavicsokat tartalmazó, majd 
210 m vastagságban karbonátos kötőanyagú, mészkő kavicsokat tartalmazó konglomerátum–
breccsa sorozatot harántoltak. A kavicsokból alsó kréta,  a mátrixból felső kréta korú faunát 
mutattak ki. E fölött 410 m vastagságban márga, agyagos mészkő és konglomerátum sorozat 
következik dörzsbreccsa szakaszokkal és gazdag felső kréta faunával (KŐRÖSSY 1992). A 
szenon sorozat két alsó tagját, a ciklus durvatörmelékes kezdőrétegeit a Szanki Konglomerá-
tum, felső tagját az Izsáki Márga Formációba sorolhatjuk (SZENTGYÖRGYI 1985). A tengeri 
ősmaradványokat nem tartalmazó, durva törmelékes Szanki Konglomerátum szárazföldi kör-
nyezetben, rövid folyóvízi szállítást követően fanglomerátum jellegű üledékként rakódhatott 
le (HAAS 1998). A plankton foraminiferákat nagy számban tartalmazó Izsáki Márga Formáció 
rétegei ezzel szemben már a terrigén forrásterülettől távoli nyílttengeri, pelágikus medencében 
lezajlott üledékképződésre utalnak (SZENTGYÖRGYI 1989), jelezve ezzel az igen gyors ütemű 
süllyedést. 

1.3.3.2. Prepannóniai kainozoos üledékek 

A koncessziós terület prepannóniai kainozoos üledékei KŐRÖSSY (1992) alapján a követ-
kezőkben foglalhatók össze. 

A területen a kristályos aljzatra többnyire szárazföldi, sekélytengeri kifejlődésű középső 
miocén képződmények települnek diszkordánsan, erősen tagolt településben és változó vas-
tagságban. A törmelékes kőzetek az alaphegység finomabb-durvább törmelékei, melyek a 
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mélyebb részeken (pl. Kadai-árok) nagyobb vastagságban jelennek meg, míg a Kecskeméttől 
keletre kiemelkedő gránittömzs erősen lepusztult felszínét csak vékony kárpáti–bádeni gránit-
törmelék borítja. A durvatörmelékes, felfelé finomodó, kavicsos–homokos alapképződmé-
nyek és a közbetelepülő tufitok faunát nem, vagy csak nagyon gyéren tartalmaznak (Abonyi 
Formáció). Ezekre bádeni korú biogén „lajtamészkő”, foraminiferás, lithothamniumos mész-
kő, mészmárga (Ebesi Formáció) települ kisebb-nagyobb vastagságban. A rátelepülő Makói 
Formáció („Bádeni Agyag”) gazdag tengeri faunás agyagmárga, helyenként homokkő, kong-
lomerátum (a kavicsanyag: diabáz, mezozoos mészkő, gránit és kovapala), tufit betelepülé-
sekkel. A bádeni rétegek vastagsága erősen változó, általában 40–60 méter, de a Kadai-árok 
területén a 200 métert, Kecskeméttől délre akár a 300–500 métert (Kecs.D–5, Kecs.D–2) is 
elérheti. Időnként beszáradó öböl jellegét bizonyítják a betelepülő, vékony anhidrit rétegek. A 
koncessziós területen szarmata képződmények csak ritkán, foltokban találhatók, jelenlétük 
kevés helyen bizonyított; valószínűleg a szarmata inverzió során pusztultak le. Vékony, 10–
20 méter vastag szarmata rétegek ismertek a terület ÉK-i részén, az Nk–2, –3, –7, –8, –9, –10, 
–12, –21-es fúrásokból: ikrás mészkő, halmaradványos, lemezes márga és agyagos-homokos 
üledékek. A Kadai-árok területén mélyült Kecs.Ny–1 fúrásban pedig 1916–1950 méter mély-
ségben feltételezhető a szarmata jelenléte: meszes homokkő és mészkő, agyag vulkáni tufaré-
tegekkel, de korjelző ősmaradvány nélkül. 

1.3.3.3. Pannóniai medencekitöltő üledéksor 

A pannóniai képződmények koncessziós területen keresztül szerkesztett földtani szelvé-
nyét a 7. ábra mutatja. A pannóniai képződmények és a Pannon-tó fejlődéstörténete KŐRÖSSY 

(1992) és JUHÁSZ et al. (2006) alapján a következőképpen foglalhatók össze. 
A Pannon-tóban (kezdetben beltengerben) a kora  és középső miocéntől kezdődően mély-

vízi, deltalejtő, deltafront, deltasíkság és parti síkság, valamint a tó körül folyóvízi üledékkép-
ződési környezetek alakultak ki. Távol a behordási területektől, a medence legbelső részén, 
éhező medence alakult ki kondenzált rétegsorokkal (mészmárga, márga, agyagmárga: ezek az 
úgynevezett „bazális márgák”). Ezek alkotják a pannóniai bázisát képező Endrődi Márga 
Formációt, mely változatos vízmélység (15–800 m) mellett rakódott le. Rétegsora általában 
mészmárgával, márgával indul (Tótkomlósi Tagozat), majd fölfelé fokozatosan mélyvízi 
(hemipelágikus) agyagmárgába megy át (Nagykörüi Tagozat). A mészmárga a kiemelt hátak 
felett általában rétegzetlen, illetve mikrorétegzett. A koncessziós területen megtalálható mind 
a sárgásszürke színű pirites, ostracodás kifejlődésű Tótkomlósi Tagozat, mind a szürke színű, 
csillámos, agyagmárgás Nagykörüi Tagozat. A kiemelt hátak felett vékonyabbak, de a mé-
lyebb medencerészeken sem haladják meg a néhányszor tíz métert. 

A mélyvízi márgák fölött a finomszemcsés homokkő és agyagmárga váltakozásából álló 
Szolnoki Homokkő Formáció települ. Ez a mélyebb medencerészeken felhalmozódott 
turbiditsorozat a különböző lejtőszögű, instabil lejtőkön lezúduló üledéktömegekkel, zagy-
árakkal hozható kapcsolatba, s kialakulása a tendenciózus, időnként szakaszosan bekövetkező 
süllyedés, illetve a kapcsolódó földrengések eseményeivel függ össze. A formáció vastagsága 
általában a mélyebb medencerészeken elérheti az 1000 métert is, a peremek irányában pedig 
kiékelődhet. A koncessziós területen a sekély vízmélység miatt vagy ki sem fejlődött, vagy – 
a terület keleti részén – pár 100 méteres vastagságban nyomozható. A medenceperem és az 
aljzati kiemelkedések irányában a homokos turbidittestek elvékonyodnak, kiékelődnek. 
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7. ábra: A koncessziós terület pannóniai képződményeinek vázlatos szelvénye 

(JUHÁSZ 1992 alapján) 
A szelvény nyomvonala a 3. melléklet Izsák-Kecskemét-Martfű jelű vonala 

 
A turbiditekre – illetve azok hiányában közvetlenül az Endrődi Formációra – a medence-

lejtőn, illetve deltalejtőn lerakódott Algyői Formáció települ. Képződésében fontos szerepet 
játszottak a deltalejtőn a mélyebb medencerészek felé tartó zagyárak, melyek lezúdulása során 
a homok egy része visszamaradhatott a deltalejtőn. Ennek eredményeként itt vékonyabb-
vastagabb homokkő közbetelepüléseket tartalmazó agyagos–aleuritos rétegsor alakult ki. A 
homok részaránya különösen magas lehet az alaphegységi kiemelkedések fölött és azok fel-
halmozódási irányú előtereiben. 

A medenceperemek mentén partközeli környezetben zajlott az üledékképződés. Ennek so-
rán uralkodóan deltaüledékek rakódtak le. Az Alföld területén egy ÉK-i és egy ÉNy-i behor-
dási irányú, folyóvíz uralta, karéjos típusú deltarendszer hatása érvényesült. A vizsgált terület 
esetében az utóbbi jelenlétével számolhatunk. A folyótorkolatoknál csapdázódott, deltafron-
ton, deltasíkságon és parti síkságon képződött üledékeket az Újfalui Homokkő Formáció 
foglalja össze. A formációban uralkodó a finom- és középszemcsés homokkő, agyagmárga 
aleurit közbetelepülésekkel. A vastagabb homokrétegek többnyire a deltafronton torkolati 
zátonyként, illetőleg a deltasíkságon a delta ágak mederkitöltéseiként, övzátony-sorozataiként 
rakódtak le. Vékonyabb homoktesteket az áradások során kialakult gátszakadások üledékei 
(„crevasse splays”) és a viharok parthomloki környezetben lerakódó homokleplei alkothatnak. 
A formáció finomabb szemcsés üledékei, aleurit és agyagrétegek, a delta ágak között, mocsári 
környezetben, ártéren, illetve kisebb öblökben rakódhattak le, közbetelepült paleotalaj szin-
tekkel és lignitrétegekkel. Vastagsága a koncessziós területen átlagosan 500–600 m. 

Az Újfalui Homokkő Formációra a medence területeken a folyóvízi-ártéri Zagyvai For-
máció következik. A koncessziós terület peremi helyzete miatt itt már kiékelődik, illetve ha 
vékonyan meg is található, a Zagyvai Formációtól nehezen elkülöníthető. 
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1.3.3.4. Negyedidőszaki képződmények 

A koncessziós terület nyugati részén a negyedidőszaki képződmények néhányszor 
10 méter vastagságú, folyóvízi, kavicsos–homokos mederfáciesű üledékek, melyet kelet felé 
övzátonysorozatok váltanak fel (8. ábra). A terület középső részén a folyóvízi képződménye-
ket 10–15 m vastag futóhomok fedi. 

 

8. ábra: Negyedidőszaki képződmények Ny–K irányú szedimentológiai szelvénye a kon-
cessziós területen 

Összeállította: MFGI. A szelvény nyomvonala a 3. mellékleten látható Dunavecse-Tiszaberek jelű vonal 
A szelvény a felső 60  métert képezi le 

 
A terület elvi rétegsorát a 9. ábra mutatja be. 
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9. ábra: Kecskemét térségének elvi rétegsora 

(Az Alföld Földtani Atlasza: Kecskemét, MÁFI 1981) 
A korok az Atlasz készítésének idejében elfogadott beosztás szerintiek 
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1.3.4. A terület vízföldtani viszonyai 

A koncessziós terület vízföldtani viszonyait egyrészt a geotermikus hasznosítás, másrészt 
annak lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. Fontos kiemelni azonban, 
hogy a terület a szénhidrogén-kutatás és termelés szempontjából jelentős terület, így a vízföld-
tani tárgyalásnál a szénhidrogén-földtani jellemzőket is figyelembe kell venni. A későbbiek-
ben, a hatáselemzés során ki kell térni a területen előforduló szénhidrogén-előfordulásokra és 
termelésekre is. A konkrét hasznosítási objektumok (termelő és betápláló kutak) pontos hely-
színének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt most csak a regionális vízföldtani 
viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó hatások szintén megkövetelik a regionális 
megközelítést. A sikeres helykiválasztást és a konkrét területre vonatkozó kutatásokat követő-
en a következő feladat a geotermikus védőidom, hatásidom kijelölése lesz, mely részben regi-
onális hidrogeológiai értékelést, modellezést is igényel majd. Célszerűen a terület hidrogeoló-
giai viszonyait a regionális hidrogeológiai modellalkotás által megkívánt rendszerben tárgyal-
juk a következőkben. Az ismertetést a kijelölt terület felszínétől lefelé végezzük, és ahol az 
szükséges, említést teszünk az oldalirányú kapcsolódásokról is. 

1.3.4.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.4.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

Talajvíztartó 
A talajvíztartó képződmények a vizsgált területen pleisztocén korú, elsősorban eolikus 

képződményekben – lösz, löszös homok, futóhomok – alakultak ki, melyek általános elterje-
désűek a területen. A holocén korú agyagos, aleuritos, mésziszapos, homokos képződmények 
ugyanakkor a vízfolyások mentén, azok völgyeiben jellemzőek, jelentősen kisebb területi el-
terjedésben. A talajvíz tartó vastagságát néhány méterre, estenként néhány tíz-méterre tehet-
jük. A talajvíz domborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, mélysége 2–4 m-
rel a felszín alatt jellemző. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó 
képződményt. 

 
Regionális elterjedésű hideg- és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi meder és 
ártéri fácieseket egyaránt tartalmazó üledékekben alakult ki, melynek vastagsága az Alföld 
ÉNy-i peremei területei felől DK-i irányban, Csongrád–Szeged irányában fokozatosan növek-
szik. A Kecskemét környékén 240–260 m vastagságú regionális kvarter víztartó összlet így 
ÉNy–DK-i irányban egyre több és nagyobb vastagságú homokos réteggel jellemezhető. Az 
összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű kútjainak nagy része elsősorban 
a felső 100–200 m vastag, homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő 
vízminőségű rétegeit csapolja meg. Az összlet kisebb, „csupán” 120–150 méteres vastagság-
gal a Kerekegyháza–Jakabszállás vonaltól Ny-i irányban található területeken jellemezhető. 

Ez szoros kapcsolatban áll az alatta települő, regionális elterjedésű, folyóvízi delta front, 
delta síksági környezetekben képződött felső pannóniai korú üledékekkel (Újfalui Homokkő 
Formáció). A területen a folyóvízi alluviális síksági képződmények (Zagyva Formáció) kiéke-
lődik. Az Újfalui Homokkő Formáció egymásra települő és egymásba fogazódó-kiékelődő 
homokos–agyagos rétegek alkotta összlete legnagyobb, mintegy 750–850 méteres vastagságát 
Kecskemét környékén, illetve a várostól D-re eső területeken éri el, a Nagykőrös–Orgovány 
vonaltól Ny-ra, ÉNy-ra már csak 500–600 méteres vastagsággal jellemezhető. Ebben az 
összletben határolhatjuk el a medence porózus üledékeiben kialakult regionális áramlási rend-
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szert. Az összlet mintegy 500–550 méternél mélyebb részein lévő homok rétegek már 30ºC-
nál melegebb vizet, termálvizet szolgáltathatnak. Az itt tárolt vizek jellemzően nátrium-
hidrogénkarbonátos, illetve nátrium-hidrogénkarbonátos-kloridos kémiai jellegűek, jellemző-
en mintegy 1300–3000 mg/l, mélységgel növekvő összes oldottanyag-tartalommal. A felső 
pannóniai összlet sekélyebb részein, mintegy 600–650 méteres mélységig a vizek 
oldottanyag-tartalmának, hidrogén-karbonát- és nátrium-tartalmának csökkenése figyelhető 
meg. Ennél nagyobb mélységben a felső pannóniai összlet talpáig ugyanezen paraméterek 
növekedése tapasztalható. Az összes oldottanyag-tartalom itt már elérheti a 6000–7000 mg/l 
mennyiséget is. Térbeli helyzete szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai mérések alapján terüle-
tünkön jól ismert. Az Újfalui Homokkő Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regio-
nális áramlási rendszerének feküjét is jelenti. A felső pannóniai rétegek nyomásviszonyai hid-
rosztatikusak. 

 
Lokális rétegvíztartók 

A koncessziós területen a Nagykőrös–Orgovány vonaltól Ny-i irányba eső részeken az al-
só pannóniai összlet nem éri el a 200 m-es vastagságot. Kecskemét környékén, valamint 
Jakabszállás irányában az alsó pannóniai összlet némiképp kivastagodik és elérheti a 700–
800 m-es vastagságot is. Az uralkodóan finomszemcsés összletben megjelenő Szolnoki For-
máció turbidit-homokjaiban lokális vízadókkal kell számolni. Az Endrődi Formáció felsőbb 
részein, a Szolnoki Formáció határán a durvább szemcseösszetétel következtében, valamint a 
bázisán található kavicsbetelepülésekben szintén találhatunk víztartókat. A vizsgált területen 
és környezetében mindezidáig azonban hévíztermelés szempontjából e képződményeket nem 
vették számításba a felső pannóniai vízadók jóval kedvezőbb adottságai, valamint ezen alsó 
pannóniai képződmények kisebb vastagsága és alacsony vízvezető-képessége miatt. Az alsó 
pannóniai rétegekben tárolt vizek összetételére jellemző, hogy leginkább nátrium-
hidrogénkarbonátos-kloridos – nátrium-kloridos kémiai jellegűek. Az összes oldottanyag-
tartalom a víztartó képződményektől függően 3500–29 500 mg/l között változik. A nagyobb 
oldottanyag-tartalom (10 000–29 500 mg/l) Nagykőrös térségében jellemző, míg máshol 
3500–7000 mg/l összes oldottanyag-tartalmú vizek jellemzőek. Összességében nagyon kevés 
vízminőségi adat áll rendelkezésre az alsó pannóniai összletben tárolt vizek térbeli jellemzé-
séhez. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a koncessziós területen előforduló más mio-
cén üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább törmelékes konglomerátum, vagy 
homokkő, mészkő rétegekkel is rendelkezik (Ebesi Formáció). Ugyanakkor a miocén üledé-
kek szénhidrogén tárolóként is szolgál(hat)nak abban az esetben, ha a rétegtani, vagy a tekto-
nikai feltételek adottak hozzá. Az alsó pannóniainál idősebb miocén rétegekben tárolt vizek 
leginkább nátrium-kloridos-hidrogénkarbonátos kémiai jellegűek, mely a mélység növekedé-
sével a terület D-i részén nátrium-kloridos kémiai jellegűvé válik. Nagykőrös térségében a 
vizek szulfát-tartalma is jelentős. Az összes oldottanyag-tartalom a víztartó képződményektől 
függően 10 000–38 000 mg/l között változik. 

A terület geotermikus hasznosításakor számítani kell szénhidrogének megjelenésére, így 
fokozott figyelemmel kell lenni a létesítmények telepítésekor, a szükséges óvintézkedéseket 
meg kell tenni. 

 
Lokális porózus, kettős-porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a koncessziós terület 
Ny-i területein előforduló pannóniainál idősebb miocén képződmények karbonátos kifejlődé-
seit, közbetelepüléseit, amennyiben azok megjelennek. Az Ebesi Formáció mészköveinek 
megjelenésére a Kaskantyú–Kecskemét–Katonatelep–Nagykőrös menti zátony vonulat men-
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tén számíthatunk. Hévízföldtani, vagy geotermikus hasznosítás szempontjából azonban ott 
lehet (csak) jelentőségük, ahol alaphegységi tárolóhoz kapcsolódnak. 

A képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek másodlagos 
porozitásuk révén. A terület geotermikus hasznosításakor így számítani kell szénhidrogének 
megjelenésére, melyre a létesítmények telepítésekor fokozott figyelemmel kell lenni, a szük-
séges óvintézkedéseket meg kell tenni. 

 
Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Homokkő Formáció és a pretercier aljzat között több regionális elterjedésű 
vízzáró képződmény is elkülöníthető, melyek az alsó pannóniai Endrődi (50–150 m) és Al-
győi Formációkba (100–400–500 m) sorolhatók. A képződmények nagyobb vastagságukat 
Kecskemét környékén érik el. Az alsó pannóniai üledékek alatti kárpáti–bádeni–szarmata, 
agyagos, finomszemcsés törmelékes képződmények is ide sorolhatók, az alsó pannóniai kép-
ződményekkel együttes vízzáró komplexumot alkotva. 

A képződmények szénhidrogén szempontjából anyakőzetek is lehetnek, a közbezárt ho-
mokkövek pedig rezervoárként is számításba vehetők, ezért a terület geotermikus hasznosítá-
sakor számítani kell szénhidrogének megjelenésére, a létesítmények telepítésekor fokozott 
figyelemmel kell lenni, a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. 

1.3.4.1.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységet a koncessziós területen nagyobb részben variszkuszi granitoid képződ-
mények építik fel. E mellett mozaikszerűen alsó triász–felső kréta korú karbonátok, 
sziliciklasztos képződmények találhatóak Kecskemét környékén, a koncessziós terület K-i 
részein, illetve a DK-i, ÉNY-i határai mentén. Az aljzat mélysége erősen változó, területün-
kön nagyrészt –1000 – –1250 mBf mélységben található, csupán Kecskemét–Hetényegyháza 
környékén található ennél mélyebben –2000 mBf mélység környékén. 2500 m-es mélységnél 
mélyebben csupán Kecskeméttől É-i irányba, Nagykőröstől DNy-ra, a koncessziós terület 
északi peremi területein találjuk. 

Rezervoárként a területen egyrészt a granitoid képződmények tektonikai és mállási hatá-
sokra kialakult repedésrendszerei jöhetnek számításba, magasabb porozitás és permeabilitás 
értékeikkel. Mindenesetre a variszkuszi aljzatban tárolt (sós, NaCl-os, NaClHCO3-os kémiai 
jellegű, kb. 35 000 mg/l összes oldottanyag-tartalommal rendelkező) fosszilis vizek, valószí-
nűleg a legutolsó, bádeni korú tengerelöntés maradványaként vannak jelen. A mezozoos kép-
ződmények repedésrendszerük, és/vagy karsztosodott állapotuk következtében lehetnek víztá-
rolók. A kréta mészkövekben tárolt vizek általában magas sótartalommal, 30 000–38 500 mg/l 
elzárt víztartóra utalnak, míg az ennél valamivel hígabb, általában 15 000–25 000 mg/l összes 
oldottanyag-tartalommal jellemezhető vizek elsősorban jura rétegeket is megnyitó fúrásokban 
jellemzőek. 

A regionális értékeléseknél fontos elemezni azt is, hogy a repedezett fekvőre közvetlenül 
települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi rezervoár-
részekkel. 

Az aljzat képződmények repedezettsége nemcsak a tárolt vizek áramlásában játszik szere-
pet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és csapdázódásában is. 

Végül itt kell megemlíteni azt is, hogy az alaphegységi képződmények lehetséges EGS 
rendszernek is minősíthetők, azaz kedvező hőmérséklet mellett ezekben elvileg mestersége-
sen, (hidraulikus repesztéssel) megnövelt porozitású és permeabilitású repedésrendszerek ala-
kíthatók ki, ezáltal alkalmassá téve ezeket geotermikus energiahasznosításra alkalmas fuidum-
cirkuláció kialakítására. 
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1.3.4.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.4.2.1. 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 futóhomokos, homokos löszös, talajképző üledékek alap-
ján az évi csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A löszös és a helyen-
ként előforduló agyagos, kőzetlisztes, mésziszapos felszíni képződmények esetében ez 4–5% 
lehet, de konkrét terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os 
aránnyal számolni. 

1.3.4.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-
és repedésvizeiből) 

A vizsgált területen kívül találhatók a pannóniai és az alaphegységi hidrosztratigráfiai 
egységek beszivárgási területei, ezek szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként je-
lentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű 
megadni. Fentebbiek alapján a pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra 
elsősorban ÉNy-i irányból számíthatunk. A felszín alatti régió felső, kb. 100 méteres részén 
területünkön számíthatunk a talajvíz irányából származó vertikális komponensekre is. Az 
áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismere-
tek alapján határozhatók meg. 

A területen, illetve annak környékén mesterséges, szénhidrogén kitermelést segítő (EOR) 
visszatáplálásokra is számítani lehet. 

1.3.4.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolása 

1.3.4.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 
venni: 
 

 állandó vízfolyások; 
 talajvíz-párolgással jellemezhető területek; 
 szivárgó felszínek; 
 felszín alatti víztől függő szárazföldi és vízi ökoszisztémák (FAVÖKO) 
 oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

 
Az első négy típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvi-

zek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelent megcsapolásokat. Tenger-
szinthez mért magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidraulikus 
potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfo-
lyásként lehet számba venni. Itt a homokhátság területe felől DK-i, illetve K-i irányba történő 
áramlással lehet számolni. 

1.3.4.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A koncessziós területen és annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a 
kvarter–felső pannóniai rezervoárokat érintő gyógyászati-, ivó-, ipari-, mezőgazdasági víz-
termelések jellemzőek. 
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A hideg- és termálvizek „hagyományos” hasznosítás céljaira történő kitermelései mellett 
fontos megemlíteni a szénhidrogén mezők területén a szénhidrogén-iparban alkalmazott víz-
likvidálásokat, melyek jelentősebb mértéket is ölthetnek. 

1.3.4.4. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek regionális és lokális hidrogeológiai 
paraméterei 

Az előzőekben felsorolt hidrosztratigráfiai egységek regionális modellezésben használható 
effektív paraméterei között meg kell különböztetni a hidraulikai, az oldottanyag- és a hő-
transzport paramétereket. 

Az egységek regionális és lokális hidraulikai paraméterei az alábbiak: 
 Hidraulikus vezetőképesség, transzmisszivitás, permeabilitás 

 Porozitások (teljes, gravitációs és effektív porozitások) 
 Tározási tényezők, fajlagos tározási tényező 

 Az egységek regionális és lokális transzport paraméterei 
 Effektív porozitás (ld. még a hidraulikus paramétereknél) 
 Diszperzivitások (longitudinális és transzverzális) 

 Az egységek regionális és lokális hő-transzport paraméterei 
 Hővezető-képesség 
 Hőkapacitás. 

1.3.4.5. A terület vízminőségi képe 

A Kecskemét koncessziós terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a terüle-
ten mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet 
adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

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

Az összes oldottanyag-tartalom a területen 200–2800 mg/l (medián: kb. 630 mg/l körüli), 
a klorid-ion tartalom 1–450 mg/l (medián: kb. 15 mg/l), míg a hidrogén-karbonát tartalom 
110–1400 mg/l között változik kb. 400 mg/l medián érték mellett. A nagyobb koncentráció 
értékek lokális szennyezések előfordulását jelzik részben a települések belterületein, részben a 
mezőgazdasági területeken. A csemői Csemő-Nyugat Vízbázis szennyezőforrás feltárása so-
rán létesített megfigyelő kutakban mért összes oldottanyag-tartalom elérheti a közel 
8500 mg/l értéket körülbelül 1800 mg/l kálium, 3700 mg/l nitrát, 1100 mg/l hidrogén-
karbonát és 900 mg/l szulfát tartalom mellett (10. ábra Box-Whisker diagramján nem ábrá-
zolt). A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély (szennyezett és nem szennyezett) felszín 
alatti vizekre jellemző néhány komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-
tartalom (TDS)) eloszlását Box-Whisker diagramon (10. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „do-
boz”-részei a felső és alsó kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek feltünteté-
sével, míg alsó és felső határai a minimum és maximum értékeknek felelnek meg. 
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10. ábra: A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-

karbonát és TDS értékeinek 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 
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11. ábra: A felső pannóniai képződmények felszín alatti vizeinek nátrium, kalcium, klo-

rid, hidrogén-karbonát és TDS értékei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 
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A felső pannóniai homokrétegek vizeinek összes oldottanyag-tartalma a rendelkezésre álló 

adatok alapján döntően 1300–3000 mg/l között változik, 1900 mg/l körüli medián értékkel. A 
rendelkezésre álló adatok alapján a jellemző koncentrációk (10%, illetve 90% percentilis érté-
kek) a következők, Na+: 150–1700 mg/l, Ca2+: 5–35 mg/l, HCO3

-: 460–2800 mg/l. A vizek 
nátrium-hidrogénkarbonátosak, illetve Na-hidrogénkarbonátos-kloridos jellegűek. A mély-
séggel nő az összes oldottanyag-tartalom, elérve a 6000–7000 mg/l értéket is. A felső pannó-
niai képződmények felsőbb összleteiben tárolt vizek nátrium és hidrogénkarbonát tartalma is 
kisebb, mint a mélyebben elhelyezkedő összletekben, melyből adódóan az összes 
oldottanyag-tartalom is kisebb. Ugyancsak kisebb összes oldottanyag-tartalom jellemző a 
terület közvetlen K-i határán, illetve a DK-i területrészen, ahol 1000–1500 méteres felszín 
alatti mélységben híg, 600–700 mg/l összes oldottanyag-tartalmú vizek találhatóak. A rendel-
kezésre álló adatok alapján a felső pannóniai homokrétegekben tárolt vizekre jellemző néhány 
komponens (nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom (TDS) 
eloszlását Box-Whisker diagramon (11. ábra) ábrázoljuk. 

Az alsó pannóniai rétegek vizeinek összes oldottanyag-tartalma a rendelkezésre álló ada-
tok alapján, a 10%, illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével döntően 3500–
7000 mg/l között változik. A vizek kémiai jellege NaHCO3Cl-os – NaCl-os, ahol a Na+: kb. 
900–2400 mg/l, a Cl-: kb. 200–3500 mg/l, míg a HCO3

-: kb. 350–3800 mg/l között változik. 
Nagyobb oldottanyag-tartalom (10 000–29 500 mg/l) jellemző a terület 5x5 km-es körzetének 
É-i részén, Nagykőrös térségében. Összességében nagyon kevés vízminőségi adat áll rendel-
kezésre az alsó pannóniai összletben tárolt vizek térbeli jellemzéséhez. 

A lokális víztartók alsó pannóniainál idősebb miocén üledékeinek vízösszetétele széles 
tartományban változik a koncessziós területen, attól függően, hogy e vizek mennyire vannak 
kapcsolatban a térrész regionális áramlási rendszerével, és jellemzően 10000–38000 mg/l ösz-
szes oldottanyag-tartalommal rendelkeznek. E felszín alatti vizek nátrium-kloridos jellegűek 
elsősorban a terület D-i részén, és nátrium-kloridos-hidrogén-karbonátos jellegűek a terület 
többi részén. Nagykőrös térségében a vizek szulfáttartalma is jelentős, elérve a 4000–
4500 mg/l értéket és helyenként a NaClHCO3SO4-os jelleget. E képződményekben tárolt vi-
zekre nagy ammónium tartalom (több tíz mg/l, helyenként akár több száz mg/l) jellemző. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy viszonylag kevés vízkémiai adat áll rendelkezésre e képződmények 
jellemzésére, ami a bizonytalanság mértékét növeli. 

A mezozoos képződmények vizeit három csoportra bonthatjuk. A kréta mészkövekben tá-
rolt vizek általában nagy oldottanyag-tartalommal (30 000–38 500 mg/l) jellemezhetőek, mely 
elzárt víztartóra utal. Az ennél valamivel hígabb, általában 15 000–25 000 mg/l összes 
oldottanyag-tartalmú vizek elsősorban jura rétegeket is megnyitó fúrásokban jellemzőek. A 
sekélyebb, 600–850 méter felszín alatti mélységben feltárt karbonátos kifejlődésű képződmé-
nyekben tárolt vizek kisebb (6000–8000 mg/l) összes oldottanyag-tartalommal jellemezhető-
ek. Utóbbiak főbb ionkoncentrációira körülbelül 1900–3000 mg/l Na+, 2800–4500 mg/l Cl- és 
300–1000 mg/l HCO3

- tartalom, míg a regionális áramlástól elzárt vizekre átlagosan 10 000–
13 000 mg/l Na+, 12 000–18 000 mg/l Cl- és 7000–8000 mg/l HCO3

- tartalom jellemző. A 
vizek NaCl-os, NaClHCO3-os jellegűek, míg a vulkanitokban feltárt vizek NaHCO3Cl-os jel-
legűek. A triász–jura homokkövekben tárolt vizek szulfáttartalma elérheti a 4000 mg/l értéket 
is és NaClSO4-os jellegűek. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a paleozoos aljzat vizei NaCl-os, NaClHCO3-os jelle-
gűek, jellemzően 30 000–38 000 mg/l oldottanyag-tartalommal (Na+: kb. 7000–12 000 mg/l, 
Cl-: kb. 9000–16 000 mg/l, HCO3

-: kb. 10 000–14 000 mg/l). Az agyagkövekben, aleuritban 
tárolt vizek szulfáttartalma nagyon nagy, elérheti akár a 9000 mg/l értéket is. A vizek ammó-
nium tartalma szintén jelentős, több tíz, akár 100 mg/l nagyságrendű. 
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A 2500 méter alatti képződményeket nem tárta fel vízkémiai adatokkal rendelkező kút. 
 
A koncessziós terület felszín alatti vizei főbb vízminőségi paramétereinek mélység szerin-

ti alakulását a 12. ábra mutatja be. A mélység növekedésével nő a víz összes oldottanyag-
tartalma a felszíntől számított kb. 1200 méteres mélységig, mely után számottevő változást ez 
az érték nem mutat. Éles vízminőségi változás nem tapasztalható, NaHCO3-os, NaClHCO3-os 
és NaCl-os összetételű vizek jellemzőek a térség felszín alatti vizeire. 

 

12. ábra: A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a koncesz-

sziós terület felszín alatti vizeiben 
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1.3.5. Hidrodinamikai rendszerek, nyomásállapot, geotermikus viszonyok 

A Kecskemét koncessziós területet is érintően, illetve annak szűkebb-tágabb környezeté-
ben számos földtani és szénhidrogén-kutatási munka ismert, melyek eredményeire támasz-
kodhatunk (a terület szempontjából legjelentősebb, már visszaadott szénhidrogén-kutatási 
területek fontosabb adatait az 1.3.6.1. fejezet, a 6. táblázat adja meg, az általuk lefedett terüle-
tet pedig a 17. ábra mutatja). 

A Kecskemét koncessziós terület északi részére és környezetére, Kecskemét környékére 
készített nyomás–mélység eloszlást mutat be a 13. ábra ALMÁSI (2001) munkája nyomán (a 
vonatkozási területet a 17. ábra mutatja be). –1100 mBf fölött állnak csak rendelkezésre itt 
adatok. Eszerint a hidrosztatikus nyomásnál kissé alacsonyabb gradiens (9,5525 MPa/km) 
jellemző a vizsgált mélységtartományra (a 9,8067 MPa/km gradiensű hidrosztatikus 
nyomásgradienst szaggatott fekete vonal jelzi). 

Kecskemét környékére készített hőmérséklet–mélység eloszlás alapján a (Nagyalföldi 
Formációból és középső miocén képződményekből származó hőmérséklet adatok) 48˚C/km a 
jellemző geotermikus gradiens (a kék vonal az Alföld területére jellemzőnek tartott 50˚C/km 
gradienst jelzi, ALMÁSI 2001, 14. ábra). 

A kutatási területtől északra futó közel Ny–K-i irányú nyomás–mélység, illetve hőmérsék-
let–mélység szelvényt mutat be a 15. ábra, illetve a 16. ábra ALMÁSI (2001) nyomán (a szel-
vény nyomvonalát a 17. ábra mutatja be). A szelvény 110 km környéki szakasza ad informá-
ciót a koncessziós terület tágabb környezetéről. 

 
A területet érintő szénhidrogén-kutatási zárójelentések adatai alapján képet kaphatunk a 

tágabb környezet hidrogeológiai, geotermikus viszonyairól is. Kecskemét környezetében két 
nagy, egymástól független hévíztároló rendszert különböztet meg GYARMATI et al. (2000): 

 Aljzati repedezett tárolók a velük egy hidrodinamikai kapcsolatban lévő miocénnel 
 Felső pannóniai tároló képződmények. 

A szerzők megállapítása szerint a területen a prekambriumi metamorfitoktól a felső kréta 
repedezett márgákig bármelyik képződmény lehet jó víztároló, ahol hasadékok, repedések 
révén jelentős másodlagos porozitás alakul ki. Kiemelkedőek a mezozoos karbonátok, ame-
lyek legnagyobb víztározó képességgel rendelkezhetnek. Az aljzati képződményekre települ-
ve, azokkal egy hidrodinamikai rendszert alkotva a miocén összlet is lehet lehet jó hévíztáro-
ló, amennyiben elsődleges porozitása kielégítő, illetve másodlagos porozitással is rendelkezik. 
Mind az aljzati, mind a miocén hévíztárolókra jellemző a magas oldott sótartalom, általában 
10 000 mg/l feletti NaCl tartalom, magas az oldott gáztartalom is. A vízkörforgalom szem-
pontjából az aljzati és az ezzel kapcsolatos miocén tároló rendszerek zártnak minősíthetők, 
vízutánpótolódásuk nincs. A hidrodinamikai zárást részben a tektonikai elemek biztosítják 
hosszútávon. Erőteljesebb tektonikai mozgások során időszakosan tektonikai síkok, elemek 
mentén hidrodinamikai kapcsolat létrejöhet más aljzati tárolók felé, ritkábban pannóniai re-
zervoárok felé, de általában rövid időn belül megszűnik. Másrészt az alsó pannóniai agyag-
márgák, márgák a felső pannóniai felé jó és biztos zárást biztosítanak (GYARMATI et al. 2000). 

A pannóniai összletben az alsó pannóniai homokkövek alárendeltek, ipari értékkel nem 
bírnak. A felső pannóniai homokövek jelentős hévízkészletet tárolnak viszonylag alacsony 
oldott sótartalommal (2000 mg/l), a hévíz hőmérséklete azonban a kisebb mélységéhez iga-
zodva korlátozott. A vízforgalom szempontjából a részleges, illetve csökkentett 
vízutánpótlódású tárolók közé sorolhatók. Vízutánpótlódás a felszín felől van elsősorban, az 
aljzati, miocén tárolókkal való kapcsolat csak (főként) tektonikai elemek mentén, időszakos 
jelleggel várható (GYARMATI et al. 2000). 
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13. ábra: A nyomás mélység függése (P(z) függvény) Kecskemét környezetére 

(ALMÁSI 2001) 
Az adatok származási helyét a 17. ábra mutatja be (világoskék négyzet). 

Függőleges tengelyen a felszín alatti mélység (mBf), vízszintes tengelyen a rétegnyomás (MPa). 
Szaggatott vonal a hidrosztatikus nyomás (9,8067 MPa/km gradienssel), folyamatos vonal a Nagyalföldi F., 

illetve a középső  miocén vízadók dinamikus gradiens vonala. 
A pontszerű szimbólumok az egyes mért adatok: rombusz – meghatározatlan formáció, stabilizált vízszint 

adat, háromszög – Nagyalföldi Vízadó, kör – Algyői vízadó, x – Szolnoki vízadó, kereszt – Endrődi vízlassító, 
négyzet – középső miocén, illetve preneogén vízadók 
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14. ábra: A hőmérséklet mélység függése (T(z) függvény) Kecskemét környezetére 

(ALMÁSI 2001) 
Az adatok származási helyét a 17. ábra mutatja be (világoskék négyzet). 

Függőleges tengelyen a mélység (m), vízszintes tengelyen a hőmérséklet (°C), kereszt – fúrásokban megha-
tározott hőmérséklet adatok. 

Kék vonal a teljes vizsgált tartományra jellemző geotermikus gradiens (50°C/km), a felső 1200 méterre jellemző 
gradiens 46°C/km, az 1500 méter alatti tartományra 55°C/km jellemző. Upward flow – feláramlás 
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         koncessziós terület környezete 
ÉNy            _________ DK 

 

15. ábra: Hidraulikus emelési (potenciometrikus) magasság–mélység szelvény 

(ALMÁSI 2001) 
A szelvény nyomvonalát a 17. ábra mutatja be (lila vonal). A vízszintes tengelyen a távolság (a koncessziós 

terület kb. a 85–105 km közti szakaszra vetíthető), a függőleges tengelyen a tengerszint alatti mélység. A nyilak a 
feltételezett áramlási irányokat jelzik a szelvény síkjában, izovonalértékek – hidraulikus emelési 

(potenciometrikus) magasság3 (m), piros szimbólumok a szénhidrogén-felhalmozódások, fehér – neogén vízadó, 
szürke – neogén vízrekesztő, szürke mészkőszimbólum– preneogén aljzat (vízadó) 

        koncessziós terület környezete 
            ÉNy               _________    DK 

 

16. ábra: Hőmérséklet–mélység szelvény 

(ALMÁSI 2001) 
A szelvény nyomvonalát a 17. ábra (lila vonal) mutatja be 

Kék izovonalak – hőmérséklet (°C), a többi jelölés megegyezik a 15. ábra jelkulcsával 

                                                 
3 Potenciometrikus magasság: h=p/(ρ/g)+z [m], ahol p – folyadék nyomása az adott ponton [Pa], ρ – folyadék sűrűsége 

[pl. tiszta víz szoba hőmérsékleten kb. 10000 kg/m3], g – gravitációs gyorsulás [9,8067 m/s2] (MARTON 2009) 
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A már a koncessziós területen kívül eső Nagykőrös–Kálmánhegy környéki fúrások triász 

dolomitból felszálló hévíztermelést adtak (NkK–3, –4, –54). Az NkK–5 fúrásban 
1260 métertől az 1301 méteres talpig alsó pannóniai alatt közvetlenül harántolta a triász do-
lomitot. A 2. sz. rétegvizsgálat 1261–1264 m közt a dolomit tetőrészéből 192 m3/nap felszálló 
sós rétegvíz termelést adott, NaCl 15 100 mg/l, a kifolyóvíz hőmérséklete 57˚C volt. A már a 
koncessziós területen kívül eső NkU–105 kút alsó pannóniai alatt 1155 méterben badeni kong-
lomerátum összletet harántolt és teljes iszapveszteség miatt ebben is állt le 1194 méterben. Az 
iszapveszteség talpközeli aljzati tárolót jelez, mely a kút környékén alsó kréta repedezett 
mészkő lehet. 1175–1194 m közti miocén konglomerátum nyitott szakaszból 439 m3/nap sós 
rétegvizet termelt CO2 gáznyomokkal, a kifolyóvíz hőmérséklet 66˚C, NaCl 18 100 mg/l, 
GVV6 13,49 m3/m3. A hozam- és nyomásemelkedés mérés, valamint mélységi mintavételezés 
alapján a réteghőmérséklet 1165 méterben 80˚C volt, a számított geotermikus gradiens 
60,2˚C/km, a statikus rétegnyomás 1165 méterben 111,6 bar, a megkutatottság sugara 
2,33 km. A felső pannóniai képződményekből felszálló termelést adott a már a koncessziós 
területen kívül eső NkK–4, –5 fúrás, dugattyúzással, kompresszorozással Kecskemét Ny, 
Nagykőrös térségében több kútból nyertek 100 m3/nap hozamot elérő vízmennyiséget. A 
NkK–5 fúrást kúttá kiképezve átadták a Nagykőrösi Tanácsnak, a szintén pannóniai homok-
kőre kiképzett KecsNy–1 fúrást pedig a Kecskeméti Tanácsnak adták át hasznosításra 
(GYARMATI et al. 2000). 

További geotermikus adatok, információk találhatók a 2.1. fejezetben. 

1.3.6. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.3.6.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén (CH)-kutatás (MBFH JELENTÉSTÁR). A terület 
szempontjából legjelentősebb, már visszaadott területek fontosabb adatait a 6. táblázat adja 
meg, az általuk lefedett területet pedig a 17. ábra jeleníti meg térképen (MBFH BÁNYÁSZAT). 

6. táblázat: Korábbi szénhidrogén-kutatási területek a Kecskemét területre 

Név / időszak Engedélyes 
Zárójelentés, fontosabb do-
kumentáció az FGBA*-ban 

Megjegyzés 

Nagykőrös-Kecskemét 
–1974 

OKGT T.8970 
 

70. Bugac-Észak 
–1999 

OKGT/MOL T.20125 
Koncessziós területtől délre az 

5 km-es környezetben 
81. Kecskemét 
1996–2000 

MOL T.20115 
Koncessziós terület szinte 

teljes területét lefedő 

104. Cegléd 
1999–2010 

MOL 
T.22109 
T.20332 
T.20908 

Koncessziós terület nagy ré-
szét lefedő 

Kiskunság-Tápió 
2003–2008 

TXM  
Koncessziós terület kis részén 

Tisza 
2001–2010 

TXM  
Koncessziós területtől délre 

*MBFH Magyar Állami Földtani, Geofizikai, Bányászati Adattár 
 

                                                 
4 NkK–3 – FGBA dokumentáció: 658/45mf, NkK–4 – 658/46mf, NkK–5 – 658/47mf 
5 NkÚ–10 – FGBA dokumentáció: 658/60mf 
6 GVV – gáz-víz viszony (m3/m3) 
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17. ábra: Korábbi szénhidrogén-kutatási területek a területen és környezetében 

(MBFH BÁNYÁSZAT, ALMÁSI 2001) 
 
A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek adatait a 30. táblázat adja meg (MBFH 

BÁNYÁSZAT, 2012.07. havi állapot, 4. melléklet). 

1.3.6.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük az egyes geotermikus koncessziós területekhez potenciálisan rendelkezésre 
álló földtani, geofizikai, fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Magyar Állami Földtani, 
Geofizikai és Bányászati Adattárában (FGBA). A földtani kutatás szempontjából legfonto-
sabb jelentéseket a 7. táblázat listázza. 

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

7. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a Kecskemét területre 
MBFH 
adattári 
szám 

Szerzők Jelentés címe Engedélyes 

T.20115 
GYARMATI JÁNOS, TÖRÖK 

VILMOSNÉ, TÓTHNÉ MEDVEI 

ZSUZSA 2000 

Kecskemét 81. sz. terület szénhidrogén kutatási 
zárójelentése. 

MOL 

T.20332 
BOKOR CSABA, GYARMATI JÁNOS 

1999 
Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem Ceg-
léd 104/A,B,C,D,E. számú területre. 

MOL 

T.20908 
TORMÁSSY ISTVÁN, SZILÁGYI 

IMRE 2003 

104. Cegléd kutatási terület. Helyzetjelentés és 
kutatási engedélymeghosszabbítási kérelem (szén-
hidrogén) 

MOL 

T.22109 
HATALYÁK PÉTER, KOVÁCS 

ÁKOS, ZSUPPÁN GYULA2010 

Zárójelentés a 104. Cegléd kutatási területen vég-
zett szénhidrogén-kutatási tevékenységről. (geofi-
zika) 

MOL 
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MBFH 
adattári 
szám 

Szerzők Jelentés címe Engedélyes 

T.20125 
GYARMATI JÁNOS, HÁMOR NÁN-

DOR 2000 

Bugac 70.sz. terület szénhidrogénkutatási záróje-
lentése (Orgovány) +Szőts András (MGSZ, 2000) 
szakvéleménye. 

MOL 

T.8970 
4/a/2641 
8970 

VÖLGYI LÁSZLÓ, TRÓCSÁNYI 

GÁBOR, GAJDOS ISTVÁN, PAP 

SÁNDOR,, KISS LÁSZLÓ, SUBA 

SÁNDOR, KRISTÓF MIKLÓS, ASZ-

TALOS JÓZSEF 1974 

Nagykörös-Kecskemét környéki kőolaj- és föld-
gázkutatás zárójelentése 

OKGT 

 
Az MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (FGBA) a területről 

rendelkezésre álló jelentéseket is számba vettük (MBFH JELENTÉSTÁR, MBFH GEOLÓGIAI 

MEGKUTATOTTSÁG). A dokumentumokat, jelentéseket két csoportba soroltuk: szénhidrogén-
kutatás, geotermia–mélykutatás, illetve az érzékenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcso-
lódó anyagokat külön táblázatba gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve (8. 
függelék és a 9. függelék). 

1.3.6.3. Fúrások 

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

SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA, MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS, MFA, 
KÚTKATASZTER, HÉVÍZKÚTKATASZTER). 

A Kecskemét területen 11 db 1500 méteres mélységet elért fúrás található (MFGI EGYSÉ-

GES FÚRÁSI ADATBÁZIS, 8. táblázat, 3. melléklet). 27 db pretercier aljzatot elért fúrás esik a 
területre (9. táblázat). 

8. táblázat: A 1500 méteres mélységet elért fúrások a Kecskemét területen (MFGI) 

FRS_ID Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Dátum 

76103 Kecskemét Kecs.Ny–1 696 117,5 173 614,2 117,45 2157 1963 
76106 Kecskemét Kecs.D–2 704 608,3 169 516,7 111,03 1605 1976 
76107 Kecskemét Kecs.D–3 701 241,3 167 951,2 116,46 1700 1976 
76108 Kecskemét Kecs.D–4 694 012,5 169 816,0 121,86 1635 1977 
76902 Kecskemét B–784 696 117,5 173 614,2 117,45 2157 1963 
98853 Nagykőrös NkÚ–1 698 260,6 179 255,8 123,00 1655 1980 
98854 Nagykőrös NkÚ–2 702 072,0 181 467,5 126,23 1501 1981 
98856 Nagykőrös NkÚ–4 704 394,8 183 567,5 121,67 1500 1980 
98858 Nagykőrös NkÚ–6 704 828,1 182 389,2 119,69 1500 1981 

110449 Orgovány Org–2 687 069,7 158 754,7 109,23 2100 1982 
129732 Szarvas K–106 711 500,0 173 600,0 83,90 2930 1975 

 

9. táblázat: A pretercier aljzatú fúrások a Kecskemét területen (MFGI) 

Frs_id Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Dátum 

Pretercier* 

68657 Izsák Iz–1 681 069,3 167 248,40 110,53 1390 1959 iK3 
76099 Kecskemét Kecs–1 704 858,5 173 363,21 111,92 1180 1960 mC1 
76100 Kecskemét Kecs–2 706 549,3 174 028,89 109,85 1167 1960 Paleozoikum 
76102 Kecskemét Kecs–4 705 303,5 174 798,37 111,92 1145 1961 Paleozoikum 

76104 Kecskemét 
Kecs.Ny–
2 

692 299,4 170 163,08 123,1 1183 1963 
Paleozoikum 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 38 

Frs_id Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Dátum 

Pretercier* 

76106 Kecskemét Kecs.D–2 704 608,3 169 516,67 111,03 1605 1976 Paleozoikum 
76107 Kecskemét Kecs.D–3 701 241,3 167 951,19 116,46 1700 1976 kJ3 
76108 Kecskemét Kecs.D–4 694 012,5 169 816,01 121,86 1635 1977 Prekambrium 
76110 Kecskemét Kecs.D–6 707 732,0 170 997,52 109,55 1340 1977 Prekambrium 
98823 Nagykőrös Nk–1 707 821,7 179 002,83 118,5 1073 1957 óJ2 
98826 Nagykőrös Nk–4 704 210,4 182 450,01 122,55 1422 1958 Paleozoikum 
98828 Nagykőrös Nk–6 703 111,1 182 814,36 124,66 1299 1958 Paleozoikum 
98835 Nagykőrös Nk–13 703 606,8 182 535,06 123,58 1193 1959 Perm 
98836 Nagykőrös Nk–14 703 567,6 181 690,90 121,58 1222 1959 Perm 
98837 Nagykőrös Nk–15 703 628,0 181 499,94 121,01 1194 1960 Perm? 
98838 Nagykőrös Nk–16 704 947,59 180 887,82 121,81 1490 1960  
98839 Nagykőrös Nk–17 703 459,1 182 557,63 124,8 1197 1960 Perm 
98840 Nagykőrös Nk–18 708 175,2 177 498,47 115,3 1326 1960 hvK1 
98842 Nagykőrös Nk–20 703 725,2 182 691,38 120,78 1177 1963 Perm 
98843 Nagykőrös Nk–21 703 610,1 181 870,98 124,94 1195 1963 Perm? 
98851 Nagykőrös NkD–1 705 690,1 174 340,03 111,83 1127,5 1959 Paleozoikum 
98854 Nagykőrös NkÚ–2 702 072,0 181 467,45 126,23 1501 1981 Karbon 
98855 Nagykőrös NkÚ–3 705 485,3 183 293,01 120,02 1350 1980 Perm 
98856 Nagykőrös NkÚ–4 704 394,8 183 567,51 121,67 1500 1980 Karbon 
98857 Nagykőrös NkÚ–5 705 465,9 182 072,97 119,39 1380 1980 pT2 
98858 Nagykőrös NkÚ–6 704 828,1 182 389,16 119,69 1500 1981 jT1 

110449 Orgovány Org–2 687 069,7 158 754,69 109,23 2100 1982 Mezozoikum 
129732 Szarvas K–106 711 500,0 173 600,00 83,90 2930 1975 Ópaleozoikum 

*Első pretercier réteg: iK3 – Izsáki Márga F., hvK1 – Hidasivölgyi Márga F., kJ3 – Kisújbányai Mészkő F., óJ2 
– Óbányai Mészkő F., pT2 – Patacsi Aleurolit F., jT1 – Jakabhegyi Homokkő F., mC1 – Mórágyi Gránit F. 
 

Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA szerint a területre 42 fúrás 
esik (10. táblázat). Ahol a fúrásokról dokumentáció az MBFH adattárában (FGBA) elérhető, 
ott a 10. táblázat utolsó oszlopában megadott azonosító jelzi azt. 

 

10. táblázat: Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSa szerint a Kecs-
kemét területre eső fúrások 

Település 
MBFH 

azonositó 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység

(m) 
Dátum 

MBFH  
dokumentáció 

Ágasegyháza Iz–1 681 069,04 167 247,76 109,84 1390 1959 343/5mf 
Kecskemét Kecs–1 704 858,26 173 362,66 111,24 1180 1960 394/35mf 
Kecskemét Kecs–2 706 549,08 174 028,35 109,17 1167 1960 394/36mf 
Kecskemét Kecs–3 706 400,90 175 295,57 110,70 1150 1960 394/37mf 
Kecskemét Kecs–4 705 303,23 174 797,83 111,24 1145 1961 394/38mf 
Városföld Kecs–D–2 704 608,12 169 516,10 110,35 1605 1976 394/42mf 
Kecskemét Kecs–D–3 701 241,11 167 950,60 115,78 1700 1976 394/43mf 
Kecskemét Kecs–D–4 694 012,22 169 815,41 121,18 1635 1977 394/44mf 
Kecskemét Kecs–D–6 707 731,74 170 996,97 108,87 1340 1977 394/46mf 

Kecskemét Kecs–Ny–1 696 117,27 173 613,61 116,77 2157 1963 
394/39mf, 

T.1225, 1426 

Kecskemét Kecs–Ny–2 692 299,15 170 162,48 122,42 1183 1963 
394/40mf, 

T.1426 
Kecskemét Nk–1 707 821,41 179 002,32 117,82 1073 1957 658/23mf 
Nagykőrös Nk–2 704 543,50 181 693,49 122,98 1066,5 1957 658/24mf 
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Település 
MBFH 

azonositó 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység

(m) 
Dátum 

MBFH  
dokumentáció 

Nagykőrös Nk–3 703 470,68 181 998,74 124,97 1300 1957 658/25mf 
Nagykőrös Nk–4 704 217,17 182 449,50 121,87 1422 1958 658/26mf 
Nagykőrös Nk–5 703 878,10 181 143,13 123,41 1118 1958 658/27mf 
Nagykőrös Nk–6 703 110,81 182 813,85 123,98 1299 1958 658/28mf 
Nagykőrös Nk–7 703 384,38 181 363,63 122,06 1412 1958 658/29mf 
Nagykőrös Nk–8 703 311,93 181 733,92 124,12 1235 1958 658/30mf 
Nagykőrös Nk–9 703 172,28 181 998,07 124,30 1200 1959 658/31mf 
Nagykőrös Nk–10 703 298,26 182 233,8 124,61 1205 1959 658/32mf 
Nagykőrös Nk–11 703 762,20 181 916,75 123,86 1076,5 1959 658/33mf 
Nagykőrös Nk–12 703 581,38 182 225,24 124,27 1200 1959 658/34mf 
Nagykőrös Nk–13 703 606,57 182 534,55 122,90 1193 1959 658/35mf 
Nagykőrös Nk–14 703 567,34 181 690,39 120,90 1222 1959 658/36mf 
Nagykőrös Nk–15 703 627,74 181 499,43 120,33 1194 1960 658/37mf 
Nagykőrös Nk–16 704 947,59 180 887,82 121,81 1490 1960 658/38mf 
Nagykőrös Nk–17 703 458,87 182 557,12 124,12 1197 1960 658/39mf 
Kecskemét Nk–18 708 175,00 177 497,95 114,62 1326 1960 658/40mf 
Nagykőrös Nk–20 703 724,90 182 690,88 120,10 1177 1963 658/41mf 
Nagykőrös Nk–21 703 609,80 181 870,47 124,26 1195 1963 658/42mf 
Kecskemét Nk–D–1 705 689,83 174 339,49 111,15 1127,5 1959 658/50mf 
Kecskemét Nk–Ú–1 698 260,35 179 255,30 122,32 1655 1980 658/55mf 
Nagykőrös Nk–Ú–2 702 071,71 181 466,93 125,55 1501 1981 658/51mf 
Nagykőrös Nk–Ú–3 705 485,00 183 292,51 119,34 1350 1980 658/52mf 
Nagykőrös Nk–Ú–4 704 394,56 183 567,01 120,99 1500 1980 658/53mf 
Nagykőrös Nk–Ú–5 705 465,60 182 072,47 118,71 1380 1980 658/54mf 
Nagykőrös Nk–Ú–6 704 827,81 182 388,65 119,01 1500 1981 658/56mf 
Orgovány Org–2 687 069,44 158 754,02 108,55 2100 1982 2076/4mf 

Izsák Iz–4 685 886,26 170 813,82 113,86 900 2005 
T.21435 
(VSP) 

T.22109 

Nagykőrös Nk–D–2 706 157,18 177 472,55 114,25 756 2007 
T.21823 
(VSP) 

T.22109 
 
Az MBFH adattárában (FGBA) egyetlen fúrás kútkönyve sem érhető el digitális formá-

ban. 

1.3.6.4. 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 adatok az ELGI geofizikai felmértségi adatbázi-
saiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve szeizmokarotázs) az 
MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07.) kerültek leválogatásra. 

A geofizikai felmértséget az 5. melléklet mutatja be. 
A geofizikai felmértséget számszerűen a 6. függelék adja meg. 
A területen 3D szeizmikus mérés nem volt. 
57 db különböző időben mért 2D szeizmikus szelvény található a területen közel egyenle-

tes eloszlásban. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait az 5. függelék listázza. 
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Az MBFH adattárban (FGBA) jelenleg 5 szeizmikus szelvényhez található digitális adat a 
feldolgozáshoz kapcsolódóan. 

2 db VSP mérés jelentése érhető el az adattárban, szeizmokarotázs mérést a területen 5, a 
környezetben további 12 fúrásban végeztek, ezek adata azonban a FGBA-ban nem érhető el 
(11. táblázat). 

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

Fúrás Jel Engedélyes 
Mérés-
típus 

EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum 
Adattári 
azonosító 

Izsák–4 IZ–4 MOL Rt. VSP 685 886 170 814 114,5 2005 
papír: 
T.21435 

Nagykőrös–
D–2 

Nk–D–2 MOL Rt. VSP 706 157 177 473 114,3 2007 
papír: 
T.21823 

Izsák–1 IZ–1   
Szeizmo-
karotázs 

681 069 167 248 110,5     

Kecske-
mét–1 

KECS–1   
Szeizmo-
karotázs 

704 858 173 363 111,9     

Nagykőrös–
16 

NK–16   
Szeizmo-
karotázs 

704 948 180 888 122,5     

Nagykőrös–
4 

NK–4   
Szeizmo-
karotázs 

704 210 182 450 122,6     

Orgovány–
2 

ORG–2   
Szeizmo-
karotázs 

687 070 158 755 109,2     

Jakab-
szállás–1 

JAK–1   
Szeizmo-
karotázs 

692 433 158 729 111,9     

Cegléd–4 CE–4   
Szeizmo-
karotázs 

707 038 192 834 111,5     

Kerekegy-
háza–1 

KE–1   
Szeizmo-
karotázs 

679 632 181 984 116,6     

Kerekegy-
háza–4 

KE–4   
Szeizmo-
karotázs 

680 861 185 268 118,2     

Kerekegy-
háza–8/a 

KE–8A   
Szeizmo-
karotázs 

686 702 183 047 131,2     

Kunszállás–
1 

KUNSZ–1   
Szeizmo-
karotázs 

700 554 158 937 113,1     

Nagykőrös–
Hangács–1 

NKH–1   
Szeizmo-
karotázs 

709 757 182 912 117,5     

Nagykőrös–
Kálmán-
hegy–3 

NKK–3   
Szeizmo-
karotázs 

706 446 185 340 116,6     

Orgovány–
1 

ORG–1   
Szeizmo-
karotázs 

682 512 152 836 111,4     

Páhi–K–1 PÁHI–K–1   
Szeizmo-
karotázs 

677 922 153 610 105,3     

Táborfal-
va–1 

TF–1   
Szeizmo-
karotázs 

685 476 192 804 135,8     

Törtel–11 TÖ–11   
Szeizmo-
karotázs 

712 354 192 005 106,6     

A dőlt betűvel szedett fúrások a koncessziós terület 5 km-es környezetben találhatók 
 

Az összes 1500 méteres mélységet elérő, illetve pretercier aljzatot harántolt fúrásban vé-
geztek mélyfúrás-geofizikai mérést. 

Az MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában 3 fúrás esik a koncessziós területre és to-
vábbi 6 db az 5 km-es környezetbe (12. táblázat). 
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12. táblázat: Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a terüle-
ten és 5 km-es környezetében (ELGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Log 

szám 
Dátum Terület 

Orgovány Orgovány–2 687 069 158 754 109 1200 2 1982 
Koncessziós 

területen 

Kecskemét K–D–2 704 608 169 517 111 1600 9 1976 
Koncessziós 

területen 

Kecskemét Kecs–D–6 707 732 170 998 109,5 1340 12 1977 
Koncessziós 

területen 
Kerekegy-
háza 

Kerekegyhá-
za–3 

679160 179096 111 400 12  
5 km-es környe-

zetben 
Kerekegyhá-
za 

Kerekegyhá-
za–3 

679 160 179 096 110,99 401 2 1974 
5 km-es környe-

zetben 

Bugac BUG–4 698 681 153 978 115 1950 9 1972 
5 km-es környe-

zetben 

Izsák B–1273 675 329 164 429 101,6 400,5 8  
5 km-es környe-

zetben 

Kunszállás Kunsz–2 700 068 156 611 112,2 1800 8 1972 
5 km-es környe-

zetben 

Nyárlőrinc NY–1 713 012 169 649 106 800 13 1976 
5 km-es környe-

zetben 
A dőlt betűvel szedett fúrások a koncessziós terület 5 km-es környezetben találhatók 
 

21 db magnetotellurikus (MT) mérési pont esik a területre. 
A gravitációs mérések sűrűsége nagy, a pontsűrűség az országos átlag feletti (5 pont/km2). 
31 db nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) esik a területre. 
A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS és GULYÁS (2006), a 

tellurikus vezetőképesség-térképet MADARASI és VARGA (2000) mutatja be. 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 42 

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

érintő felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, 
a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása (kitermelt víz 

mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbázis 
védőterületek és védőidomok megadása (MFGI, NeKI) 

Az alábbi fejezet a vízgyűjtőgazdálkodási terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű 
anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (ez a 
legfrissebb hivatalos állomány, a felszíni és felszín alatti vizek Víz Keretirányelv (VKI) sze-
rinti értékelése). 

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

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A koncessziós terület nyugati része a Duna, a keleti a Tisza részvízgyűjtő egységhez tar-
tozik. A terület 3 vízgyűjtő alegységet érint, nyugaton a Duna-völgyi-főcsatornát (1–10), kele-
ten–északkeleten a Nagykőrösi-homokhátat (2–12), a terület középső és keleti része az Alsó-
Tisza jobb partot (2–20). A terület síkvidéki meszes vízfolyásai természetes és mesterséges 
csatornák és vízfolyások – harmaduk módosított –, amelyeket a 13. táblázat tartalmaz. Állóvíz 
víztest nem esik a területre, nagyobb kiterjedésű, sekély tavak (átlagmélység kevesebb, mint 1 
m) és vizes élőhelyek közül 24 természetes tó (pl.: Kondor-tó, Szappanos-szék, Palóc-tó, Zsí-
ros-szék), 12 vizes élőhely (pl.: Ágasegyházi-rét, Fülöpházi Hosszú-rét, Orgoványi-rét), 
5 tározó és 2 bányató van. A terület befoglalójának nyugati peremét részben érinti a víztest 
szintű Kolon-tó. 

A 13. táblázat mutatja be a területen lévő vízfolyás víztesteket. 

13. táblázat: A területen lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Vízgyűjtő alegység 
Alpár–Nyárlőrinci-csatorna AEP265 módosított 2–20 
Csukás-éri-főcsatorna felső AEP406 módosított 2–20 
Félegyházi-vízfolyás AEP479 módosított 2–20 
I. övcsatorna (Kurjantói) AEP605 mesterséges 1–10 
II. övcsatorna (Kisiszáki) AEP607 mesterséges 1–10 
III. övcsatorna (Kolontói) AEP608 mesterséges 1–10 
Kőrös-ér AEP719 módosított 2–12 
Kővágó-éri-csatorna AEP723 módosított 2–20 
Kurjantó–Kondortói-összekötő-
csatorna 

AEP732 mesterséges 1–10 

Peitsik-csatorna AEP878 módosított 2–12 
XVIII/a-csatorna AEQ129 mesterséges 1–10 
XVII.-csatorna AEQ128 mesterséges 1–10 
XXIII.-csatorna AEQ132 mesterséges 1–10 
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18. ábra: A felszíni vízhasználat és a felszíni vízgyűjtő alegységek 

1.4.1.2. A felszín alatti víztestek 

A kijelölt terület regionális beszivárgási terület. Az érintett sekély porózus víztestek a fel-
szín alatti tér felső 20–40 m-ét, a porózus víztestek a hideg vagy langyos vizet adó (<30°C) 
rétegeket reprezentálják. Ezek nyugaton a Duna–Tisza közi hátság–Duna-vízgyűjtő északi 
rész (sp.1.14.1, p.1.14.1), keleten pedig a Duna–Tisza közi hátság–Tisza-vízgyűjtő északi rész 
(sp.2.10.1, p.2.10.1). További, a terület befoglalóját érintő sekély és porózus víztestek: dél-
nyugaton a Duna–Tisza közi hátság–Duna-vízgyűjtő déli rész (sp.1.15.1, p.1.15.1), keleten a 
Duna–Tisza közi hátság–Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2, p.2.10.2) és a Duna–Tisza közi hát-
ság–Tisza-vízgyűjtő déli rész (sp.2.11.1, p.2.11.1) kis részben délen. (14. táblázat, 19. ábra és 
24. ábra). 

A 30°C-nál melegebb érintett vízadók a területen a Nyugat-Alföld (pt.1.2), továbbá a kör-
nyezetében a Dél-Alföld (pt.2.1) porózus termál víztestek (25. ábra). 
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19. ábra: A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a sekély nyilvántartott kutak 
feltüntetésével 

14. táblázat: A területre és annak 5 km-es környezetére eső víztestek 

A víztest neve Víztest azonosító Terület 
Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő északi rész  sp.1.14.1 területen 
Duna-Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő északi rész sp.2.10.1 területen 
Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész  sp.1.15.1 5 km-es környezetben 
Duna-Tisza közi hátság – Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2 5 km-es környezetben 
Duna-Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő déli rész sp.2.11.1 5 km-es környezetben 
Duna -Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő északi rész  p.1.14.1 területen 
Duna-Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő északi rész p.2.10.1 területen 
Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész p.1.15.1 5 km-es környezetben 
Duna-Tisza közi hátság – Közép-Tisza-völgy p.2.10.2 5 km-es környezetben 
Duna-Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő déli rész p.2.11.1 5 km-es környezetben 
Nyugat-Alföd pt.1.2 területen 
Dél-Alföld pt.2.1 5 km-es környezetben 
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1.4.2. A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások 

1.4.2.1. A felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

Vízkivétel 
Nincs ivóvíz célú vagy „in situ” vízkivétel felszíni vizekből a koncessziós területen és 

környezetében. Egyéb célú vízkiemelés is csak két vízfolyáson történik a terület környezeté-
ben öntözésre és rekreációs célokra (15. táblázat). 

15. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Hasznosítás Érintett vízfo-
lyás, állóvíz 

Település 
Halastavi Öntözés Ipari Kommunális Rekreációs 

Félegyházi-
vízfolyás 

Kiskunfél-
egyháza 

    x 

Kőrös-ér Kocsér  x    
 

Védett területek 
Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és a rekreációs és/vagy horgászati célra kije-

lölt folyóvizek (16. táblázat). A területen kijelölt fürdővíz Kecskeméten a Névtelen-tó. Nyil-
vántartott horgászat a Csukásér-Nyárlőrinc összekötő-csatornán illetve a lajosmizsei Névte-
len-tavon engedélyezett a terület környezetében (19. ábra). 

16. táblázat: Rekreációs vízhasználat, kijelölt fürdőhelyek és érintett felszíni állóvíztes-
tek 

Település Név 
Felhasználás 

típusa 
Érintett felszíni víz Kockázat 

Kecskemét  
Szabadidő 

strand 
fürdőhely AIW097 Névtelen-tó  

Nyárlőrinc 

Csukásér-
Nyárlőrinc 
összekötői-

csatorna 

horgászat 
AEP408 Csukásér-

Nyárlőrinc összekötői-
csatorna 

diffúz szennyezés, 
hidromorfológiai kockázat 

Lajosmizse Névtelen 6112 horgászat AIT047 Névtelen-tó  
A vastag betűvel szedett kutak a koncessziós területen találhatók, a többi az 5 km-es környezetében. 
 

A koncessziós terület nyugati északnyugati része nitrátérzékeny, tápanyagérzékeny terület 
nincs. 

 
Víztesteken található, felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) 
A Kiskunsági Nemzeti Park területe. A Natura 2000 területek közösségi jelentőségű élő-

helyei (SCI) közül: Ágasegyháza–orgoványi rétek (HUKN20015), Fülöpházi homokbuckák 
(HUKN20011) – lokális FAVÖKO, buckaközi vizes élőhely, Nagynyíri-erdő (HUKN20006) 
– tölgyesek, Nagykőrösi pusztai tölgyesek (HUDI20035) déli különálló területe, a kijelölt 
terület határával érintkezik a Nyárlőrinci-erdő (HUKN20034). 

A koncessziós terület déli határvonalához közel esik Harkakötöny–kiskunmajsai homok-
buckák (HUKN20035) területe. A terület 5 km-es környezetében található még a Felső-
kiskunsági turjánvidék (HUKN20003), Jászkarajenői puszták (HUDI10004), Bócsa-bugaci 
homokpuszta (HUKN20024), Izsáki Kolon-tó (HUKN30003) valamint Gógány- és Kőrös-ér 
mente. Az 5 km-es területhatár érinti a Turjánvidék (HUDI20051), Csongrád-bokrosi Sós-tó 
(HUKN30001) valamint Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (HUKN10001) terü-
letét. 
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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 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 
 
Pontszerű szennyezőforrások 
A területet ellátó szennyvíztelepekről a tisztított szennyvizet vízfolyásokba vezetik 

(20. ábra, 17. táblázat), a bevezetések közül a kecskeméti, a kiskunfélegyházi és a nagykőrösi 
szennyvíztisztító kibocsátásának van jelentős hatása a befogadóra, a települési folyékony hul-
ladék elhelyezés hatása a felszín alatti víztestekre elhanyagolhatóak. 

17. táblázat: Kommunális szennyvízterhelés a koncessziós területen és környezetében 

Település Befogadó víztest neve Szennyvíztisztító telep neve 
Hatás a felszíni 

befogadóra 
Kecskemét Csukás-éri-főcsatorna Kecskemét – Szennyvíztisztító Telep jelentős 
Kiskunfélegyháza Félegyházi-vízfolyás Kiskunfélegyháza – Szennyvíztisztító Telep jelentős 
Lajosmizse XX. (Örkényi)-csatorna Lajosmizse – Szennyvíztisztító Telep nem jelentős 
Nagykőrös Kőrös-ér Nagykőrös – Szennyvíztisztító Telep jelentős 
Jakabszállás sp.1.14.1 Települési folyékony hulladék elhelyező elhanyagolható 
Kecskemét sp.2.10.1 Települési folyékony hulladék elhelyező elhanyagolható 
Lajosmizse sp.1.14.1 Települési folyékony hulladék elhelyező elhanyagolható 
Városföld sp.2.10.1 Települési folyékony hulladék elhelyező elhanyagolható 

 
A nem kommunális vízbevezetések közül élelmiszeripari és fémfeldolgozásból eredő 

szennyvízterhelés van, amelyek hatása nem jelentős a befogadóra. 

 

20. ábra: Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a koncessziós területen 
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A 21. ábra mutatja be a koncessziós területen történő hulladékgazdálkodást. Települési 

szilárd hulladéklerakó Kecskeméten és Kiskunhalason van, a kecskeméti szigetelése megfele-
lő. 

Számos illegális és települési hulladéklerakó került bezárásra 2009-ig. Veszélyes hulla-
déklerakó, hulladékégető nincs a területen. 

A 22. ábra mutatja be a szennyezett területeket, Kecskeméten szervetlen vegyület, szén-
hidrogén és fémszennyezés, Nagykőrösnél halogénezett szénhidrogén, Lajosmizsénél szén-
hidrogén szennyeződést tartanak nyilván. 

 

 

21. ábra: Hulladékgazdálkodás a koncessziós területen 

 
A területen szennyező ipari tevékenység az állattartáshoz, élelmiszeriparhoz, hulladék- és 

szennyvízkezeléshez, fémek és műanyagok felületkezeléséhez és a hőerőművekhez kapcsoló-
dik, legintenzívebben Kecskeméten (23. ábra). 
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22. ábra: Szennyezett területek a koncessziós területen 

 

23. ábra: Ipari létesítmények, káresemények a koncessziós területen 

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



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 49 

 
Diffúz szennyezőforrások 
Számos nagylétszámú állattartó telep van a területen és környezetében, ezek nitráttal és 

foszforral terhelik a környezetüket. Intenzív mezőgazdasági tevékenységből adódó 
nitrátterhelés Kerekegyháza és Városföld térségében van, települési nitrátterhelés is minden 
érintett településen előfordul. Foszforterhelés a mezőgazdasági területeken jelentkezik. 

1.4.2.2. Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 
Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 
A koncessziós területen és annak környezetében elhelyezkedő nyilvántartott víztermelő 

kutak többsége a porózus víztestekre szűrőzött, ivóvíz termelőkutak szűrőzött mélysége válto-
zatos, általában meghaladja a 100 m-t. Nyilvántartott, öntözésre használt kút nincs. 500 m-nél 
mélyebb szűrőzésű kutak kifolyóvíz-hőmérséklete meghaladja a 30 °C-t (pt.1.2 víztest), ezek 
a kutak részben megfigyelő kutak, részben ivóvíz, ipari célra, de főként fürdővíz célra termel-
nek. Energetikai célú termelés nem történik. A területen nagy mélységű, 2000 méter alatti 
szűrőzésű kút nincs. 

A koncessziós területen és környezetében lévő vízbázisokat a 18. táblázat tartalmazza. A 
felsorolt vízbázisok közül 2 ásványvíz célra termel, a többi ivóvízbázis. A 24 üzemelő ivóvíz-
bázis közül 6 sérülékeny, 2 bizonytalan sérülékenységű, 1 pedig tartalék ivóvízbázis. Az ivó-
vízbázisok többségénél a védőterületi határok jelenlegi szintje szakértők által becsült, egy 
esetben földhivatali védőterület is lehatárolásra került (Izsák–Ágasegyháza). A nem sérülé-
keny vízbázisoknál a védőidom számított, egy esetben annak földhivatali lehatárolása is meg-
van. A szigorúan vett koncessziós területen elhelyezkedő vízművek kútjai védett vízbázisból 
termelnek, sérülékeny, illetve távlati vízbázis a területileg illetékes KöTeViFe nyilvántartás-
ban nem szerepel. 

A 24. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víz termelőkutak védőterületeit ábrázolja. 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 50 

 

24. ábra: Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a porózus felszín alatti víztestek az 
érintett területen 

18. táblázat: Terület felszín alatti ivóvízbázisai 

Vízbázis Kód Státusz Védőterület 
Vízkivétel 

célja 
Vízbázis 

sérülékeny 
Termelt 
víztest 

Érintett 
víztest 

Ballószög Vízmű ALF810 tartalék 
belső védő-
övezet 

ivóvíz nem p.1.14.1  

Kecskemét vízmű 
vízbázisa 

ALG163 üzemelő 
belső védő-
övezet 

ivóvíz nem p.2.10.1  

Városföld vízmű 
vízbázisa 

ALG805 üzemelő 
belső védő-
övezet 

ivóvíz nem p.2.10.1  

Nyárlőrinc 
Olympos Top Kft. 
ásványvize 

2020–30 üzemelő 
belső védő-
idom 

egyéb/ 
ásványvíz 

nem p.2.10.1  

Szentkirályi  
ásványvíz 

2114–40 üzemelő 
belső védő-
idom 

egyéb/ 
ásványvíz 

nem p.2.10.1  

Fülöpháza Vízmű ALF997 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.1.14.1  

Fülöpjakab közsé-
gi vízmű vízbázisa 

ALF994 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem  p.2.10.1 

Izsák-Ágasegyháza 
vízmű 

AID443 üzemelő 
védőterület és 
védőidom 
(különbözőek) 

ivóvíz igen p.1.14.1 
p.1.14.1, 
sp1.14.1 
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Vízbázis Kód Státusz Védőterület 
Vízkivétel 

célja 
Vízbázis 

sérülékeny 
Termelt 
víztest 

Érintett 
víztest 

Jakabszállás Víz-
mű 

ALG101 üzemelő 

belső védő-
övezet és 
hidrogeológiai 
„B” védőidom 
a K-7 és a K-
13 kutak 1443 
méteres körze-
te 

ivóvíz igen p.1.14.1 p.1.14.1 

Kerekegyháza 
Vízmű 

ALG174 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.1.14.1  

Kiskunfélegyháza 
vízmű vízbázisa 

ALG203 üzemelő 
belső védő-
övezet 

ivóvíz nem p.2.10.2  

Kiskunfélegyháza 
Aranyhegyi vízmű 
vízbázisa 

ALG219 üzemelő 
belső védő-
idom ivóvíz nem  p.2.10.1 

Kocsér vízmű ALG221 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.2.10.2 p.2.10.2 

Kunbaracs Vízmű ALG296 üzemelő 
védőterület és 
védőidom 
(azonosak) 

ivóvíz igen p.1.14.1  

Kunszállás községi 
vízmű vízbázisa 

ALG303 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem  p.2.10.1 

Ladánybene Vízmű ALG314 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.1.14.1  

Lajosmizse 
Felsőlajosi Vízmű 

ALG315 üzemelő 
védőterület és 
védőidom 
(azonosak) 

ivóvíz igen p.1.14.1  

Lajosmizse Vízmű ALG316 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.2.10.1  

Nagykőrös telepü-
lési vízmű 

ALG430 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.2.10.1 p.2.10.1 

Nagykőrös B-648 
és B-700 kút 

 üzemelő 
belső 10 m-es 
védőövezet  

fürdővíz nem 
p.2.10.1, 
pt.1.2 

 

Nyárlőrinc vízmű 
vízbázisa 

ALG463 üzemelő 
belső védő-
övezet 

ivóvíz nem p.2.10.1  

Orgovány Vízmű ALG481 üzemelő 

belső védő-
övezet és 
hidrogeológiai 
„B” védőidom 
a 2 kút 750 
méteres körze-
te 

ivóvíz nem p.1.14.1 p.1.14.1 

Páhi Vízmű ALG494 üzemelő 
belső védő-
idom 

ivóvíz nem p.1.15.1 p.1.15.1 

Szabadszállás 
Balázspuszta Víz-
mű 

ALG622 üzemelő 

belső védő-
övezet és 
hidrogeológiai 
„B” védőidom 

ivóvíz bizonytalan p.1.14.1 p.1.14.1 

Szentkirály Vízmű 
Dózsa Gy. úti 
kutak 

ALG667 üzemelő 
védőterület és 
védőidom 
(azonosak) 

ivóvíz igen p.2.10.1  

Táborfalva-
Tatárszentgyörgy 
VA lakt. 

ALG697 üzemelő 
belső védő-
övezet ivóvíz bizonytalan p.1.14.1  
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Vízbázis Kód Státusz Védőterület 
Vízkivétel 

célja 
Vízbázis 

sérülékeny 
Termelt 
víztest 

Érintett 
víztest 

Tatárszentgyörgy 
Vízmű 

ALG858 üzemelő 
védőterület és 
védőidom 
(azonosak) 

ivóvíz igen p.1.14.1  

A dőlt betűvel szedett fúrások a koncessziós terület 5 km-es környezetben találhatók 
 
Az OGYFI nyilvántartása szerint a koncessziós területen és annak környezetében ásvány-

vízzé, illetve gyógyvízzé nyilvánított termelő kutakat a 19. táblázat mutatja be. (2010. évi 
adat). Az alábbi kutak esetében a természetes gyógytényező érintettsége fennáll. 

19. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település 
Kút 

száma 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Felhasználás 

célja 
Víz kereskedelmi 

neve 
Minősítése 

Kecskemét B–783 697 806 173 139 fürdő – gyógyvíz 
Kecskemét K–785 697 100 172 600 ivóvíz Hírös ásványvíz ásványvíz 
Kecskemét K–932 697°113 172°955 fürdő – gyógyvíz 
Lajosmizse K–110 688 887 188 653 palackozás Primavera ásványvíz 
Lajosmizse K–109 693 308 185 172 palackozás ZAFÍR ásványvíz 
Lajosmizse K–115 688 895 188 644 ivóvíz MIZSE ásványvíz ásványvíz 
Nagyberény K–9 681 789 160 199 fürdő – ásványvíz 
Nagykőrös B–648 705 953 188 517 fürdő Strand Hévízkút ásványvíz 
Nagykőrös B-700 705°927 188°491 ásványvíz  ásványvíz 
Nyárlőrinc K–47 713 182 169 351 ivóvíz Apenta ásványvíz 
Nyárlőrinc K–39 713 325 169 308 palackozás Minerál-Aqua ásványvíz 
Szentkirály K–33 713 325 174 590 palackozás Szentkirályi ásványvíz ásványvíz 
Szentkirály K–45 716 000 175 000 palackozás Emese ásványvíz 
Szentkirály K–44 715 608 174 509 palackozás – ásványvíz 
Kerekegyháza K–49 678°248 178°637 palackozás – ásványvíz 
Kiskunfé-
legyháza 

B–93 710 400 151 961 fürdő – gyógyvíz 

A dőlt betűvel szedett fúrások a koncessziós terület 5 km-es környezetben találhatók 
 

A koncessziós területen és annak környezetében 17 db 30°C-nál melegebb kifolyóvizet 
adó kutat tartanak nyilván (kút létesítéskori adatok alapján). A kutak adatait és azok hasznosí-
tását a 20. táblázat tartalmazza. A félkövér betűtípussal szedett kutak a koncessziós területre, 
a többi annak 5 km-es körzetére esik. A termálvizet adó kutak pt.1.2., illetve a pt.2.1 porózus 
termál víztesteket csapolja meg. Termálvizet már 500 m mély szűrőzésű kútból termelnek 
felső pannóniai rétegekből, a területtől északra Nagykőrösnél negyedkori üledékekből. A szű-
rőzött szakaszok mélysége nem haladja meg az 1000 métert. A 25. ábra a koncessziós terüle-
ten és annak környezetében lévő, 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat ábrázol-
ja a vízadó felszín alatti víztestekkel. 
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25. ábra: A koncessziós területet érintő termálvizet adó víztestek és termálkutak 

 
A termál kutak közül 5 lezárt, 1 eltömedékelt, 3 észlelő, 5 fürdő célra, 1 ivóvíz célra ter-

mel, kettő kút felhasználása ismeretlen. 

20. táblázat: A területen és környezetében lévő létesítéskor 30°C-nál melegebb kifolyó 
vizet adó kutak 

Település 
Kút száma 
Kút helyi 

neve 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Szűrőzött 
szakasz 

Vízadó 
kora+ 

Használat 
Kifolyóvíz 

hőmérséklet 
(°C)* 

Térképi 
jele 

Ballószög 
K–15 

Termálpark 
691 580 167 880 589–725  ivóvíz 39,5 Bsz–15 

Kecskemét 
K–783 
Uszoda 

697 805,9 173 138,6 819–980 Pl2 fürdő 47 Ke–783 

Kecskemét 
K–784 
Fürdő 

Kecs–Ny–1 
696 117,3 173 613,6 938–1227 Pl2, MPl lezárva 54 Ke–784 

Kecskemét 
K–795 
Erőmű  

Szultán út 
698 919,75 172 923,03 554–639 Pl3 eltömve 32 Ke–795 

Kecskemét 
K–860 

Strand II 
697 129,69 172 956,98 822–962,1 Pl2 fürdő 46 Ke–860 

Kecskemét 
K–901 

Strandfürdő 
696 986,6 173 734,8 686.3–924.1 Pl2 lezárva 46 Ke–901 

Kecskemét K–932 697 113,3 172 954,8 826–962 
lPl2, 
MPl1 

fürdő 46 Ke–932 
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Település 
Kút száma 
Kút helyi 

neve 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Szűrőzött 
szakasz 

Vízadó 
kora+ 

Használat 
Kifolyóvíz 

hőmérséklet 
(°C)* 

Térképi 
jele 

Kecskemét 

K–827 
MÁFI megfi-

gyelőkút 
Kecs–1 

687 671 179 794 512,6–525,2 Pl2 észlelő 34 Ke–827 

Nagykőrös 
K–551 
NkK–5 

706 852,2 186 624,8 711–734 Pl2 lezárva 45 Nk–551 

Nagykőrös 
B–648 
Strand 

705 920 188 500 759–893 Pl2 fürdő 48 Nk–648 

Nagykőrös 
K–652/a 
Vízmű 7. 

708 800 188 000 324–371 Q lezárva 31,2 
Nk–

652/a 

Nagykőrös 
K–711 
NkK–4 

706 608,9 186 052,8 790–813 Pl2 észlelő 33 Nk–711 

Kiskunfél-
egyháza 

B–93 
Fürdő (KF–1) 

710 368,2 151 935,3 1310–1430 Pl2 fürdő 51 Kkf–93 

Kunszállás K–14 702 941 156 201,4 932–964 Pl2 - 47 Ksz–14 

Kunszállás K–15 702 538,1 155 722,6 696–840.5 Pl2 - 38 Ksz–15 

Lajosmizse K–63 689 423,7 187 190,1 444–705 Pl2 lezárva 32 Lm–63 

A dőlt betűvel szedett kutak a koncessziós terület 5 km-es környezetébe esnek 
+ A kataszterben használt nevezéktan szerint *Létesítéskori hőmérséklet 

 
A területen, illetve a környezetében nyilvántartott kitermelt víz mennyiségét víztest és a 

kitermelés célja szerinti lebontásban a 21. táblázat és a 22. táblázat tartalmazzák. A sekély 
porózus kutakat mezőgazdasági illetve öntözési céllal, a porózus vízadókat csapoló kutakat 
ivóvízre, a porózus termált csapoló kutak vizét főleg fürdőzési célra hasznosítják. A termelt 
kutak vizét nem táplálják vissza a felszín alatti rétegekbe. 

 

21. táblázat: A területen és az 5 km-es környezetében nyilvántartott 2007 során történt 
víztermelések, 1000 m3/év egységben (VGT) 

Kitermelt víz 1000 m3/év 
Víztest 
kódja Ivóvíz Ipari 

Ivóvíz és
ipari 

Mezgazd.+
öntözési 

Ener-
getikai 

Fürdő Egyéb Összesen 
Vissza-
sajtolás 

sp.1.14.1 – 20,4 13,6 86 – – – 120 – 
sp.2.10.1 0 19,5 – 25 – – 0 44,5 – 
sp.1.15.1 – 0,2 – 0 – – – 0,2 – 
sp.2.10.2 – – – 0 – – – 0 – 
sp.2.11.1 – – – – – – – – – 
p.1.14.1 712 32 122 25 – – 39 930 – 
p.2.10.1 10 158 152 824 206+100 – – 28 11 452 – 
p.1.15.1 59,6  1,09  – – – 61 – 
p.2.10.2 1638 21 0 94+0 – 17 – 1755 – 
p.2.11.1 – – – – – – – – – 
pt.1.2 5,52 4 – – – 246 – 255,5 – 
pt.2.1 – – – – – – – – – 
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22. táblázat: Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban 
(1000 m3/év) a területen és annak 5 km-es környezetében (VKI) 

Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége 
A kifolyó víz 
hőmérséklete 

Éves szinten kitermelt víz-
mennyiség 

(1000 m3/év) 
Sekély porózus  sekélyebb, mint 30 m  165 
Porózus  mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 14 198 
Porózus termál mélyebb, mint 30 m magasabb mint 30°C 252 
Összesen   14 614 
 

1.4.3. Határmenti víztestek 

Az érintett felszíni víztestek között nincs határmenti víztest. De az ICPDR (International 
Comission for the Protection of the Danube River) Tisza-medence (Tisza River Basin) szinten 
kiemelt felszín alatti víztestek, amelyek 1000 km2-nél nagyobb a kiterjedésük: Duna–Tisza 
közi hátság–Tisza-vízgyűjtő északi rész, Duna–Tisza közi hátság–Közép-Tisza-völgy, Duna–
Tisza közi hátság–Tisza-vízgyűjtő északi rész és a Dél-Alföld víztestek. Felszín alatti víztes-
tek esetében a Dél-Alföld porózus termál víztest a szerb határig húzódik. 

1.4.4. Monitoring rendszer 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoring programja 

A felszíni vizek monitoring programjának keretén belül 2004-es expedíciós felmérés so-
rán az Orgoványi-rét, a Gerje és a Kondor-tavon történt referenciamérés. A 2005-os ökológiai 
expedíciós felmérés során az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna, a Fülöpházi-Hosszúrét és az 
Orgoványi-rét került felmérésre (23. táblázat, 26. ábra). A védett terület monitoring program-
ban felszíni vizeken Kecskeméten történik kijelölt fürdőhely észlelése (24. táblázat). 

23. táblázat: Felszíni víz monitoring pontok a területen 

Azonosító Felszíni víz neve 

Mintavételi helyhez 
rendelhető kiépített 
vízrajzi mérőállo-

más neve 
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ALC789 
Alpár–Nyárlőrinci-
csatorna 

       + A/V H M/F 

ALC790 
Csukás-éri-
főcsatorna felső 

   +     A/V P/B/M/Z   

AIZ518 Félegyházi-vízfolyás    +     A/V P/B/M/Z   

AIJ603 
I. övcsatorna (Kur-
jantói) 

Szabadszállás, torko-
lati zsilip alvíz  
(I. övcsat., 1T) 

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

ALC785 II. övcsatorna 
Kisizsák 
mérőszükület 
(II. övcsat.) VKI 

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

AIJ602 II. övcsatorna Kisizsák  +   + A P/B/M/Z/H H/M/F 
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Azonosító Felszíni víz neve 

Mintavételi helyhez 
rendelhető kiépített 
vízrajzi mérőállo-

más neve 
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mérőszükület 
(II. övcsat.) VKI 

ALC943 Körös-ér Tiszajenő  + +   A/E P/B/M/Z/H H 
ALC860 Kővágó-éri-csatorna         A/V H M/F 

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

24. táblázat: A kijelölt fürdővizek monitoring pontjai 

Azonosító Monitoring pont neve 
Felelős szer-

vezet 
Fürdővíz 

HU3310426680000306 Kecskeméti Szabadidő strand, Kecskemét ANTSZ igen 

 

26. ábra: Felszíni víztestek VKI monitoring pontjai a koncessziós területen 

1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoring programja 

A területen felszín alatti vizeinek monitoring programjaiban a sekély porózus vízadókról 
38 db kút, a porózus vízadókról 27 kút a termál porózus vízadókról 4 kút szolgáltat informá-
ciót. Az összes kút felsorolása itt nem történik meg helyhiány miatt, de a 25. táblázat bemutat-
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ja a vízadónkénti eloszlást. A 26. táblázatban a porózus termál víztestekre szűrőzött monitor-
ing kutakat találjuk. A 27. ábra mutatja be a felszín alatti és a fürdővizek monitoring pontjait. 

25. táblázat: Felszínalatti monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest Területre esik 
5 km-es környezetére 

esik 
Összesen 

sp.1.14.1 3 9 12 
sp.1.15.1 0 2 2 
sp.2.10.1 10 10 20 
sp.2.10.2 0 4 4 
p.1.14.1 0 8 8 
p.1.15.1 0 1 1 
p.2.10.1 7 10 17 
p.2.10.2 0 1 1 
pt.1.2 1 3 4 
pt.2.1 0 0 0 

26. táblázat: Porózus termál víz monitoring programja a koncessziós területen – Moni-
toring-helyek és vizsgált jellemzők 

Azonosító Monitoring pont neve 
Figyelő / 
 termelő 

Mennyiségi 
mérés 

Kémiai 
mérés 

Víztest 
kód 

Forrás 
/ kút 

AII144 Kecskemét–1 figyelő vízszint  pt.1.2  
AII165 Kecskemét K–784 figyelő vízszint  pt.1.2  
AII464 Nagykőrös K–711 figyelő vízszint  pt.1.2  
AII510 Nyárlőrinc–1 figyelő vízszint  pt.1.2  

A vastag betűvel szedett kutak a koncessziós területen találhatók, a többi az 5 km-es környezetében 

 

27. ábra: Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának pontjai a 
koncessziós területen 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 58 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti víztes-
teket szabvány szerinti mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján tör-
tént meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyeknek összefoglaló 
eredményeit itt mutatjuk be. 

1.4.5.1. Felszíni víztestek 

Az alegységen található vízfolyásokon feltárt problémák alapvetően az intenzív állattartás-
ra és mezőgazdasági művelésre, a kommunális eredetű szennyvíz-bebocsátásra vezethetők 
vissza. 

A területet érintő Kolon-tó állóvíz víztest kémiai állapota adathiány miatt nem ismert, fi-
zikai-kémiai és biológiai minősítése jó; speciális szennyező a vízben a természetes eredetű 
arzén. 

A területet érintő vízfolyás víztestek fizikai-kémiai elemek szerinti állapota ismeretlen, 
2 jó állapotú vízfolyás víztestet kivéve. A folyóvizek hidromorfológiai elemek szerinti állapo-
ta 1 esetben jó, 5 esetben mérsékelt, a többiben ismeretlen. Ökológiai minősítés két folyóvíz 
víztest esetében adott jó és ugyancsak kettő másiknál mérsékelt eredményt, 2 esetben kevés 
volt az adat, a többi esetben nem történt értékelés. A Kőrös-ér érintett szakasza kivételével, 
ami jó állapotú, a vízfolyások kémiai állapotát adathiány miatt nem határozták meg. Az érté-
kelés eredményeit a 27. táblázat mutatja be. 

 

27. táblázat: Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest 
azonosí-

tó 
Víztest név 

Fizikai-
kémiai 
elemek 
szerinti 
állapot 

Hidromorfológiai 
elemek szerinti 

állapot 

Ökoló-
giai 

minősí-
tés 

Fürdővíz 
kijelölés 

miatt 
érintett 
víztest 

minősíté-
se 

Víztest 
kémiai 

állapota 

AEP265  Alpár–Nyárlőrinci-csatorna  mérsékelt 
kevés 
adat 

  
adat-
hiány 

AEP406 Csukás-éri-főcsatorna felső  mérsékelt 
kevés 
adat 

  
adat-
hiány 

AEP479 Félegyházi-vízfolyás  mérsékelt 
mérsé-

kelt 
  

adat-
hiány 

AEP605 I. övcsatorna (Kurjantói)  mérsékelt 
mérsé-

kelt 
  

adat-
hiány 

AEP607 II. övcsatorna (Kisiszáki)     
adat-
hiány 

AEP608 III. övcsatorna (Kolontói)     
adat-
hiány 

AEP719 Kőrös-ér     jó 

AEP723 Kővágó-éri-csatorna     
adat-
hiány 

AEP732 
Kurjantó–Kondortói-
összekötő-csatorna 

    
adat-
hiány 

AEP878 Peitsik-csatorna     
adat-
hiány 

AEQ129 XVIII/a-csatorna     
adat-
hiány 
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Víztest 
azonosí-

tó 
Víztest név 

Fizikai-
kémiai 
elemek 
szerinti 
állapot 

Hidromorfológiai 
elemek szerinti 

állapot 

Ökoló-
giai 

minősí-
tés 

Fürdővíz 
kijelölés 

miatt 
érintett 
víztest 

minősíté-
se 

Víztest 
kémiai 

állapota 

AEQ128 XVII.-csatorna jó mérsékelt jó  
adat-
hiány 

AEQ132 XXIII.-csatorna jó jó jó  
adat-
hiány 

 

1.4.5.2. Felszín alatti víztestek 

Az érintett felszín alatti víztestek között nincs olyan, amelynek mennyiségi állapota jó 
lenne. A sekély víztestek mennyiségi állapota gyenge, a porózusoké jó, de bizonytalan, a terü-
letet érintő mindkét termál porózus víztest állapota gyenge az állapotértékeléshez szükséges 
tesztek alapján (28. táblázat). 

28. táblázat: A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg Süllyedés FAVÖKO 
Áramlási 
viszonyok 

Minősítés  

sp.1.14.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Duna-vízgyűjtő északi 
rész  

jó/gyenge gyenge gyenge jó gyenge 

sp.2.10.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Tisza-vízgyűjtő északi 
rész 

jó/gyenge jó gyenge jó gyenge 

sp.1.15.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Duna-vízgyűjtő déli rész  

jó/gyenge gyenge gyenge jó gyenge 

sp.2.10.2 
Duna-Tisza közi hátság – 
Közép-Tisza-völgy 

jó/gyenge jó gyenge jó gyenge 

sp.2.11.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Tisza-vízgyűjtő déli rész 

jó/gyenge gyenge gyenge jó gyenge 

p.1.14.1 
Duna -Tisza közi hátság – 
Duna-vízgyűjtő északi 
rész  

jó/gyenge jó  jó 
jó, de bi-
zonytalan 

p.2.10.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Tisza-vízgyűjtő északi 
rész 

jó/gyenge jó  jó 
jó, de bi-
zonytalan 

p.1.15.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Duna-vízgyűjtő déli rész 

jó/gyenge jó  jó 
jó, de bi-
zonytalan 

p.2.10.2 
Duna-Tisza közi hátság – 
Közép-Tisza-völgy 

jó/gyenge jó  jó 
jó, de bi-
zonytalan 

p.2.11.1 
Duna-Tisza közi hátság – 
Tisza-vízgyűjtő déli rész 

jó/gyenge jó  jó 
jó, de bi-
zonytalan 

pt.1.2 Nyugat-Alföd gyenge gyenge  jó gyenge 

pt.2.1 Dél-Alföld gyenge gyenge  jó gyenge 

 
A sekély víztestek gyenge mennyiségi állapotát a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák 

vízigénye, valamint a drénező hatást kifejtő belvíz és megcsapoló csatornák által elvezetett 
vízmennyiség okozza. A porózus víztestek esetében a jelentős ivóvízkivételek valamint az 
engedély nélküli vízkivételek okozzák a bizonytalan mennyiségi állapotot. 
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Mindkét porózus termál víztest esetében a süllyedési teszt negatív eredményt adott, víz-
mérleget tekintve a Dél-Alföld porózus termál víztest vízkivételei (legfőképpen ivóvíz, ener-
getika, fürdő célú) éppen még alatta vannak az utánpótolódás mértékének. A települések alatt 
a talajvíz a kommunális szikkasztások következtében szennyeződik el, míg a településeken 
kívül a talajvíz legnagyobb szennyezője a mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés. Az 
sp.1.15.1. sekély porózus víztesten a diffúz nitrát szennyeződés miatt az állapot gyenge, az 
sp.2.11.1 víztest esetében a trend-számítások növekvő nitrát értékeket mutatnak, így e víztest 
állapota kockázatos. Az ivóvízbázisok központilag készített diagnosztikával – Izsák–
Ágasegyháza kivételével – nem rendelkeznek, így azok veszélyeztetettsége nem volt megálla-
pítható. Az izsáki védőterület éppen csak érinti az 5 km-es területhatárt keleten, a vízbázis 
közepesen veszélyeztetett a magas belterület aránya miatt a védőterületen. A többi felszín 
alatti víztest minőségi állapota jó (29. táblázat). 

 

29. táblázat: Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 
termelőkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyező-
dés a víztes-

ten>20% 
Trend Minősítés 

Jele Neve Komponens Komponens Nitrát 
Növény-
védő szer 

Kompo-
nens 

  

sp.1.14.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Duna-
vízgyűjtő 
északi rész  

jó jó jó jó jó jó 

sp.2.10.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Tisza-
vízgyűjtő 
északi rész 

jó jó jó jó jó jó 

sp.1.15.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Duna-
vízgyűjtő déli 
rész  

jó jó nitrát jó jó gyenge 

sp.2.10.2 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Közép-Tisza-
völgy 

jó jó jó jó jó jó 

sp.2.11.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Tisza-
vízgyűjtő déli 
rész 

jó jó jó jó nitrát kockázatos 

p.1.14.1 

Duna -Tisza 
közi hátság – 
Duna-
vízgyűjtő 
északi rész  

jó jó jó jó jó jó 

p.2.10.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Tisza-
vízgyűjtő 
északi rész 

jó jó jó jó jó jó 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 61 

Víztest 
Szennyezett 
termelőkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyező-
dés a víztes-

ten>20% 
Trend Minősítés 

Jele Neve Komponens Nitrát 
Növény-
védő szer 

Kompo-
nens 

  Komponens 

p.1.15.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Duna-
vízgyűjtő déli 
rész 

jó jó jó jó jó jó 

p.2.10.2 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Közép-Tisza-
völgy 

jó jó jó jó jó jó 

p.2.11.1 

Duna-Tisza 
közi hátság – 
Tisza-
vízgyűjtő déli 
rész 

jó jó jó jó jó jó 

pt.1.2 Nyugat-Alföd jó jó jó jó jó jó 

pt.2.1 Dél-Alföld jó jó jó jó jó jó 

 

1.4.5.3. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

A jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot fenntartása, míg a gyen-
ge állapotú víztesteknél a jó állapot elérése. A felszín alatti víztestekre vonatkozó környezeti 
célkitűzés a porózus termál víztestek esetében a jó mennyiségi állapot elérése 2021-re, a se-
kély porózus víztestek esetében pedig 2027-re. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva in-
tézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes in-
tézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8–1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) tartal-
mazzák. 
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1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, 
az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok (MFGI, MBFH) 

1.5.1. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása 

A területen feltárható geotermikus energia alapvetően kétféle technológiával hasznosítha-
tó. Ezek közvetlenül a víz kivételével járó, illetve annak csak a hőtartalmát felhasználó eljárá-
sok. A hasznosítási módokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. A leggazdaságosabb felhasználási 
mód kiválasztása elsősorban a víz mennyiségének és hőmérsékletének függvénye. 

 
A termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása alatt a 30˚C-nál melegebb 

(termál) vizek energetikai (nem balneológiai) célú hasznosítását értjük. Az idetartozó alkal-
mazásokat 2 nagy csoportba oszthatjuk (részletesebben ld. 2.2. fejezetben): 

 áramtermelés, 
 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg még nincs geotermikus áramtermelés Magyarországon. 
Az évek során számos terv készült, így pl. Tura, Andráshida, Fábiánsebestyén stb. esetén. 

A legelőrehaladottabb projektet a MOL valósította meg Iklódbördőce (Ortaháza, Zala megye) 
környékén (KUJBUS 2009, TÓTH 2010), azonban a tesztelt rendszer a gazdaságos üzemeltetés-
hez nem biztosított volna elegendő vízmennyiséget. A kutak elégtelen áramlási sebessége 
miatt a projektet leállították. 

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 termálkutak alapadatait a 20. táblázat foglalja össze (VKGA 2004, VKGA 2009, 

1.4.1.2. fejezet). 
A területen a nyilvántartás szerint (VKI VGT) nincs sem energetikai hasznosítás, sem pe-

dig visszasajtolás. 
 
A területre kilenc termálkút esik (20. táblázat), melyből a nyilvántartás szerint egyet eltö-

medékeltek (Kecskemét K–795, Szultán utcai Erőmű 700 m-es 32oC-os kútja). Kettő (közel 
500 m mélységű) kút észlelőkútként szolgál (Kecskemét Kecs–1, K–827), a nyilvántartás sze-
rint egy kutat használnak ivóvízellátási célból (Ballószög K–15), három db 1000 méternél 
sekélyebb, pliocénból-pannonból vizet szolgáltató kút fürdő célját szolgálja (Kecskemét K–
783, K–860, K–932). 

A kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark 2011. szeptember 18-án bezárt (KECSEKEMÉT 
1), a létesítmény tőszomszédságában 2011. december 22-én nyitotta meg kapuit az új Kecs-
keméti Fürdő (fedett versenyuszoda és élményfürdő, KECSEKEMÉT 2). A 2800 négyzetméter 
fedett vízfelülettel rendelkező wellness fürdő az ország egyik legrangosabb versenyuszodáját 
is magában foglalja. 
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A ballószögi termálpark (Aranykor Wellness Termálfürdő, Ballószög) – Kecskeméttől 
mintegy 8 km-re – 2005. január 5-én nyílt meg. A több medencés fürdõkomplexum mellett 
egészségmegőrzést szolgáló és különböző sportolási lehetõségeket nyújtó szolgáltatások is a 
vendégek rendelkezésére állnak. A Ballószög K–15 kútból a felszínre érő termálvíz hőfoka 
38°C, mely jótékony hatást gyakorol az izületi (reumatikus) és nőgyógyászati panaszokra. 
Emellett rekreációs park, a halastó, a romantikus borospince is várja az idelátogatólat 
(BALLÓSZÖG). 

 
A Vízgazdálkodási törvény (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról) alapján engedé-

lyezett és megvalósított, illetve esetleg még meg nem valósított, engedélyezés alatt álló hasz-
nosításokról a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség (KTVF), illetve Vízügyi Igazgatóság (VI) 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 koncessziós területen nincs sem hatályos geotermikus kutatási terület, sem pe-
dig geotermikus bányatelek (geotermikus védőidom) (MBFH BÁNYÁSZAT, 2012. 04 hó). 

1.5.2.2. Szénhidrogén-kutatás 

A terület egészét lefedik hatályos szénhidrogén-kutatási területek (MBFH BÁNYÁSZAT, 
2012. 08. hó, 30. táblázat, 4. melléklet). 

30. táblázat: A hatályos szénhidrogén-kutatási területek a Kecskemét területen és kör-
nyezetében (MBFH BÁNYÁSZAT) 

Területnév Engedélyes Megállapítva Érvényes -ig Megjegyzés 
Nagykőrös 170. – szénhidrogén MOL 2010.11.16 2015.08.10 A terület nagy részén 
Ladánybene 153. – szénhidrogén MOL 2008.05.14. 2013.03.13 A terület kis részén 
Kiskunhalas – szénhidrogén  RAG 2010.04.01. 2014.11.27 Környezetben 

 
A hatályos szénhidrogén bányatelkeket a 31. táblázat adja meg (MBFH BÁNYÁSZAT, 

2012. 08. hó, 3. melléklet, 4. melléklet). 

31. táblázat: Szénhidrogén bányatelkek a Kecskemét területen és környezetében (MBFH 
BÁNYÁSZAT) 

Név 
Enge-
délyes 

Nyersanyag 
Fedőlap 
(mBf) 

Alaplap 
(mBf) 

Megjegyzés 

Kecskemét I. – szénhidrogén MOL szénhidrogén –400 –1200 A területen 
Jakabszállás II. - szénhidrogén MOL kőolaj, földgáz 115 –1503 5 km-es környezetben 

 

1.5.2.3. Egyéb nyersanyagok 

A bányászati objektumokat a 28. ábra mutatja be (forrás: MBFH Adattár). A művelés alatt 
álló készletek és megkutatott ásványvagyon területi kiterjedése gyakran nem ábrázolható, 
mivel egyes objektumokhoz csak súlyponti koordináták állnak rendelkezésre (MBFH Adat-
tár). 
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A Kecskemét területen és 5 km-es körzetében jelenleg működő nemfémes ásványi nyers-
anyagbányák (agyag, homok) területi elhelyezkedését a 28. ábra, adatait a 32. táblázat, 
33. táblázat mutatja (MBFH Adattár). 

 

28. ábra: A Kecskemét 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) 
 

32. táblázat: A Kecskemét területen és környezetében működő ásványbányák tájékozta-
tó adatai 

TÉR–
KÉPI 
SOR–
SZÁM 

BÁ-
NYA–
KÓD 

NÉV 
TERÜ–
LET –

km2 

NYERS
ANYAG 

NYERS
ANYAG
KOD2 

CÉG 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 

TEVÉ-
KENY–

SÉG 

MEG–
ÁL-
LA–
PÍT 

ÉR-
VÉ–

NYES 
STATUS 

5 611360 
Izsák I. – 
homok 

0,250 

építési 
homok 
közle-
kedésépí
tési 
homok 

42 

Benyovszky 
Mezőgazdasági 
Szolgáltató és 
Vendéglátóipari 
Kft. 

675991 168330 működő 
2003  
01.20 

    .  . 
bánya–
telek 

6 614000 
Kerekegy-
háza II. – 
homok 

0,211 homok 42 
G FIVÉREK 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

687022 170429 működő 
2008  
08.26 

    .  . 
bánya–
telek 

7 608420 
Ágasegyhá-
za I.– 
homok 

0,136 homok 42 
TESZT Tervező, 
Szervező és 
Fővállalkozó Kft. 

681795 168135 működő 
1999  
07.21 

    .  . 
bánya–
telek 

8 608790 
Lakitelek I. 
– homok 

0,126 

közle-
kedésépí
tési 
homok 

42 

BÁTERV Építő-
mérnöki és 
Bányamérnöki 
Szolgáltató Kft. 

717939 169787 működő 
2000  
01.31 

    .  . 
bánya–
telek 

9 604180 
Lajosmizse 
I. – homok 

0,096 homok 42 egyéni vállalkozó 696249 185767 működő 
1995  
11.08 

    .  . 
bánya–
telek 
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TÉR–
KÉPI 
SOR–
SZÁM 

BÁ-
NYA–
KÓD 

NÉV 
TERÜ–
LET –

km2 

NYERS
ANYAG 

NYERS
ANYAG
KOD2 

CÉG 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 

TEVÉ-
KENY–

SÉG 

MEG–
ÁL-
LA–
PÍT 

ÉR-
VÉ–

NYES 
STATUS 

10 604970 
Kecskemét 
II. – homok 

0,084 homok 42 
Dutinvest Ingat-
lanrendező és 
Forgalmazó Kft. 

699991 167080 működő 
1996  
08.08 

    .  . 
bánya–
telek 

11 608630 
Nagykőrös 
I. – homok 

0,079 homok 42 

CSÍKVÁRTEJ 
Szarvasmarha–
tenyésztő és 
Tejtermelő Kft. 

701500 185742 működő 
1999   
11.04 

    .  . 
bánya–
telek 

12 613300 
Nagykőrös 
III. – homok 

0,078 

közle-
kedésépí
tési 
homok 

42 
JAMAJA Keres-
kedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

711199 192489 
nincs 
MÜT 

2000  
01.27 

    .  . 
bánya–
telek 

13 607990 
Kecskemét 
V. – homok 

0,077 homok 42 egyéni vállalkozó 699683 181171 működő 
1999  
01.27 

    .  . 
bánya–
telek 

14 608410 
Ballószög I. 
– homok 

0,034 

közle-
kedésépí
tési 
homok 

42 
Bányaüzem 
Termelő és 
Kereskedelmi Bt. 

689432 171012 
szünete-
lő 

1999  
07.21 

    .  . 
bánya–
telek 

15 608990 
Fülöpháza I. 
– festékföld, 
homok 

0,026 
festék-
föld 
homok 

42 45 
Festőtégla Keres-
kedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

684411 171561 működő 
2000  
03.25 

    .  . 
bánya–
telek 

16 610960 
Kiskunfél-
egyháza VI. 
– homok 

0,007 homok 42 
Buki és Társa 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

706630 159182 
tájren-
dező 

2002  
08.08 

    .  . 
bánya–
telek 

 

33. táblázat: A Kecskemét területen és környezetében megkutatott ásványi anyagkészle-
tek tájékoztató adatai 

TÉRKÉPI 
SORSZÁM 

BÁNYA–KÓD TELEPÜLÉS 
BÁNYATELEK 

(ha van) 
BÁNYATERÜLET 

NEVE (lelőhely) 
ANYAG
–KÓD 

NYERS-
ANYAG NEVE 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

1 30300001 Kecskemét – 
Kecskemét, 0825 
hrsz. homok 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

697496 168224 

2 30300002 Kecskemét 
Kecskemét II. – 
homok 

Kecskemét II. – 
homok bányatelek 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

699975 167011 

3 30300003 Kecskemét – 0177/18 hrsz. stb. 4290 
Útépítési 
töltésanyag 

692700 180500 

4 30300004 Kecskemét – 01521/151 hrsz. stb. 4290 
Útépítési 
töltésanyag 

693449 175862 

5 30300005 Kecskemét – 
Selymesi dűlő 
01353/1 hrsz. 

4253 
Falazó 
homok 

695600 162000 

6 30300006 Kecskemét 
Kecskemét V. – 
homok 

Kecskemét V. –
homok bányatelek 
(Katonatelep) 

4250 
Építési 
homok 

699907 181161 

7 30300007 Kecskemét – 
Kecskemét 0832/54 
hrsz. megkutatott 
terület 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

696000 165100 

8 30300008 Kecskemét – 
Kecskemét 0832/54 
hrsz. megkutatott 
terület (kimaradó) 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

696000 165100 

9 30300009 Kecskemét 
Kecskemét V. – 
homok 

Kecskemét V. –
homok b. telek 
kimaradó alaplap 
alatti készlet 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

699907 181161 

10 30301002 Ágasegyháza – Homokbánya 4255 
Gázbeton 
adalék ho-
mok 

676001 163543 

11 30301003 Ágasegyháza 
Ágasegyháza I. 
– homok 

Ágasegyháza I–
homok bányatelek 
0117/125 hrsz. 

4250 
Építési 
homok 

681841 168132 

12 30301004 Ágasegyháza 
Ágasegyháza I. 
– homok 

Ágasegyháza 
0117/125 hrsz. 
alaplap alatti készle-
tek 

4250 
Építési 
homok 

681841 168132 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 66 

TÉRKÉPI 
SORSZÁM 

BÁNYA–KÓD TELEPÜLÉS 
BÁNYATELEK 

(ha van) 
BÁNYATERÜLET 

NEVE (lelőhely) 
ANYAG
–KÓD 

NYERS-
ANYAG NEVE 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

13 30302001 Ballószög 
Ballószög I. – 
homok 

Ballószög I–homok 
bányatelek 06/221 
hrsz. 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

689441 170998 

14 30302002 Ballószög 
Ballószög II. – 
homok 

Ballószög II–homok 
bányatelek 06/226 
hrsz. 

4250 
Építési 
homok 

690471 170710 

15 30303001 Fülöpháza 
Fülöpháza I. – 
festékföld, 
homok 

Fülöpháza I.– festék-
föld, homok bánya-
telek 0101/99 hrsz. 

4150 Festékföld 684411 171560 

16 30303002 Izsák Izsák I. – homok 
Fülöpháza I.– festék-
föld, homok bánya-
telek 0101/99 hrsz. 

4290 
Útépítési 
töltésanyag 

676031 168353 

17 30307001 Kerekegyháza – 
Kerekegyháza 
0107/32, /37, /54, 
/59, /60 hrsz. terület 

4150 Festékföld 686250 169900 

18 30307001 Kerekegyháza – 
Kerekegyháza 
0107/32, /37, /54, 
/59, /60 hrsz terület 

4290 
Útépítési 
töltésanyag 

686250 169900 

19 30310001 Felsőlajos – 
Bene dűlő 066/18 
hrsz. 

4253 
Falazó 
homok 

683149 190010 

20 30310002 Lajosmizse – 
Buckó dűlő 0893/9 
hrsz. 

4253 
Falazó 
homok 

687600 185011 

21 30310003 Lajosmizse 
Lajosmizse I. – 
homok 

Lajosmizse I. –
homok 0112/1 hrsz. 

4253 
Falazó 
homok 

696279 185817 

22 30500001 
Kiskunfélegyhá-
za 

Kiskunfélegy-
háza I. – homok 

Kiskunfélegyháza I. 
homok bányatelek  
0372/9, 0372/116, 
stb. 

4250 
Építési 
homok 

704949 158996 

23 30500002 
Kiskunfélegyhá-
za 

Kiskunfélegy-
háza II. – ho-
mok 

Kiskunfélegyháza 
II–homok, 0408/17–
2, 0408/50 hrsz. stb. 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

706345 154443 

24 30500006 
Kiskunfélegyhá-
za 

Kiskunfélegy-
háza VI. – 
homok 

Kiskunfélegyháza 
VI. –homok bányate-
lek, 0362/29 hrsz. 
ter. 

4252 
Vakoló 
homok 

706628 159195 

25 30500006 
Kiskunfélegyhá-
za 

Kiskunfélegy-
háza VI. – 
homok 

Kiskunfélegyháza 
VI. –homok bányate-
lek, 03262/29 hrsz. 
ter. 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

706628 159195 

26 30507001 Fülöpjakab 
Fülöpjakab I. – 
homok 

Fülöpjakab I – 
homok bányatelek, 
076/1–b hrsz. 

4253 
Falazó 
homok 

700251 158320 

27 31001003 Lakitelek 
Lakitelek I. – 
homok 

Lakitelek I–homok 
bányatelek 03/39, 
03/43 hrsz. 

4254 
Közlekedés–
építési ho-
mok 

717921 169811 

28 140500001 
 

Nagykőrös 
Nagykőrös I. – 
homok 

Nagykőrös I. – 
homok (0629/27–30 
hrsz.) 

4250 
Építési 
homok 

701497 185806 

29 140500002 Nagykőrös 
Nagykőrös II. – 
homok 

Nagykőrös II. – 
homok (0225/15 
hrsz.) 

4250 
Építési 
homok 

712630 187074 

 

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

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló til-
tások, korlátozások jogszabályi alapja a Bányatörvény Fogalom meghatározások alapján a 
következő: 
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49.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 
szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 
közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy veze-
ték biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely for-
rás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett természeti 
terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a honvédelmi léte-
sítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit jogszabály a bányá-
szati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

 
A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásuk-

ban írják elő. 

2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

A koncessziós tevékenység első lépcsője a kutatás, a második a termelő és visszasajtoló 
kutak lemélyítése, vizsgálata, a kiszolgáló épületek megépítése és működtetése, a harmadik 
lépcső a felhagyás, amikor a működtetést követően, a projekt befejezése után az eredeti kör-
nyezet helyreállítása (rehabilitáció) következik. A tevékenységgel járó tényleges kockázati 
tényezőket csak a technológiai folyamat pontos ismeretében lehet megvitatni. 

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

mennyiségére 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 meg-
határozó hazai jogszabály, a Bányatörvény (Bt. 1993. évi XLVIII. Törvény 49.§ 11.) alapján a 
geotermikus energia a földkéreg belső hőenergiája. A termodinamikai szempontból is szaba-
tos megfogalmazás a következő: a geotermikus energia olyan belső energia, amelyet a föld-
kéreg, a köpeny és a mag nagy hőmérsékletű tömegei tárolnak (BOBOK, TÓTH 2010a). 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 hőmérsékletváltozás. Geotermi-
kus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gő-
zök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel 
vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik (Bt. 49.§ 12.). A geotermikus energia 
kutatása, kinyerése és hasznosítása bányászati tevékenység (Bt. 49.§ 4.f.). A kitermelt ener-
giatartalmat joule-ban határozzák meg. A bányászat célja a fúrásokon (kutakon) keresztül a 
felszínre hozott természetes vagy mesterségesen bejuttatott fluidum energiatartalma. A geo-
termikus energiát a kőzetváz és az annak pórusait, vagy repedéseit kitöltő fluidum tárolja. Az 
International Geothermal Association (IGA) ajánlása alapján geotermikus potenciál alatt az 
egy évben megtermelhető geotermikus energiamennyiséget értik (egy egyéves idő-
intervallumra eső átlagteljesítmény, BOBOK, TÓTH 2010a). A geotermikus rendszer elemei a 
hőforrás, a geotermikus tároló (rezervoár) és a hőt szállító geotermikus fluidum (MÁDLNÉ 

SZŐNYI 2006). A geotermikus tároló (rezervoár) a földkéreg azon része, amelynek belsőener-
gia tartalma valamilyen fluidum segítségével felszínre hozható (BOBOK, TÓTH 2010a). 
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A geotermikus rendszerek lehetnek (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006): 
 természetesek – azaz a hőforrás, a tároló és a fluidum (víz) is természetes módon 

rendelkezésre áll, 
 mesterségesek – ahol a tározót és/vagy a fluidumot mesterségesen hozzuk létre, jutat-

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, szállított hőmennyiség ará-
nyos az áramló folyadék sebességével, sűrűségével, fajlagos hőkapacitásával. 

 
A hőáram-eloszlás Európában széles határok közt változik (pl. a geotermikus erőműveiről 

híres olaszországi Larderelloban 200 mW/m2). A Pannon-medencében a kontinentális átlagot 
(65 mW/m2) jóval meghaladó 90–100 mW/m2 hőáram (DÖVÉNYI et. al 1983, DÖVÉNYI P., 
HORVÁTH F. 1988, LENKEY 1999), amivel együttjár a magas, európai átlagon felüli geotermi-
kus gradiens is (átlagosan 45°C/km). 

Magyarország 93 000 km2-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/m2. A fosszilis 
források energiasűrűsége lényegesen nagyobb, mint a magyarországi gyakorlatban hasznosí-
tott termálvizeké (összehasonlításként a nyersolaj fajlagos energiatartalma 42 000 KJ/kg, a 
széné 29 000 KJ/kg, a 100˚C-os termálvíz belső energiatartalma a 15˚C-os környezethez ké-
pest 357 KJ/kg, BOBOK, TÓTH 2010a). 

2.1.1. A terület geotermikus viszonyai 

A geotermikus modell meghatározását a réteg- és vízhőmérsékletek, a geotermikus gradi-
ens, a hővezető-képesség, hőáram (hőfluxus), fajhő adatok összegyűjtése, ill. a fenti paramé-
terek becslése jelenti a területen várható képződményekre vonatkozóan. 

2.1.1.1. Hőáram-meghatározások 

A Magyarországon végzett hőáram-meghatározások eredményeit DÖVÉNYI et al. (1983), 
DÖVÉNYI (1994), illetve LENKEY (1999) ismerteti. A mérések a fúrásokban végzett hőmérsék-
let- és a magokon laboratóriumban történt hővezetőképesség-mérések adatain alapulnak. Ezek 
közül a vizsgált területünk tágabb környezetébe eső fúrásokat a 34. táblázat adja meg. 

34. táblázat: Hőáram adatok (DÖVÉNYI et al. 1983, DÖVÉNYI 1994, LENKEY 1999) 

Fúrás 

Hely 
EOV Y (m) 
EOV X (m) 

Z (mBf) 

Mélység  
(m) 

Hővezető-
képesség 
minta-
szám  
(db) 

 
Hővezető-
képesség 

harmonikus 
átlaga 

(W/mK) 

G 
Átl. geot. 
gradiens 
(K/km) 

Q 
Hőáram 
(mW/m2) 

Szórás 
(%) 

Hivat-kozás 

Kiskunhalas 
Kiha–4 

682 664 
114 690 

131 
1576–2995 14 1,91 47,4 91 ±15 

HORVÁTH 

DÖVÉNYI 
1987 

Detk–1 
730 633 
267 244 

120 
105–1973 25 1,89 62,3 118 ±10 

DÖVÉNYI, 
HORVÁTH 
1985 
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Fúrás 

Hely 
EOV Y (m) 
EOV X (m) 

Z (mBf) 

Mélység  
(m) 

Hővezető-
képesség 
minta-
szám  
(db) 

 
Hővezető-
képesség 

harmonikus 
átlaga 

(W/mK) 

G 
Átl. geot. 
gradiens 
(K/km) 

Q 
Hőáram 
(mW/m2) 

Szórás 
(%) 

Hivat-kozás 

Szirák–2/a 
687 997 
274 028 

171 
77–1999 39 2,04 41,5 84 ±8 

DÖVÉNYI, 
HORVÁTH 
1988 

Sándorfalva 
S–I 

723 282 
119 072 

82 
1350–3982 27 - 42,3 113 ±20 HORVÁTH et 

al. 1981 

Fábiánsebes-
tyén Fáb–4 

757 482 
151 049 

83 
3146–4052 48 - 

2026 m: 
48,9˚ 

3750 m: 
44,7 

97 ±15 GEOS 1987 

Hódmezővá-
sárhely–I 

756 271 
113 298 

86 
2052–5808 25 2,19 37,7 82 ±10 

DÖVÉNYI, 
HORVÁTH 
1987 

Tótkomlós 
T–I 

781 229 
123 892 

100 
2255–3447 9 2,55 - 106 ±15 

HORVÁTH 
DÖVÉNYI  
1988 

 
A koncessziós területtől kb. 55 km-re DDK-re a Makói-árok Ny-i peremén található 

Sándorfalva S–I fúrás egyszerűsített rétegsorát, hővezetőképesség és hőmérséklet adatait a 
29. ábra mutatja be (DÖVÉNYI et al. 1983). A fúrás kvarter és neogén összlet harántolása után 
3809 méterben érte el a medencealjzatot, amelyben néhány méter vastag triász homokkövet, 
majd paleozoos gneiszet harántolt a 4015 méteres fúrástalpig. A viszonylag vastag kvarter és 
pannóniai összlet zömében homokból, homokkőből, homokos agyagból, agyagból, illetve 
agyagmárgából áll. Ez alatt 3686–3728 m közt vulkáni agglomerátum, majd badeni üledékek 
találhatók. 22 pannóniai, 2 badeni és 3 medencealjzatbeli mintán vizsgálták a hővezetőképes-
séget (szobahőmérsékleten, vízzel telített állapotban). A fúrás magmintáira meghatározott 
hővezetőképesség adatokat a 35. táblázat adja meg. A fúrásban egyensúlyi hőmérsékleti vi-
szonyainak meghatározásához csak talphőmérséklet adat áll rendelkezésre, ezeket korrigálva 
becsültek zavartalan kőzethőmérsékletet. A fúrásban 1650 méteren 24 óra várakozás után 
58˚C-ot mértek, a korrigált hőmérséklet 69–81˚C, 3710 méteren 14 óra várakozás után 150˚C-
t mértek, a korrigált hőmérséklet 158–161˚C, 4015 méteren 19 óra várakozás után 169˚C-t 
mértek, a korrigált hőmérséklet 182˚C (36. táblázat). 

A Sándorfalva S–I fúrásra az átlagos geotermikus gradiens 42,34˚C/km. A mérések alap-
ján meghatározott átlag hőáram érték 113±20–25% mW/m2 (DÖVÉNYI et al. 1983, 29. ábra). 

35. táblázat: A Sándorfalva S–I fúrás hőáram meghatározáshoz felhasznált hővezető-
képesség adatok (DÖVÉNYI et al. 1983) 

Kor Kőzet  átlag 
(W/m˚K) 

500–3686 m közti pannóniai szakasz, 8 minta agyag, márga 2,34 
500–3686 m közti pannóniai szakasz, 7 minta aleuritos szakaszok 2,59 
500–3686 m közti pannóniai szakasz, 8 minta homok, homokkő 3,45 
500–3686 m közti pannóniai szakasz átlaga  2,67 

3688–3699 badeni agglomerátum 2,18 
3750–3761 badeni homokkő 3,22 

3809–3814 alsó triász homokkő 3,90 
3850–3853 paleozoos gneisz 3,38 

3980–3982 gneisz 3,50 
: hővezető-képesség 
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36. táblázat: Hőmérséklet adatok a Sándorfalva S–I fúrásban (DÖVÉNYI et al. 1983, IX. 
táblázat alapján) 

Mélység 
(m) 

Várakozási idő 
(óra) 

Mért 
talphőmérséklet 

(˚C) 

Becsült egyensúlyi hőmérséklet 
(˚C) 

Bullard / Daknov-Dyakonov 
1650 24 58 69 / 81 
3710 14 150 158 / 161 
4015 19 169 182 / 182 

 

 

29. ábra: A Sándorfalva S–I fúrás egyszerűsített rétegsora, a hővezető-képességek és a 
lineárisan közelített hőmérséklet-mélység függvény 

(DÖVÉNYI et al. 1983) 
 (W/mK) – hővezető-képesség, T(˚C) – hőmérséklet, z (m) – mélység 

1 – rétegsor ismeretlen, 2 – homok és homokkő, 3 – agyag, agyagmárga, 4 – vegyes kifejlődés, 5 – badeni 
vulkanitok és üledékek, 6 – néhány méter triász homokkő majd paleozoos gneisz, 7 – a homokos, az agyagos, 

illetve a vegyes kifejlődésű kőzeteken mért hővezetőképességek, 8 – az egyéb kőzeteken mért hővezetőképességek, 
9 – (kereszt) Bullard, illetve(x) Dahnov–Djakonov módszével korrigált talphőmérsékletek 

 
A hőáram értéke a koncessziós területen az interpolált adatok (hőáram(sűrűség) térképek) 

alapján 80 és 90 mW/m2 körül várható (HORVÁTH et al. 2005, DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988, 
DÖVÉNYI et al. 2002). 

2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A szénhidrogén-kutatási zárójelentések eredményeit az 1.3.5. fejezet ismerteti. ALMÁSI 
(2001) adatai alapján a koncessziós területtől északra eső, illetve annak északi részét érintő 
Kecskemét területre a felső kb. 1800 méterre 48˚C/km a geotermikus gradiens (14. ábra). 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 71 

A geotermikus adatbázisban (GEOMEGA 2005) a koncessziós területre eső adatokat 7. függe-
lék sorolja fel. A területre és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélység-
függését a 30. ábra szemlélteti. Kecskemét területre 45˚C/km a geotermikus gradiens Össze-
hasonlításként az ábrán megjelenítettük a 30˚C/km-es és a 60˚C/km-es geotermikus gradiensű 
görbét is (vékony fekete vonal). 

 

 

30. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncessziós területen 

fekete négyzet – egyedi hőmérséklet adat 
piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető 45,0˚C/km (0,045˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes 
fekete vonalak – a 30˚C/km (0,030˚C/m) és 60˚C/km (0,060˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes, alulról–

felülről illeszkedő burkoló görbék7 
 
A geotermikus gradiens mélységfüggését a 31. ábra mutatja be. A fekete pontok 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 ki-
maradó adatok nagy valószínűséggel valamilyen szempontból zavartak, ezért nem jellemzőek 
a területre. 

A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélységgel 
való változását az országos medenceüledék tömörödési trend (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) alap-
ján leíró függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív hőáram, 
a nevezőben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás mélységfüggésére 

                                                 
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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alapozott kifejezés szerepel8 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek megfelelően a pontfelhő 
felső burkolója esetében 122 mW/m2, míg az alsó burkolónál 75 mW/m2 hőárammal számo-
lunk.9 

 

 

31. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncessziós területen 

fekete négyzet – egyedi mérési adat, 
felső fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbék10), 

alsó fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (alsó burkoló görbe), 
középső vékony piros vonal – exponenciális illesztés a teljes pontállományra 

 
A pontfelhő közepén átmenő görbe a burkoló görbék által határolt területen belül a legva-

lószínűbb geotermikus gradiens mélységmenetet jeleníti meg. Jelen esetben ezt a burkoló 
görbék átlagával azonosítjuk, paramétere 98 mW/m2. Az elvi (csak a konduktív hővezetést 
figyelembevevő) geotermikus gradiens a mélységgel csökken egészen a porozitásmentes kő-
zetekre jellemző szintig, mely alatt a gradiens állandónak tekinthető. A porózus vízzel teli 
kőzetek – ha nincs jelentős áramlás – jobb hőszigetelők és rosszabb hővezetők, mint a tömör 
kőzetek. Ezért a geotermikus gradiens a porozitással egyenesen arányosan változik. Az adatok 
szórása a mélységgel csökkenő tendenciájú. Ez a mélységgel csökkenő permeabilitásnak kö-
szönhető, mivel így a mélységgel csökken a konvektív hőáramlás zavaró hatása. 

                                                 
8 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 (ZILAHI-SEBESS L., ANDRÁSSY L., MAROS GY. 2008). 

9 További kapcsolódó szakirodalom: P. DÖVÉNYI, F. HORVÁTH, P. LIEBE, J. GÁLFI, I.ERKI 1983 Geothermal 
conditions of Hungary, Geophysical Transactions 1983 Vol.29. No. 1. 3–114. p. 

10 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 Kecskemét koncessziós területre eső fúrások hőmérséklet 
adatai alapján átlagosan 45˚C/km a geotermikus gradiens, ezzel az értékkel számolva 
2500 méterben átlagosan 123°C hőmérséklet várható (a tágabb környezetre vonatkozó más 
forrásból ld. még 14. ábra, 1.3.5. fejezet információit). 

 
A kőzetmátrix anyagát tiszta kalcitnak feltételezve annak fajhője: 

Cm=850 [J/kg×K], 
a repedés-porozitásét pedig a víz fajhőjével számítva: 

Cv=4187 [J/kg×K] (hőmérséklettől függetlenül). 
Az egységnyi térfogatra jutó eredő fajhőt a sűrűség és porozitás ismeretében kiszámíthat-

juk (37. táblázat): 
A repedés-porozitást =1%-nak feltételezve a térfogategységre eső eredő fajhő: 

C=Cm×(1–)+Cv×[kJ/kg×K] 
A kalcit anyagú mátrixot =2710 kg/m3, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség kedvé-

ért) =1000 kg/m3 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m3 térfo-
gatra és 1˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 2,322×106 [J/m3×K] 
Ezt 1 km3 térfogatra vonatkoztatva: 

2,3223*1015 [J/km3×K] = 2,3223 [PetaJoule /km3×K], 
azaz 1 km3 1% repedés-porozitású mészkőtömbből 2,3 PJ hő nyerhető ki 1˚C hőmérséklet 
csökkenés esetén. 

37. táblázat: Az 1% repedés porozitású 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) 

Hő-
mennyiség 
megoszlása 

Q % 

Fajhő* 
c 

(J/kg×K)

1 km3-ben 
tárolt hő 

dT=116 K 
esetén  

(J/km3×K)
kalcit 
99% 

2710 0,99 2682,9 2,280×106  2,280×1015 98,2 850,0 2,645×1017

víz 1% 1000 0,01 10 4,187×104 4,187×1013 1,8 4 187,0 4,837×1015

kőzet 
=1% 

2692,9 1 2692,9 2,322×106 2,32×1015 100,0 862,3 2,694×1017

* az egyszerűség kedvéért a víz sűrűségét 1000 kg/m3-nek, fajhőjét pedig 4187 J/kg×K-nek tételezzük fel hő-
mérséklettől függetlenül. 

 
A repedéskitöltő víz az összes energia 1,8%-át képviseli, ami a teljes kőzettérfogatra vo-

natkoztatva 0,04187 PJ/km3K, azaz 1 km3-ben 0,0418 PJ minden 1°C hőmérsékletváltozás 
esetén. 

Ha a számítást 2500–3500 méter mélységszakaszra vonatkoztatjuk és annak átlaghőmér-
séklete 127°C, akkor a felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított hőmérséklet-különbség 
116°C, ami 269,4 PJ/km3 energiát jelent, amiből 4,86 PJ/km3-t a 0,01 km3 térfogatú víz kép-
visel valójában. 

Durva közelítéssel feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és nincs ki-
tüntetett konvekciós áramlás, 1000 l/p (=1000 kg/m3 sűrűséget feltételezve m=1000 kg/p, 
azaz 16,7 kg/s tömegáramú) víztermelés mellett a teljes 116˚C hőmérsékletkülönbség lépcsőt 
kihasználva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km3-ben található víz által tárolt hőmennyisé-
get (4,86 PJ/km3). 
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Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 90 mW/m2 
hőárammal, azaz 1 km2 területre 90 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 
alatt 5,4×1013 J, azaz 0,005 PJ hőutánpótlódással számolhatunk 1 km2-enként. Ez a póruski-
töltő víz által tárolt hőmennyiség 1,1%-ának utánpótlódását biztosítja csak. A 100% 
utánpótlódását 90 km2 terület teljes hőárama biztosítaná csak. 

A fenti közelítésünk során a póruskitöltő vízzel számoltunk csak. A 37. táblázatban láthat-
juk, hogy a teljes hőmennyiség 98%-át a kőzetváz képviseli. Ezért valójában 1 km3 térfogatú, 
1%-os repedés-porozitású 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 
visszasajtoló 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 fluidum termelés 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 felszíni geofizikai módszerek a gravitációs, mágneses, geoelektromos, szeizmikus és radio-
lógiai módszerek. A gravitációs, mágneses és geoelektromos mérések végzése minimális, 
vagy szinte semmilyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontása egy részletező fázi-
sú kutatás során nem elég. 

A koncessziós területen belüli kutatásnál legnagyobb jelentősége a szeizmikus kutatások-
nak van, mivel a feladat a részletes szerkezetföldtani kép megismerése és ezen keresztül a 
közvetlen fúráshely kijelölése. A reflexiós szeizmikus mérés során a kőzetben impulzusszerű-
en (pl. robbantás) vagy vezérelt harmonikus forrással (vibrátor) mesterségesen keltett, a belső 
szeizmikus határfelületekről visszaverődött rugalmas rezgések hullámterét veszik fel időben 
és térben. Az elvégzett kutatások alapján létrehozzák a terület földtani, szerkezetföldtani mo-
delljét (3D modell). 

A termelőfúrások létesítése előtt várhatóan néhány kutatófúrásra is szükség van. A mély-
fúrások kivitelezése általában rotary fúrási eljárással történik, ami nagy gépi teljesítményű, 
öblítéses forgó fúrás (ALLIQUANDER 1968). Az öblítőközeg általában öblítőiszap vagy haböb-
lítés, illetve lehet légöblítés is. (A legmélyebb magyarországi fúrás alig haladja meg a 
6000 métert: Makó M–7; 6085 méter.) 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső fúró-
rudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján lévő fúró 
aprítja fel a kőzetet. A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függőleges irányban működő csiga-
rendszerrel ellátott nagy teherbírású daru, amely azért olyan magas, hogy abban a fúró cseré-
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jéhez szükséges kiépítéskor (a fúrórudazat kihúzásakor), a munkafolyamat meggyorsítása 
céljából egyszerre több (2–3 db) egymásba csavart acélfúró rudat ki lehessen támasztani. Fú-
rás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítményű szivattyúkkal, különböző iszapjavító anyagok 
adagolásával öblítő iszapot engednek a lyukba, amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, 
sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegekből a rétegtartalom beáramlását és megvédi a 
fúrt lyuk falát a beomlástól. 

A kiömlő fúróiszapot megszűrik, az abból kinyert furadékot mélység szerint osztályozzák, 
megőrzik, az iszapot pedig megfelelő kezelés után újra felhasználhatják. Nem megfelelő súlyú 
iszaposzlop esetén bekövetkezhet a fúrás kitörése, amely jelentős károkat, balesetet okozhat, 
akár a fúrás tönkremeneteléhez (elszerencsétlenedéséhez) is vezethet. A kútkitörések meg-
akadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel működtethető kitörésgátlót 
szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. Kitörésgátló alkalmazása valamennyi 
nagymélységű geotermikus fúrás esetén elvárás. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, a magokon laborató-
riumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Az öblítőfolyadékkal felhozott furadékot vizsgálják, 
valamint víz- és gázmintát vesznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján nyernek. 
A kutatófúrásokban mélyfúrás-geofizikai méréseket végeznek, melyek fontos része a megbíz-
ható hőmérséklet mérés. A geotermikus fúrásoknál fontos lépés a kút lehetőleg hosszabb idejű 
termeltetéses vizsgálata, termelési és visszasajtolási tesztje, amihez megfelelő méretű bizton-
ságos felszíni víztározók kialakítása szükséges. 

A nagymélységű fúrásos kutatásnak viszonylag nagy a felszíni helyigénye is – a 
2500 métert is meghaladó mélységű fúrások esetben a fúrás körül 50–100 méteres oldalú, 
azaz 1 hektár nagyságrendű a felvonulási területe, valamint ki kell alakítani a hozzávezető 
utakat is. Mindez helyileg és ideiglenesen jelentős környezet-átalakítással jár. A nagy mélysé-
gű geotermikus fúrásoknál ma már elvárás a környezet megóvása, nem veszélyes folyadékok, 
iszaprendszerek, adalékok alkalmazása, zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológia 
alkalmazása. 

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, továbbá biztosítani kell az egymás alatt elhe-
lyezkedő rétegek egymástól való szigetelését. Ehhez egymásba csavart, acélból készült bélés-
csöveket kell becementezni a fúrólyukba. A felszíntől beépített béléscsöveket és a beakasztott 
béléscsöveket a legbiztonságosabb módon kell beépíteni az előzetesen meghatározott saru-
mélységig, majd a felszínig, vagy az előre meghatározott mélységig el kell cementezni azokat 
megfelelő technikával bekevert, laboratóriumban bevizsgált cementtejjel. A cementpalást 
szerepe a rétegizoláció, a béléscső oszlopok rögzítése, a mechanikai szilárdság növelése, a kút 
és környezete fizikai integrációjának megőrzése, a folyadék besajtolás hatékony megvalósítá-
sának támogatása, a fluidum migráció megakadályozása, a béléscső védelme, valamint a kút 
élettartamának növelése. 

Irányított ferde fúrást, bokor-, illetve gyökérfúrást akkor alkalmaznak, amikor a geotermi-
kus rezervoár lakott, vagy különösen védendő terület alatt található. Kivitelezése fúróturbiná-
val történik, ahol a meghajtó turbina közvetlenül a fúrófej fölött helyezkedik el. A turbinát az 
öblítőfolyadék segítségével hidraulikus nyomás forgatja. 

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 azonosítása. 

Összegezve tehát, a kutatási tevékenységek környezeti hatásai a következők lehetnek: 
– szeizmikus méréseknél és geotermikus vizsgálatoknál az esetlegesen szükséges utak létesí-
tésével kapcsolatos hatások, esetleges zöldkár; 
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– a víztermeléssel járó tevékenységek (mintázások, hidraulikai vizsgálatok) a kitermelt flui-
dum (pl. forró-, sós- vagy fenolos víz) környezetbe (pl. felszíni vízfolyásba) való elhelyezésé-
nek hatásai; 
– a kutak és kutatási helyszínek létesítéséből, megközelítéséből, a kutatási eszközök helyszín-
re szállításából fakadó hatások. 

2.2.2. A várható termelési módszerek bemutatása 

2.2.2.1. Hévíztermelés 

Új hévíztermelő és visszasajtoló rendszerek telepítésekor kulcskérdés a vízadó rezervoá-
rok lokalizációja, a kitermelhető hozamok és hőmérsékletek becslése. A hévíz rezervoárok 
termeltetése során legfontosabb cél a környezetterhelés minimalizálása, a kimerülés elkerülé-
se, 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. 
 
Termelés vízvisszasajtolással 

Az összetartozó termelő–besajtoló kútpárok talpainak kellő távolságra kell esni egymás-
tól, hogy a visszasajtolt víz ne hűtse le a termelő kút körüli tárolórészt. Általában 1000–
1500 méter távolságra telepítik a két kúttalpat egymástól, a tároló áteresztő-képességének 
függvényében. A fúrólyuk tengelyének elferdítésével elérhető, hogy a két kutat a fúróberen-
dezés egy helyszínre telepítésével alakítsák ki, nem kell tehát a berendezést szétszerelni, szál-
lítani, a fúrással járó elkerülhetetlen környezetterhelés is csak egy helyszínen jelentkezik. Ez 
lényegesen csökkentheti a költségeket. 

2.2.2.2. A HDR (Hot Dry Rock), EGS (Enhanced Geothermal System) technológia 

A HDR technológia esetében mesterséges repedésrendszert hoznak létre, mely szerencsés 
esetben csatlakozik a kőzet természetes repedésrendszeréhez. A felszínről a mesterségesen 
létrehozott repedésrendszerbe táplált víz felmelegszik, ezáltal kitermelhető lesz a kőzet belső 
energiájának egy része. Magyarország zárt, vízkészlet nélküli medencealjzatának geotermikus 
vagyona ezzel a technológiával termelhető ki. 

A rendszer sok szempontból hasonló egy porózus tárolóból vízvisszasajtolással működő 
termelő egységhez. A két rendszer közötti különbség, hogy a porózus tároló esetén a termé-
szetes porozitású és permeabilitású közegben, mint nagy fajlagos felületű pórusrendszeren, 
igen lassan keresztülszivárgó víz veszi át a kőzetmátrix energia-tartalmának egy részét. Ezzel 
szemben a mesterségesen létrehozott repedésrendszer hőátadó felülete kisebb, áramlási sebes-
sége viszont sokkal nagyobb a porózus tárolóhoz képest. 

A HDR, EGS rendszerű technológiák megfelelnek a vízvédelmi elvárásoknak, hiszen nem 
a rétegvizeket hasznosítják. A technológia optimális esetben állandó mennyiségű munkakö-
zeggel dolgozik, amely nem kerül ki a zárt rendszerből. Nincs szükség a hulladékvíz felszíni 
kezelésére, elvezetésére. 

A Hot Dry Rock-nak nevezett technológia szélesebb értelmezésében alakult ki az 
„Enhanced Geothermal System” vagy röviden „EGS” technológia. Ebbe a kategóriába a már 
meglevő és rétegek serkentésével feljavított hidrotermális rendszerek is beletartoznak. Az 
EGS rendszer kiépítése során mechanikai módszerekkel működtethető mesterséges, mélységi 
hidrotermális rendszert alakítanak ki. 
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2.2.2.3. Nagymélységű hőcserélő kút 

A sekély mélységű talajszondák elvéhez hasonlóan működnek a nagymélységű hőcserélő 
kutak. A nagymélységű hőcserélők technológiai okok miatt nem „U” cső alakúak, hanem ún. 
koaxiális (vagy más néven koncentrikus, „cső a csőben”) típusúak. A zárt körben keringtetett 
hőhordozó folyadékot a béléscső fala mentén eresztik le. A folyadék lefelé haladva a bélés-
csövön keresztül hőt vesz fel a környező rétegekből. A kút aljára érő, felmelegedett folyadé-
kot a középső termelőcsövön keresztül szivattyúzzák fel. A le- és felfelé áramló folyadékosz-
lopot elválasztó termelőcső lehet sima acélcső, vagy valamilyen speciális hőszigetelt cső, 
mely korlátozza a már felmelegedett víz felsőbb rétegeknél történő visszahűlését. 

A hőcserélős kút előnye a termálvíz-termeléssel szemben, hogy lényegesen kisebb a beru-
házás kockázata, kisebb a beruházási költség, és gyakorlatilag nincs környezetterhelés, illetve 
nincs szükség drágán megvalósítható visszasajtolásra. 

A korábban mélyült és megőrzött, jó állapotú meddő vagy kimerült szénhidrogén-kutató 
fúrások egy kutas zárt rendszerű hasznosítása (ahol a cirkuláltatott fluidum csak a kútpalást 
mentén kapja a kőzetek felől áramló hőt) jelentős potenciális energiaforrást biztosíthat. Egy 
2 km mélységű meddő szénhidrogénkútból 300−350 kWt hőteljesítményt és 30−40ºC hőmér-
sékletű vizet hozhatunk felszínre. Ez hőszivattyú alkalmazásával használható fűtésre (BOBOK, 
TÓTH 2010b). 

2.2.3. A bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati 
technológiák bemutatása 

A geotermikus energia hasznosítása általában több hőmérséklet-lépcsőben, ún. kaszkád 
rendszerben történik. A rezervoár és a kutak által biztosított legmagasabb hőmérsékletű hasz-
nosítást a gazdaságosság növelésére, a geotermikus energia minél teljesebb kihasználására 
lehetőség szerint alacsonyabb hőmérséklet-igényű alkalmazások bevonásával egészítik ki 
(kaszkád rendszer). 

A geotermikus energia hasznosítási módjai az alábbi nagy csoportokba sorolhatók (ezek 
közül a magyarországi viszonyok közt alkalmazhatókat dőlt betűvel emeltük ki): 

 
 Villamosáram-termelés11 

o Száraz túlhevített tárolóra telepített erőmű12; 
o Forró vizes tárolóra telepített erőmű13; 
o Kettősközegű (bináris) erőmű 

 ORC14; 
 Kalina15; 

 Közvetlen hőhasznosítás 
o Épületfűtés (egyedi vagy távfűtés), használati melegvíz (HMV) szolgáltatás; 
o Ipari hőszolgáltatás; 
o Mezőgazdasági alkalmazások (üvegház, fóliasátor fűtés, terményszárítás, stb.); 
o Balneológia, wellness; 
o Halgazdálkodás, halastavak; 

                                                 
11 Az áramtermelés hatásfoka az alkalmazott munkaközeg mellett a hévíz hőmérséklete és a hűtési hőmérséklet 

közti különbségtől függ. Jellemzően 10–16% körüli érték. 
12 Száraz túlhevített, nagy entalpiájú tárolóra telepített erőmű (ellennyomásos, kondenzációs) 
13 Forró víz nyomáscsökkentésével előállított gőzzel üzemelő (flash, elgőzölögtetéses) erőmű, min. 150–200°C 

forró víz alkalmazásával 
14 ORC: (Organic Rankine Cycle) kettősközegű erőmű típus, a munkaközeg szerves anyag 
15 Kalina ciklusban a segédközeg víz és ammónia elegye 
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o Jégtelenítés; 
o Hőszivattyúval ellátott kis mélységű geotermikus rendszerek (hőszivattyúzás). 

 
A geotermikus erőművek általában a 10–16% hatásfok-intervallumba esnek. Ennek oka, 

hogy viszonylag alacsony a hőközlés és magas a hőelvonás hőmérséklete a fosszilis energia-
hordozókat hasznosító elektromos erőművekhez képest. Így, ha a geotermikus energiahaszno-
sítás gazdaságosságát javítani kívánjuk, a környezeti hőmérséklet feletti belsőenergia-tartalom 
minél nagyobb hányadát kell egymást követő hőmérsékletlépcsőkben hasznosítanunk, mint pl. 
erőmű–távfűtés–üvegházak–talajfűtés–jégtelenítés. A továbbiakban a villamosenergia-
termelésre térünk ki részletesebben. 

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

A nagy hőmérsékletű (>120°C) termálvíz vagy gőz esetén, kellő vízmennyiség elérésekor, 
a távhőellátás mellett a villamosenergia-termelés is felvetődik (BÜKKI, LOVAS 2010). 

 
A legrégebben alkalmazott klasszikus technológia a tárolóból kitermelt száraz, túlhevített 

gőzt közvetlenül a generátorokat meghajtó gőzturbinákba vezetni (száraz túlhevített tárolóra 
telepített erőmű). Ez csak néhány kivételes esetben (pl. Geyser’s (USA), Larderello (Olaszor-
szág)) lehetséges. A száraz gőz kitermeléséhez a magyarországi geotermikus viszonyok való-
színűleg sehol sem alkalmasak. 

A nagy hőmérsékletű (>180˚C) forró víz nyomásának csökkentésével az teljes tömegében 
víz-gőz keverékké (nedves gőzzé) alakítható (forróvizes tárolóra telepített erőmű, a forró víz 
nyomáscsökkentésével előállított gőzzel üzemelő (flashing) erőmű). Ebből szeparátorokban a 
gőzfázis leválasztható és a turbinákhoz vezethető (pl. Wairakei (Új-Zéland), Broadlands (Új-
Zéland)). 

150–200°C felett elgőzölögtetéses, „flash” erőművek használhatók. 150°C alatt a köze-
pes-, és kis-entalpiájú fluidumok energiatartalmával áramtermelés csak kettősközegű (bináris, 
segédközeges) erőművel lehetséges. 

 
A villamosenergia-termeléshez a jelenlegi technológia mellett – kielégítő hatásfok eléré-

séhez – legalább 120°C-os vízre van szükség (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 
Van lehetőség és példa alacsonyabb, 100°C körüli hévíz áramtermelés célú használatára 

is. A technika fejlődésével egyre alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő bináris ciklusú 
geotermális erőműveket hoznak létre. Ennek tipikus példája a 2004-ben Alaszkában üzembe 
helyezett 200 kWe Chena-i geotermális kiserőmű, mely 74°C-os termálvízzel üzemel. A biná-
ris erőművek technológiája folyamatosan fejlődik, de a villamosenergia-termelés hatásfoka 
termodinamikai korlátok miatt 10% körüli lehet csak. Mivel a körfolyamat felső hőmérséklet-
határától függ a termikus hatásfok, a bináris erőművek is magas hőmérsékletű tárolókra tele-
píthetők gazdaságosan. A rendelkezésre álló áramtermelési potenciált ugyancsak érdemes 
kiaknázni, mert a villamosenergia-termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, amellyel 
kb. 10-szer annyi hő hasznosítható, mint a megtermelt elektromos áram (MÁDLNÉ SZŐNYI et 
al. 2008). A geotermális erőművek harmadik típusa tehát a kettősközegű (bináris) erőmű, 
mely a közepes- és kis-entalpiájú fluidumok energiatartalmának hasznosítására alkalmazható. 

Minden erőműtípus esetében gondoskodni kell megfelelő hűtésről. A hűtés száraz vagy 
nedves hűtőtornyokkal, vagy természetes folyó vizekkel történhet. 10–15% körüli áramterme-
lési hatásfok esetén a geotermikus hőenergiának 85–90%-a lesz hulladékhő. Egy 2 MW-os 
erőmű esetén ez 18 MW hűtési igényt jelent. A hűtés költség- és helyigényes, optimális eset-
ben azonban a hulladékhő egy része télen épületek fűtésére, vagy mezőgazdasági célra fel-
használható a helyszínen (kapcsolt hő- és villamosáram-termelés). Alacsonyabb hőmérsékletű 
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ipari célú hőigény kielégítése is szóba jöhet, ilyenkor nemcsak télen, hanem egész évben nö-
velhető a rendszer összhatásfoka. Villamosenergia-termelés túlhevített folyadék forrásával 
(elgőzölögtetés, „flash”) 

A geotermikus tárolók túlnyomó többségében vízfázisban van a telepfolyadék. Ritka kivé-
tel a túlnyomásos száraz gőzt tartalmazó rezervoár. Gőzt tartalmazó tárolónál már fúrás köz-
ben szükség van kitörésgátló berendezésre, s ha elkészült a kút, a kútfejszerelvényt megnyitva 
szabadon áramlik a túlnyomás hatására a kúton keresztül a felhasználóhoz a gőz. 

A nagy nyomású forró vizet tartalmazó tárolókat megcsapolva, a kút nagy mélységű sza-
kaszán még vízfázisú a telepfolyadék. Ahogyan feláramlik a kútban, nyomása csökken, hő-
mérséklete azonban sokkal kisebb mértékben. Így egy jól meghatározható mélységben, ahol a 
víz nyomása eléri az adott hőmérsékletű víz telített gőznyomását, a víz azonnal, teljes töme-
gében felforr („flashing”) és a rendszer ellennyomásától függő mértékben forrásban levő gőz-
víz keverék formájában ömlik a felszíni vezetékbe. 

Az elgőzölögtetéses „flash” erőművek az – ugyancsak a felszín alól származó – forró vizet 
használják fel (min. 150–200°C), ami a felszínre jutása során folyamatosan forrásban van. A 
rendszer üzemeltetése során ebből nyerik ki a gőzt, amit ezután átfuttatnak a turbinákon. 

Ha forró vizet nyernek ki, akkor azt nyomáscsökkentéssel a turbinára vezetik. Ebben az 
esetben a forró víz az óriási nyomás miatt folyékony állapotban van, majd a turbina előtt a 
nyomáscsökkentés következtében az addig folyékony magasnyomású víz hirtelen gőzzé ala-
kul, térfogata óriásira növekszik, ami meghajtja a turbinalapátokat („flash steam plants”). 

2.2.3.1.1. Kettősközegű (Bináris) erőművek 

Magyarország termálvíz-viszonyai általában a bináris erőművek alkalmazását teszik csak 
lehetővé. A bináris erőműben a forró víz egy alacsonyabb forráspontú segédközeget melegít 
fel forráspontja fölé. A felforrt segédközeg hajtja meg a turbinát. Az ún. „ORC” (Organic 
Rankine Cycle) folyamatban a munkaközeg szerves anyag, míg a Kalina ciklusban a segédkö-
zeg víz és ammónia elegye. A Kalina–körfolyamat jól illeszkedik a termálvíz hőmérsékletvál-
tozásához, lehetővé teszi a termálvíz kisebb hőmérsékletre hűtését is (BÜKKI, LOVAS 2010). 

Az áramtermelés hatásfoka az alkalmazott munkaközeg mellett a hévíz hőmérséklete és a 
hűtési hőmérséklet közti különbségtől függ. Adott hévízhőmérséklet és munkaközeg mellett 
így a hatásfok a hűtőoldali hőmérséklettől függ. A hűtés megfelelő hatékonysága, hőmérsék-
lete azonban különösen nyáron, magas légköri hőmérséklet mellett csak viszonylag nagymé-
retű hűtőtoronnyal biztosítható. A hűtés megfelelő vízhozamú, természetes vízfolyással is 
megoldható, ha rendelkezésre áll az erőműnél. 

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). 

 
Az adott területen áramtermelés esetén kettősközegű erőmű megvalósítása képzelhe-

tő el. 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, 
hulladékkezelés, 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 
anyagmozgatás ezen zajlik. Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális 
a veszélye a környezetszennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű 
hulladékokat a vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező 
szállítóval engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhe-
tő, bizonylatolt módon. 

A kivitelezési tevékenység energiaellátása tartálykocsikkal a helyszínre szállított gázolaj-
jal történik. Közvetlenül gázolaj üzemű meghajtás, vagy diesel-elektromos rendszerű meghaj-
tás kerül kialakításra. A vízellátást tartálykocsikkal helyszínre szállított vízzel biztosítják. 
Üzemszerű termelés kezdetétől a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően 
energia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére is sor kerülhet. 

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

A geotermikus energia termelése során, elszállítást igénylő, szilárd ásványi nyersanyag ér-
telemszerűen nem keletkezik. Az építkezési szakaszban ugyanakkor a közlekedési infrastruk-
túra átmenetileg fokozott igénybevételével kell számolni, ezért szükségesnek tartjuk a rendel-
kezésünkre 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 figye-
lembe venni a különféle védettségi szintű területek elhelyezkedését, telephelyhez való helyze-
tét, utóbbi esetben pedig a meglévő fővezetékek vonalának van jelentősége.  

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A koncessziós terület és térsége közúti-, valamint vasúti teher- és személyszállítási lehető-
ségei – magyarországi viszonylatban – kimondottan jónak minősíthetők (32. ábra). 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelősége az alábbi, 
BK/UO/452/15/2012 számú – az érintett útkezelők véleményét tartalmazó – szakhatósági 
állásfoglalást adta, melyet jelen tanulmányba beépítettünk. Eszerint: 

A 103/2011. {VI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6. pontja véleményezési és adat-
szolgáltatási kötelezettséget ír elő a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügye-
lősége részére a területen elhelyezkedő országos és helyi közutak közúti forgalmának bizton-
ságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára vonatkozó követelmények tekintetében. 

A megküldött anyagban behatárolt koncessziós terület és térsége alapvetően Bács-Kiskun 
megye közúthálózatát érinti.  

A koncessziós területnek és térségének közúti hálózata Kecskemét központú (32. ábra). A 
felsorolt főutak mindegyike Kecskemét zónájából indul, sugaras úthálózatot hozva létre. Az 
5-ös főút is áthalad Kecskeméten. 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 81 

A koncessziós terület mellékúthálózata döntően megfelel a megyék geográfiai viszonyai-
nak és sajátos településhálózatának. 

A koncessziós területet és annak térségét az országos közúthálózat gyorsforgalmi-, illetve 
főúti elemei közül a következők érintik: 
Autópályák, gyorsforgalmi utak 

M5 gyorsforgalmi út: Budapest–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged 
Az M5-ös gyorsforgalmi út ÉÉNy–DDK irányban fut át a koncessziós területen, annak 

teljes szélességében. Ez az út teremti meg a nemzetközi kapcsolatot Kecskemétnek és térsé-
gének, és teszi a koncessziós területet könnyen és gyorsan megközelíthetővé akár a főváros, 
akár Szerbia és Románia felé. 

 
Főutak a koncessziós terület térségében 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága kezelésében lévő me-
gyei főutak - az 5. sz. Budapest-Szeged Röszke I. rendű főút, a 44. sz. Kecskemét-
Békéscsaba-Gyula 1. rendű főút, az 52. sz. Kecskemét-Dunaföldvár II rendű főút, az 54 sz. 
Kecskemét-Soltvadkert-Sükösd II. rendű főút, és a 441. sz Cegléd-Nagykőros-Kecskemét II. 
rendű főút - jellemzői a forgalom és az állag vonatkozásában a következők: 

 5. sz. főút: Bács-Kiskun megyei szakasza (60+537 – 132+198 km szelvenyek között) 
o Burkolat állapot: közepes  
o Teherbírás: jó 
o Forgalom: 16 043 E/nap 

 44. sz. főút: -Kiskun megyei szakasza (0+798 – 31+492 km szelvények között) 
o Burkolat állapot: közepes  
o Teherbírás: jó  
o Forgalom: 12 116 E/nap 

 52. sz. főút Bács-Kiskun megyei szakasza (0+000 - 60+589 km szelvények között) 
o Burkolat állapot: közepes  
o Teherbírás: jó  
o Forgalom: 12 012 E/nap 

 54. sz. főút: Bács-Kiskun megyei szakasza (1+145 – 93+962 km szelvények között) 
o Burkolat állapot: közepes  
o Teherbírás: jó  
o Forgalom: 12 281 E/nap 

 441. sz. főút: Bács-Kiskun megyei szakasza (24+428 -32+533 km szelvények között) 
o Burkolat állapot: közepes  
o Teherbírás: jó  
o Forgalom: 14 930 E/nap 

 541. sz. Kecskemét Déli II. rendű főutat (0+174 – 3+589 km szelvények között) 
 

Mellékutak a koncessziós terület térségében 
Az érintett Bács-Kiskun megyei egyéb országos mellékutak – a 4622.}., az 5502. j., az 

5218. j„ az 5214. j., az 5215. j., az 5301. j. és az 5303. j. utak. 
A tanulmányban kijelölt koncessziós terület Bács-Kiskun megye területén Ágasegyháza, 

Ballószög, Fülöpháza, Helvécia, Kecskemét, Kerekegyháza, Lajosmizse, Nyárlőrinc 
Orgovány, Szentkirály és Városföld települések kül-, és/vagy belterületét érinti. 

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. 
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32. ábra: A terület közlekedési hálózatának térképe 

A koncessziós terület térségének (Csongrád-megye) közúthálózata (2009) 
 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A térség vasútvonalainak hálózati szerepe kiemelt jelentőségű, mert mind a tranzitszállí-
tásban, mind a hazai forgalomban fontos irányokat szolgálnak ki. 

A Kecskemét koncessziós területet és térségét átszelő vasúti pályák – az országos törzshá-
lózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rende-
let 1. számú mellékletében felsorolt vasúti pályák közül – az alábbiak: 

 
Országos törzshálózati vasúti pályák 

A transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 
pályák: 

 140 Cegléd–Szeged 
Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 
pályák: 

 142 Budapest (Kőbánya–Kispest)–Lajosmizse–Kecskemét. 
 

Regionális vasúti pályák 
 146 (1) Kiskunfélegyháza–Lakitelek 

 
Egyéb vasúti pályák 

 148 Kecskemét KK–Kiskörös KK 
 149 Törökfái–Kiskunmajsa KK 
 152 Kecskemét alsó–Fülöpszállás 

 
A térség vasúti hálózatára a „Kecskemét-központúság” jellemző. A város lokális vasúti 

központként is funkcionál, a Kecskemétet övező kisebb településekre sűrű, jól kiépített vasút-
hálózattal lehet eljutni. 
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Az országos törzshálózati vasúti pályák közül a 140-es számú, Cegléd–Kecskemét–
Szeged irányú vonal É–D irányban áthalad a koncessziós terület keleti zónáján. 

A regionális vasúti pályák közül a 146 (1)-es számú vonal Ny–K-i hozzávetőleges 
irányban Kecskemét–Lakitelek–Kunszentmárton irányában halad. Kecskeméti végpontja a 
koncessziós terület közepéről indul. 

Az egyéb vasúti pályák közül mindegyik a koncessziós terület közepéről, Kecskemétről 
indul. 

A 148-as számú vasúti vonal Kiskőrös felé, DNY-i irányba halad. A 149-es számú vasúti 
vonal változó irányú nyomvonalon dél felé haladva, Bugac érintésével tart Kiskunmajsáig. A 
152-es számú vonal nyugati irányba fut, Helvécia és Izsák érintésével Fülöpszállásig. 

 
A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények 
Vasútfejlesztési kérdésekben az érintett országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a 

MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 
54-60.) illetékes. 

 

 

33. ábra: A koncessziós terület térségének vasúti közlekedési hálózata 

(Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán, 2006) 

2.4.2. Energia-hálózat 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

Az energetikai rendszerek és hálózatok biztonságos működése, elégséges kapacitása alap-
vető feltétele bármilyen ipari tevékenységnek. 

A villamosenergia rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző 
funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét 
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képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második 
szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek rend-
szere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 120 kV-os 
vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos Művek Zrt. tulaj-
donában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek azonban a regionális szolgáltató kezelé-
sében vannak. 

A fent ismertetett villamosenergia rendszernek a térségben az alábbi elemei találhatók 
meg:  

A 400 kV-os átviteli hálózat ÉK–DNy-irányban fut. Szolnok térségéből indul, és Kecs-
keméttől keletre, Lakitelek–Nyárlőrinc között végződik, a koncessziós terület keleti sarkának 
közelében.  

A 220 kV-os átviteli hálózat: két vezeték halad a koncessziós terület térségében. Az első 
vezeték déli irányból érkezik, a Kistelek–Pusztaszer–Tiszaalpár vonalon.  

A 400 kV-os vezeték végződési pontjánál, Nyárlőrinc és Lakitelek között élesen DNy 
irányba fordul, és a koncessziós terület DK-i oldalának határvonalán halad Városföld északi 
pereméig. 

A másik 220 kV-os vezeték a koncessziós területtől nyugatra halad, a Pusztavacs–
Ladánybene–Szabadszállás vonalon. Itt nyugatnak fordul, majd Dunaegyházától keletre déli 
irányt vesz fel. Déli irányban elhalad Solt, illetve Harta mellett. 

A 120 kV-os átviteli-, illetve helyi ellátó hálózat: A legsűrűbb vezetékhálózat. Három ve-
zetéke halad át a koncessziós területen. Az első vezeték ÉÉNy–DDK irányban fut, az Örkény–
Lajosmizse–Kecskemét–Kiskunfélegyháza nyomvonalon, Kecskemétet nyugat felé elkerülve. 
Teljes szélességében áthalad a koncessziós területen.  

A második vezeték KÉK irányból érkezik Szabadszállás–Helvécia–Városföld irányon át. 
Ágasegyháza térségében lép be a koncessziós területre, és metszi annak alsó harmadát. A te-
rület KÉK–NyDNy-i határán DK-i irányba fordul, Kiskunfélegyházánál pedig déli irányban 
folytatódik.  

A harmadik vezetékág szintén a koncessziós terület DK-i oldalának közepén, Városföldtől 
északra indul. ÉK-i irányban fut, a 220 kV-os vezeték nyomvonalán, a koncessziós terület 
DK-i peremén. Még a terület keleti sarka előtt ÉÉK-i irányba fordul, lemetszve a terület keleti 
csücskét. A vezeték Szentkirálytól két ágra oszlik. Az egyik ág É–D irányú, és Nagykőrös–
Cegléd felé halad. A másik ág Kocsérnál kelet felé fordul, és Tiszakécskéig tart. 

A koncessziós területet nem érintő, de annak térségében haladó 120 kV-os vezetékek kö-
zül az egyik a Szolnoknál kiinduló és Lakitelek–Nyárlőrinc között végződő 400 kV-os átviteli 
hálózat nyomvonalán, azzal párhuzamosan futó vezeték. 
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34. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(MAVIR Zrt. 2010. nyomán) 
A vezetékek nyomvonalának lefutása hozzávetőleges 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-
lárd energiahordozók aránya elenyésző. 

Kecskemét a magyar gázellátó rendszer egyik fő központja. Ennek megfelelően a Kecs-
kemét koncessziós terület gázvezetékekkel sűrűn átszőtt. A koncessziós terület térségében két 
jelentős gázátadó csomópont található: a kecskeméti csomópont a koncessziós területen belül, 
a Szank melletti pedig attól délre. A szanki gázátadó pont egyben hazai termelési betáplálási 
pont is, a kecskeméti gázátadó csomópont pedig egyben kompresszorállomásként is funkcio-
nál. A gázvezeték-rendszert a gázvezetékek átmérője alapján osztályozzuk. A legnagyobb 
átmérőjű gerincvezeték 1000 mm vagy annál nagyobb átmérőjű. Két ilyen vezeték létezik az 
országban, ebből az egyik, az Algyő–Szeged–Kecskemét nyomvonalon futó a koncessziós 
területen, a Kecskemét melletti gázátadó csomóponton végződik. 

A 600–800 mm átmérőjű vezetékrendszer. Egyik vezetékága Kecskemétről indul, és 
NyDNy irányban, a Bugac–Szank–Báta irányba halad. Egy másik ág szintén Kecskemétről 
indul, és NyÉNy irányba, Dunaújváros felé halad. Az ÉNy irányba haladó dupla ág két veze-
téket jelöl, melyek közös nyomvonalon tartanak északnyugat irányába, a vecsési gázátadó 
ponthoz. A 600–800 mm-es vezeték keletről érkező ága Hajdúszoboszló–Endrőd irányból 
érkezik a kecskeméti gázátadó csomóponthoz. KDK irányba fut–közvetlen eléréssel–a követ-
kező vezeték, mely Algyővel teremt közvetlen összeköttetést. A fenti gázvezetékek mind-
egyike áthalad a koncessziós területen, vagy érinti azt.  



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 86 

A 300–500 mm átmérőjű vezetékrendszer: Egyik ága Kecskemétről indul, és NyDNy 
irányban, a Bugac–Szank–Báta irányba halad, a 600–800 mm-es vezeték nyomvonalán. Má-
sik ága szintén Kecskemétről indul, és NyÉNy felé, Dunaújváros irányába fut a másik 600–
800 mm-es vezeték nyomvonalán. Szintén a nagyobb átmérőjű gázvezeték nyomvonalán ha-
lad a keletről érkező következő 300–500 mm átmérőjű vezetékág, mely Hajdúszoboszló–
Endrőd irányú. Az itt felsorolt gázvezetékek mindegyike Kecskemét kiindulási pontú, tehát 
mindegyik áthalad a koncessziós területen, vagy érinti azt. A 300 mm-nél kisebb átmérőjű 
vezetékek helyi igényeket elégítenek ki. A nagyobb átmérőjű gázvezetékek nagy száma miatt 
ezeket a területen nem ábrázoltuk. 

 

 

35. ábra: A koncessziós terület földgáz ellátásának térképe 

(FGSZ 2010 nyomán) 
A vezetékek nyomvonalának lefutása hozzávetőleges 

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 elfoga-
dott 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), illetve a 2011. októberében az Országgyűlés által is jóvá-
hagyott 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 
előállított megújuló energia alkalmazása is. A geotermikus gradiens Magyarországon közel 
másfélszerese a világátlagnak. Ez az ország egyik természeti kincse, amit ma még csak korlá-
tozottan hasznosítunk. A geotermikus potenciál (ásványi kincsekhez hasonlóan) nemzeti 
kincs, ezért hazai alkalmazása és fejlesztése, valamint részben stratégia készletként való keze-
lése indokolt. A feltételesen megújuló energiaforrások (így a geotermikus energia) hasznosí-
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tása terén elengedhetetlen a környezeti szempontok fokozott figyelembevétele, különös tekin-
tettel a vízgazdálkodás és talajvédelem kérdéseire és a fenntarthatóság kritériumainak betartá-
sára. 

A fenntartható erőforrás-gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során 
különös figyelmet kell fordítani e természeti kincsünk megőrzésére, ami általában a visszasaj-
tolást, vagy a megfelelő célú továbbhasznosítást teszi szükségessé. Jelentős potenciál rejtőzik 
a geotermikus energia hőellátásban történő szerepének növelésében, ami Magyarországon 
bizonyos területeken (pl. kertészetek) már jelenleg is elterjedt. A geotermikus potenciál kiak-
názásánál figyelembe kell venni az energetikai mellett az egyéb hasznosítási lehetőségeket 
(ivóvízellátás, gyógyászat, turizmus) is, azok megfelelő rangsorolásával. A termálvizek hasz-
nosítása esetében meg kell határozni a rendelkezésre álló, valamint a károsodás nélkül kiter-
melhető termálvízkészlet mennyiségét, figyelembe véve az engedéllyel rendelkező termálvíz-
kivételek mennyiségét is. Ehhez szükséges a projektek egyedi elbírálása, a vízkészlet mennyi-
ségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi környezet megteremtése. 

A fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia fel-
használásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig megvaló-
suló növekedési pályát – a bruttó végső energiafelhasználásban 14,65%-os részarány elérése a 
kitűzött cél – a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020 (NCST 2010) 
mutatja be részletesen. A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő 
biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus energiahasznosítás formái kapnak, amelyek 
elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak. A megújuló hőenergia előállí-
tás 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 ener-
gia) 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 fűté-
si 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 fordí-
tani 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 hasznosí-
tása is, mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energiából előállított 
villamosenergia-termelésre a 2010–2020-ra felvázolt terveket a 38. táblázat mutatja be. 

38. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, 
bruttó villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 

energia részarányaira Magyarországon (2010–2014: kötelező, 2020-ig teljesítendő célki-
tűzés) (NCsT 2010 F/10.a táblázat) 

Geotermikus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
MW beépített 
kapacitás 

0 0 0 4 4 4 8 8 57 57 57 

GWh bruttó 
villamosenergia-
termelés 

0 0 0 29 29 29 57 57 410 410 410 
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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 ener-
giatermelésben elsősorban megújuló energiahordozókkal (biomassza, biogáz, nap- és 
geotermális) lehetséges, a beruházások versenyképességének feltétele a megfelelő ár- és tá-
mogatáspolitika 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 (iparihőszolgáltatás) 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 terüle-
teken, ahol a hőigény fennáll és kedvezőek a geológiai adottságok, új kutak is létesíthetők. 
Számos meglévő kút esetében azonban hiányzik a racionális és optimális hasznosítást biztosí-
tó szemlélet. 

A geotermikus energiára alapozott üvegházi kertészetek támogatása a kormány prioritásai 
közé tartozik. A geotermikus energiával fűtött termálkertészetben értékesebb termékek állít-
hatók elő egész évben. Ilyen kertészetek azonban vízbázisvédelmi szempontból csak a min-
denkori jogszabályi előírások és fenntarthatósági kritériumrendszer teljesítése mellett működ-
hetnek. A cselekvési tervben a geotermikus energiából a hűtés–fűtés szektorokban a 2010–
2020-ra felvázolt terveket a 39. táblázat mutatja be számszerűen. 

39. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (az energia teljes fo-
gyasztása) a megújuló energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés részarányaira Ma-

gyarországon (2010–2020-ra vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő célkitűzések) 
(NCsT 2010 F/11. sz. táblázat) 

MW 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Geotermikus 
(ktoe16) 

101 108 120 131 143 147 194 238 289 337 357 

 
A villamos energia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók je-

lenlegi (2010) és 2020-ra prognosztizált megoszlását a 36. ábra szemlélteti. 
 

                                                 
16 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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36. ábra: A villamos energia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energia-
hordozók megoszlása (balra 2010, jobbra 2020) 

(NCsT 2010, 8. sz. és 9. sz. ábra) 
A geotermikus energia részesedése 2010-ben felhasznált 4,23 PJ, azaz 9%-ról 2020-ra 16,43 PJ-

ra, azaz 17%-ra nő a tervek szerint 
Az NCST (2010) szerint a geotermikus energia részaránya 2010-ben az összesen 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%, 
37. ábra). 

 

37. ábra: Megújuló energiamennyiség előrejelzés (2010, 2020) 

(NCsT 2010, 7. ábra) 
 
A cselekvési tervben bemutatott arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az 

adott régió, kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok ettől lé-
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nyegesen eltérhetnek a komparatív előnyökre építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus ener-
gia részaránya várhatóan magasabb lesz, míg a Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza lesz 
meghatározó). Az energiastratégia feladatként adja meg Magyarország megújuló energiapo-
tenciáljának feltérképezését és egy erre vonatkozó nyilvános adatbázis létrehozását (NES 
2011). 

A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT 2010) meghatározott célok között szerepel, hogy 
2020-ra a felhasznált megújuló energiamennyiségen belül fűtésre–hűtésre 14,95 PJ/év, villa-
mos 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). 

 
A geotermikus fluidum mennyiségének és hőmérsékletének függvényében fűtésre (köz-

vetlen felhasználás), illetve akár villamosenergia-termelése is használható. Nagymélységű, 
nagy hőmérsékletű rezervoárokból nyert geotermikus energia felhasználható áramtermelésre 
is, bár viszonylag kis (energetikai, termikus) hatásfokkal. A kinyerhető elektromos energia 
becslésére szolgáló termikus hatásfok magyarországi viszonyok közt jellemzően maximum 
10–16%, legalább 140˚C kútfejhőmérséklet esetén például 10% (38. ábra). 10% termikus ha-
tásfok esetén, 100 MWt potenciális termikus teljesítményt véve alapul, 10 MWe elektromos 
teljesítmény nyerhető. 

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 lefe-
déséről is gondoskodni kell, azaz a villamosáram-termelés mellett kaszkád rendszerű közvet-
len felhasználás is javasolt. Egy kút, illetve alkalmazás termikus teljesítményét a hozama (tö-
megárama) és az aktuális hőmérséklet-lépcső alapján határozhatjuk meg. 
 
(A hőteljesítményt a P=4,18×Qn× ×(Tki–Tfh) képlettel számolhatjuk, ahol P a hőteljesítmény kW-ban, Qn a 
hozam m3/s-ban, Tki a kútfejhőmérséklet, a víz sűrűsége kg/m3-ben, T fh pedig az adott felhasználás, pl. az 
áramtermelési lépcső, kimenő, elfolyó hőmérséklete. A hőteljesítményből az elektromos teljesítmény a tapaszta-
lati adatok alapján megadható termikus hatásfok (ηth = 0,09345×Tki–2,32657, ahol ηth az erőmű termikus hatás-
foka %-ban, Tki a bemenő vízhőmérséklet (ezt szemlélteti a 38. ábra) alapján számolható (KUJBUS 2010)). 
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38. 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 Kecskemét koncessziós területre eső fúrások hőmérséklet 

adatai alapján átlagosan 45˚C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 30. ábra), ezzel az 
értékkel számolva 2500 méterben átlagosan 123°C hőmérséklet várható. (a tágabb környezet-
re vonatkozó más forrásból ld. még 14. ábra, 1.3.5. fejezet információit). 

 
Példaként vegyük egy háztartás nem fűtési célú havi áramfogyasztását 4 főre 300 kWh-

nak. Az áramtermelési hőlépcső bemenő hőmérsékletét az egyszerűség kedvéért tekintsük a 
kútfejhőmérsékletnek, ami legyen 150˚C, a kimenő hőmérsékletét pedig vegyük 80˚C-nak 
(dT=70˚C). 1000 l/perc hozam (16,7 kg/s tömegáram) esetén a hőlépcső termikus teljesítmé-
nye 4,9 MWt. A geotermikus energia áramátalakítást jellemző termikus hatásfokát 10%-nak 
tekintve (38. ábra) a fenti 1 db kút termálvízből 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 – 
10 kW/háztartás (családi ház) fűtési hőteljesítménnyel számolva – 240 (közelben lévő) háztar-
tás fűtése is biztosítható lehet vagy ezzel egyenértékű ipari hő szolgáltatható. 

Kútpáronkénti 1 MWe elektromos teljesítmény eléréséhez a fenti 150˚C bemenő hőmér-
séklettel és 70˚C-os hőmérsékletlépcsővel számolva közelítőleg 2100 l/perc hozam (kb. 
35 kg/s tömegáram) elérése szükséges (kútpáronként). 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, 
valamint 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 és lelki forrásokra is szükség van. Meg kell találnunk 
azokat a kitörési pontokat, azokat a jövő-iparokat, amelyek képesek a gazdaság egészének 
dinamizálására (Nemzeti Együttműködés Programja 2010. május). 

 
A magyar megújulóenergia-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 kö-
zött többféle kölcsönhatás érvényesülhet, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat 
egymással, de erősíthetik is egymást. Emiatt a célok elérése érdekében megfogalmazott intéz-
kedések során különös hangsúlyt kell fektetni az együttes hatásokra, az egymás közötti el-
lentmondások feloldására és a lehető legnagyobb összhang megteremtésére. A megújuló és 
alternatív energia hasznosításának elsődleges célja a gáz- és kőolajimport-függőség csökken-
tése. Fontos cél Magyarország természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai 
adottságaira építve a lehető legnagyobb össztársadalmi haszon biztosítása (NCsT 2010). 

 A megújuló energiák hasznosítására irányuló Nemzeti Cselekvési Terv előirány-
zott intézkedései 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 megvizsgálása; 
 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 finanszírozás formák és programok kialakítása (zöldbank); 
 szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 
 szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kampányok (integrált tájé-

koztatási programok) kidolgozása; 
 megújuló és alternatív energiaforrásokra, energiahatékonyságra alapozott képzési, 

oktatási programok indítása; 
 foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiaforrások területén; 
 fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fejlesztése érdekében; 
 kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok támogatása; 
 agrárenergetikai program kidolgozása; 
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 a megújuló energiaforrásokhoz és kapcsolódó területeihez a szabályozási és enge-
délyezési eljárásokban részvevő apparátus felkészítése. 

 
A magyarországi megújulóenergia-politika célja a korlátozó tényezők figyelembe-

vételével, a lehetőségek határain belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami 
a legnagyobb 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 
tényező 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 
felhasználásának tömegessé válása a költségek csökkenését hozza majd magával. A villamos 
erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségeit láthatjuk a 
40. táblázatban. 

40. 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 
kapcsolt hő-/áramfejlesztési módon üzemeltethető, akkor a rendszer gazdaságossága nő. Mo-
dellszámítások alapján az ársáv 40 és 60 €/MWh (MÁDLNÉ et al. 2008). 

A megújuló energiák és így a geotermikus energia alkalmazásánál meghatározó tényező a 
támogatás (NCsT 2010). A megújuló energiaforrások jelenleg csak korlátozottan versenyké-
pesek a fosszilis energiahordozókkal, elsősorban azért, mert utóbbiak árába legtöbbször nem 
épülnek be azok externális költségei. Ezért a megújuló energiaforrások versenyképességének 
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, re-

finanszírozott 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, differenciált mértékben, a megújuló energiaforrás típusához és 
nagyságához igazodóan. 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 mér-
tékben kerüljenek felosztásra az egyes megújuló energiaforrás típusok között. A felosztás 
(allokáció) meghatározása során több szempont figyelembe vehető annak függvényében, hogy 
az egységnyi támogatási összegre eső: 

 energiamennyiség; 
 CO2-kibocsátás-csökkentés; 
 hulladékok energetikai hasznosítása; 
 GDP-növekmény; 
 munkahelyteremtés; 
 egyéb környezeti-társadalmi előny  

kerüljön-e maximalizálásra. 
 

A forrásallokáció meghatározásában a Green-X modell eredményei felhasználásra kerül-
tek, amely során kiemelt szempont volt a munkahelyteremtés és az egységnyi támogatással 
előállítható energiamennyiség. Ezek figyelembevételével a cselekvési terv a geotermikus 
energia hasznosítás esetén az alábbi támogatásokat irányozza elő: 

 termelési támogatás; 
 (közvetett ösztönzés – ezt nem irányozza elő;) 
 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 
kinyerése elsősorban technológiai kérdés. 

1 km3 150˚C hőmérsékletű kőzetben tárolt hőenergia 10%-os hatásfok mellett elméletileg 
körülbelül háromszázezer ember áramszükségletét tudná biztosítani harminc évig. (A számí-
tás EGS és HDR technológiákra vonatkozik). További előnye a nagy mélységű repedezett-
séggel jól feltárt kőzetekből nyert energiának, hogy azt függetleníteni lehet a vízbázisoktól, 
illetve a szénhidrogén-tárolók hidraulikai rendszerétől is. Előnynek tekinthető mind a szilárd 
anyagokhoz, mind a szénhidrogénekhez képest a termelés jobb tervezhetősége is. Amennyi-
ben kisebb a hőmérséklet és az energiatermelés víztermeléssel valósítható csak meg, úgy lehe-
tőség 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 széndioxid és mechanikai szennyező-
anyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve minimálisra csökken (39. ábra). Ameny-
nyiben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a salak-
depóktól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. 
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39. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre kü-
lönböző energiahordozók alkalmazása esetén 

(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 

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

A geotermikus energia felhasználásának időtartama számos tényező függvénye. Meghatá-
rozhatja az alkalmazott technológia, a beruházás közvetlen célja, az érintett térség mérete, 
gazdasági-társadalmi fejlődése stb. Jelenlegi ismereteink szerint, a beruházás alapköltségeiből 
és a környezeti feltételekből kiindulva egy ilyen típusú tevékenység időtartamát 30–50 évre 
becsülhetjük. 

A HDR és EGS technológiák alkalmazása esetén a gazdaságos működés időtartamát kö-
vetkező 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 
képviseli, ezért nagyon fontos tényező, hogy a kőzet mekkora térfogatát tárják fel a repedé-
sek. Véleményünk szerint az EGS technológia akkor lehet sikeres, ha a mesterséges repedés-
rendszer csatlakozik egy meglévő nagyobbhoz. Természetes repedésrendszer hiányában, ha 
feltételezzük, hogy a kőzet csak körülbelül 50 méter sugarú körben repeszthető 1% repede-
zettség (1% repedéstérfogat körülbelül 80 000 m3 térfogatot jelent 1 km fúráshosszra) és 
1000 l/perc termelés mellett körülbelül két hónap alatt lehetne teljesen kitermelni. Ha ennek a 
helyébe az áramtermelés szempontjából már használhatatlan szintre lehűtött vizet nyomjuk 
vissza, akkor ezzel ki is merül a teljes hozzáférhető 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 pél-
dában szereplő teljes repedésekkel átjárt térfogatot az áramtermelés szempontjából már nem 
gazdaságos szintre (pl. 80˚C alá) körülbelül 8 év alatt lehetne lehűteni. Eközben természete-
sen csökken a kőzetváz hőmérséklete. Ha a fenti 1000 l/perc termelést 4 kút együttesen bizto-
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sítja, 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 hasz-
nálni. Ezért szükség van minden olyan információra, amely a lokális szerkezeti (repedés) vi-
szonyokra, szeizmicitásra vonatkozik. Ekkor számításba vesszük, hogy a hidraulikai rendszer 
valójában nem zárt, így az elhanyagolható konduktív (hővezetéses) hőáram mellett van szá-
mottevő konvektív(advektív) hőutánpótlás is. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek (MFGI) 

A bányászati tevékenyéggel összefüggésben értelmezhető – alkalmazotti, a lakosságot 
érintő egyéni és társadalmi, továbbá az épített és természeti környezetet érintő – kockázat a 
bányaveszély (a veszélyes anyag/energia elszabadulása). 

 
A nagy veszéllyel járó anyag és/vagy energia elszabadulások következményei: 

 mérgező, robbanásveszélyes anyagok kiáramlása következtében toxikus hatás; 
robbanásveszély (pl. kénhidrogén (H2S), széndioxid (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 főleg a kutatás, alárendelten a termelés, kútjavítás során következ-
het általában be. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetekre, mert azok 
rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jár-
hatnak. 

A gyakorlat szerint ferde fúrások alkalmazásával védett, vagy lakott terület sem jelent 
akadályt, így nem védett területek felől megközelíthető a céltartomány. A kitörésveszély, il-
letve bármelyik más, a fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezések jelentős része a fú-
rólyuk környezetéhez kötődik. 

Nagy kockázatot jelent a víz gáztartalma, így fokozott figyelemmel kell eljárni a létesítés 
és üzemeltetés során (gázkitörések). A letermelt szénhidrogén-telepek, sőt az ipari szempont-
ból meddő szerkezetek is tartalmazhatnak annyi gázt, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés, a geoter-
mikus energia felhasználási módjának tervezésekor figyelembe kelljen venni – mind bizton-
ságtechnikai-, mind pedig gazdaságossági szempontból. 

A rétegrepesztéses rétegserkentés, illetve az EGS-technológia során végzett rétegrepeszté-
sek kisebb földrengéseket válthatnak ki. A termelés–visszasajtolás során ugyancsak mikro-
földrengésekkel számolhatunk. Ilyen esetekben különös tekintettel kell lenni a lakott területe-
ken esetlegesen bekövetkező mikroföldrengések lakosságra és építményekre gyakorolt hatásá-
ra. 

Rosszul palástcementezett fúrás lejuttathatja az ivóvízbázist képező rétegekbe a mezőgaz-
dasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvizekkel, közlekedéssel, vagy egyéb 
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talajszennyező tevékenységgel kapcsolatos felszíni eredetű szennyezéseket, ezért azok is ve-
szélyforrásnak számítanak. A rosszul kiképzett fúrásoknál a mélyebb rétegek felől fluidum, 
gáz átfejtődés következhet be a sekélyebb rétegek felé. 

A geotermikus energia kiaknázásának további bányaveszélyei tulajdonképpen szorosan 
összefonódnak a kőzet- és víztestek, valamint a szénhidrogén rezervoárok kölcsönhatásaival, 
amelyek a hosszú távú üzemeltetés során akár jelentősek is lehetnek. A geotermális rezervoá-
rok több mint valószínű, hogy hidraulikai összeköttetésben vannak a közeli szénhidrogén re-
zervoárokkal, ezért a termelés során csökkenhet azok telepenergiája is. 

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 porozitásviszonyai 

3.1.1.1. Az érintett medenceüledékek porozitási viszonyai 

Mivel a geotermikus energiatermelés elsősorban a felszín alatti környezetet érinti, legin-
kább ennek környezet állapotával kell foglalkoznunk és csak másodsorban a várható felszíni 
hatásokkal. 

Magyarországon a geotermikus rezervoárok részben a porózus, permeábilis, főleg felső 
pannóniai korú homok- és homokkő rétegekhez, kisebb mértékben az alsó pannóniai korú 
homokos agyagos rétegekhez kapcsolódnak. A várhatóan foltszerű megjelenésű, feltehetően 
miocénba sorolható karbonátok csak alárendeltebb szerepet játszhatnak a geotermikus ener-
giatermelésben, legfeljebb lokális jelentőségük lehet. 

A pannóniai fedőüledékek porozitása a kőzetfáciestől, valamint az elszenvedett kompak-
ciótól és cementációtól függ. 

A pannóniai fedőképződmények érzékenység becslésénél két szempontot – a mélységet, 
illetve a kőzetfáciest – vesszük figyelembe. Az érzékenységbecslésnél az Újfalui Homokkő 
Formáció homokképződményeit – a nagyobb várható porozitáson kívül a homoktestek na-
gyobb összefüggése miatt, valamint a felszínhez közelebbi mivolta miatt is – szennyeződés-
érzékenyebbnek kell tekinteni, mint a Szolnoki Formáció homoktesteit. 

A pannóniai fedőüledékek porozitása a kőzetfáciestől és az elszenvedett kompakciótól és 
cementációtól függ. Konkrétan a koncessziós területre a homok totálporozitása17 (t) a kö-
vetkezőképen változik: 

t = 45×exp(–h/1200) 

ahol t a totálporozitás %-ban, h a felszíntől számított mélység méterben. 

                                                 
17 Totálporozitás: a teljes pórustérfogat 
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Ez alapján a Szolnoki Formáció totálporozitása 2000 méter mélységben 8% körüli, effek-
tív porozitása18 kb. felének becsülhető (4% körüli), az Újfalui Homokkő Formáció 
totálpororozitása 1000 méteres mélységben 20% körülinek várható (az effektív porozitása 
10% körülinek becsülhető). 

3.1.1.2. A kristályos alaphegységi kőzetek lehetséges porozitás viszonyai 

A terület egy részének aljzatát alkotó gránit – mint irányítatlan szövetű mélységi magmás 
kőzet – jellemzően csak másodlagos repedés-porozitással rendelkezik. 1%-nál nagyobb pórus-
térfogat csak a mállási kéregben van. Ez azonban a rátelepülő alapkonglomerátummal együtt 
viszonylag jelentős térfogatú és jó permeabilitású tárolóképződmény lehet. A tényleges mállá-
si kéreghez kapcsolódóan a mélységgel csökkenő intenzitásban repedezett zónára lehet számí-
tani. Ez alatt az üde gránitban a permeabilitás szempontjából fontos repedés porozitás több-
nyire mechanikai igénybevétel (tektonika) hatására jöhet létre. Nagy valószínűséggel az üde 
gránitban tektonikus zónák közelében 1% körüli repedezettség feltételezhető. 

Viszonylagos merevsége, repedeztethetősége miatt a gránit feltehetően alkalmas kőzet a 
HDR és EGS rendszerű geotermikus energia termelésre is. 

A terület keleti kétharmadában elsősorban gneisz építi fel a metamorf alaphegységet. A 
gneiszek fizikai tulajdonságai némileg hasonlóak a gránitéhoz, azonban szövetük irányított és 
csillámtartalmuk nagyobb. Az irányított szövet miatt nagy valószínűséggel irányított e 
metamorfitok repedésrendszere is. E repedésrendszer, ha megfelelő szögben harántolja a fú-
rás, a fúrás közelében nyitottnak mutatkozhat, így geofizikai paraméterei alapján meghatáro-
zott látszólagos repedésporozitása jóval nagyobb lehet, mint a valóságos várhatóan 1% alatti 
repedésporozitás. Az alaphegység felszínéhez köthető tárolóterek esetében várható, hogy a 
mállási zóna és az alapkonglomerátum alkotta rezervoár több kisebb, egymással gyenge hid-
raulikai kapcsolatban álló részből áll. Ezeket a tárolótereket várhatóan a kristályos aljzat ki-
emelkedéseinek oldalában, illetve lépcsős vetődés sorozathoz kapcsolódó aljzatfelszíni lokális 
mélyedésekben kialakuló vastagabb alapkonglomerátum és az alatta levő nagyobb vastagságú 
mállási kérgek együttesen képviselik. A gránithoz hasonlóan a tényleges mállási kéreghez a 
mélységgel csökkenő repedés-porozitású zóna kapcsolódhat. 

3.1.1.3. A karbonátok lehetséges porozitás viszonyai 

A karbonátok esetében nagyobb potenciálisan kioldható pórustérre akkor számíthatunk ha 
a kőzet szövet típusa szemcsevázú (grain-supported) azaz a nagyobb szemcsék olyan szerke-
zetet alkotnak, ami a rétegterhelést az üledékképződés folyamán hordozza és így tehermente-
síti a póruskitöltő anyagot. Ilyen szövetnek számítanak az alábbi típusok (HAAS 1998b): 
 

 törmelékes durvaszemcsés mészkő (kalcirudit)  
 zátonymészkő (reef) 
 ablakporozitás (fenestral porosity). 

 
A szemcsevázú karbonátok szemcseközi pórustere lehet ásványosan, mésziszappal, vagy 

folyadékkal kitöltött. Ha a kitöltődési folyamatot korlátozó hatások nincsenek, akkor a pórus-
tér iszappal vagy utólagosan képződött kristályokkal majdnem teljesen kitöltődik, ezért szá-
mottevő effektív porozitása nincs. A póruskitöltő mésziszap szemcséi – mivel nagy fajlagos 
felületet képviselnek – viszonylag könnyen kioldhatók. A szemcsevázú karbonát üledékek 

                                                 
18 Effektív (vagy hatásos) porozitás: a pórustérfogatnak az a része, amelyben fluidum (folyadék vagy gáz) moz-

gás lehetséges 

http://www.encyclopedia.com/doc/1O13-grainsupport.html
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potenciális porozitását a nagy szemcsék határozzák meg, így az maximum 26%, ha csak a 
cementanyag kioldódásával számolhatunk. 

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 mészkősorozatot lezáró mésziszap alapú üledék (kalcilutit) szöveti típusa 
ugyanakkor rendszerint iszapvázú (mud-supported), ami az 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 
várhatóan jóval kisebb, 0–1% körüli mátrixporozitással19 számolhatunk. 

A mészkővel ellentétben a dolomit kevéssé karsztosodó kőzet, kevésbé fejlett karsztos já-
ratrendszerek ismertek. Ebből azonban nem következik, hogy ne lehetne jelentős porozitása. 
A dolomitok mészkövekhez hasonlóan kettős porozitásúak, a tömör kőzet 1% körüli mátrix 
porozitással rendelkezik és rossz vízvezető, de a mikrorepedések és a szelektív oldódás kö-
vetkeztében rendkívül jelentősen megnő az effektív porozitás, így jelentős vízmozgás is lehet-
séges. A permeabilitás szempontjából fontos repedés porozitás többnyire mechanikai igény-
bevétel (tektonika) hatására jön létre. A dolomit porozitása részben a keletkezés körülményei-
vel függ össze, részben pedig a kalcitnál ridegebb mechanikai viselkedés következménye. A 
dolomit a nyomás hatására jóval kevésbé oldódik, mint a mészkő ezért a mélységgel növekvő 
nyomás hatására létrejövő anyagátrendeződés, cementálódás hatása 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 
esetében nagy vízvezető képességű (horizontális) járatrendszereket hoz létre. Nagyobb mély-
ségekben tektonikus hatásra előfordulhat, hogy a dolomit a vele határos ugyanolyan mechani-
kai igénybevételnek kitett mészköveknél nagyobb porozitású. A mechanikai tulajdonságok és 
a nyomás alatti oldódásbeli különbségek hatására különbözik a kétféle kőzet növekvő mély-
séggel való porozitás-csökkenése is. Ha a mélybeli karsztosodástól eltekintünk, megközelítő-
leg 2 km alatt a dolomit effektív porozitása nagyobb, mint a mészkőé. 

Mindezen tulajdonságok alapján a triász dolomitokat a potenciális geotermikus rezervoá-
rok közé soroljuk. Repedezettsége miatt a dolomit feltehetően alkalmas kőzet a HDR és EGS 
rendszerű geotermikus energia termelésre is. 

A karbonátok oldódása gyakran erősödik a kationcsere folyamatok révén (dolomitosodás, 
dedolomitosodás). Ezek a jelenségek a forró víz oldóhatásával együtt segítik a karsztos üregek 
létrejöttét. A termálkarszt jelenségek létrejöttében feltehetően nagy szerepe van a tektoniká-
nak is, mivel a repedések jelentette nagy fajlagos felület jelentősen megnöveli a kémiai reak-
ciók sebességét. 

3.1.2. A harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége 

Az egyes felszín alatti képződmények szennyeződés érzékenységéről olyan szennyezés-
érzékenységi térkép, mint a felszíni képződményekről, még nem készült és érdemben nagy 
valószínűséggel nem is fog. Ezzel ugyanis azt állítanánk, hogy a hidrogeológiai rendszert 
minden részletében apriori ismerjük, ami biztosan nem lehet igaz. 

A geotermális kutakkal harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége elsősorban azok poro-
zitásától, permeabilitásától és szorpciós kapacitásától (szennyeződés megkötési képességétől), 
valamint a képződmény méretétől, annak hidrogeológiai rendszerben betöltött szerepétől 
                                                 
19 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 geo-
metriáját veszi figyelembe. 

Első közelítésben, minél nagyobb egy adott réteg permeabilitása, annál nagyobb a szeny-
nyezés-érzékenysége, mivel egy adott pontig rövidebb az elérési idő. Tisztázni kell azonban, 
mit értünk permeabilitáson az egyszerű tankönyvi definíción túl. A jó kisléptékű 
permeabilitás ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nagyléptékű permeabilitás is ugyan-
akkora. 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 származó permeabilitás 
adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás becslések a magon mért 
permeabilitás adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mivel feltételekhez kötött a 
kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jellemző lokális adatunk van, 
ha vannak a területen termelőkutak. 

Ha nincsenek megbízható hidrodinamikai tesztekből származó permeabilitás adataink úgy 
a fúrásból származó karotázs- és fúrómagvizsgálati adatokból származó permeabilitás szolgál 
a kőzet nagyobb térfogatát jellemző permeabilitás becslés alapjául. A nagyobb térfogatot jel-
lemző permeabilitásnál erősen számít a permeábilis kőzettest geometriája. Ez elsősorban a 
permeábilis térfogat-részek eloszlásától függ, másodsorban pedig a kőzettest alakjától is. A 
kőzettestek alakja, összefüggősége nagymértékben függ a fáciestől, azaz magától a lerakódási 
környezettől. Például, a deltalejtő homoktestek várhatóan jobb hidraulikai kapcsolatban állnak 
egymással – az üledékképződés folyamatossága miatt –, mint a szakaszos üledékképződést 
képviselő zagyár üledékek. A kristályos aljzatbeli aquiferek összefüggése elsősorban a mállási 
kéreg geometriájától függ. 

A képződmények szorpciós kapacitását, még fúrómag vizsgálatok birtokában is, az agyag-
tartalom és a várható mélységtől függő tömörödöttségből lehet becsülni. Ha nincsenek fúró-
mag vizsgálatok, de van olyan mélyfúrás-geofizikai mérés, amelyből agyagtartalmat lehet 
becsülni, akkor a mélységtől függő kompakció ismeretében lehet elvileg a szorpciós kapaci-
tást becsülni. Ha alkalmas mélyfúrás, geofizikai mérés sem áll rendelkezésre, de van szeizmi-
kus mérés, úgy a terület átlagos földtani felépítése alapján a formációk átlagos mélységfüggő 
tulajdonságai alapján becsülhető elvileg a szorpciós kapacitás. 

3.1.3. A tevékenység során fellépő környezeti terhelések 

Figyelembe kell venni, hogy minden fluidum bányászat velejárója, hogy nemcsak össze-
kötünk rétegeket – és vele az esetleges szennyező forrásokat is –, hanem még aktív (állandóan 
áramlásban levő) szállító közeget is biztosítunk hozzá. A kutatófúrások esetében a fúrás fo-
lyamata alatt elvileg szintén fennáll ilyen veszély, mivel a cél azonban, hogy a fúrófolyadék 
hatoljon be a rétegekbe, ezért a fúrás közben áramoltatott öblítő folyadék csak baleset esetén 
jelent valóságos rövidzárat a rétegek között. 

A pannóniai fedőképződmények érzékenységbecslésénél két szempontot veszünk figye-
lembe: a mélységet, illetve a kőzetfáciest. 

A hidrogeológiai rendszer szennyeződés érzékenysége elsősorban a porozitás és 
permeabilitás függvénye, így földtudományi oldalról elsősorban ezeknek a becslése a cél. A 
fentieket figyelembe véve a tanulmányban foglalkozunk a jellegzetes szennyező forrásokkal, 
a fúrásos kutatás során és az üzemszerű termelés során okozható esetleges károkkal, valamint 
a különböző baleseti szituációkban előfordulható szennyeződésekkel. Ezután elemezzük a 
tényleges szennyeződés esetén várható hatásokat a hidrogeológiai rendszerre, valamint a fel-
színi képződményekre, illetve az ökoszisztémára gyakorolt hatást. 
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A geotermikus energiatermelésnél figyelembe veendő potenciális szennyező forrásokat 
két részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok a termelési tevékenységgel összefügg-
nek-e vagy sem. 

A hőbányászati tevékenységgel kapcsolatos legfőbb, környezetet veszélyeztető tényező 
maga a forró víz, amelyből lényegében a többi esetleges szennyezés következik. A forró víz-
ből kiváló magas sótartalom szintén a termelésből következő közvetlen szennyező forrásnak 
számít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a termelőszintbeli 
vízkémiai összetétel megismerése. Fokozott ásványi anyag kiválás azonban úgy is létrejöhet, 
hogy csősérülés esetén jóval a termelőszint felett települő rétegből oldódik ki az anyag – első-
sorban karbonát – és növeli meg a víz oldottanyag-tartalmát. Ez is egyfajta szennyeződés ve-
szély, hiszen a természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott eredetileg az a réteg 
nem számítana szennyező forrásnak. Többek között ez is indokolja a teljes harántolt 
rétegösszlet hidrogeológiai tulajdonságokon túlmenő jellemzését. 

A forró vízből a cső falán kiváló anyagok lehetnek esetenként erősen radioaktívak is, 
amely szinte minden esetben a karbonáttal, vagy szulfáttal (barit) kiváló urán, ezért a csőtisz-
títás során keletkező anyag is lehet veszélyes hulladék. Ebben az esetben a forráskőzet, 
amelyből a radioaktív alkotórész származik, nem kell, hogy nagy koncentrációban tartalmazza 
azt, az esetlegesen tapasztalható nagy koncentrációjú lerakódás a folyamatos vízcirkulációnak 
köszönhető. Metamorf, vagy vulkáni kőzetek jelenlétében a vízben oldott uránsók koncentrá-
ciója nagyobb, mintha csak karbonátkőzetek lennének az alaphegységben. Ha termálkristály 
forgalmazása is történik, akkor annak radioaktivitását is vizsgálni kell. 

A termeléssel összefüggő potenciális szennyező forrás a vízvisszasajtolás folyamata is, 
ami 2500 m alatt több okból sem biztos, hogy az eredeti termelőréteget érinti. A rosszul meg-
választott visszasajtolás hozzájárulhat a fokozott termikus depresszió kialakulásához, miköz-
ben a vízutánpótlás akár zavartalan is lehet. Az ugyanabba a rétegbe való visszasajtolás fenn-
tartja ugyan a nyomást, ugyanakkor a rendszer lehűtését okozhatja. Repedezett kőzet és kis 
pórustérfogat esetében ez a veszély kevésbé áll fenn, de nem biztos, hogy technikailag kivite-
lezhető; nagy porozitású, jó permeabilitású kőzetben viszont ez reális lehet. 

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

A szénhidrogének jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, 
vagy a csövezés körülött lévő gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal hid-
rogeológiai összefüggésben levő rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális szeny-
nyező forrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidrogén tározó szerkezetek is érdeke-
sek, mert a maradék (reziduális) szénhidrogén tartalom is idővel mobilizálódik. A Kecskemét 
koncessziós területen számolni lehet szénhidrogének (kőolaj, metán) és esetenként szén-
dioxid jelenlétére, elsősorban az alsó pannóniai üledékekben, valamint ahol megjelennek, ott 
az ennél idősebb miocén üledékekben és egyes mezozoos aljzat-képződményekben is. 

Maga a termelvény tartalmazhat az oldott sókon kívül oldott gázokat is, például széndi-
oxidot illetve kénhidrogént, mely a légkörbe kerülhet. 

3.1.4. A felszíni hatásviselő környezeti elemek 

Feltételezve – a hő-, vagy energiaveszteségek minimalizálása érdekében –, hogy a telep-
helyet valamely település szomszédságában fogják kialakítani, a geotermikus energiatermelés 
a felszínt legkevésbé terhelő bányászati típusba sorolható. A legnagyobb mérvű környezet 
átalakítás a telephely kialakításakor fog bekövetkezni. Ezen felül az építkezéshez igénybe 
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vehető a már meglévő úthálózat. Csővezeték kiépítése feltehetően főként a beépített területen 
fog történni, 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 be-
lül pedig az élővilág működési folyamataira. Ettől függetlenül a telephely kiválasztásánál 
nagy körültekintéssel kell eljárni. 

Alábbiakban a környezeti elemek szintjén tekintjük át a lehetséges terheléseket. 

3.1.4.1. Levegőminőség, a terület levegőtisztaság-védelme 

A kecskeméti koncessziós terület levegőminőségének veszélyeztető tényezői az Alsó-
Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vízimunka- és 
Vízilétesítmény-engedélyezési Osztályának 88 892-1-1/2012 sz. véleményezése és adatszol-
gáltatása alapján kerülnek alább ismertetésre. 

 
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 monito-
rozása és azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel biztosíthatják a kocká-
zatok csökkentését. 

 
A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4.§-a értelmében meg kell állapítani a levegőter-

heltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint mértéke alapján az ország területét, a 
légszennyezettség mértéke alapján, a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javasla-
tának figyelembevételével, – külön jogszabályban felsorolt – légszennyezettség agglomeráci-
ókba és zónákba kell sorolni. A megállapított zónák típusait a fenti rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KVM rendelet tartalmazza az ország területének 
légszennyezettség agglomerációba és zónákba sorolását, a zónacsoportok megjelölésével az 
egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint, melyeket az együttes miniszteri ren-
delet 4. számú mellékletében szereplő zónacsoportok megjelölésével összhangban az 1. számú 
melléklet tartalmaz. 

A légszennyezettség agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felso-
rolt települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település 
közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

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

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 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: 
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.  
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D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 
határérték között van. 

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

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

O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint 

és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, érté-
kelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

 
Az országban a levegőminőség mértékének, tér- és időbeli alakulásának megállapítása 

légszennyezettség méréssel történik. A vizsgálatok telepített, illetve mobil mérőhálózati kere-
tek között zajlanak. 

 
Térségi immisszió 
Bács-Kiskun megye területének jelentős része az ország légszennyezettség szempontjából 

kevésbé terhelt területei közé tartozik. A légszennyezettség elsősorban a városokban és a fő 
közlekedési útvonalak környezetében jelentősebb. A közvetlen szennyező források által nem 
érintett települések – különösen a nagy kiterjedésű tanyahálózat – levegőminősége megfelelő, 
jelentős területeken pedig kifogástalan. A városok fő szennyező forrásai a közúti közlekedés, 
a lakossági–közintézményi fűtés–energiafelhasználás és az ipari, szolgáltatási kibocsátások. 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi agg-
lomerációk és zónák közül Bács–Kiskun megye területe a „10. Az ország többi területe” nevű 
zónába van sorolva. Nagykőrös a rendelet 1. számú melléklete szerint – mivel nincs a kijelölt 
városok között – ugyancsak a 10. zónába tartozik. A megye települései közül Baja és Kecs-
kemét városok külön csoportba, a „11. Kijelölt városok” körébe tartoznak. 

A térséget érintő besorolást szennyező anyagonként mutatja be 41. táblázat és a 42. táblá-
zat. 

41. táblázat: A Bács–Kiskun megye (10. zóna) és Kecskemét légszennyezettségi zóna be-
sorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklet 10. pontja alapján, 1. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Szennyező 
anyag 

kén-dioxid 
nitrogén-

dioxid 
szén-

monoxid 
Szilárd 
PM10 

benzol Ózon
 

Kecskemét F E E B F O–I 

10. zóna F F F E F O–I 

 

42. táblázat: A Bács–Kiskun megye (10. zóna) és Kecskemét légszennyezettségi zóna be-
sorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklet 10. pontja alapján, 2. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 
PM10 Arzén  

(As) 
PM10 Kadmium 

(Cd) 

PM10 Nikkel 
(Ni) 

PM10 Ólom 
(Pb) 

PM10 benz(a)- 
pirén (BaP) 

Kecskemét E  F F F D 

10. zóna F F F F D 
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Az A, B és C besorolás a levegőszennyezettség egészségügyi határértékeit meghaladó 

koncentrációt jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály az E és F beso-
rolási kategóriákban nem ír elő rendszeres mérési kötelezettséget. A talajközeli ózon minősí-
tése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra vonatkozik. 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy Kecskemét koncessziós területen és an-
nak térségében: 

 a NO2 (nitrogéndioxid) és CO (szénmonoxid) a levegőterheltségi szintre vonatkozó 
határérték, és a tűréshatár között mozog Kecskeméten és térségében (EM). 

 A PM10 μm méret alatti koncentrációja Bács-Kiskun megye egész területén a felső 
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (E). 
Kecskeméten ennél rosszabb, a légszennyezettségi határértéket és tűréshatárt is megha-
ladja (B). 

 A PM10 Arzén (As) koncentrációja Kecskeméten és térségében, a PM10 Ólom (Pb) 
koncentrációja pedig Bács-Kiskun megye más területein mozog a levegőterheltségi 
szintre vonatkozó határérték, és a tűréshatár között. (E) 

 A PM10 benz(a)- pirén koncentrációja mind Kecskemét és térségében, mind Bács-
Kiskun megye területén a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonat-
kozó határérték között van. (D). 

 
A főbb szennyezőanyagok tekintetében általánosságban elmondható, hogy a térségben az 

elmúlt éveket – a CO2 kibocsátás kivételével – csökkenő tendencia jellemezte. A 2005-ös 
értékekhez képest a kénoxidok kibocsátása 30%-kal, a szén-monoxidé 32%-kal, a nitrogén-
oxidoké 15%-kal, a szilárd anyagoké pedig 9%-kal csökkent. Egyedül a kibocsátott szén-
dioxid mennyisége változott kedvezőtlenül, értéke a hatszorosára nőtt 2005 és 2008 között. 
Annak ellenére alakultak többnyire kedvezően az értékek, hogy a megye ÉNy-i része jelentős 
légszennyezést kap Dunaújváros ipari területeiről, hiszen az általában uralkodó ÉNy-i széljá-
rás jócskán Szabadszállás és Solt térségébe szállítja a szennyeződést. (BÁCS-KISKUN MEGYE 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT, 2011.) 
 

Térségi emisszió 
A lakossági tevékenységből származó légszennyezés aránya jelentős mértékben csökkent 

az elmúlt években, ami feltehetően az energiatakarékossági programoknak is köszönhető. 
Ezzel párhuzamosan az ipari eredetű emisszió is csökkenő tendenciát mutat, ráadásul ennek 
további csökkenése várható a közeljövőben a szigorodó elvárások és technológiai korszerűsí-
tések következtében. Bács–Kiskun megyében a földgázzal való fűtés részesedése országos 
átlag alatti, a kiterjedt tanyarendszer miatt sok esetben célszerűbb a szilárd tüzelés alkalmazá-
sa. A közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás a megyében található gyorsfor-
galmi utak mentén a legrosszabbak közé tartozik az országban. Ennek legfőbb oka az igen 
jelentős gépjármű forgalomban keresendő (különösen a tranzit forgalom mérete kimagasló). A 
Kecskeméti kistérségben mind a szilárd részecske- (PM10 és PM2,5), mind a nitrogén-oxid 
kibocsátás a legmagasabbak, utóbbi az M5-ös autópálya által érintett valamennyi kistérségben 
szintén kimagasló. A megye többi kistérségében az értékek átlagosak, illetve országos átlag 
alattiak. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a területen és térségében a helyhez kötött légszeny-
nyező források jelentős része teljesíti az EU szabályokkal összhangban kialakított hazai nor-
mákat. A rendszeres mérések alapján megállapíthatjuk, hogy terület legjelentősebb szennyező 
anyaga a por. A „B”-nél szigorúbb besorolás azért nem indokolt, mert a porterhelés egy jelen-
tős hányada természetes (talaj-)eredetű. 
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3.1.4.2. Zaj és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének növekedése várható a szeizmikus kutatások során végzett rezgés-
keltések és a kutatófúrások kivitelezése, továbbá az elérési útvonalak létesítéséhez, a terület 
előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevékenységekhez tartozó 
szállítások során. A zaj- és rezgések minimalizálását különösen a lakott, valamint a termé-
szetvédelmi és vadvédelmi területek térségében kell különös gonddal tervezni, egyeztetve az 
illetékes szervekkel a különösen védelemre szolgáló időszakokat (pl. költési, vándorlási idő-
szakokat). 

3.1.4.3. Talajvíz mennyiségének és áramlási viszonyainak változása 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) 
részletezi. A koncessziós területen tervezett geotermikus kutatások az itt lévő sekély és poró-
zus víztestek mennyiségi állapotára nem lesznek jelentős hatással. A kutatás-, a termelőegy-
ségek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a térségben regionális vízszint-, 
vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

3.1.4.4. Talajvíz minőség 

A koncessziós területen tervezett geotermikus kutatások az itt lévő sekély víztestek eseté-
ben okozhatnak minőségi változásokat. A fúrások körzetében a fúrási tevékenységhez kapcso-
lódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre hozott esetlegesen toxikus anyagok, valamint 
a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, melyekkel szembeni védelmet biztosítani 
kell. Az érintett térségekben a hatásvizsgálat fontos részeként egy előzetes talajvíz-áramlási és 
vízminőségi értékelés elvégzése szükséges. 

3.1.4.5. Felszíni vizek mennyiségi viszonyai 

A tervezett kutatási, üzemeltetési és felhagyási fázisok során a hidrológiai rezsimben nem 
várhatók változások. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és felszíni vízkitermelések fizikai za-
varása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési tevékenységek során létesített 
utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a vízgazdálkodásban illetékes szer-
vekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. A környezeti hatás mértéke nem lesz számottevő. 
Az elérési útvonalak tervezésénél a vízfolyások kereszteződésénél el kell kerülni azok megza-
varását. Árvizes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell a mun-
kálatokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet számításba. 

3.1.4.6. Felszíni víz minősége 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A ter-
vezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszé-
lyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring 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. Az üzemelési fázisban a felszínre jutott 
vizek sorsáról az idevágó jogszabályok szellemében kezeléssel, és a mélységi rezervoárba 
történő vízlikvidálással kell gondoskodni. 

3.1.4.7. Vízi növényzet, vízi fauna 

A felszíni vízminőségre vonatkozó részek figyelembevételével, különös gondot kell fordí-
tani a potenciálisan érintett vízfolyás-, és csatornaszakaszok, állóvizek növényvilágára. Az 
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ezzel kapcsolatos információk beszerzése után a kutatási és termelési létesítményeket úgy kell 
tervezni, hogy a hatások elkerülhetők, minimalizálhatók legyenek. Egyes esetekben szükséges 
lehet az érintett vízfolyások növény és állatvilágra vonatkozó állapot-értékelés és a rendszeres 
ellenőrzés is. 

3.1.4.8. A termőföld védelme 

A termőföldet érintő tevékenységek szabályozásával alapvetően a 2007/CXXIX, a termő-
föld védelméről szóló törvény (továbbiakban: Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és 
megvalósítási stádiumában elsősorban ennek előírásait kell követni. A termőföld időleges 
vagy végleges, más célú hasznosításának engedélyezése a földvédelmi eljárás. Ennek alkal-
mával a földhivatal minden esetben helyszíni szemlét tart. (A geofizikai mérések elvégzése 
nem minősül ideiglenes más célú hasznosításnak.) 

A Tvt. 14.§ (2) bekezdése értelmében ideiglenes más célú hasznosítás legfeljebb 5 évre 
engedélyezhető, míg a 13.§ értelmében a végleges más célú hasznosításra kiadott engedély 4 
évig érvényes, a tevékenységet ez idő alatt kell megkezdeni. Ugyanakkor a törvény 5.§ (3) 
bekezdése alapján a más célú hasznosítás megkezdéséig a művelési kötelezettség teljesítését 
biztosítani kell. 

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 
lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe vételé-
hez a területileg illetékes körzeti földhivatal törzskönyvi nyilvántartásából kérhető adatszol-
gáltatás. Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a beruházást lehetőleg rosszabb 
termőfölddel fedett térszínre tervezzék. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az 
elérési útvonalak kialakítására is, ezek kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként 
léphet fel. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 
más célra történő hasznosítására is. Ebben az esetben a tényleges munkálatok megkezdése 
előtt a területileg illetékes körzeti földhivataltól állásfoglalást, más célú hasznosítás esetén 
hasznosítási engedélyt kell kérni. A hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban 
a Tvt. 10. § (1) bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével kapcso-
latban a Tvt. 11. § (1) szakaszában leírtak a mérvadók. (Átlagosnál jobb minőségű termőföld-
nek az minősül, amely az adott település azonos művelési ágban nyilvántartott termőföldjei-
nek 1 hektárra vetített aranykorona értékeinek átlagát meghaladja.) 

A 400 m2-t meghaladó területigényű beruházás esetében a 130/2009. (X. 8.) FVM rende-
lettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfelelően talajvédelmi tervet kell 
készíteni. A kitermelt humuszos réteg elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. A 
tevékenység nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre vonatkozó 
előírásokat a Tvt. III. fejezet 43.§-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a környező 
területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő hulladéktárolást 
pedig a Tvt. 48.§ (1) bekezdése tiltja. A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevé-
kenységnek ki kell terjednie a megbontott, esetleg károsodott talajtakarók helyreállítására is. 

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

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az er-
dőgazdálkodásról szóló 2009/XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell figyelem-
be 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 tevékeny-
ség megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell 
szerezni az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsoló-
dó, az Evt. 40.§ (3) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell engedé-
lyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41.§ (1) bekezdése alapján kell bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 
ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-
nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. 5000 m2-t meghaladó mérté-
kű igénybevétel esetében csereerdősítést kell végezni. A törvény rögzíti az erdőterv-
módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

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

3.1.4.10. Élővilág 

A koncesszióhoz kötődő tevékenységek előtt az érintett területeken a szárazföldi növény-
zetet fel kell mérni. A tervezések és a kivitelezések során törekedni kell a káros hatások mi-
nimalizálására, illetve a védelem érdekében szükséges puffer-zónák kialakítására. 

A szárazföldi fauna felmérését követően meg kell becsülni a kutatás-termelés során az ál-
latokra gyakorolt lehetséges hatásokat, az illetékes természetvédelmi igazgatóság véleményé-
nek figyelembevételével. A szükséges objektumokat és hatásvizsgálatokat ennek alapján kell 
tervezni. A kutatások (szeizmikus robbantások, fúrások), illetve az üzemelés (építkezések, 
csővezeték-fektetések, elektromos vezetékek kiépítése, fúrások, szállítások, és más tevékeny-
ségek) tervezésénél a szárazföldi fauna védelmét figyelembe kell venni. 

3.1.4.11. Lakosság egészsége 

A tervezett koncessziós tevékenység a zaj-, és rezgéshatásokon, a levegő-minőségén ke-
resztül jelenthet hatást az emberi egészségre, azonban kellő tervezéssel, ütemezéssel, ezek 
elkerülhetők. Esetlegesen vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos monitoring-mérések 
bevezetése is szükséges lehet. 

3.1.4.12. Rekreáció / turizmus 

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 területe-
ket előzetesen le kell határolni, ideértve azokat is, melyek a közeli jövőben előreláthatólag 
ilyen szempontból potenciális területnek minősíthetők. 
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3.1.4.13. Természetvédelem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-
geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedésé-
nek megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja 
értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes 
élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 
biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a törvénynek 
a 16. § (1) pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: 
gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a termé-
szetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 
földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett természe-
ti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak száraz vagy fagyott talajon lehet gépjárművel 
közlekedni. Nem megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, 
amely nem jár a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozzák a védett 
vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés 
céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezke-
dését s meg kell határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

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

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

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

3.1.4.14. Örökségvédelem 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 
alapján az örökségvédelem hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műem-
léki értékek, a kulturális javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, sze-
mélyre és szervezetre kiterjed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemé-
nyek, régészeti emlékek (a régészeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, 
régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek és tárgy-együttesek. 

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

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhe-
lyeket el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre és a műemlékekre vonatkozó 
nyilvántartást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda vezeti, a szükséges 
adatok innen kérhetők le. Az adatbázis folyamatos bővülése miatt a létesítmények előkészíté-
se során általában régészeti terepbejárással egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány ké-
szítésére van szükség) Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem valósítható meg vagy a 
költségeket aránytalanul megnövelné, a lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. 
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A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintettség-
ről a régészeti és műemléki szempontú vizsgálatot is tartalmazó előzetes hatástanulmányt kell 
készíteni, és az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban egyez-
tetni kell. Az egyedi engedélyezési eljárások során a 267/2006. (XII. 20.) az MBFH-ról szóló 
Korm. rendelet 2. melléklete 11. pontja alapján a területileg illetékes Örökségvédelmi Irodát 
szakhatóságként kell bevonni. Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló, 4/2003. (II. 20.) 
NKÖM Kormányrendelet 3.§-a szerinti esetekben a szakhatósági hozzájárulás megadása 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez köthető, melyet a Kr. mellékletében részlete-
zett tartalommal kell benyújtani. Nagyberuházásnak minősülő beruházás esetében, ha régésze-
ti hatástanulmány még nem készült, a Kötv. 20/A.§ (1) bekezdése értelmében előzetes régé-
szeti dokumentációt kell készíteni. Az 1 ha-nál nagyobb területet érintő beruházás esetén a 
szakhatósági állásfoglalás ugyancsak örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez köthető. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyeken 30 cm mélységet meghaladó földmunkával jár, a terület jellegét veszé-
lyezteti vagy befolyásolja és a védetté nyilvánított kulturális örökség elem jellegét és megje-
lenését érinti, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló, 324/2010. (XII. 27.) Kormány-
rendelet értelmében a helyileg illetékes Örökségvédelmi Iroda hatóságként engedélyezi. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
A Kötv. 22.§-a értelmében a veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell tárni, a régészeti 
érintettség mértékétől függően a hatóság szakfelügyeletet írhat elő. A megelőző feltárás ré-
szeként először próbafeltárást kell végezni, a megelőző feltárásra a beruházónak szerződést 
kell kötnie a Kötv. 20.§ (2) bekezdésében felsorolt, a feltárásra jogosult, illetékes intézmény-
nyel. A feltárások rendjét az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet szabályozza. A Kötv. 23.§-a 
alapján a megelőző feltárás meghatározandó részét költség-előirányzatként biztosítani kell. A 
megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az 
irányadó. 

Régészeti lelőhelynek nem minősülő területen fellelt régészeti lelet esetében a Kötv. 24.§-
a értelmében ún. mentő feltárást kell végezni. 

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 koncessziós 
területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni 
a helyszíni egyeztetést az illető önkormányzattal is. 

 
A Kecskemét koncessziós területen az örökségvédelem alá eső objektumok a (I–II. kate-

gória) a 43. táblázat és a 44. táblázat adja meg (a hatályos OTrT és az OKM Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal által nyújtott adatszolgáltatás alapján). 
 

43. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Bács-Kiskun megye I. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 
Kecskemét 481 Arany János u. 1. Ev. templom 
Kecskemét 494 Jókai u. 1. R. k., volt piarista templom 
Kecskemét 495 Jókai u. 1. Papnevelde, volt piarista rendház 
Kecskemét 497 Katona József tér Szentháromság-oszlop 
Kecskemét 499 Kálvin tér 1. Volt Jogakadémia, ún. Református 

Kollégium 
Kecskemét 503 Kéttemplom köz 1-3.  

Katona J. tér 2. 
Kodály-intézet, volt ferences ko-
lostor 
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Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 
Kecskemét 505 Kossuth tér R. k. plébániatemplom, ún. Nagy-

templom 
Kecskemét 502 Kossuth tér R. k., volt ferences templom 
Kecskemét 501 Kossuth tér Ref. templom 
Kecskemét 504 Kossuth tér 1. Városháza 
Kecskemét 9987 Műkert Műkert (Művésztelep) 
Kecskemét 514 Rákóczi u. 2. Régi és új zsinagóga 
Kecskemét 513 Rákóczi út 1. Városi Galéria, ún. Cifra-palota 
Kecskemét 515 Szabadság tér 3. Lakóház, ún. ev. bérház, illetve 

Luther-palota 
Kecskemét 516 Szabadság tér 7. Iskola, volt Ref. Újkollégium 
Kecskemét 517 Széchenyi tér Gör. kel. templom 

44. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Bács-Kiskun megye II. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 
Kecskemét 483 Batthyány u. 4. Lakóház 
Kecskemét 489 Czollner tér Szt. Erzsébet-templom 
Kecskemét 490 Czollner tér 3. Iskola, volt lovarda 
Kecskemét 9473 Dömötör u. 1. Kékfestő műhely és lakóház 
Kecskemét 506 Hock János u. 1. R. k. plébániaház 
Kecskemét 10663 Izsáki út Volt Rudolf laktanya 
Kecskemét 10902 Izsáki út 4. Volt Erzsébet laktanya 
Kecskemét 10026 Katona József tér 8. Volt Ortodox Zsinagóga 
Kecskemét 9071 Kápolna u. 1/A Lakóház 
Kecskemét 500 Klapka u. 34. Lakóház, ún. Klapka-ház 
Kecskemét 10908 Kölcsey Ferenc u. 3. Orvos- és Gyógyszertörténeti Mú-

zeum 
Kecskemét 10922 Kölcsey Ferenc u. 7. Lakóház 
Kecskemét 507 Lechner Ödön u. 1. Lakóház 
Kecskemét 508 Lestár tér 1. Lakóház 
Kecskemét 493 Petőfi u. 11. Naiv festők múzeuma, volt népi 

lakóház 
Kecskemét 10768 Rákóczi út 3. Volt Városi Kaszinó épület 
Kecskemét 10677 Rákóczi út 7. Megyei Bíróság 
Kecskemét 9449 Serfőző u. 19. Lakóépület, volt Serház 
Kecskemét 10813 Széchenyi tér 7. Volt Iparos Otthon 
Kecskemét 521 Szőlők Sarlós Boldogasszony-kápolna 

 
A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi szám-

mal ellátott ingatlanok szerepelnek a (191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet) alapján. A Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal által kiadott Bács-Kiskun megyei műemlékjegyzékben szereplő 
műemlékek listáját a 45. táblázat mutatja be. 
 

45. táblázat: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiadott Bács-Kiskun megyei 
műemlékjegyzékben szereplő műemlékek listája 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 
Helvécia 9113 Külterület, Gazdasági dűlő 11. Bagolyvár 

 
A területen az OKM Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerint „Világ-

örökség várományos terület” nincs. 
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3.1.4.15. Társadalmi kérdések 

Össze kell állítani a tervezett koncessziós tevékenység várható pozitív és negatív hatásait 
az alábbiakban felsorolt tényezőkre, és a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben 
rögzíteni kell. A terv tartalmának megfelelő konzultációs folyamat eredményeképpen tervet 
kell kidolgozni a negatív hatások minimalizálására, amely tartalmazza a következő témakörö-
ket: társadalmi változások, népesség stabilitás, elhelyezkedési és üzleti lehetőségek, infrast-
ruktúra és szolgáltatások, közlekedés. 

Általában elmondható, hogy megfelelő kialakítás esetén egy geotermikus energiatermelő 
üzem minimális környezeti terheléssel jár mind a szállítás és tárolás, mind pedig a levegőtisz-
taság terén. Ideális esetben – a területrendezési tervek figyelembe vételével – egy ipari park 
jellegű terület, vagy ahhoz közel eső telephely jelentheti a helyes választást. Ebben az esetben 
mind a természeti, mind az épített környezet terhelése minimalizálható. 

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

vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális 
vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (MFGI, NeKI) 

3.2.1. Hatások a geotermikus rezervoárokban 

A Kecskemét koncessziós terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezer-
voárjait a paleozoos aljzat granitoid vagy metamorf kőzeteinek repedezett, zúzott zónáiban 
találjuk, de az itteni alaphegység felszínéhez közeli más, jobb permeabilitású kőzettani egysé-
gek is szerepet kaphatnak: a mezozoos képződmények repedésrendszerük, és/vagy karsztoso-
dott állapotuk következtében lehetnek víztárolók. 

A geotermikus energiahasznosítás esetében olyan kitermelő és visszasajtoló kútpárokkal, 
kútcsoportokkal kell számolni, melyek esetében az adott rezervoárból termelt víz, – hőjének 
felszíni hasznosítása után, – visszakerül az adott rezervoárba. A visszasajtolásnak meg kell 
felelnie a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben (11. 
§) előírtaknak. 

A visszasajtolás azt is jelenti, hogy a rezervoár vízháztartása nem változik, a nyomásszin-
tek változása pedig elsősorban a termelő–visszasajtoló kutak néhány kilométeres körzetén 
belül marad. 

Az EGS rendszerek hidraulikus rétegrepesztéssel kialakított „mesterséges” rezervoárjai-
ban lévő hatások várhatóan más rezervoár-hasznosítót nem érintenek majd. 

3.2.2. Hatások a geotermikus rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a 
termelő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a geotermikus hasznosításnak. Mások a 
hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelőkutak, tartalék-
kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő CH kutak. Ezek a kutak a létesítésük 
során, esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások következtében po-
tenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, elszennyezhetik az ivóvízbázi-
sok termelt rétegeit, veszélyeztethetik a porózus víztestek jó minőségi állapotának fenntartha-
tóságát. Erre vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoár-



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 113 

ban és a felette lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsék-
letek, sótartalom, gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alap-
ján. 

A Kecskemét koncessziós terület alaphegységi rezervoárjaiban tárolt vizek jelentős 
oldottanyag-tartalma és NaCl-os kémiai jellege azt jelzik, hogy maguk a víztartók elzárt jelle-
gűek. 

Miután e területen nem jellemző a hidrosztatikusnál nagyobb nyomásérték, ezért az eset-
legesen nem megfelelő cementezés következtében, előfordulhat, az is, hogy a sekélyebb víz-
tartóktól víz áramolhat a kutak palástja mentén a mélyebb rezervoárok felé, de bizonyos ese-
tekben ennek a fordítottja is. Ezek azok az esetek, amikor a mélységi sós-vizes rezervoár po-
tenciálszintje magasabb a fölötte lévő vízadók hasonló értékeinél. Ilyen eset a visszasajtoló 
kutak körzetében fordulhat elő, vagy akkor, amikor a felsőbb vízadók víztermelések hatására 
depresszionáltak. 

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 be-
sajtoló kutakhoz vezetik. Normál „üzemmód”-ban és nem túlnyomásos területrészeken 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 hőmérsékletű és oldottanyag-tartalmú, esetenként 
toxikus vizek okozhatják. Arra a valószínűleg ritka eseményre, amelyet a Kecskemét térségi 
hasznosítás esetében az említett kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövi-
debb idejű felszínre jutása jelent, célszerű ideiglenes felszíni vésztározót elhelyezni, majd 
szükség szerint az ott lévő víz kezeléséről gondoskodni. A Kecskemét koncessziós terület 
esetében különösen érzékenynek kell ebből a szempontból minősíteni a nyugati, 
Orgovány és Fülöpháza közötti részeken található Nemzeti Park területeket, valamint a 
koncessziós területen elsősorban vízfolyások mentén található Natura 2000, illetve egyéb 
védelem alatt álló területeket, különös tekintettel a felszín alatti víztől függő ökosziszté-
mákra, ám mint említettük, megfelelő felszíni átmeneti vésztározó létesítésével az ilyen 
jellegű szennyezés elkerülhető (1. melléklet). 

Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett hasz-
nosítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a helyzet, ha a geotermikus erőmű sérülékeny 
vízbázis közelében helyezkedik el, ez esetben a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányren-
deletnek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően. Ivóvízbázisok esetében figyelembe 
kell venni, hogy a Kecskemét koncesszió területen és környezetében lévő vízbázisok rendel-
keznek-e becsült, vagy kijelölt védőidommal, így a potenciális védőidomokat és védőterülete-
ket is számításba kell venni a tervezés során. 

A Natura 2000 (de más természetvédelmi területek körzetében is) az adott kutatási munka, 
adott hatással járó fázisát hozzá kell igazítani a közeli élőhelyekre jellemző érzékeny időszak-
okhoz, (például a költési időszakok megzavarásának elkerülésével), melyhez az illetékes 
nemzeti park igazgatóság véleménye nyújthat segítséget. 
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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 Kecskemét koncessziós terület, (térség) geotermikus hasznosítása során a felszín alatti 
és felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. A rezervoároknál, a geotermikus 
termelő visszasajtoló objektumok néhány kilométeres körzetében várható nyomás-, hőmérsék-
leti és vízminőségi hatásokat a megvalósulás folyamatában következő 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, ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az 
energia-termelő objektum helyének pontos ismeretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások vizsgálatát először a konkrét energiatermelő objektum 
helyszínének kijelölése, majd a geotermikus kutatás fúrásos szakaszának eredményei alapján 
is el kell végezni, a végleges engedélyezés előtt. 

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

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

Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek előfor-
dulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (pl. természetvédelmi területen, erdőben geofi-
zikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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Függelék 

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 egy-

séges felszínborítás) 
DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 
dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 
dZ: (föld)mágneses mérés, függőleges komponens (geofizika) 
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 
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 épü-
letsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 

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 
EJ: exajoule (1018 J) 
ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 
FGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
GJ: Gigajoule (109 J) 
GVV: gáz-víz viszony (m3/m3) 
GW: Gigawatt (109 W) 
HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 
HMV: használati melegvíz 
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 
MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 
mAf: Adriai tenger feletti magasság, 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) 
MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 
MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 
MW: megawatt (106 W) 
NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 
NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 
OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 
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ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű 
típus 

PJ: petajoule (1015 J) 
SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 
SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 
TE: természeti emlék (természetvédelem) 
TE: tellurikus mérés (geofizika) 
TJ: terajoule (1012 J) 
TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 
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 
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 pannon 
Pa1: Alsó pannon 
Pa: Pannon 
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: Jelkulcs Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (HAAS et al. 2010) 
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3. függelék: Nagykörös város átlagosnál jobb minőségű termőföldjeinek földhivatali 
adatai (PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA 2012) 

Művelési ág Minőségi osztály AK érték Területnagy-
ság (ha) 

Átlagos AK érték 

gyümölcsös 2 69,50 0,2186  

 3 53,90 274,0175  

 4 36,50 216,2025 34,77 

kert 3 53,90 0,1293  

 4 36,50 13,7987  

 5 31,30 19,5416  

 6 15,60 18,1706 13,78 

szántó 1 38,20 193,7854  

 2 33,00 1512,8627  

 3 26,10 1650,3599 17,40 

szőlő 1 83,40 0,0591  

 2 69,50 10,4274  

 3 52,10 30,1677 35,31 

gyep (legelő) 1 32,10 96,6800  

 2 27,80 47,1953  

 3 15,60 357,4561 11,63 

gyep (rét) 1 30,40 85,7882  

 2 24,30 68,6407  

 3 19,10 100,1201 17,12 
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4. függelék: Átlagosnál jobb minőségű termőföldek a Kecskemét koncessziós terület 
Bács-Kiskun megyére eső részén települések szerinti megoszlásban (BÁCS-KISKUN ME-

GYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA 2012, MBFH 413/1/2012 

 gyümölcsös kert szántó szőlő legelő rét  nádas fásított 
terület 

Ágasegyháza 3.4.  3.4.5. 2.3.4. 3.4. 3.4. 1.2. 4.5. 

Ballószög 3.4. 4. 3.4.5. 3.4. 3.4.5. 4. 2. 4. 

Fülöpháza 3. 3. 3.4. 2.3. 3. 3.4. 3. 3. 

Helvécia 3.4. 3.4.5. 4.5.6. 3. 3.4.5. 3.4. 2. 4. 

Kecskemét 1.2.3. 3. 1.2.3. 2.3. 1.2.3. 3.4. 2. 1.2.3.4. 

Kerekegyháza 3. 4. 3.4. 2.3. 2.3. 2.3. 3. 2.3. 

Lajosmizse 2.3. 3. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2. 3.4. 

Nyárlőrinc 2.3. 4. 2.3. 2.3. 2.3. 4.   

Orgovány 2. 3. 1.2.3.4.5. 1.2.3. 1.2.3. 2.3. 1.2. 3. 

Szentkirály 2.3. 4. 2.3.4. 1.3. 3. 2.3. 2. 4. 

Városföld 1.2.  1.2. 1.2. 2.3. 3.   
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5. függelék: A területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási terület Adattári szám Minősítés* Adatgazda 

NK–50 MOL Rt. 1998 Kecskemét 81. T.20601 papír nyilvános   
NK–51 MOL Rt. 1998 Kecskemét 81. T.20601 papír nyilvános   
NK–52 MOL Rt. 1998 Kecskemét 81. T.20601 papír nyilvános   

NK–55 MOL Rt. 1998 Kecskemét 81. 

T.20601 papír, 
T.20115 1:20e, 
migrált időszel-
vény, értelmezett nyilvános   

NK–20 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–21 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–22 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–23 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–24 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–25 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   

NK–26 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. 

T.20600 papír,  
T.20115 1:20e, 
migrált időszel-
vény, értelmezett nyilvános   

NK–28 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–29 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–30 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   

NK–31 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. 

T.20600 papír, 
T.20115 1:20e, 
migrált időszel-
vény, értelmezett nyilvános   

NK–32 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–35 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
NK–36 MOL Rt. 1997 Kecskemét 81. T.20600 papír nyilvános   
IS–14 MOL (OKGT) 1991     nyilvános   
IS–15 MOL (OKGT) 1991     nyilvános   
IS–13 MOL (OKGT) 1990     nyilvános   
KI–53 MOL (OKGT) 1990     nyilvános   
KI–36 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   
KI–37 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   
KI–43 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   
KI–44/A MOL (OKGT) 1989     nyilvános   
KI–45 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   
XKA–
8/84 MOL (OKGT) 1984     nyilvános   
KI–12 MOL (OKGT) 1982     nyilvános   
KI–6 MOL (OKGT) 1981     nyilvános   
KI–10/A MOL (OKGT) 1981     nyilvános   
KI–11 MOL (OKGT) 1981     nyilvános   
VA–11/C MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–3 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–4 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–5 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–6 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
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Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási terület Adattári szám Minősítés* Adatgazda 

VNK–7 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–8 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–9 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–10 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–12 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–13 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–14 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–15 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–16 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–17 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–18 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
VNK–19 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   
XKA–24 MOL (OKGT) 1984        

NK–69 MOL Rt. 2002 Cegléd 104. 
T.20875, 
T.20876 papír üzleti titok MOL Nyrt. 

NK–70 MOL Rt. 2002 Cegléd 104. 
T.20875, 
T.20876 papír üzleti titok MOL Nyrt. 

NK–61 MOL Rt. 1999 Kecskemét 81. T.20556 digitális üzleti titok MOL Nyrt. 
NK–65 MOL Rt. 1999 Kecskemét 81. T.20556 digitális üzleti titok MOL Nyrt. 
NK–66 MOL Rt. 1999 Kecskemét 81. T.20556 digitális üzleti titok MOL Nyrt. 
NK–67 MOL Rt. 1999 Kecskemét 81. T.20556 digitális üzleti titok MOL Nyrt. 
NK–68 MOL Rt. 1999 Kecskemét 81. T.20556 digitális üzleti titok MOL Nyrt. 
*: Minősítés:  

nyilvános: közérdekű adat, 
részben üzleti titok: korlátozott hozzáférés a szelvény bányaterületet érintő szakaszához, 
üzleti titok: korlátozott hozzáférés 

 
 
 



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 
I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  
 

 
 

6. függelék: A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a területre 

Mágneses mérés MT 

Terület 

2500 m-
nél mé-
lyebb 
fúrás 

Digitális 
karotázs 

Geoter-
mikus 
adat 

VSP * 
Szeizmo-

karotázs * 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 

Gravitációs
mérés dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL ELGI 

VESZ 
ABmax 
>4000 

m 

525,3 km2  (db) (db) (db) (db) (db) 
(területi 
fedettség 

km2) 
(db) (db) (db) 

(területi 
fedettség 

km2) 
(db) (db) (db) (db) 

Kecskemét 1 1 43 
2 
5 

57 0 2648 267 4 0 20 18 3 31 

 
Mágneses mérés MT 

Terület 
2500 m-nél 

mélyebb 
fúrás 

Digitális 
karotázs 

Geoter-
mikus 
adat 

VSP * 
Szeizmo-

karotázs * 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 

Gravitációs
mérés dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL ELGI 

VESZ 
ABmax 
>4000 m 

525,3 km2  (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) 
(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

Kecskemét 0,0019 0,0019 0,0819 
0,0038 
0,0095 

0,1085 0 5,0409 0,5083 0,0076 0,0 0,0381 0,0343 0,0057 0,059 

*: MBFH adatok alapján. 
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7. függelék: Hőmérséklet adatok a Kecskemét területre (GEOMEGA 2005) 

Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Talp 
(m) 

-Tól 
(m) 

-Ig 
(m) 

Mélység* 
(m) 

T* 
(˚C) 

Típus 
Tc** 
(˚C) 

Gg*** 
(˚C/km) 

Gg_J 
**** 

(˚C/km) 

HELVECIA–K16 693794 168267 123 320 246 295 0 20 O 0 0 0 

HELVECIA–K16 693794 168267 123 320 0 0 290 26 X 26 51,7 51,7 

KECSKEMET–B805 700730 174472 115 292 231 278 0 19 O 0 0 0 

KECSKEMET–B805 700730 174472 115 292 0 0 270 25 X 25 51,9 51,9 

KECSKEMET–B812 699621 175178 117 260 227 252 0 20 O 21 0 41,7 

KECSKEMET–B812 699621 175178 117 260 0 0 258 23 X 23 46,5 46,5 

KECSKEMET–D4 694012 169816 125 1635 0 0 1635 82 B 0 43,4 43,4 

KECSKEMET–D4 694012 169816 125 1635 0 0 1635 85 B 90 45,3 48,3 

KECSKEMET–D6 707738 170994 113 1340 0 0 1340 65 B 0 40,3 40,3 

KECSKEMET–D6 707738 170994 113 1340 0 0 1340 68 B 71 42,5 44,8 

KECSKEMET–K590 703582 171485 109 280 234 269 0 21 O 22 0 43,7 

KECSKEMET–K590 703582 171485 109 280 0 0 270 24 X 24 48,1 48,1 

KECSKEMET–K594 698335 172410 115 280 223 257 0 16 O 17 0 25 

KECSKEMET–K594 698335 172410 115 280 0 0 230 19 X 19 34,8 34,8 

KECSKEMET–K754 698384 172464 118 260 227 253 0 17 O 18 0 29,2 

KECSKEMET–K754 698384 172464 118 260 0 0 232 26 X 26 64,7 64,7 

KECSKEMET–K783 697677 173178 116 1000 819 980 0 47 O 0 0 0 

KECSKEMET–K783 697677 173178 116 1000 0 0 900 55 X 55 48,9 48,9 

KECSKEMET–K784 695953 173577 117 2157 938 1227 0 54 O 0 0 0 

KECSKEMET–K790 703693 172343 110 280 218 263 0 20 O 0 0 0 

KECSKEMET–K790 703693 172343 110 280 0 0 260 22 X 22 42,3 42,3 

KECSKEMET–K792 703038 172013 109 280 233 275 0 17 O 18 0 27,6 

KECSKEMET–K792 703038 172013 109 280 0 0 270 20 X 20 33,3 33,3 

KECSKEMET–K794 703489 171777 109 302 234 294 0 21 O 0 0 0 

KECSKEMET–K794 703489 171777 109 302 0 0 290 23 X 23 41,4 41,4 

KECSKEMET–K795 698973 172893 115 700 553 639 0 32 O 39 0 47 

KECSKEMET–K795 698973 172893 115 700 0 0 698 38 X 38 38,7 38,7 

KECSKEMET–K806 704579 170911 107 260 202 250 0 19 O 0 0 0 

KECSKEMET–K806 704579 170911 107 260 0 0 248 24 X 24 52,4 52,4 

KECSKEMET–K860 697130 172957 116 1000 823 960 0 46 O 53 0 47,1 

KECSKEMET–K860 697130 172957 116 1000 0 0 1000 41 X 41 30 30 

KECSKEMET–K862 697105 173438 117 282 202 248 0 20 O 0 0 0 

KECSKEMET–K862 697105 173438 117 282 0 0 204 23 X 23 58,8 58,8 

KECSKEMET–K866 704811 170569 107 288 207 268 0 21 O 0 0 0 

KECSKEMET–K866 704811 170569 107 288 0 0 285 24 X 24 45,6 45,6 

KECSKEMET–K867 695914 174068 117 302 218 252 0 21 O 22 0 46,8 

KECSKEMET–K867 695914 174068 117 302 0 0 210 25 X 25 66,7 66,7 

KECSKEMET–K869 702541 172009 110 320 259 313 0 21 O 0 0 0 

KECSKEMET–K869 702541 172009 110 320 0 0 260 24 X 24 50 50 

KECSKEMET–K871 699544 175246 117 282 227 251 0 20 O 21 0 41,8 

KECSKEMET–K871 699544 175246 117 282 0 0 281 23 X 23 42,7 42,7 

KECSKEMET–K873 698251 172556 114 260 200 253 0 20 O 0 0 0 

KECSKEMET–K873 698251 172556 114 260 0 0 259 23 X 23 46,3 46,3 

NAGYKOROS–D1 705690 174340 114 1128 1090 1096 1084 70 K 70 54,4 54,2 
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Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Talp 
(m) 

-Tól 
(m) 

-Ig 
(m) 

Mélység* 
(m) 

T* 
(˚C) 

Típus 
Tc** 
(˚C) 

Gg*** 
(˚C/km) 

Gg_J 
**** 

(˚C/km) 

NAGYKOROS–K633 703298 187742 118 260 213 252 0 20 O 21 0 42,9 

NAGYKOROS–K633 703298 187742 118 260 0 0 225 28 X 28 75,6 75,6 

NAGYKOROS–K682 703036 187820 120 300 205 286 0 18 O 0 0 0 

NAGYKOROS–K682 703036 187820 120 300 0 0 298 21 X 21 33,6 33,6 

NAGYKOROS–UJ1 698261 179257 112 0 0 0 1492 81,1   81 47 46,9 

NAGYKOROS–UJ1 698261 179257 112 0 0 0 1530 86   86 49 49 

NAGYKOROS–UJ1 698261 179257 112 0 0 0 1625 84,4   84 45,2 44,9 

NAGYKOROS–UJ2 698299 179303 112 0 0 0 1197 69   69 48,5 48,5 

NAGYKOROS–UJ3 705493 183282 113 0 0 0 1105 57 T 57 41,6 41,6 

NAGYKOROS–UJ4 704395 183569 113 0 0 0 1423 82 T 82 49,9 49,9 

NAGYKOROS–UJ5 705466 182074 112 0 0 0 1248 74 T 74 50,5 50,5 

NAGYKOROS–UJ5 705466 182074 112 0 0 0 1327 81 T 81 52,8 52,8 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 915 920 888 60 K 60 55,2 54,3 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 991 1142 985 63 K 63 52,8 50,7 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 1002 1003 1003 58 T 58 46,9 46,9 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 0 0 1030 50 B 59 37,9 46,6 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 0 0 1500 78 B 0 44,7 44,7 

NAGYKOROS–UJ6 704828 182390 117 1500 0 0 1500 82 B 88 47,3 51,3 

ORGOVANY–2 687070 158755 115 2100 0 0 2100 77 B 88 31,4 36,7 

VAROSFOLD–K19 706539 169322 105 410 305 401 0 25 O 0 0 0 

VAROSFOLD–K19 706539 169322 105 410 0 0 400 27 X 27 40 40 

VAROSFOLD–K20 706153 169607 105 318 261 308 0 22 O 23 0 42,1 

VAROSFOLD–K20 706153 169607 105 318 0 0 316 25 X 25 44,3 44,3 

VAROSFOLD–K22 706555 169275 105 315 261 303 0 23 O 24 0 46,1 

VAROSFOLD–K22 706555 169275 105 315 0 0 314 26 X 26 47,8 47,8 

VAROSFOLD–K23 705701 169970 106 304 249 289 0 15 O 16 0 18,6 

VAROSFOLD–K23 705701 169970 106 304 0 0 304 26 X 26 49,3 49,3 

VAROSFOLD–K25 705283 170264 108 313 263 303 0 22 O 23 0 42,4 

VAROSFOLD–K25 705283 170264 108 313 0 0 313 25 X 25 44,7 44,7 

VAROSFOLD–K26 705284 170204 108 260 205 252 0 21 O 0 0 0 

VAROSFOLD–K26 705284 170204 108 260 0 0 200 24 X 24 65 65 

ZAKANY–2 698638 167511 124 0 0 0 2916 116   116 36 36 

*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 Tol-Ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtarto-
mányt és a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet. 
O: Kútszájon kifolyó folyadék hőmérséklete. 

Q: Termelő kútban speciális vizsgálatkor mért hőmérséklet, ahol a Tol-Ig oszlopok adják meg a vizs-
gált mélységtartományt és a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 
S: Figyelőkútban, ill. hosszabb ideje lezárt kútban mért hőmérséklet. 

T: Fúrószáras rétegvizsgálat során mért hőmérséklet, ahol a Tol-Ig oszlopok adják meg a vizsgált 
mélységtartományt és a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet. 
X: Maximum hőmérővel nem talpon mert hőmérséklet.  W: Nem stacioner termoszelvényből kiolva-

sott hőmérséklet.Üres: Ismeretlen eredetű vagy kívülről beadott. 
**Tc:  korrigált hőmérséklet, ***GG: geotermikus gradiens, ****GG_J: korrigált geotermikus gradiens. 
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8. függelék: Az MBFH Adattárában (FGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 
1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 

1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik  

Típus: A: adat, mérési eredmény; A-D: digitális tartozék van, AG-D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a 
dokumentáció tényleges geofizikai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, 

ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 
Leltári 
szám 1 

Leltári 
szám 2 

Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 
Minő-
sítés 

Típus

T.22109   
Hatalyák Péter, Ko-
vács Ákos, Zsuppán 
Gyula 

Zárójelentés a 104. Cegléd kutatási területen 
végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről. 
(geofizika) 
- területen 

2010 MOL Rt. 3 E 

T.20125   
Gyarmati János, 
Hámor Nándor 

Bugac 70.sz. terület szénhidrogénkutatási-
zárójelentése  (Orgovány)  +Szőts András (MGSZ, 
2000) szakvéleménye. 
- terület DNy-i részén 

2000 MOL Rt. 3 E 

T.20115   

Gyarmati János, 
Török Vilmosné, 
Tóthné Medvei Zsu-
zsa,, Tóth Zita, Varga 
Ede, Sőreg Viktor 

Kecskemét 81. sz. terület szénhidrogén-kutatási  
zárójelentése. 
- területen 

2000 MOL Rt. 3 E 

T.16746   Tanács János et al. 

A Közép-dunai medence szénhidrogénföldtani 
vizsgálata.  A terület rétegtani felépítése, kifejlődé-
si egységei,  tektonikai viszonyai és szerkezetfejlő-
dése. (Balatontól  D-re Tolnanémedi, Gyönk, ettől 
K-ÉK-re Paks, Orgovány,  Kecskemét, Cegléd, É-
on Siófok, Kápolnásnyék, Diósd,  Kvassay-zsilip, 
ÉK-en Gyál, Pilis, Cegléd). Munkaközi  anyag. 

1994 MÁFI 3 E 

T.8970 
4/a/2641 
8970; 
AR 

Völgyi László, 
Trócsányi Gábor, 
Gajdos István, Pap 
Sándor,, Kiss László, 
Suba Sándor, Kristóf 
Miklós, Asztalos 
József, Dank Viktor 

Nagykörös-Kecskemét környéki kőolaj- és 
földgázkutatás  zárójelentése. 
- területen 

1974 OKGT 3 E 

T.16753 AD.1212 
Lőrincz Katalin, Pápa 
Antal, Polcz Iván 

Jelentés a Kecskemét és Paks közötti feltételezett  
törésvonal helyzetének felderítésére végzett szeiz-
mikus  mérésekről. 

1992 ELGI 3 A 

T.8841   Szepesházy Kálmán 
Mélyföldtani adatok a Nagykőrős-Kecskemét-i 
területről.  (Földt. Közl.) 

1962 

Kőolajbányászati 
Tudományos 

Laboratóriumi 
Főosztály 

3 S 

T.20908   
Tormássy István, 
Szilágyi Imre  

104. Cegléd kutatási terület. Helyzetjelentés és 
kutatási engedélymeghosszabbítási kérelem (szén-
hidrogén) 

2003 MOL Rt. 2 T 

T.20679   Gubucz Eszter 

MOL Rt. kutatási-bányászati adatok, térképek 
1999-2001.  (Szőkedencs-II., Celldömölk-I., Ko-
mádi-I., Szolnok-III.,  Szolnok-IV., Somogyjád-I., 
Komádi-III., Körösújfalu-I.,  Kecel-II., Tiszapüs-
pöki-II., Mórahalom-III., Farmos-II.,  Soltvadkert-
II., Balotaszállás-VII., Furta-I.,  Vácszentlászló-I., 
Jakabszállás-II., Bihartorda-II.,  Bajánsenye-I., 
Kismarja-II., Zalakomár-III.) 

2002 MOL Rt. 2 A 

T.20574   Kloska Károly 
Zárójelentés a Kecskemét-NY kutatási területen 
1998-ban  végzett részletező gravitációs és mágne-
ses mérésekről  (geofizika) 

1999 MOL Rt. 2 A 

T.20556   

Dörnyei Piroska, 
Kaveczki Zsuzsa, 
Rancz Balázs, Karma-
csi, Bertalan 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Kecskemét kuta-
tási  terület feldolgozása (geofizika) 
(Digitális tartozék: SEG-Y file-ok - XSI, REG, SZ, 
VE, KU, MOR, NK, OR, OT, BF, DU, JE szelvé-
nyek) 

1999 GES Kft. 2 
AG-

D 

T.20386   
Tiszinger István, Kiss 
Endréné 

Kutatási zárójelentés a Kecskemét-2D területen 
végzett  szeizmikus mérésekről (geofizika) 

1999 GES Kft. 2 A 

T.20332   
Bokor Csaba, Gyar-
mati János 

Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem Cegléd 
104/A,B,C,D,E. számú területre. 

1999 MOL Rt. 2 T 
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1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik  

Típus: A: adat, mérési eredmény; A-D: digitális tartozék van, AG-D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a 
dokumentáció tényleges geofizikai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, 

ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 
Leltári 
szám 1 

Szerző Dátum Engedélyes / cég 
Minő-
sítés 

Típus
Leltári 
szám 2 

Cím 

T.19809   Kloska Károly 
Zárójelentés a Kecskemét és környéke kutatási 
területen  1997-ben végzett részletező gravitációs 
és mágneses  mérésekről (geofizika) 

1999 GES Kft. 2 A 

T.20601   Pöstyéni Ferenc 
Szeizmikus feldolgozási jelentés Kecskemét-
Cegléd kutatási  területről (geofizika) 

1998 GES Kft. 2 A 

T.20600   
Németh László, Tevan 
Katalin 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Kecskemét  
+Kiegészítés  (geofizika) 

1998 GES Kft. 2 A 

T.20581   

Tiszinger István, 
Molnárné Matolcsi 
Erzsébet, Mojdisz, 
Barbara 

Zárójelentés a Kecskemét-Cegléd 2D kutatási 
területen  végzett szeizmikus mérésekről (geofizi-
ka) 

1998 GES Kft. 2 A 

T.19798   
Leibinger László, 
Bocskai László 

Zárójelentés a Kecskemét K-2D területen végzett 
szeizmikus  mérésekről. Zárójelentés a Kecskemét 
Ny-2D kutatási  területen végzett szeizmikus 
mérésekről (geofizika) 

1997 GES Kft. 2 A 

AD.1586   Sipos József 
Feldolgozási jelentés Kecskemét kutatási területen 
mért  2D-s szeizmikus szelvények adatainak újra-
feldolgozásáról 

1997 ELGI 2 A 

T.14921   
Szederkényi Tibor, 
Molnár Sándor 

Szénhidrogénkutató és földtani alapfúrásokkal 
feltárt alsó  kréta vulkanitok kőzettani, geokémiai 
feldolgozása.  (Martfű, Tiszagyenda, Alpár, Ebes, 
Furta, Kecskemét). 

1988 JATE 2 S 

T.11545   

Völgyi László, Ká-
poszta József, Hajdú 
Dénes, Balázs Ernő,, 
Trócsányi Gábor, 
Bujdosó Imre, Suba 
Sándor, Szőts András 

A Kecskemét-déli kutatási terület felderítő fázisú  
kutatási programja. 

1974 OKGT 2 K 

AD.534   
Szeidovitz Győzőné, 
Polcz Iván, Timár 
Zoltán 

Információs jelentés a  Kecskemét-Dél-
Kiskunfélegyháza-Alpár-Kunszállás és  Jászszent-
lászló térségében végzett szeizmikus reflexiós  
mérésekről 

1986 ELGI 2 A 

T.13235  Molnár Sándor 
Az Alföld alsó-kréta magmatizmusának vizsgálata.  
(Tóalmás, Nagybaracska, Felgyő, Kecskemét, 
Martfü) 

1985 JATE 2 S 

Népk-
199 

GKV-
364 

Barvitz Anna 
Jelentés az 1983-84. évben  Orgovány-Kiskőrös-
Fülöpszállás kutatási területen  végzett reflexiós 
mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1985 GKV 2 A 

AD.447   
Szeidovitz Győzőné, 
Polcz Iván 

Jelentés a Kecskemét-Dél-Kiskunfélegyháza-Alpár  
térségében 1983-ban végzett geoelektromos és 
szeizmikus  reflexiós mérésekrő I-III. köt. 

1984 ELGI 2 A 

Népk-
178 

GKV-
329 

Hámor Géza 
Jelentés az 1980-81. években Orgovány-
Soltvadkert-É  kutatási területen végzett reflexiós 
mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1982 GKV 2 A 

Népk-
153 

GKV-
303 

Rumpler János 
Jelentés a Kecskemét-Lajosmizse-Nagykőrös 
kutatási  területen 1979. évben végzett 
vibroszeizmikus mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1980 GKV 2 A 

GOR-M-
167 

GKV-
794 

Rumpler János 

Műszaki terv az 5/79.sz. vibroszeiz csoport részére 
a  Kecskemét - Nagykőrös, valamint a Törtel - 
Tószeg  kutatási területen, továbbá a VA-12 vona-
lon végzendő  vibroszeizmikus reflexiós mérések-
hez  (MOL Nyrt.-nél) 

1979 GKV 2 T 

GOR-I-
47 

GKV-
198 

Szanyi Béla 
Információs jelentés a Kecskemét-K-Gátér kutatási  
területen 1974-75. évben végzett átnézetes reflexi-
ós  mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1977 OKGT GKÜ 2 A 

4/a/1795   
Hangyál János, Dank 
Viktor 

Kecskemét-Kelet - Gátér kutatási terület felderítő 
fázisú  CH kutatási programja 

1977 OKGT 2 E 

4783   Hangyál J., Dank V. 
A Kecskemét-K.-Gátér-i kutatási terület felderítő 
fázisú  szénhidrogénkutatási programja. + 4 lap 
KFH-OÁB határozat. 

1977 OKGT 2 E 
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1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik  

Típus: A: adat, mérési eredmény; A-D: digitális tartozék van, AG-D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a 
dokumentáció tényleges geofizikai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, 

ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 
Leltári 
szám 1 

Szerző Dátum Engedélyes / cég 
Minő-
sítés 

Típus
Leltári 
szám 2 

Cím 

Népk-A-
7/76 

GKV-
221 

Szanyi Béla 
Adatszolgáltatás a Kecskemét-K - Gátér kutatási 
területről  (MOL Nyrt.-nél) 

1976 OKGT GKÜ 2 A 

Fő-I/2-15   Hangyál J., Dank V. 

Céljavaslatok, a Kecskemét-K, Gátér és a Kelebia-
ÉK,  Ruzsa, Üllés, az Endrőd-É és az Ecsegfalva-
Karcag-Bucsa  kutatási területek felderítő fázisú 
szénhidrogén  kutatására. 

1976 OKGT 2 T 

Népk-
122 

GKV-
171 

Hámor Nándor 
Jelentés az 1972-75. években Kecskemét-D kutatá-
si  területen végzett reflexiós mérésekről  (MOL 
Nyrt.-nél) 

1975 OKGT GKÜ 2 A 

GOR-M-
113 

GKV-
645 

Várkonyi László 

Műszaki terv a 2/75.sz. szeizmikus csoport részére 
az  1975. évben Kecskemét-D, Szank-ÉNy, Kis-
kunfélegyháza  kutatási területen végzendő részle-
tező, ill. átnézetes  reflexiós mérésekhez  (MOL 
Nyrt.-nél) 

1975 GKÜ 2 T 

Fő-I/2-14   Heimann Z., Ádám O. 
Kecskemét-K, Gátér felderítő kutatási program 
szeizmikus  mellékletei. 

1975 OKGT 2 A 

GOR-M-
110 

GKV-
628 

Várkonyi László 

Műszaki terv a 13/74-75.sz. szeizmikus csoport 
részére  az 1974-75. évben Kecskemét-D kutatási 
területen  végzendő részletező, ill. Kiskunfélegyhá-
za-Csanytelek  térségében végzendő átnézetes 
reflexiós mérésekhez  (MOL Nyrt.-nél) 

1974 GKÜ 2 T 

GOR-I-
25 

GKV-
174 

Hámor Nándor 
Információs jelentés az 1972. évben Kecskemét-D 
kutatási  területen végzett felderítő jellegű reflexiós 
mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1974 OKGT GKÜ 2 A 

Fő-I/2-12   Völgyi L. 
A Kecskemét-D-i kutatási terület felderítő fázisú  
kutatási programja. 

1974 OKGT 2 E 

Népk-G-
4 

GKV-
396 

Kovács Ferenc 

Jelentés a Dunától K-re eső területrészeken elvég-
zett  gravitációs anomália terek szűréséről  (Sze-
ged, Kistelek, Kecskemét, Tázlár, Vésztő)  (MOL 
Nyrt.-nél) 

1972 OKGT 2 A 

T.17456   
Bagi Róbert, Ihász 
János 

Jelentés az alföldi un. flis öv területén 1965 és 
1966-ban  végzett gravimétermérésekről. (Szolnok, 
Törökszentmiklós,  Kisújszállás, Kunszentmárton, 
Kecskemét - geofizika) 

1967 ELGI 2 A 

Sz-114   Polcz Iván 

Jelentés az 1966. évben végzett alföldi szeizmikus  
mérésekről (tájékoztató összefoglalás)  (Kecske-
mét-Kocsér-Vezseny-Békésszentandrás-Szelevény-  
-Csépa-Nyárlőrinc) 

1967 ELGI 2 A 

Sz-114   Polcz Iván 

Jelentés az 1966. évben végzett alföldi szeizmikus  
mérésekről (tájékoztató összefoglalás)  (Kecske-
mét-Kocsér-Vezseny-Békésszentandrás-Szelevény-  
-Csépa-Nyárlőrinc) 

1967 ELGI 2 A 

T.7825   Szepesházy Kálmán 
Az L-34-VIII. Kecskemét jelű 1:200000 -es térkép-
lap  területének rétegtana a térképlapra eső 
szénhidrogénkutató  mélyfúrások adatai alapján. 

1965 MÁFI 2 S 

OKGT-
67 

GOR-67 Kovács György 

67. sz. jelentés az 1960-61-ben Kerekegyháza-
Lajosmizse  kutatási területen végzett átnézetes 
korrelációs  refrakciós és részletező reflexiós 
mérésekről 

1961 OKGT 2 A 

T.21823   

Véges István, Kőrös 
Miklós, Németh 
László, Karmacsi 
bertalan  

Seismic processing report. Processing of Nagy-
kőrös–D–2 VSP (geofizika)  

2007 MOL Rt. 2 AG 

T.21435   

Véges István, Kőrös 
Miklós, Karmacsi 
Bertalan, Németh 
László 

Izsák–4 VSP 2005 MOL Rt. 2 AG 

T.20876   

Pöstyéni Ferenc, 
Karmacsi Bertalan, 
Kőrös Miklós, Véges 
István  

Szeizmikus feldolgozási jelentés Cegléd-Izsák 
kutatási terület feldolgozására. 

2002 GES Kft. MOL Rt 2 A 
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1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik  

Típus: A: adat, mérési eredmény; A-D: digitális tartozék van, AG-D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a 
dokumentáció tényleges geofizikai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, 

ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány; GT: geotermikus kutatás 
Leltári 
szám 1 

Szerző Dátum Engedélyes / cég 
Minő-
sítés 

Típus
Leltári 
szám 2 

Cím 

T.20875   

Bényei Zsolt, Péterfai 
Béla, Leibinger 
László, László, Lajos, 
Bártfay László, Hajdú 
József, Tóth Árpád, 
Bíró József, Mojdisz 
Barbara, Csányi 
József et al. 

Zárójelentés a Cegléd 2D területen végzett szeiz-
mikus mérésekről. Geodéziai jelentés a Cegléd 2D 
projekt geodéziai munkáiról a MOL Rt. KTD 
Geofizikai Felügyelet részére. 

2002 GES Kft. MOL Rt 2 A 

Népk-A-
12/90 

GKV-
929 

Magyar Tamás 
Adatszolgáltatás az Izsák-Kiskőrös-Jakabszállás 
kutatási  területen 1989. évben végzett részletező 
szeizmikus  reflexiós mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1990 GKV 1 A 

GOR-M-
173 

GKV-
812 

Regös Ferenc 

Műszaki terv az 1/80. sz. szeizmikus csoport 
részére a  Szank-Ny-Soltvadkert és az Orgoványi 
kutatási területen  végzendő átnézetes és részletező 
reflexiós mérésekhez  (MOL Nyrt.-nél) 

1980 GKV 1 T 

929   Komjáti J., Dank V. 
OKGT fúrások Kecskemét-K-Gátér kutatási terület  
Gátér-2.sz. felderítő fúrás kitűzése. 

1977 
OKGT Fúráspont 
Kitűző Bizottság 

1 T 

870   Komjáti J., Dank V. 
OKGT fúrások Kecskemét-D-i kutatási terület 
Kecs-D.-4.,  5., 6.sz. fúrások kitűzése. 

1976 
OKGT Fúráspont 
Kitűző Bizottság 

1 T 

Népk-G-
2 

GKV-
392 

Facsinay László 
Jelentés az 1955-56. években Soltvadkert-Szank-
Kecskemét  közötti területen végzett Eötvös-inga 
mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1967 OKGT SZKÜ 1 A 

GOR-67 GKV-77 Kovács György 

Jelentés az 1960-61. évben Kerekegyháza-
Lajosmizse  kutatási területen végzett átnézetes 
korrelációs  refrakciós és részletező reflexiós 
mérésekről  (MOL Nyrt.-nél) 

1961 OKGT SZKÜ 1 A 

Geof:44   
Bassó Imre, Taffner 
Tibor 

Jelentés az 1939-ben Kecskemét vidékén végzett  
szeizmikus mérésekről. 

1939 ELGI 1 A 
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9. függelék: Az MBFH Adattárában (FGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 
2. Érzékenység-terhelhetőség 

2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/6524 IV/717 Bindics Gábor 
Városföld, ÁG. Központ 58.sz. alatti 
telephelyen  hulladékkezelési tevékenység, 
környezetvédelmi engedélyez. 

2008 
FLAUTE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. 

3 K 

SZBK.3229   Csillag János 

Zárójelentés a "Kecskemét II. - homok" 
védnevű bányatelek  (lefele) bővítéséről 
szóló ásványi nyersanyag kutatások  
eredményeiről  (Kcs-1., Kcs-2, Kcs-3, Kcs-
4, Kcs-5, Kcs-6,  Kcs-7, Kcs-8, Kcs-9, 
Kcs-10, Kcs-11, Kcs-12, Kcs-13,  Kcs-14, 
Kcs-15, Kcs-16, Kcs-17, Kcs-18, Kcs-19, 
Kcs-20  jelű fúrások) 

2008 BÁTERV Bt. 3 TH 

4/a/6675 42/3/2009 Csillag János 
Kecskemét II. -homok bányatelek bővítő  
földtani kutatási zárójelentés 

2008 Báterv Bt. 3 K 

SZBK.2944   Zentay Tibor 
Kerekegyháza, 0115/18, /87 hrsz.-ú terület 
földtani  kutatási zárójelentése 

2008 
Zentay Tibor földtani 

szakértő 
3 K 

4/a/6404   Zentay Tibor 
Kerekegyháza 0115/18,87 hrsz-ú terület 
földtani  kutatási zárójelentés 

2008 G-Fivérek Kft. 3 K 

SZBK.2741   
dr. Csillag 
János 

A "Kecskemét II.-homok" védnevű bánya-
telek  bővítésésről szóló reambulációs 
földtani jelentés és  készletszámítás 

2007 BÁTERV Bt. 3 TH 

4/a/5754 II/143 Szabó Gellért 

Szentkirály településrendezési terve, helyi 
építési  szabályzat kiegészítése, külterület 
és belterületen kívüli  beépítésre szánt 
területek szabályozási terve 

2006 
Polgármesteri hivatal 

Szentkirály 
3 TH 

4/a/4926 IV/57 
Hegyiné Zala 
Izabella et al. 

Kecskemét-Kisfái települési szilárd hulla-
déklerakó  teljeskörű környezetvédelmi 
felülvizsgálat hiánypótlása 

2003 
Dél-Alföldi Ökoszisz-

téma Bt 
3 TH,K 

4/a/4861 V/124 Reiner György 
Kecskemét V. homok b.telek bővítő kuta-
tás földtani  jelentése 

2003 
Tégla- és Cserépipari 

Bányafüldtani Szolgál-
tató kft 

3 TH 

4/a/4243 IV/101 Bulik László 

Kecskemét, Matkói út 101.sz. fióktelep 
KÖBAL Kőbányai  Könnyűfémmű Kft., 
teljes körű  környezetvédelmi  felülvizsgá-
lata. 

2002 
HOLOGÉN Környe-

zetvédelmi Kft. 
3 K 

4/a/4174 V/295 Csillag János 
Kecskemét 0832/54 hrsz terület  homok 
kutatás  földtani jelentése (N - ERDŐ BT) 

2002 TESZT Kft 3 K 

4/a/4613 IV/57 
Hegyiné Zala 
Izabella 

Kecskemét-Kisfái települési szilárd hulla-
déklerakó  teljeskörű környezetvédelmi 
felülvizsgálata 

2002 
Dél-alföldi Ökoszisz-

téma Bt. 
3 TH 

4/a/3447 IV/288 Szarka András 

Lajosmizse MOL Rt. Algyő - Százhalom-
batta nyersolaj  vezeték 96+729,4 szel-
vényben történt sérülés felszín  alatti CH 
szennyeződés tényfeltárási záródokum. 

2002 BGT Hungária Kft. 3 M 

AD.1790   Gulyás Ágnes 

KArdoskút-Városföld-Adony DN-400 
gázvezeték rehabilitáció  I.szakasz: Kar-
doskút-Városföld  Sekélygeofizikai méré-
sek 

2000 ELGI 3 M 

4/a/2529 V/253 Zentay Tibor 
Kerekegyháza 0107/32 /37 /54 /59 /60 hrsz  
festékföld, homok, agyag kutatás Földtani 
Jelentés 

2000 FESTŐTÉGLA Bt. 3 TH 

4/a/2282 V/183 Miklós Pál 
Ágasegyháza 0117/125.hrsz. homok 
kutatás  földtani zárójelentés 

1999 TESZT Kft. 3 M 

4/a/2272 V/160 Miklós Pál 
Ballószög 06/221.hrsz. festékföld kutatá-
sának földtani  zárójelentése 

1999 TESZT Kft. 3 M 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/2265 IV/173 Miklós Pál 
Ballószög 06/221.hrsz. területen tervezett 
feltöltési  anyagnyerőhely üzemeltetéséhez 
EKHT 

1999 TESZT Kft. 3 E,K 

4/a/2316 V/157 Zentay Tibor 
Fülöpháza 0101/99.hrsz. homok és festék-
föld  földtani zárójelentés 

1999 HOLOCÉN '97 Bt. 3 M 

4/a/2116     
Fülöpháza élőhely rekonstrukcióval egy-
bekötött budaiföld  kitermelés EKHT 

1998 
GEOÖKOTERV Bt. 

Budapest 
3 K 

4/a/1913/b   
Csillag János, 
Miklós Pál 

Kecskemét 
01521/242.,247.,250.,263.,73.hrsz.-ú  
terület homokkutatás földtani jelentés, IV. 
bányatelek 

1996 AKA Rt. 3 M,E 

4/a/1913/a   
Csillag János, 
Miklós Pál 

Kecskemét 0177/18.,19.,25., 
0202/37.hrsz.-ú terület homok  kutatás 
összefoglaló földtani jelentés, III. bányate-
lek 

1996 AKA Rt. 3 M,E 

4/a/1922   Miklós Pál 
Kecskemét 0825/15-29.hrsz.-ú homokkuta-
tás földtani  zárójelentése. 

1996 TESZT Kft. 3 K 

T.21617   
Dudko 
Antonyina 

A magyarországi földrengések és a velük 
kapcsolatos  földtani jelenségek összesíté-
se. (Dunaharaszti, Kecskemét,  Eger-
Ostoros, Berhida, Ukk-Bérbaltavár, Nagy-
kanizsa,  Pincehely) 

1995 MÁFI 3 K 

4/a/2008   Gyenes István 
Lajosmizse 0112/1.hrsz. homok bánya 
földtani jelentés 

1995 
Szabó Eszter bányavál-

lalkozó Lajosmizse 
3 TH 

4/a/1820   
Mészáros 
Péter, Halász 
Antal 

Kecskemét FILANTROP vállalat hulla-
dékégető bővítés RKHT 

1995 
Mester Épületgépészeti 

Kft. 
3 M 

AD.1288   Fejes Imre 

Jelentés a Kecskemét, Berhida, Hortobágy 
és Dunaharaszti  térségében 1991 és 1992-
ben végzett mérnökgeofizikai  szondázá-
sok eredményeiről 

1993 ELGI 3 M 

T.15248   Buda György 

Kutatási jelentés a "Magyarország meden-
cealjzati és  felszíni granitoid és metamorf 
kőzeteinek komplex ásvány-  kőzettani, 
genetikai tanulmányozása" című téma első 
évének  kutatási részeredményeiről. (Me-
csek hgs., Velencei hgs.,  Duna-Tisza köze, 
Tiszántúl, Kecskemét, Battonya, Buzsák,  
Mórágy, Almáskeresztúr, Erdősmecske).  
+ Rövid jelentés. 

1990 
ELTE Ásványtani 

Tanszék 
3 K 

T.15352   Kuti László 

Az agrogeológiai kutatás 1990. évi ered-
ményei (DK-Alföld,  K-Zala, Martonvásár, 
Szarvas, Bugac, Apajpuszta, Hortobágy  
Máta, Zám, Somogyzsitva, Marcali, Tap-
sony, Mesztegnyő,  Böhönye, Kecskemét, 
Békéscsaba, Szeged, Mezőkovácsháza). 

1990 MÁFI 3 E 

MG-263 U-262 
Dobrovolni 
Károly 

Összefoglaló a Kecskemét-i víztározó 
területén végzett  mérnökgeofizikai kuta-
tásról 

1989 ELGI 3 M 

4/a/1585   Forgó László 
A Felsőlajos Bene-dűlő és a Lajosmizse 
Buckói tervezett  homokbányák összefog-
laló földtani és készletszámítási  jelentése 

1989 MÁFI Budapest 3 M 

T.14914   

Árváné Soós 
Erzsébet, 
Balogh Kado-
sa, Pécskay 
Zoltán 

A Nagyalföld területén alapfúrásokkal 
feltárt mezozóos  vulkáni kőzetek K/Ar 
módszeres kormeghatározása. (Martfű,  
Alpár, Ebes, Tiszagyenda, Furta, Kecske-
mét). 

1988 
MTA Atommagkutató 

Intézet 
3 K 

4/a/1606   
Kucsora 
Sándor 

Komplex településfejlesztési térképek. 
Makó II.,  Békéscsaba II., Kecskemét II. 

1988 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
3 K,TH 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/1551   Zentay Tibor 
Környezetföldtani szakvélemény Kecske-
mét város szilárd  hulladéklerakó helyének 
kijelöléséhez 

1988 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
3 K 

T.D.1843.1 1. 

Érdi Krausz 
Gábor, Kádas 
Miklósné, 
Bobály János,, 
Vinczéné 
Lehoczky 
Emőke, 
Szilágyi 
Tiborné, 
Hegyi József 

A Siklós, 0296/2 hrsz-ú terület eredmény-
telen kutatása  után Orgoványos-dűlő 
területen létesítendő  homokbányának 
összefoglaló földtani jelentése és  készlet-
számítása. Laboratóriumi vizsgálatok 
eredménye.  KFH határozat. 

1987 
Magyar-Bolgár Testvé-

riség MgTsz. Siklós 
3 M 

T.13520   
Kneifel Fe-
renc, Kéri 
János 

Földtani szakvélemény: A Balatonalmádi 
szeméttelep  rekonstrukciójához. 
(Vörösberény, Szentkirályszabadja,  Litér, 
Balatonfűzfő). 

1986 MÁFI 3 M 

T.13626   
Deák József, 
Rónai András 

Beszámoló 1981-ben végzett rétegvizek 
korának  meghatározása. (Vésztő, Török-
szentmiklós, Szolnok,  Szarvas, Beseny-
szög, Dévaványa, Kecskemét). 

1981 MÁFI 3 K,V 

4/a/1092   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét, "Magyar-Szovjet  Barátság" MgTsz. 
víztározó tervezési munkáihoz 

1981 AGROBER Szeged 3 M,K 

4/a/808   Lengyel Tibor 

Talajmechanikai szakvélemény a Kerek-
egyháza, "Dózsa"  MgTsz. központi major-
jában épülő üzemanyagtároló tervezési  
munkáihoz 

1979 AGROBER Szeged 3 M 

4/a/2827 8832; AR 
Majoros 
Lászlóné et al. 

Kerekegyháza 1, 2, 3 sz. 
rétegvízmegfigyelő kutak 

1975 OFKFV 3 K,V 

J147   Oláh Mihály 
Nyárlőrinc - 1,-2,-3,-4 számu vízszintfi-
gyelő kút  összefoglaló jelentése 

1975 OFKFV 3 K,V 

4/a/2825 8835; AR 
Oláh Mihály 
et al. 

Nyárlőrinc 1-4 sz. Vízszintfigyelő kút 
összefoglalása 

1975 OFKFV 3 K,V 

T.D.506 I. Kovács Endre 

Összefoglaló földtani jelentés Siklós 
határában  az Orgoványos-dűlőben terve-
zett homokbánya kutatásáról.  OÁB hatá-
rozat. 

1972 
Magyar-Bolgár Testvé-

riség MgTsz. Siklós 
3 E 

T.4091   Kovács Endre 
Összefoglaló földtani jelentés Siklós 
község határában,  Orgoványos dűlőben 
tervezett homokbánya kutatásáról. 

1972 
Magyar-Bolgár Testvé-

riség MgTsz. 
3 TH 

T.1330   Bóczán Béla 
L-34-VIII Kecskemét. 10-400 m mélységű  
fúrt kutak vízelemzési adatai. 

1963 MÁFI 3 K 

4/a/2768 4656; AR Lőw Mártonné Kerekegyháza - vízkutatás 1952 MÁFI 3 K,V 
4/a/2657 4410; AR   Ágasegyháza Tanácsháza tér - vízfeltárás 1952  3 K,V 

Tm.K.25     
A Kecskemét 374-es építkezés területén 
végzett  talajmechanikai vizsgálat. 

1951  3 M 

T.132   Buday György 
Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Jakabszál-
lás 5263/4.,  Kisszállás 5463/3. 1950. évi 
felvételi jelentése.  (lösz, homok) 

1950  3 E 

SZBK.3276 4151/1/2009. 
Gyenes István, 
Reiner György 

Kecskemét V. - homok védnevű bányate-
lek (Kecskemét helység  0343/45 hrsz.-ú) 
területén üzemelő homokbánya  2009-
2012. évi Termelési Műszaki Üzemi Terve 

2009 
Kovács Mihály bánya-

vállalkozó 
2 M 

4/a/6743 3993/2009 Mátyus Zoltán 
Helvécia, külterület 0113/29 hrsz. alatti 
telephelyre  tervezett tüzivíztározó terve 

2009 Mátyus Zoltán 2 TH 

4/a/6628 2075/1/2009 Piller Péter 
Kecskemét II. - homokbányatelek bővíté-
sének környezeti  hatástanulmánya 

2009 Báterv Bt. 2 K 

SZBK.3281 4396/1/2009. 
Vándor 
Györgyné 

Kecskemét II. - homok bányatelek módosí-
tás. Műszaki  leírás 

2009 BÁTERV Kft. 2 M,K 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

SZBK.3282 4292/1/2009. 
Vándor 
Györgyné 

Ballószög I. - homok bányatelek Műszaki 
Üzemi Terve  2010-2014. évre 

2009 
Bányaüzem Termelő és 

Kereskedelmi Bt. 
2 M 

4/a/6598 II/561 Zombor Gábor 
Kecskemét, tervezett északi elkerülő út 
menti terület  Településrendezési Tervének 
módosítása. 

2009  2 TH,K 

4/a/6589 II/562 Balogh Ákos 
Kecskemét, déli iparterület településrende-
zési tervének  módosítása. 

2008  2 E 

4/a/6666 4088/1/2008 Csillag János 
Kecskemét II. -homok bányatelek bővítő  
kutatási adomány kérelem 

2008 Báterv Bt. 2 E,K, 

4/a/6485 X/153 Fehér Gábor 
Kecskemét, Izsáki út 10012/1és 10013 
hrsz. alatti  ingatlanok telekalakítási enge-
délyezése 

2008 
Egyed&Partner Építész 

Tervező Kft. 
2 TH 

4/a/6496 IV/713 
Kalmár Krisz-
tián 

Kecskemét V. homokbánya bővítés kör-
nyezeti hatásvizsgálata 

2008 
Uni-Terv Környezet-
védelmi Mérnöki Bt. 

2 K 

4/a/6536 IV/739 
Literáthy 
Bálint 

Mercedes-Benz autógyár létesítését meg-
előző tereprendezés  a Kecskemét déli 
gazdasági fejlesztési területen, előzetes  
vizsgálat. 

2008 
EDiCon Környezetvé-
delmi Mérnöki Iroda 

Kft. 
2 TH 

4/a/6497 IV/744 
Miklós Melin-
da 

Ballószög I. homok bányatelek területen 
tervezett  homokbányászati tevékenység 
előzetes hatásvizsgálata 

2008 
TESZT Tervező, 

Szervező és Fővállal-
kozó Kft. 

2 K,TH 

4/a/6527 IV/751 Parádi Zoltán 
M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-
Kecskemét közötti útszakasz  részletes 
környezeti hatásvizsgálata. 

2008 UTIBER Kft. 2 TH 

4/a/6510 IV/617 Piller Péter 
Kecskemét II. - homokbányatelek (hrsz: 
0815/1 és /2)  területen bányászati tevé-
kenység előzetes környezeti  vizsgálata. 

2008 Báterv Bt. 2 K 

4/a/6442 X/262 Polyák Ferenc 
Kecskemét, 0192/55 hrsz-ú ingatlanán 
kutasi tározós  öntözőtelep vízjogi létesíté-
si engedély kérelem 

2008 Irrivep Kft. 2 K,V 

4/a/6326   
Városépítész 
Kft 

Lajosmizse településrendezési tervének 
felülvizsgálata  településfejlesztési kon-
cepciója  (CD-n) 

2008 Városépítész Kft 2 K 

SZBK.2692   

Adrovitz 
Miklós, Héjjas 
Tamás, Ba-
logh Imre 

M44 gyorsforgalmi út, Kecskemét - Tisza-
kürt és  Kondoros - Békéscsaba közötti 
szakasz tanulmánytervei  és környezetvé-
delmi hatásvizsgálata 

2007 
RODEN MÉRNÖKI 

IRODA Kft. 
2 TH,K 

4/a/6053   
Dr. Csillag 
János 

Kecskemét II. homok védnevő bányatelek 
bővítésről szóló  reambuláció földtani 
jenetés és földtani gazdálkodás 

2007 
BÁTERV Bt 5700 
Gyula, TESZT Kft. 

Gyula 
2 TH 

4/a/6398   Gyenes István 
Ballószögi II.-homok védnevű bányatelek 
bányabezárási  műszaki üzemi terve 

2007 
Festőtégla Kereske-
delmi és Szolgáltató 

Bt. 
2 M 

4/a/6015   
Kalmár Krisz-
tián 

Galvanafém Galvanizáló és 
Fémfelületvezető Kft. Kecskemét  egysé-
ges környezethasználati engedély módosí-
tás 

2007 
UNI-TERV Környe-
zetvédelmi Mérnöki 

Bt. Szeged 
2 TH 

B.109 
BK/3936/200
7 

Kollár Zoltán 
Gyál, 4601.j. út - Gyáli patak - Lajosmizsei 
vasút  melletti kerékpárút útépítési engedé-
lyezési terve 

2007 
TANDEM Mérnökiro-

da Kft. 
2 TH 

4/a/6097   
Kovácsházy 
Frigyes 

Lajosmizse 0300/8,0305/4hrsz csapadékvíz 
tározó tó vízjogi  eng terv 

2007 
ÖLO-HID Bt. Ócsa 

Bercsényi u. 12. 2364 
2 K,V 

4/a/6152   Marton Tibor 
Kecskemét Matkói út 8812/33hrsz 
Schafner szerelőcarnok és  hulladéktároló 
szén építési eng. 

2007 
Építészműhely Kft. 

6000 Kecskemét 
Wesselényi u. 1 

2 TH,K 

SZBK.2772   
Spanics Antal, 
Gábrisné 
Konrád Anikó 

Városföld-Algyő DN1000 PN63 névleges 
méretű  földgáz szállítóvezeték környezeti 
hatástanulmánya 

2007 
MOL Földgázszállító 
Zrt. Minőségügy és 

EBK szervezet 
2 E 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/6260   
Szilbernhorn 
Erzsébet 

Szentkirály településszerkezeti tervének 
módosítása 

2007 
Építészműhely Kft. 

6000 Kecskemét 
Wesselényi út 1 

2 E 

4/a/6117   
Szilbertrom 
Erzsébet 

Orgovány településrendezési terve és helyi  
építési szabályzata 

2007 
Építészműhely Kft. 

6000 Kecskemét 
Wesselényi u. 1 

2 M 

4/a/6239     
Kecskemét-Alsószéktó Szabályozási terve  
(CD-n) 

2007  2 E 

4/a/5597   
Balázs 
György,Pozsár 
László 

M5 Autópálya, Lajosmizse 
Tengelysúlymérő állomás  engedélyezési 
terv, Geotechnika Szakvélemény 

2006 
Uvaterv Rt és a GEO-

TERRA Kft. 
2 M 

4/a/5935   
Dr. Miklós 
Melinda, Dr 
Miklós Pál 

Előzetes vizsgálati dokumentáció a Kecs-
kemét 0815/1,2  hrsz-ú területen létesíten-
dő homokbánya üzemeltetéséhez 

2006 
TESZT Tervező, 

szervező és Fővállal-
kozó Kft. Békéscsaba 

2 K,TH 

4/a/5807   Gyenes István 
Kecskemét V. homokbányatelek 2007-
2008 évi MÜT 

2006 
Gyenes István tervező 
5000 Szolnok Kolozs-

vári út 16. II/B 
2 M 

4/a/5894   
Markolt 
László 

Városföld Településrendezési Terv Rész-
leges Módosítása 

2006 Morkolt Stúdió Bt. 2 E 

4/a/5656   
Rédeiné 
Bondor Klára 

Kecskemét Településrendezéi terv módosí-
tása 

2006 
Rédei és társa Mérnöki 

Iroda Bt. 
2 TH 

4/a/5653   
Szilberhon 
Erzsébet et al 

Kecskemét műkert részletes szabályozási 
terve és  helyi építési szabályzata 

2006 Építészműhely kft. 2 M 

4/a/5704 II/56 
Szilberhorn 
Erzsébet 

Jakabszállás településrendezési terv és 
helyi építési  szabályzatához vélemény 
kérése 

2006 Építészműhely kft. 2 M 

4/a/5585   Vas Tibor 
Orgovány Településrendezési Terve és 
Helyi építési  Szabályzata 

2006 Építészműhely Kft. 2 M,TH 

4/a/5662   
Zajovics 
András et al 

Kecskemét város M5 autópálya - 52es 
számú főút- Téglás utc  a - Vályogvető 
utca - 21956 hrsz-ú utca és Kadafalvi utca  
által hatátolt terület szabályozási terve 

2006 
KASIB Mérnöki 

Manager Iroda Kft. 
2 TH 

4/a/5968     
Kecskemét 2006 évi módosítás egyeztetési 
anyag  településrendezési tervéhez 

2006 
VÁTI Városépítő 

Tanácsadó és Tervező 
Iroda Kft. Bp. 

2 TH 

4/a/5901     
Kecskemét-Belső Máriahegy Szabályozási 
Terve Egyeztetési  Dokumentáció 

2006 
Főber Rt. Nemzetközi 

Ingatlanfejlesző és 
Mérnöki Rt. Bp. 

2 TH 

4/a/5453   
Hernyák Imre 
et al. 

Lajosmizse város településszerkezeti- és 
szabályozási  tervének valamint helyi 
építési  szabályzata 

2005 TTT Városépítő Bt. 2 TH 

4/a/5587   
Kalmár Krisz-
tián 

KALO-MéH.  Trans Kft. Kecskemét 
KiskőRösi út 10 szám alati  ingatlanon 
lévő hulladékkezelő telep(MéH telep) 
kapacitás  bővítéssel kapcsolatos előzetes 
környezeti hatástanulmánya 

2005 
UNI-TERV Környe-
zetvédelmi Mérnöki 

Bt. 
2 K,V 

4/a/5494   
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Helvécia településrendezési tervének  éa 
helyi építési szabálxzatának módosítása 

2005 Építészműhely Kft. 2 M 

4/a/5368   
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Ágasegyháza településrendezési terve és 
helyi építési  szabályzata 

2005 Építészműhely Kft. 2 M 

4/a/5437   
Tamás Mik-
lósné 

METAL '98 Kft Kecskemét, Béke fasor 
1/a 7141/4 hrsz.-ú  telephely egységes 
környezethasználati engedély  kérelme 

2005  2 E,K 

T.D.6037.1 I. 
Ulrich Károly, 
Hideg József 

Siklós, Orgoványos-dűlői felhagyott 
homokbánya  bányabezárási-, tájrendezési 
terve. 

2005 
Geo-Construct Kft. 

Pécs 
2 K 

4/a/5531   
Vándor 
Györgyné 

Kecskemét II.-homok bányatelek 2006-
2007évi MÜT 

2005 TESZT Kft. 2 M 

4/a/5344   
Vándor 
Györgyné 

Ágasegyháza I. homok bányatelek 2005-
2006 évi MÜT 

2005 TESZT Kft. 2 M 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/5240   Becskei Pál 

METAL 98 Kft Kecskemét, Béke fasor 1/a 
alatti galvanikus  horganyzó üzemének 
Teljeskörű környezetvédelmi  felülvizsgá-
lata 

2004 Becskei Tibor 2 K 

4/a/5273   Gyenes István 
Kecskemét V.-homok bányatelek 2005-
2006 évi MÜT 

2004 
Gyenes István szakter-
vező, 5000, Szolnok 

Kolozsvári u 16. 
2 M 

4/a/5038   
Kapolcsi Imre 
et al. 

Az Észek Bács-Kiskun megyei regionális 
hulladéklerakó  (Kecskemét- Kisfái, 
0737/12 hrsz) teljes körű  felülvizsgálata. 

2004 Ökohydro Kft. 2 K 

4/a/4845 V/20 Gyenes István Lajosmizse I.-homok kitermelési MÜT 2003 
Gyenes istván bányá-

szati szaktervező 
2 M 

4/a/4900 II/281 
Hernyák Imre 
et al. 

Lajosmizse Települesrendezési Terve és 
Építési Szabályzata 

2003 TTT Városépítő Bt 2 TH 

4/a/4942 IV/101 
Molnárné 
Góbor Katalin 
et al. 

KÖBAL Kőbányai Könnyűfémmű Kft. 
Kecskemét Matkói út 101.sz  Gyáregysége 
környezetvédelmi felülvizsgálatának  
kiegészítésére 

2003 
Kék Ózon Környezet-

védelmi Kft. 
2 E 

4/a/4576 V/124 Reiner György 
Kecskemét  V.-homok bányatelek bővítő 
kut. MÜT 

2003 
Tégla és Cserépipari 

Bányaföldtani Szolgál-
tató  Kft 

2 E 

4/a/4836 IV/393 
Sebesvári 
Judit et al. 

Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat 
tervdokument.  Kalmár József Kecskemét-
Hetényegyháza 01607/244 hrsz-ú  ingatla-
nán lévő tározóról 

2003  2 TH 

4/a/4951 II/63 
Szamál Ilona 
et al. 

Kecskemét Településrendezési Terve, 
Településszerkezeti  Terve,Szabályozási 
terve és Helyi Építési Szabályzata 

2003 VÁTI kft 2 TH,K 

4/a/4820 IV/288 Szarka András 

Lajosmizse MOL Rt. Algyő-
Százhalombatta nyersolajvezeték  
96+729,4 szelvényben történt sérülés 
Műszaki beavatkozási  terv 

2003 BGT Hungária Kft. 2 E 

4/a/4603 IV/288 Szarka András 

MOL Rt. Lajosmizse Algyő-
Szászhlombatta nyersolajvezeték  
96+729,4 szelvényben történt sérülés 
Műszaki Beavatkozási  Terv hiánypótlás 

2003 BGT Hungária 2 M 

4/a/4238 IV/149 - 
Kerekegyháza Város Környezetvédelmi 
Programja 

2002 
K és Társa Megoldás 

Kft 
2 K 

4/a/4140 V/300 Csillag János 
Kecskemét 0832/54 Hrsz Homok kutatás 
földtani jelentés  (N-Erdő BT) 

2002 TESZT Kft. 2 K 

4/a/4613 IV/57 
Hegyiné Zala 
Izabella 

Kecskemét-Kisfái települési szilárd hulla-
déklerakó  teljeskörű környezetvédelmi 
felülvizsgálata 

2002 
Dél-alföldi Ökoszisz-

téma Bt. 
2 K 

4/a/4136 II/261 
Hübner Má-
tyás 

Kerekegyháza Településrendezési Terve és 
Helyi Építési  Szabályzata 

2002  2 E 

4/a/3423 II/271 
Markolt 
László 

Városföld Településszerkezeti és Szabá-
lyozási Terve,  Helyi Építési Szabályzata 

2002 
Markolt László telepü-

léstervező 
2 TH,K 

4/a/4223 IV/288 Szarka András 

Lajosmizse MOL Rt Algyő-
Százhalombatta nyersolajvezeték  
96+729,4 szelvényben történt szénhidro-
gén szennyezés  műszaki beavatkozási terv 

2002 
BGT Hungária Kör-

nyezettechnológia Kft. 
2 M 

4/a/4120 II/244 
Szilberhorn 
Erzsébet 

Helvécia Településrendezési Terve és 
Helyi Építési  Szabályzata 

2002 Építészműhely Kft. 2 TH,K 

4/a/3418 II/100 
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Ballószög Településrendezési Terve és 
Helyi Építési  Szabályzata 

2002 Építészműhely Kft. 2 TH,K 

4/a/4796 V/187 Zentay Tibor 
Fülöpháza festékföld-,homokbányatelek 
2003-2005 

2002 Zentay Tibor 2 E,K 

4/a/4796 V/163 Zentay Tibor 
Ballószög II.-homokbányatelek 2003-2004 
évi MÜT 

2002 Holocén Bt. 2 M,K 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

T.D.4887 I-II. 
Kléri István, 
Bors Zoltánné 

"Szekszárd IV. homok" védnevű bányate-
lek megállapítása.  Készletszámítás.  
(Kiskúnsági Bányacsoport Ker. Szolg. Kft. 
Fülöpháza.) 

2001 Kléri és Társa Bt. Pécs 2 E 

4/a/3352 II/254 
Markolt 
László et al. 

Kecskemét Tatár sor - Csabay Géza krt 
közötti terület  Előzetes Szabályozási 
Terve 

2001 Markolt Bt. 2 M,K 

4/a/2606 II/244 
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Helvécia Településrendezési Terve és 
Helyi Építési  Szabályzata 

2001 Építészműhely Kft. 2 E 

T.D.3415.1 I.   
Műszaki üzemi terv a Siklós város, Orgo-
ványos területén  végzendő homok kuta-
táshoz. 

2001 
GEO CONSTRUCT 

Kft. Pécs 
2 M,TH 

AD.1790   Gulyás Ágnes 

KArdoskút-Városföld-Adony DN-400 
gázvezeték rehabilitáció  I.szakasz: Kar-
doskút-Városföld  Sekélygeofizikai méré-
sek 

2000 ELGI 2 TH 

AD.1789   Gulyás Ágnes 
Kardoskút-Városföld-Adony DN-400 
gázvezeték  rehabilitáció II. szakasz Város-
föld-Adony  Sekélygeofizikai mérések 

2000 ELGI 2 TH 

4/a/2529 V/253 Zentay Tibor 
Kerekegyháza 0107/32 /37 /54 /59 /60 hrsz  
festékföld, homok, agyag kutatás Földtani 
Jelentés 

2000 FESTŐTÉGLA Bt. 2 K,E 

4/a/2334 X/6 Máthé István 
Kecskemét-Kisfái kommunális szilárd 
hulladéklerakó  bővítése II. ütem 

1999 
GEOHIDROTERV 

Kft. 
2 th 

4/a/2269 IV/176 Miklós Pál 
Ágasegyháza 0117/125.hrsz. terület terve-
zett homokbánya  EKHT 

1999 TESZT Kft. 2 E,K 

4/a/2268 IV/173 Miklós Pál 
Ballószög 06/221.hrsz. feltöltési anyag 
kifejtés EKHT  kiegészítés 

1999 TESZT Kft. 2 E,K 

4/a/4134 II/56 
Szilberhorn 
Erzsébet 

Jakabszállás összevont Rendezési Tervé-
nek módosítása és a  Repülőtér Környeze-
tének szabályozási terve 

1999 Építészműhely Kft. 2 TH,M 

4/a/2324 II/143 
Szilbernhorn 
Erzsébet 

Szentkirály belterület szabályozási terve és  
helyi építési szabályzata 

1999 Építészműhely Kft. 2 TH,K 

4/a/2348 IV/191 Zentay Tibor 
Ballószög 06/226.hrsz. területen tervezett 
külszíni  bánya EKHT 

1999 
HOLOCÉN '97 Bt. 

Szeged 
2 K 

4/a/2326 V/163 Zentay Tibor 
Ballószög 06/226.hrsz. homok kutatási 
MÜT 

1999 HOLOCÉN '97 Bt. 2 M 

4/a/2077   Gyenes István 
Kecskemét 0343/45.hrsz. homokbánya 
EKHT 

1998 
Gyenes István szakter-

vező Szolnok 
2 M 

4/a/2078   Gyenes István 
Kecskemét-Katonatelep 0340/45.hrsz. 
területen létesítendő  homokbánya bánya-
telek megállapítási kérelme 

1998 
Gyenes István szakter-

vező Szolnok 
2 TH,K 

4/a/2012   Reiner György 
Kecskemét 0343/45.hrsz. homok földtani 
jelentés  (Kovács M.) 

1998 
Tégla- és Cserépipari 

Bányaföldtani Szolgál-
tató Kft. 

2 K 

4/a/1923   Miklós Pál 
Kecskemét 0815.hrsz.-ú terület földtani 
zárójelentés  II. homok bányatelek 

1997 TESZT Kft. 2 K 

4/a/2068 I-II. Novai György 
Kecskemét-Méntelek Galván Szöv. 
teljeskörű környezet  felülvizsgálat és 
hiánypótlás 

1997 
NOVAI Környezetvé-
delmi és Energetikai 

Bt. Szeged 
2 K 

4/a/2135   Miklós Pál 
Kecskemét 0202/37, 0177/18, 0177/19, 
0177/25.hrsz. homok  bánya EKHT 

1996 TESZT Kft. Gyula 2 TH,K 

4/a/2060   Miklós Pál 
Kecskemét 0825/115-125.hrsz. homokbá-
nya EKHT 

1996 TESZT Kft. Gyula 2 TH,K 

4/a/1847   Miklós Pál 
Kecskemét 0825/115-125.hrsz.-ú homok-
bánya kutatási  engedélykérelem és MÜT 

1996 TESZT Kft. 2 M 

4/a/1896   Szabó Miklós 
Kecskemét 0904/17 és 0902/23.hrsz.-ú 
terület kutatási  engedélykérelem és MÜT 

1996 
M 5 Építési Közös 

Vállalkozás 
2 M 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/1892   Szabó Miklós 
Kecskemét 
01521/242.,247.,250.,260.,263.,273.hrsz.-ú  
terület kutatási engedélykérelem és MÜT 

1996 
M 5 Építési Közös 

Vállalkozás 
2 M 

4/a/1891   Szabó Miklós 
Kecskemét 0177/25 és 0202/37.hrsz.-ú 
területek kutatási  engedélykérelem és 
MÜT 

1996 
M 5 Építési Közös 

Vállalkozás 
2 M 

4/a/2102     
Városföld OVIT alállomás környezetvé-
delmi felülvizsgálata 

1996 
VITUKI KONZULT 

Rt. 
2 V 

4/a/2039   
Bácskai 
György 

Kecskemét hulladéklerakó módosított 
EKHT 

1995 
GREENTECH Kft. 

Budapest 
2 TH,K 

4/a/1828/c   
Bernát Mi-
hály, Demeter 
Józsefné et al. 

Kecskemét Petőfi S. laktanya környezeti 
kárelhárítás RKHT 

1995 DOBEX Kft. 2 K 

4/a/2041   Bögi Károly 
Kecskemét egészségügyi 
veszélyeshulladék égető EKHT  kiegészí-
tés 

1995 
SENATOR 

CONSULT Kft. Buda-
pest 

2 TH,K 

4/a/2040   Bögi Károly 
Kecskemét egészségügyi 
veszélyeshulladék égető EKHT 

1995 
SENATOR 

CONSULT Kft. Buda-
pest 

2 TH,K 

4/a/1926   Gyenes István 
Lajosmizse - Alsólajos homokbánya 
EKHT 

1995 
Szabó Eszter bányavál-

lalkozó Lajosmizse 
2 TH,K 

4/a/2100   Komlós Csaba 
Kecskemét Könnyűfémmű környezetvé-
delmi felülvizsgálata 

1995 ERM Hungária Kft. 2 K 

4/a/1819   
Mészáros 
Péter, Halász 
Antal 

Kecskemét FILANTROP vállalat hulla-
dékégető bővítés EKHT 

1995 
MESTER Épületgépé-

szeti Kft. 
2 TH,K 

4/a/2038 I-II. Tóth István 
Kecskemét hulladékgyűjtő, csomagoló, 
átrakó EKHT  és műszaki leírás 

1995 
GREENTECH Kft. 

Budapest 
2 TH,K 

T.D.1843.2 1. Tóth István 
Siklós, Orgoványosi felhagyott homokbá-
nya ásványvagyon  elszámolása. 

1994 
Siklósi Mezőgazdasági 
Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
2 K 

4/a/1814   
Vancsó J., 
Karsai L. 

Kecskemét 44.sz. főút 0+300 és 5+367 km 
közötti szakasz  EKHT 

1994 UVATERV 2 E 

4/a/1813   
Vancsó J., 
Karsai L. 

Kecskemét 44.sz. főút bevezető szakasz 
0+300 és 5+367 km  közötti szakasz 
EKHT egyeztetési terv 

1994 UVATERV 2 E 

4/a/1927   Gyenes István 
Lajosmizse - Alsólajos homok kutatási 
engedély kérelem és  műszaki üzemi terv 

1993 
Szabó Eszter bányavál-

lalkozó Lajosmizse 
2 M 

4/a/1685   
Gruber 
György 

"Egyetértés" MgTsz .Szentkirály, 
(Lászlófalva)  festékföldbánya ásványva-
gyon elszámolási jelentése 

1991 
Tsz. Értékesítő és 

Beszerző Szolg. Közös 
Vállalat Makó 

2 K 

4/a/1684   
Gruber 
György 

"Egyetértés" MgTsz. Szentkirály, 
(Lászlófalva) 0259/8.  hrsz.-ú homokbánya 
ásványvagyon elszámolási jelentése 

1991 
Tsz. Értékesítő és 

Beszerző Szolg. Közös 
Vállalat Makó 

2 K 

4/a/1597   Forgó László 
Selymesi homokbánya földtani és készlet-
számítási  jelentése ("Népfront" Mg. 
Szakszövetkezet, Jakabszállás) 

1990 MÁFI Budapest 2 K 

782 BTH 2081 

Nagy Enikő, 
Füredi Valé-
ria, Máté 
Péter, Farkas 
László 

Ferihegyi (Orgovány) kavicsbánya felderí-
tő-lehatároló  kutatási terve 

1990 Betonútépítő Vállalat 2 K,TH 

4/a/1315   Lengyel Tibor 
Területismertető talajmechanikai szakvé-
lemény a Kecskemét,  "Kossuth" MgTsz. 
Ménteleki csatorna bővítési munkáihoz 

1983 AGROBER Szeged 2 TH 

4/a/1175   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét, MEZőGÉP  szálanyagtároló tervezési 
munkáihoz 

1982 AGROBER Szeged 2 M 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

TípusCím 

4/a/1166   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Nyárlő-
rinc, KEFAG Nyárjasi  Erdészet bekötőút 
tervezési munkáihoz 

1982 AGROBER Szeged 2 M 

4/a/991   Lengyel Tibor 
Területismertető talajmechanikai szakvé-
lemény a  Városföld, "Dózsa" MgTsz. 
komplex melioráció tervezési  munkáihoz 

1980 AGROBER Szeged 2 K,M, 

4/a/937     
Összefoglaló ismertetés Kecskemét Általá-
nos Rendezési  Tervéhez 

1979 
Városépítési Tudomá-
nyos és Tervező Inté-

zet Budapest 
2 TH,K 

4/a/701   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét, Dohányelosztó  és Készletező Vállalat 
dohányárú tároló tervezési  munkáihoz 

1978 AGROBER Szeged 2 M 

4/a/693   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét, "Kossuth" MgTsz.  üzemanyagtároló 
és hídmérleg tervezési munkáihoz 

1978 AGROBER Szeged 2 M 

2512   
Meisel J., 
Kleb B. 

Magyarország-i felszínmozgások kataszte-
re. Pest megye  1:100000-es méretarányú 
térképlapok.  (Budapest, Esztergom, 
Jászberény, Kecskemét,  Kunszentmiklós, 
Székesfehérvár, Tatabánya, Vác) 

1978 BME 2 E 

4/a/2850 6896; AR 
Oláh Mihály 
et al. 

Nyárlőrinc 2. sz. figyelőkút 1975 OFKFV Miskolc 2 V 

4/a/2851 6896; AR 
Oláh Mihály, 
B. Nagy 
József 

Nyárlőrinc 3. sz. vízszintfigyelő kút 1975 OFKFV Miskolc 2 V 

4/a/2822 6896; AR 
Oláh Mihály, 
B. Nagy 
József 

Nyárlőrinc 4. sz. vízszintfigyelő kút 1975 OFKFV 2 V 

4/a/2854 6897; AR 
Majoros 
Lászlóné 

Kerekegyháza KA-2 1974 OFKFV Miskolc 2 V 

4/a/2853 6897; AR 
Majoros 
Lászlóné 

Kerekegyháza KA-1 1974 OFKFV Miskolc 2 V 

T.18679   Rónai András 
Adatok az Alföld negyedkori vízadó 
rétegeiről. (Szeged,  Jászberény, Tiszafü-
red, Kecskemét) 

1974 MÁFI 2 K,V 

4/a/2855 6897; AR 
Szlabóczky 
Pál et al. 

Kerekegyháza 3. 1974 OFKFV Miskolc 2 V 

4/a/783   
Franyó Fri-
gyes 

Jelentés a Kecskeméti 700 m-es 
perspektívikus fúrásokról 

1973 
MÁFI Síkvidéki 
Osztály Budapest 

2 TH 

4/a/2840 4695; AR 
Gáál Csabáné 
et al. 

Kecskemét 1, 2, 3 sz. vízmegfigyelő kutak  
összefoglalása 

1973 OFKFV Miskolc 2 V 

SzÁF-79   Rezessy Géza 

Jelentés a talajvezetőképesség meghatáro-
zására végzett  geofizikai mérésekről  
(Solt, Salgótarján, Tatabánya, Budapest, 
Kecskemét,  Székesfehérvár, Pécs, Kis-
kunhalas, Balassagyarmat,  Mohács) 

1972 ELGI 2 M 

X/4-12   
Szilágyi A., 
Csilling L. 

Ágasegyháza (Pleisztocén futóhomok), 
teljes kutatási terv. 

1970 OFKFV Várpalota 2 K,V 

4/a/3575 3110; AR 
Vincze László 
et al. 

Ágasegyháza -i Gázbetongyár homokva-
gyon kutatása 

1970 
Földmérő és Talajvizs-
gáló Vállalat Budapest 

2 TH 

4/a/54     

Általános talajmechanikai szakvélemény 
az  Algyő-Százhalombatta olaj- és termék-
vezeték és  Algyő-Vecsés gázvezeték 
Algyő-Városföld közötti  szakaszáról 

1968 
Bányászati Kutató 
Intézet Budapest 

2 TH 

T.6542   

Bartha Ferenc, 
Kecskemétiné 
Körmendy 
Anna 

Különböző sótartalmú vizek osztályozása 
különböző  szerzők szerint. (Bartha Ferenc, 
Kecskemétiné Körmendy  Anna). 

1963  2 K,V 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/3213 4744; AR   Kecskemét vízkivételi mű 1963 
Kecskeméti Aranyho-
mok Szőlő - Gyümölcs 

Szakszöv. 
2 V 

T.6506   
Ozoray 
György 

Kecskemét város vízellátása. 1962 MÁFI 2 K,V 

T.6480   
Ozoray 
György 

Helvéciai Á.G. öntözővízellátása. 1962 MÁFI 2 K,V 

T.6479   
Ozoray 
György 

Városföldi Á.G. Közp. ü.e. 
öntözővízellátása 

1962 MÁFI 2 K,V 

T.6446   Láng Gábor 
Kecskeméti Vízmű kútjaira vonatkozó 
szakvélemény. 

1961 MÁFI 2 K,V 

4/a/2895 4539; AR 
Sztyehlik 
Károly 

Helvécia - Állami Gazd. II. sz. kútja 1961 MÁFI 2 V 

TÜK H Hoffer Egon 

Jelentés a Kecskemét, Nagykőrös, Kocsér, 
Szolnok és  Rákóczifalva környékén az 
1958. évben végzett kiegészítő  
földmágneses mérésekről 

1959 ELGI 2 TH 

4/a/2890 4534; AR Gégény Jolán Helvécia, Állami Gazd. vízfeltárás 1957 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
2 V 

4/a/3026 4945; AR 
Kardoss 
Ferencné 

Lajosmizse - Szülőotthon előtt, Andrássy u 
113.  vízfeltárás 

1957 MÁFI 2 V 

4/a/3225 4756; AR Lőw Mártonné Kecskemét Bogarics falu, vízfeltárás 1957 MÁFI 2 V 

4/a/2764 AR Cégény Jolán 
Kerekegyháza Jókai u. - Széchényi u. 
sarok - vízfeltárás 

1956 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
2 V 

TÜK H Gedeon Arzén 
Jelentés az Örkényi nehézségi minimum 
területén végzett  sókutató geokémiai 
mérésekről  (Monor-Örkény-Lajosmizse) 

1956 ELGI 2 E 

4/a/3027 4916; AR Gégény Jolán 
Lajosmizse - Hunyadi u. - Kossuth u. 
sarok, vízfeltárás 

1956 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
2 V 

4/a/3183 4714; AR Lőw Mártonné Kecskemét Dózsa TSZ, vízfeltárás 1955 MÁFI 2 V 
4/a/3231 4763; AR Lőw Mártonné Kecskemét Tejüzem, vízfeltárás 1954 MÁFI 2 V 

4/a/3229 4761; AR Lőw Mártonné 
Kecskemét Kinizsi Konzervgyár, vízfeltá-
rás 

1954 MÁFI 2 V 

4/a/2767 4655; AR Lőw Mártonné Kerekegyháza Előre TSZ - vízfeltárás 1954 MÁFI 2 V 
4/a/2766 4654; AR Lőw Mártonné Kerekegyháza Gépállomás - vízfeltárás 1954 MÁFI 2 V 
4/a/3184 4715; AR Lőw Mártonné Kecskemét volt Huszárlaktanya, vízfeltárás 1953 MÁFI 2 V 

4/a/3226/a 4757; AR Lőw Mártonné 
Kecskemét Talfája 246. sz. Zöldségtermelő 
Vállalat  vízfeltárás 

1953 MÁFI 2 V 

Téglcs:2   Reich Lajos 

Újonnan telepítendő égetett és mészhomok 
téglagyárak  nyersanyagbázis ellátottsága. 
(Devecser, Mátraderecske,  Mezőtúr, 
Nyíregyháza, Kecskemét) 

1953  2 K 

4/a/2948 4836; AR 
Kardoss 
Ferencné 

Orgovány - Lőtér, vízfeltárás 1952 MÁFI 2 V 

4/a/2995 4884; AR Kardossné Nyárlőrinc - Kisfái Ág. vízfeltárás 1952 MÁFI 2 V 

4/a/3189 4720; AR Lőw Mártonné 
Kecskemét Városföld A.G.S. 3. sz. major, 
vízkutatás 

1952 MÁFI 2 V 

4/a/3234 4766; AR Paálné Kecskemét Hűtőház I., vízfeltárás 1952  2 V 
4/a/3199 4730; AR Paálné Kecskemét III. sz. fúrás, vízfeltárás 1952  2 V 
4/a/3188 4719; AR Paálné Kecskemét OTI Székház kútja, vízfeltárás 1952  2 V 
4/a/3180 4711; AR Paálné Kecskemét IV. sz. fúrás, vízfeltárás 1952  2 V 
4/a/3174 4705; AR Paálné Kecskemét Rákóczi út 6., vízfeltárás 1952  2 V 

4/a/3193 4724; AR Reisz Sándor 
Kecskemét Szolnoki nyomáson II. sz. kút, 
vízfeltárás 

1952  2 K,V 

4/a/3238 4770; AR Reisz Sándor Kecskemét Jéggyári városi kút, vízfeltárás 1952  2 V 

Tm.K.31     
A Kecskeméti Épületkarbantartó Vállalat 
ülepítő kútja  helyén lemélyített fúrásról. 

1952  2 K,V 

4/a/3029 4918; AR Lőw Mártonné Lajosmizse - MÁV állomás, vízfeltárás 1950 MÁFI 2 V 
4/a/2949 4837; AR Lőw Mártonné Orgovány, vízkutatás 1950 MÁFI 2 V 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/3030 4919; AR 
Kardoss 
Ferencné 

Lajosmizse, vízkutatás 1949 MÁFI 2 V 

4/a/3257 4789; AR 
Adorján 
Károly 

Kecskemét Károlyi u. 14. sz. fúrt új kút 1941 
M. Kir. Földtani 
Intézet Budapest 

2 V 

4/a/3239 4771; AR Paálné 
Kecskemét zöldfa és Gödrös temető sar-
kán, vízfeltárás 

0  2 V 

T.9436 16.jan   

Régi ártézi kutak bemérési jegyzőkönyvei.  
(Békéscsaba, Nagykőrös, Cegléd, Kecs-
kemét, Kiskunhalas,  Kiskunfélegyháza, 
Gyula, Szarvas, Békés, Hódmezővásár-
hely,  Szentes, Szeged, Orosháza, Csong-
rád, Szolnok). 

0  2 K,V 

4/a/6698 2313/2009 
Reininger 
Róbert 

Kecskemét 10211/1 hrsz.-ú ingatlanon új 
versenyuszoda és  élményfürdő építés 

2009 Deloitte Zrt. 1 E 

4/a/6753 4537/2009 Sági János 
Kecskemét, Felsőszéktó 08216/6 hrsz.-ú 
kerti tó állapot  terve 

2009 Sági János 1 TH,E 

4/a/6599 II/261 
Szilberhorn 
Erzsébet 

Kerekegyháza településrendezési terv 
készítés 

2009 Építészműhely Kft. 1 M,K 

4/a/6665 42/1/2009 Csillag János 
Kecskemét II. -homok bányatelek bővítő 
Kut. MÜT 

2008 Báterv Bt. 1 M 

4/a/6535 IV/739 
Demeter 
Józsefné 

Mercedes-Benz autógyár létesítését meg-
előző tereprendezés  a Kecskemét déli 
gazdasági fejlesztési területen, előzetes  
vizsgálat. 

2008 
EDiCon Környezetvé-
delmi Mérnöki Iroda 

Kft. 
1 TH 

4/a/6304   
Kalmár Krisz-
tián 

Kecskemét V. - homokbánya bővítésének 
előzetes vizsgálata 

2008 
UNI-TERV Bt. 6720 

Szeged Arany János u. 
7 

1 TH 

4/a/6433 X/219 Mátyus Zoltán 
Kecskemét 0614/40-41 hrsz-ú ingatlano-
kon meglévő kút és  tavak vízjogi létesítési 
engedélyezése 

2008 vállalkozó 1 V 

4/a/6479 X/317 
Németh 
Lóránt 

Lajosmizse 0140/33-34 hrsz tározó vízjogi 
létesítési  engedélyezése. 

2008 vállalkozó 1 E 

4/a/6548 II/322 
Szilberhorn 
Erzsébet 

Nyárlőrinc Településrendezési Terve és 
Helyi Építési  Szabályzata 

2008 Építészműhely Kft. 1 E 

4/a/6366   
Szilbernhorn 
Erzsébet 

Helvécia község településrendezési tervé-
nek módosítása 

2008 
Építészműhely Kft. 

6000 Kecskemét 
Wesselényi út 1 

1 TH,E 

4/a/6470 X/332 Tóth Attila 
Kecskemét, hrsz: 0795  ingatlan durva (3 
m-t meghaladó)  tereprendezés építési 
engedélyezése. 

2008 CEH 1 E 

4365   Virág Gyula 
Balatonalmádi- Szentkirályszabadja közöt-
ti kerékpárút foly  tatás tervezése gyűjtőút-
ként. Építési eng. terve. 

2008 PANNONTERV 1 E 

SZBK.2892   Zentay Tibor 

Kerekegyháza 0115/87.hrsz.-ú területen 
létesítendő  Kerekegyháza II. - homok 
védnevű bányatelek  megállapítási kére-
lem. Műszaki leírás. 

2008 
Dr. Zentay Tibor 

bányászati szakértő 
1 K 

4231   
Demény 
Zoltán 

Szentkirályszabadja, Rákóczi utca burkolat 
felújítás,  gyalogjárda és csapadékvíz 
elvezetés engedélyezési  terve 

2007 Polgármesteri Hivatal 1 V 

4/a/6242   Orosz Bálint 
Lajosmizse településrendezési terve  (CD-
n) 

2007 
VáTI Kft. 10106 Bp. 
Gellérthegy u. 30-32 

1 K 

4/a/6103   
VÁTI Város-
építő kft. 

Lajosmizse településszerk. és helyi építési 
szabályzata  és Szabályozási terve  (CD-n) 

2007 
Váti városépítő kft.  

1016 Bp. Gellérthegy 
utca 30-32, 

1 E 

4/a/6449 I/1042 
Vincze Gézá-
né 

445.sz. Kecskemét - Észak elkerülő út 
11+450 - 13+365  km. sz. közötti szakasz, 
II. ütem útépítési engedélyezése. 

2007 Út-, Vasúttervező Zrt. 1 TH 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
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Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/5802   Bokor Tamás Lajosmizse Ipari Park, Lovarda EVD 2006 
KÖRNYEZETTERV 

2004 Tervező, Tanács-
adó és Szolg Bt. 

1 E 

4/a/5954   

Havas Mária, 
Sepsényi 
Gabriella , 
Ökrös László,, 
Papp Lajos , 
Dr Orosz 
Bálint 

Kecskemét MJV Felsőszéktó-Alsócsalános 
Szabályozási Terve 

2006 
VÁTI Városépítő 

Tanácsadó és Tervező 
Iroda Kft. Bp. 

1 E,TH 

4/a/5596   
Höbner Má-
tyás 

Kerekegyháza Településrendezési Terve, 
Módosítás 

2006 Höbner Tervező Kft. 1 TH 

4/a/5661   
Rédeiné 
Bondor Klára 

Kecskemét - Kadafalvi-út és Környéke 
Szabályozási Tervének  Módosítása 

2006 
Rédei és Térsa 

Mérnomi Iroda Bt. 
1 E 

4/a/5539   
Csóka Árpád 
et al. 

Kecskemét-Kisfái 0737/12 hrsz-ú ingatla-
non létesítendő  hulladékválogatómő 
építési engedélyezési terve 

2005 
JanDeNuln.v.-Hoffman 
Rt.-Geohidroterm Kft. 

Konzorcium 
1 TH,K 

T.D.6527 I. 
Lőrincz 
Ferenc 

Zamárdi, Kiss Ernő - Kecskeméti - Nyárfa 
utcák által  határolt tömb szabályozási 
terve.  Egyeztetési anyag. 

2005 
ARKER'S Kft. Kapos-

vár 
1 E 

4/a/5303   
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Ballószög település települéésrendezési 
terve és helyi  építési szabályzat módosítá-
sa 

2005 Építészműhely Kft. 1 K,TH 

4/a/5206   
Hübner Má-
tyás et al. 

Kerekegyháza településrendezési tervének 
módósítása 

2004 Hübner Tervező Kft. 1 TH,E 

4/a/5094   
Szilberhorn 
Erzsébet et al 

Ágasegyháza településrendezési terve és 
helyi építési  szabályzata 

2004 Építészműhely Kft. 1 TH 

4/a/5222   
Szilberhorn 
Erzsébet et al. 

Helvécia község településirendezési tervé-
nek módosítása 

2004 Építészműhely Kft. 1 E 

T.D.6037 I. Unyi Péter 
Kutatási jelentés a siklós - Orgoványos 
homok kutatási  területre. Előzetes fázis. 

2004  1 K 

AD.1957   

Pattantyús-Á. 
Miklós, 
Neducza 
Boriszláv 

Szakvélemény a Kecskemét széktói Strand 
úszómedence  betonaljzatának geofizikai 
vizsgálatáról 

2003 ELGI 1 M,K 

4/a/4253 V/124 Reiner György 
Kecskemét V. homok bányatelek bővítő 
kutatás engedély  kérelme 

2003 
Tégla- és Cserépipari 
Bányaföldtani Szolgá-

lat KFT 
1  

4/a/4805 X/25 Tóth Zoltán 
Kecskemét hulladékválogató engedélyezé-
si terve 

2003 Depónia-technika Kft. 1  

4/a/4143 IV/294 
Miklós Melin-
da 

Kecskemét 0832/37,/52,/53,/54 Hrsz 
homokbánya EKHT 

2002 TESZT Kft. 1 E 

AD.1801   
Holczinger 
Imre 

Szakvélemény a Zarges Kft. Kecskemét 
Fűzfás köz 3.sz.  telephelyén végzett 
rezgésmérésről 

2000 ELGI 1 E 

4/a/2384 II/179 
Bozóky 
László et al. 

Kecskemét E 75-ös főút melletti ipari park  
I. ütemű terület döntés előkészítő tanulmá-
nya 

1999 
ÚT-HÍD Mérnöki 

Iroda Kft. 
1 E 

4/a/2360 II/73 
Szilberhorn 
Etzsébet 

Kecskemét ÁRT módosítás 1999 Építészműhely Kft. 1 E 

4/a/2312 II/161 
Szilbernhorn 
Erzsébet 

Helvécia ÖRT módosítás 1999  1 E 

4/a/2260 II/48 
Szilbernhorn 
Erzsébet et.al. 

Kecskemét ÁRT. Részleges módosítása 1999 
Építészműhely Kft. 

Kecskemét 
1 E 

4/a/2262 V/157 Zentay Tibor 
Fülöpháza 010/99.hrsz. kutatási engedély 
kérelem 

1999 FESTŐTÉGLA Bt. 1 E 

4/a/2230 V/163 Zentay Tibor 
Ballószög 06/226.hrsz. homok kutatás 
kutatási  engedély kérelem 

1999 
HOLOCÉN '97 Bt. 

Szeged 
1 K 

4/a/2079   Miklós Pál 
Jakabszállás "selymesi" homokbánya 
külfejtés megszüntetési  üzemi terve 

1998 BÁTERV Bt. 1 E,K 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
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Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/2088   
Zentay Tibor, 
Gödény Tibor 

Fülöpháza 0101/99.hrsz. terület festékföld 
és útépítési  anyag kutatási engedély 
kérelme 

1998 FESTŐTÉGLA Bt. 1 TH,E 

4/a/2221 I-V. 
Kiss Edit, 
Öveges László 

Kecskemét POLUS RING építés engedé-
lyezési terv  szakvéleményezése, építésen-
gedélyezési terv, dűlőút  építés engedélye-
zési terv, közműkapcsolat, kadafalvi  
háromszög engedélyezési terve 

1997 
Statikus Mérnöki 

Iroda, ÚT-HÍD Mér-
nöki Iroda 

1 E 

4/a/2103   

Kiss Sándor, 
Homok Lász-
ló, Sári Móni-
ka 

Városföld Kecskemét Kelet 120 KV-os 
távvezeték nyomvonal  módosítás EKHT 

1997 ERŐTERV Rt. 1 E 

4/a/1828/d   
Bernát Mi-
hály, Demeter 
Józsefné et al. 

Kecskemét Petőfi S. laktanya környezeti 
kárelhárítás RHKT  kiegészítés 

1995 DOBEX Kft. 1 E 

4/a/1828/b   
Bernát Mi-
hály, Demeter 
Józsefné et al. 

Kecskemét Petőfi S. laktanya "CZT" 
kárelhárítási terve 

1995 DOBEX Kft. 1 E 

4/a/1828/a   
Bernát Mi-
hály, Demeter 
Józsefné et al. 

Kecskemét Petőfi S. laktanya környezeti 
kárelhártás EKHT 

1994 DOBEX Kft. 1 TH,K 

4/a/1839   

Böginé Kö-
vesdi Erzsé-
bet, Kertész 
Magdolna, 
Tóth István 

Kecskemét, Megyei kórház 
veszélyeshulladék égető  korszerűsítés 
EKHT 

1994 
SENATOR 

CONSULT Kft. 
1 TH,K 

T.21146   Bubics István 
Az M5 autópálya Kecskemét-Szeged közti 
szakaszának  talajvizsgálata. 

1991 
Földtani Kutató és 

Fúró Kft. 
1 E 

AD.982   Kilényi Éva 
Magyarország geofizikai felmértsége. 
(EOTR 46 Kecskemét).  Adatlapok. 

1990 
ELGI (Közreadó: 

Országos Geofizikai 
Adattár) 

1 K,E 

4/a/1733   
Kilényi Éva, 
Zsadányi Éva 

Magyarország Geofizikai Felmértsége  
EOTR 46 Kecskemét 

1990 MÁELGI 1 K,E 

4/a/1607   
Kucsora 
Sándor 

Komplex településfejlesztési térképek. 
Békéscsaba III.,  Szeged III., Kecskemét 
III. 

1990 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
1 TH 

T.19247   

Kuti László, 
Farkas Péter, 
Gecsei Éva, 
Vatai József 

Agrogeológiai kutatás 1989. (Gödöllő, 
Szőlőskislak,  Balatonboglár-Visz-puszta, 
Zánka, Balatonudvari, Lovas,  Kecskemét, 
Duna-Tisza kÖze) 

1989 MÁFI 1 E 

T.14631   
Kucsora 
Sándor 

Makó-II, Békéscsaba-II, Kecskemét-II. 
komplex földtani  területfejlesztési térkép-
sorozata. M-1:50000. 

1988 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
1 K 

T.13496   

Borsy Z., 
Franyó F., 
Félszerfalvy 
J., Lókl J. 

A Duna-Tisza közti MÁFI alapfúrások 
homok anyagának  elektronmikroszkópos 
vizsgálata. (Kunszentmiklós,  Kunadacs, 
Kerekegyháza, Kecskemét, Nyárlőrinc, 
Kaskantyú,  Jánoshalma). 

1986 MÁFI, ELTE 1 E 

T.D.1775.9 I. 
Kucsora 
Sándor, 
Kaszab Imre 

Makó, Kecskemét, Békéscsaba és város-
környékük komplex  területfejlesztési 
térképei. Felszíni szennyeződés  érzékeny-
ségi térkép, földtani térkép, domborzati  
adottságok térképe. 

1986 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
1 TH,K 

T.D.1775.15 I. 
Kucsora 
Sándor, 
Kaszab Imre 

Kecskemét, Makó, Békéscsaba komplex 
területfejlesztési  térképsorozata: felszíni 
szennyeződés-érzékenységi térkép,  földta-
ni térkép, domborzati adottságok térképe. 

1986 MÁFI DaTFSZ Szeged 1 E,K 

4/a/1605   
Kucsora 
Sándor, 
Kaszab Imre 

Komplex településfejlesztési térképek. 
Makó I.,  Békéscsaba I., Kecskemét I. 

1986 
MÁFI DATFSZ Sze-

ged 
1 E,TH 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
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Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

384 BTFSz 100,13   
Törmelékes üledékek: kavics, homok 
kutatási fúrások  katasztere. Budapest, 
Kecskemét, Jászberény 

1983 MÁFI BTFSz 1 K 

6293   Kéri J. 

Magyarázó Magyarország 100000-es építő, 
építőanyagipari  és talajjavító nyersanyag-
ok prognózis térképsorozatához.  (Törme-
lékes üledékes kőzetekhez tartozó nyers-
anyagok).  Kecskemét 35/75.sz. lap. 

1980 MÁFI 1 K,M 

377 
BTFSz 100,5-
7 

  

Magyarázó Magyaro. 100000-es építő-
építőanyagipari és  talajjavító nyersanyag-
ok prognózis térképsorozatához.  Törmelé-
kes üledékes kőzetekhez tartozó nyers-
anyagok.  Kecskemét, Budapest, Jászbe-
rény 

1980 MÁFI 1  

804 I-III. 
Dömsödi J., 
Zentay T., 
Kiss L. 

Kecskemét környezföldtani, település 
tisztasági  helyzetfelmérő tanulmánya.  I. 
kötet, szöveges rész, II. kötet, táblázatok,  
III. kötet, rajzmellékletek. 

1978 ÉMI 1 TH,K 

4/a/690   
Dömsödi 
János 

Kecskemét környezetföldtani településtisz-
tasági  helyzetfelmérő tanulmánya 

1978 
NIM Helyiipari Mi-
nisztérium Kutató 
Intézete Budapest 

1 E 

T.7580 03.jan 

Dömsödi 
János, Zentay 
Tibor, Kiss 
Lajos, F. 
Szabó István,, 
Hajdú Béla, 
Kazay Gyulá-
né 

Kecskemét környezetföldtani, település-
tisztasági  helyzetfelmérő tanulmánya. 

1978 ÉMI, MÁFI 1 E 

4/a/685   Lengyel Tibor 

Talajmechanikai szakvélemény a Kerek-
egyháza, "Dózsa"  MgTsz. 20000 l/nap 
kapacitású tejbegyűjtő - mélyhűtő  állomás 
- tervezési munkáihoz 

1978 AGROBER Szeged 1 M 

4/a/605   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Helvécia 
ÁG. méregraktár  tervezési munkáihoz 

1978 AGROBER Szeged 1 M 

871   
Komjáti J., 
Dank V. 

OKGT fúrások Kecskemét-K.-Gátér 
kutatási terület.  Gátér-1.sz. fúrás kitűzése. 

1977 
OKGT Fúráspont 
Kitűző Bizottság 

1 M 

4/a/529   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Lajosmi-
zse, AGROSZER  szervíztelep tervezési 
munkáihoz 

1977 AGROBER Szeged 1 M 

4/a/515   Lengyel Tibor 

Talajmechanikai szakvélemény (részletes) 
a Lajosmizse,  "Népfront" MgTsz. AK. 50-
24 típusú AQUAGLOBUSZ tervezési  
munkáihoz 

1977 AGROBER Szeged 1 K,V 

4/a/470   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény az Orgo-
vány, "Egyetértés(  Mg. Szakszövetkezet 
szőlőfeldolgozó tervezési munkáihoz 

1977 AGROBER Szeged 1 E 

4/a/426   Lengyel Tibor 
Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét, MMG  gyártócsarnok tervezési mun-
káihoz 

1976 AGROBER Szeged 1 E 

4/a/404   Lengyel Tibor 

Talajmechanikai szakvélemény a Kecske-
mét,  Baromfifeldolgozó V. Kiskunhalasi 
Gyárában létesítendő  AK 200-30 típusú 
Víztorony tervezési munkáihoz 

1976 AGROBER Szeged 1 E 

T.D.823 I-II., 1.   
Magyarázó Magyarország 200000-es 
térképsorozatához  Kecskemét, Veszprém, 
Mohács, Kiskunhalas, Zalaegerszeg,  Pécs 

1976 MÁFI DDTFSZ Pécs 1 M 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/152   Lengyel Tibor 

Területismertető talajmechanikai szakvé-
lemény az  Ágasegyháza, "Mathiász J." 
Szakszöv. üa. tároló,  kocsimosó és híd-
mérleg tervezési munkáihoz 

1975 AGROBER Szeged 1 M 

4/a/244   Lengyel Tibor 

Részletes talajmechanikai szakvélemény a 
MEZőGÉP Vállalat  (Kecskemét), Tisza-
kécskén létesítendő oktatási  központjának 
tervezési munkáihoz 

1975 AGROBER Szeged 1 M 

4/a/146   Lengyel Tibor 
Részletes talajmechanikai szakvélemény a 
Kecskemét,  "Kossuth" MgTsz. tehenészeti 
telep bővítésének tervezési  munkáihoz 

1975 AGROBER Szeged 1 M 

4/a/148   Lengyel Tibor 
Részletes talajmechanikai szakvélemény az 
Orgovány,  "Egyetértés" Szakszövetkezet 
húsüzem bővítésének tervezési  munkáihoz

1975 AGROBER Szeged 1 M 

T.7890   Cságoly Éva 
Az altalaj és talaj mésztartalma a Kecske-
méti L-34-40  100000 -es lapon. 

1974 MÁFI 1 K,M 

T.7896   Széles Margit 
Jelentés az Alföldi Síkvidéki Kutató Osz-
tály számára  1974. évben végzett munká-
ról. (Szarvas, Kecskemét,  Kunadacs) 

1974  1 E 

4/a/2824 8836; AR 
Franyo Fri-
gyes et al. 

Kecskemét 700 m-es perspektivikus fúrás 1973 OFKFV 1 E 

T.18674   Rónai András 
Alföldi alapfúrásokból szerkesztett össze-
hasonlító  kronotektonikai rétegsorok. 
(Kecskemét, Karcag, Hatvan,  Békéscsaba) 

1972 MÁFI 1 K,TH 

T.3922 05.jan 
Rónai András, 
Kuti László 

Síkvidéki Kutató Osztály 1972. évi jelenté-
se. A Nagyalföld  agrogeológiai feltárása.  
(Hódmezővásárhely, Dabas, Kecskemét) 

1972 MÁFI 1 E 

4/a/3018 4907; AR 
Salamon 
Jánosné et al. 

Lászlófalva - Kecskeméti Szikrai Á.G. II. 
kútcsoport 

1972 
OVH 

Vízkészletgazdálkodási 
Központ 

1 V 

4/a/29   
Vincze Lász-
ló, Deák 
István 

Kecskemét Házgyár kavicskutatása felderí-
tő fázisú  kutatási terve 

1971 FTV Budapest 1 E,K 

T.4311   Bubics István 
Durvakerámiai nyersanyagkutatás Cegléd-
bercel - Kecskemét  és Perkáta térségében. 
(Kutatási terv). 

1969 OFKFV 1 K,TH 

T.2959   
Fekete 
Györgyné, 
Békés László 

Talajmechanikai szakvélemény Kecskemé-
ten tervezett  birkacsárda altalajáról. 

1969 
Szövetkezeti Országos 
Kivitelező és Tervező 

Vállalat 
1 M 

T.19696   Kovách Ádám 

Jelentés "A Pannon medence kristályos 
aljzatából származó  kőzetminták izotóp-
kormeghatározása" című téma keretében  a 
Magyar Állami Földtani Intézet és a MTA 
Atommag Kutató  Intézet között az 1968. 
évre megkötött 5881/7 sz.  kutatási szerző-
dés alapján elvégzett munkáról (Cegléd,  
Kecskemét, Ásotthalom, Szeged-Algyő, 
Pusztaföldvár,  Battonya) 

1968 
MTA Atommag Kutató 

Intézet 
1 E,K 

T.1055   
Franyó Fri-
gyes 

L-34-40-Kecskemét, 1:100000-es térkép-
lap magyarázó  szöveg. 

1961 MÁFI 1 E 

4/a/3214 4745; AR 
Sztyehlik 
Károly 

Kecskemét Konzervgyár kútja Szolnoki u. 
11. 

1961 
Országos Vízkutató és 
Fúró Vállalat Cegléd 

1 V 

4/a/3028 4917; AR Tuska József Lajosmizse - MÁV állomás, vízfeltárás 1959 
Országos Vízkutató és 

Fúró Vállalat 
1 V 

4/a/3215 4746; AR 
Vizsonyi 
Márta 

Kecskemét Városföld Boldogulás TSZ, 
vízfeltárás 

1958 
Országos Vízkutató és 

Kútfúró Vállalat 
Kaposvár 

1 V 

4/a/3253 4785; AR Lőw Mártonné 
Kecskemét Villanymalom Csányi u. 4-10. 
sz.,  kútfelújítás 

1957 
Bajai Vas- és Fémipari 
Kisipari Term. Szöv. 

Kútrészleg 
1 K,V 
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2. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3-as: nagyon fontos, 2-es: fontos, 1-es: kapcsolódik 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. 
magyarázó, alapadat gyűjtemény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. be-

számoló); "-": 1-es kategória nem osztályozott 
Leltári szám 

1 
Leltári szám 

2 
Szerző Cím Dátum Engedélyes / cég 

Minő-
sítés 

Típus

4/a/3263 4795; AR Gégény Jolán Városföld MÁV állomás 1956 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 E 

M-32   Dér Miklós 

Jelentés a Nagyalföld területén 1954. 
évben végzett  földmágneses áttekintő 
felvételek eredményeiről  (Monor, Nagy-
káta, Tápiószele, Jászladány, Fegyvernek,  
Lajosmizse, Cegléd, Abony, Szolnok) 

1955 ELGI 1 TH 

4/a/3024 4913; AR Lőw Mártonné Lajosmizse - Vöröscsillag Tsz. vízfeltárás 1955 MÁFI 1 V 
4/a/3230 4762; AR Mihályiné Kecskemét Tejüzem II. sz. kút, vízfeltárás 1955  1 V 

4/a/3182 4713; AR 
Ravasz Csaba 
Lászlóné 

Kecskemét Miklós telep, vízfeltárás 1955 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 V 

4/a/3248 4780; AR Paálné Kecskemét MÉH telep, kútfúrás 1953 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 K,V 

4/a/3232 4764; AR Kardossné Kecskemét Hűtőház, vízfeltárás 1952 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 V 

4/a/3244 4776; AR Kardossné Kecskemét MÁV alsó pu. 1952  1 E 

4/a/3187 4718; AR Laky Ilona 
Kecskemét Matkópuszta, dohánybeváltó - 
víz 

1952 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 E 

4/a/3203 4734; AR Paálné Kecskemét I. sz. fúrás 1952  1 E 
4/a/3233 4765; AR Paálné Kecskemét Hűtőház II. sz. kút, vízfeltárás 1952  1 V 
4/a/3176 4707; AR Reisz Sándor Kecskemét Tanítóképző, vízfeltárás 1952  1 V 

4/a/3246 4778; AR 
Scháváb 
Mária 

Kecskemét Gépgyár, vízkutató 1952 
Ceglédi Mélyfúró 

Vállalat 
1 V 

Tm.L.1.     
Lajosmizsei vasútállomás 100 m3-es 
víztornya tbn. végzett  talajmechanikai 
vizsgálata. 

1951  1 M 

4/a/3218 4749; AR   Kecskemét 3. sz. kút 1949  1 V 

4/a/3255 4787; AR 
Hoffer Lajos-
né 

Kecskemét IV. ker. Budai u.2. új fúrott kút 1942  1 E 

4/a/3237 4769; AR 
Hoffer Lajos-
né 

Kecskemét Mátyássy u. 7. sz. fúrott kút 1942 
M. Kir. Földtani 
Intézet Budapest 

1 V 

4/a/3243 4775; AR 
Hoffer Lajos-
né 

Kecskemét Schiffer Cipőgyár László K. u. 
16/a új kút 

1941  1 E 

4/a/3240 4772; AR 
Hoffer Lajos-
né 

Kecskemét Klapka u. 4. sz. új fúrott kút 1940  1 E 

4/a/3242 4774; AR   Kecskemét Jéggyár udvari kút 1936  1 E 
4/a/3219 4750; AR Back Alajos Kecskemét 6. sz. kút 1911  1 V 

4/a/3207 4738; AR 
Zsigmondy 
Béla 

Kecskemét Széktói Vízmű III. Úrrét 1909  1 V 

4/a/3223 4754; AR 
Zsigmondy 
Béla 

Kecskemét 1. 1908  1 V 

T.5006   

Vincze Lász-
ló, Deák 
István, Kará-
csonyi Sándor 

Kecskeméti Házgyár kavicskutatása. 
Felderítő fázisú  kutatási terv. 

0 FTV 1 K 

4/a/3221 4752; AR   Kecskemét Széktói fúrás 0  1 V 
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Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 
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Koncessziós terület
111  Összefüggő településszerkezet
112   Nem összefüggő településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelmi területek
122  Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek
123  Kikötők
124  Repülőterek
131  Nyersanyag kitermelés
132  Lerakóhelyek (meddőhányók)
133  Építési munkahelyek
141  Városi zöldterületek
142  Sport- és szabadidő-létesítmények
211  Nem öntözött szántóföldek
213  Rizsföldek
221  Szőlők
222  Gyümölcsösök, bogyósok
231  Rét/legelő
242  Komplex művelési szerkezet
243  Mezőgazdasági területek, jelentős természetes növényzettel
311  Lomblevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Vegyes erdők
321  Természetes gyepek, természetközeli rétek
324  Átmeneti erdős-cserjés területek
333  Ritkás növényzet
411  Szárazföldi mocsarak
412  Tőzeglápok
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek
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Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2012. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH

CORINE Land cover (felszínborítás).
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009).
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Szénhidrogén-kutató (CH)-fúrás (MBFH nyilvántartás)
Pre-kainozoos felszín (mBf)
Mellékelt földtani szelvény
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MFGI-MBFH együttműködés 2012. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH

A tektonikai vonalak jelkulcsát ld. a Függelékben.

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

Földtani Intézet kiadványa
 

TISZAI-FŐEGYSÉG
1 – Szenon-paleogén pelágikus márga, flis

3 – Szenon szárazföldi, sekély- és mélytengeri képződmények
4 – Albai medence fáciesű márga és törmelékes lejtőüledékek

6 – Alsó kréta bázisos vulkanitok és ezek áthalmozott tengeri üledékei
7 – Alsó kréta pelágikus márga, mészkő

9 – Középső jura – alsó kréta pelágikus mészkő, tűzköves mészkő
10 – Alsó-középső jura pelágikus, finom sziliciklasztos összlet 

12 – Felső triász – alsó jura kőszéntartalmú, sziliciklasztos összlet 
13 – Középső triász sekélytengeri, sziliciklasztos és karbonátos összlet 

14 – Alsó triász folyóvizi és delta fáciesű, sziliciklasztos képződmények 
22 – Variszkuszi granitoid kőzetek

88 – Nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat
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Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 
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Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete 
II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 

  
 

II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet 3. § (1) pontja alapján megbízta az 
MFGI és NeKI intézményeket a Korm. rendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek meg-
felelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Kecskemét geotermikus koncesz-
sziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4. § (1) pontja 
alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 
előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. Az eredeti válaszlevelek 
az MBFH irattárában találhatók meg. A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az 
MBFH a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott köz-
igazgatási szerveknek véleményezésre és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. 

A válaszadók a következők voltak: 
 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály  
 Ágasegyháza Község Jegyzője  
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
 Ballószög Község Jegyzője  
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala  
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága  
 Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája  
 Fülöpháza Község Jegyzője  
 Helvécia Község Jegyzője  
 Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség  
 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  
 Kerekegyháza Város Jegyzője  
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  
 Lajosmizse Város Jegyzője  
 Nagykörös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala  
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal  
 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője  
 Orgovány község Jegyzője  
 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala  
 Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  
 Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája  
 Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága  
 Szentkirály község Önkormányzatának Jegyzője  
 Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője 
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III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 
MFGI és NeKI intézményeket a Korm. rendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek meg-
felelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Kecskemét geotermikus koncesz-
sziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) bekez-
dése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és 
azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcsolatban az 
MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) bekezdésében előírt egyeztetésre nincs szük-
ség. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok – a Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi Hivatala, a Felső-Tisza-vidéki és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Fel-
ügyelőségek, valamint a Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala – észrevételei 
alapján és az adatszolgáltatás keretében részünkre megküldött információk felhasználásával a 
tanulmány megfelelő alfejezeteit kiegészítettük illetve javítottuk. 

A továbbiakban ismertetjük a koncessziós területre az érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 
tiltásokat és korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alap-
ján rendezett kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatá-
rozott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a tanulmány 
vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szakhatóságoknak az adott szak-
területre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban pedig az illető tárgyban közremű-
ködő szakhatóságok listáját adjuk meg. 

A levelek teljes anyaga a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 

III./1. Környezet-, táj- és természetvédelem 

 
 A koncessziós terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 
1.1.2. alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgált térség Ny–DNy-i részén a Kiskun-
sági Nemzeti Park védelem alatt álló területe helyezkedik el. Számottevő kiterjedésben talál-
hatók a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei, ezek nagyrészt magterületek, ökológiai folyosók, 
kevés pufferterülettel. A Natura 2000 hálózathoz tartozó területek közösségi jelentőségű élő-
helyek. Kecskemét környezetében viszonylag nagy számban találhatók helyi jelentőségű vé-
dett természeti területek. 
 A különféle szintű védettséget élvező területek esetében – amennyiben egyáltalán en-
gedélyezhető – bármilyen tevékenység csak a jogszabályokban rögzített feltételek betartásá-
val, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 
 A tanulmány 3.1.2 alfejezete ismerteti az érintett kőzettest rétegeinek szennyezés-
érzékenységét, alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek várható terhelé-



Kecskemét geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete 
III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai 

alapján 
  

 

 
 

163 

séről. A 3.1.3. alfejezetben ismertetjük a várható környezeti terheléseket, míg a 3.1.4. alfeje-
zet sorolja fel a felszíni hatásviselő elemeket, egyes környezeti elemeknél kitérve a legalapve-
tőbb szabályozási elvekre is. 
 
A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell fi-
gyelembe venni: 
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztálya 
– felhívja a figyelmet az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) szemlé-

letének érvényesítésére; mely szerint a természeti területek csak olyan mértékben vehetők 
igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és folyamataik 
működőképessége fennmaradjon [5. § (2) bekezdés]; a mezőgazdasági tevékenység, termő-
föld hasznosításra alkalmatlan, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát 
meg kell őrizni [17. § (3) bekezdés]; a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos 
szabályokra [42. § (1) és (2) bekezdés, ill. 43. § (1) bekezdés] továbbá, hogy 

– a koncessziós területen és az 5 km-es környezetben országos jelentőségű védett területeken 
a Felügyelőség a kutatási és kitermelési munkálatokat csak akkor támogatja, ha azok nem 
okozzák a terület jellegének, használatának megváltozását, a jelölő fajok és élőhelyek za-
varását vagy károsodását. Ezeken a területeken a Felügyelőség az engedélyezési eljárások 
során korlátozásokat tehet. Natura 2000 területek érintettsége esetében a tevékenység meg-
kezdése előtt a 275./2004 (X. 8.) Korm. rendelet 14. és 15. mellékletének megfelelő Natura 
2000 hatásbecslési dokumentum benyújtását kérheti. 

– A Natura 2000 hálózat részét képező területeken semmilyen vonalas létesítmény kialakítása 
és bányászati tevékenység nem támogatandó. 

– Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás kizárólag augusztus 1. és február 
28. között végezhető ill. nem eshet kunhalom területére. 

– Védett természeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak száraz vagy fagyott talajon 
lehet gépjárművel közlekedni és vibroszeiz jelgerjesztő eljárást folytatni. Nem megfelelő 
talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület ál-
lapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozzák a védett vagy jelölő fajok és élőhe-
lyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. 

– Minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell a Nemzeti Park igazgatósá-
gával. 

– Tájékoztat arról, hogy a védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–
41. §, a természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16. §–21. §, a Natura 2000 te-
rületekre vonatkozó szabályokat pedig a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. §–13. § tar-
talmazza. 

– A tanulmány megfelelő részeit (41.és 42. táblázat, levegőszennyezésre vonatkozó adatok) a 
Felügyelőség észrevételei és javaslatai alapján javítottuk. 

– A Felügyelőség elfogadja a tanulmány 3.1., 3.2. és 3.3. fejezeteiben leírtakat. 
 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

tanulmány 3. fejezetében foglaltakkal szemben a területére eső rész vonatkozásában nem 
emel kifogást. 

– Kijelenti, hogy a Felügyelőség illetékességi területén az érintett ingatlanok a hatályos jog-
szabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. 
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– Felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen érintett Nagykőrösi Puszta Tölgyesek 
(HUDI20035) a Natura 200 hálózat részét képezik, s a Natura 200 területen a felügyelőség 
semmiféle munkavégzéshez, depónia kialakításához nem járul hozzá. 

– Megállapítja, hogy a terület kijelölése nem jár a területen élő védett fajok jelentős zavarásá-
val, élettevékenységeinek veszélyeztetésével. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítmény 
megvalósításának tervezésekor, amennyiben az a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. 
számú mellékletébe tartozik (74. pont), a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti ké-
relmet köteles benyújtani a Felügyelőségnek. Az előzetes vizsgálati eljárás során a Fel-
ügyelőség vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e je-
lentős környezeti hatások. 

– Kiemeli, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti 
előírás betartandó. („Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel va-
ló terhelése, továbbá a levegő olyan mérvű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”) 

  
 A Felügyelőség által kifogásolt részleteket a tanulmány szövegében javítottuk. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy 
–a város közigazgatási területén helyi védettségű természeti területek, értékek találhatók: a 

Kecskeméti Főiskola Arborétuma, a Kápolna-rét, a kadafalvai kocsányos tölgy, a 
hetényegyházai „Móricz-fa” és a „hétfa” (utóbbi terület része a kiemelt jelentőségű Külön-
leges Természet-megőrzési Területnek jelölt Natura 2000 területnek), a Kecskemét–
Hetényegyháza „Mogyorós-tölgyes (mely szintén része a kiemelt jelentőségű Különleges 
Természet-megőrzési Területnek jelölt Natura 2000 területnek), a Kecskemét–Méntelken 
lévő ún. Zombori-birtok, valamint a „Műkerti kocsányos tölgy”. (A hatóság levelében is-
merteti a védett objektumok helyrajzi számait illetve az EOV-koordinátákat is.) 

 
Nagykörös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tájékoztat arról, hogy 
– a Helyi Építési Szabályzat 36. §-a szerint országos természet- és tájvédelem alatt az övezeti 

terven jelölt „ex lege” és természeti területek tartoznak, melyek védettsége a földhivatali 
bejegyzéssel valósul meg, továbbá az övezeti terven lehatárolt Strázsabomb, az Orchideás 
rét a Ceglédi út és a Balaton utca között és Gát térsége helyi védettséget élveznek, valamint 
ugyancsak helyi természetvédelmi és tájvédelmi oltalom alatt állnak a Pálfái basafa, a Kin-
cses makkfa, a Régi basafa és a Dezső Kázmér makkfa. (A koncessziós terület a város köz-
igazgatási területének csak egy részét érinti, azonban a helyi természetvédelmi területek a 
teljes közigazgatási területre vonatkoznak.) 

– Az Önkormányzat további helyi természetvédelmi területek bevonását tervezi, melynek a 
Képviselő-testület elé terjesztésének várható ideje 2012. szeptember hó. 

 
 Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön 
nem érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt álló) területet: 
 
Ágasegyháza Község Jegyzője, 
Ballószög Község Jegyzője, 
Fülöpháza Község Jegyzője, 
Helvécia Község Jegyzője, 
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Kerekegyháza Város Jegyzője, 
Orgovány község Jegyzője, 
Szentkirály község Önkormányzatának Jegyzője és 
Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője. 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője arról tájékoztat, hogy a település közigazgatási 

területén helyi védettség alatt álló védett terület nincs. 
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

benyújtott vélemény és adatszolgáltatás iránti kérelmet áttette az illetékes Közép-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. 

 
 
 A Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, eb-
ben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekről a 
3.1.8. alfejezet tesz említést. 
 
A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága megállapítja, hogy 
– a vizsgálati tanulmány a területen található erdők és a védelmükre vonatkozó követelmé-

nyek tekintetében megfelelő. 
– Tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós területen jelentős kiterjedésű erdő és erdőgaz-

dálkodást közvetlenül szolgáló földterület található, ezért a koncessziós tevékenység a 
2009. XXXVII, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (Evt.) 77. § B9 
és c) pontja szerinti erdő-igénybevétellel (erdőterület termelésből történő kivonásával, ill. 
ideiglenes igénybevétellel) járhat, ezért az erdő igénybevételéhez a törvény 78. § (2) be-
kezdése szerinti előzetes hatósági engedélyezés szükséges. 

– Kiemeli, hogy a pályázati kiírásban előírni szükséges követelmény, hogy az erdőt érintően a 
tervezett koncessziós tevékenység csak azzal a feltétellel folytatható, amennyiben a terve-
zett munkák megkezdése előtt az erdő igénybevételének az Evt. 78. § (2) bekezdése szerin-
ti engedélyezés megtörténik. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat arról, hogy 
– a tervezett koncessziós tevékenység Nagykörös határában számos ingatlanon erdőterületet 

érint (levelében az érintett ingatlanokat helyrajzi szám szerint felsorolja). 
– Kiemeli, hogy a tervezett tevékenység akkor káros az érintett erdőterületekre, ha a kutatás 

vagy a kitermelés telephelyének kialakítása erdőterületen történik. Ebben az esetben a 
2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 77–82. §-ai, valamint a 153/2009. (XI. 13.) FVM rende-
let (Vhr.) 54–58. §-ai értelmében kell eljárni. Általános esetben az Igazgatóság 5000 m2-t 
meghaladó területű igénybevétel esetén csereerdő telepítését írja elő. 

– Amennyiben a tevékenység során az Evt. 4. § (1) bekezdés b) pontjának és a 12. § (1) be-
kezdésének hatálya alá tartozó faegyedek kitermelésére kerülne sor, azt a Vhr. 43. § szerin-
ti előírások szerint lehet végrehajtani. 

– Megállapítja, hogy a tervezett tevékenységek az erdő talajára, vízháztartására, mikroklímá-
jára nincsenek olyan hatással, amely miatt a technológiai paraméterek bármelyikét a do-
kumentációban foglaltakon túl korlátozni lenne indokolt, ezért a tanulmányt erdészeti ható-
sági szempontból elfogadja, ellene kifogást nem emel. 
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Az 1. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály 

 Ágasegyháza Község Jegyzője 
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Ballószög Község Jegyzője 
 Fülöpháza Község Jegyzője 
 Helvécia Község Jegyzője 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 
 Kerekegyháza Város Jegyzője 
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Nagykörös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője 
 Orgovány község Jegyzője 
 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Szentkirály község Önkormányzatának Jegyzője 
 Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője 

 
 

III./2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 

 
A terület hidrológiai leírását az 1.3.4. alfejezet tartalmazza. A 3.1.2. alfejezet tárgyalja 

a harántolt rétegek szennyezés-érzékenységének kérdéseit, a 3.1.3. alfejezet pedig a tevékeny-
ség során fellépő környezeti terheléseket. Utóbbiban felhívja a figyelmet a termeléssel össze 
nem függő potenciális földtani szennyező források: a szénhidrogének és az arzénes vizek je-
lentőségére is. A tanulmány 3.1.fejezete a geotermikus rezervoárt érő hatásokat tárgyalja. Ki-
emeli, hogy „A visszasajtolásnak meg kell felelnie a 219/2004. Kormányrendeletben előírtak-
nak”. A rezervoár és a felszín közötti kőzettestek vízadó szintjeit esetleg veszélyeztető körül-
ményekkel a 3.2.2. fejezet foglalkozik. 
 A 3.2.3. alfejezetben a tanulmány foglalkozik a lehetséges felszíni hatásokkal. Ebben 
kiemeli, hogy „Kecskemét koncessziós terület esetében különösen érzékenynek kell ebből a 
szempontból minősíteni a nyugati, Orgovány és Fülöpháza közötti részeken található Nemzeti 
Park területeket, valamint a koncessziós területen elsősorban vízfolyások mentén található 
Natura 2000, illetve egyéb védelem alatt álló területeket, különös tekintettel a felszín alatti 
víztől függő ökoszisztémákra.” Érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése vagy 
sérülékeny vízbázis esetén szükség lehet a tervezett hasznosítás áthelyezésére is. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a tervezés során a potenciális védőidomokat és védőterületeket is számí-
tásba kell venni. 
 A geotermikus energiahasznosítás elhelyezése szempontjából fontos további hidroló-
giai feltételeket; a vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a 
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területet felszíni és felszín alatti víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet 
az 1.4. fejezet tárgyalja. 
 
A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztálya felhívja a figyelmet 
– a védett vízbázisra települt vízműkutaknak a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírása 

szerint 3. § (3) bekezdése alapján kialakított védőövezetére, valamit e rendelet 3. § (1) be-
kezdésében megfogalmazott,: a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyeződésektől és rongá-
lástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokra, továbbá 

– a Korm. rendelet 5. sz. melléklete (A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó 
korlátozások) előírásait a vízbázisok kijelölt védőidomainak és védőterületeinek a koncesz-
sziós tevékenység során történő korlátozott igénybevételi lehetőségeiről, melyek szerint a 
bányászat felszín alatti vízbázisok hidrológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, tevé-
kenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgá-
lat eredményétől függően megengedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti ha-
tásvizsgálat vagy környezetvédelmi felülvizsgálat , ill. ezeknek megfelelő tartalmú egyedi 
vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető. Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és 
„B” védőövezetein a fedő-vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás vagy 
új kút létesítése belső védőövezeten tilos, külső védőövezeten valamint felszín alatti vízbá-
zisok védőövezetein ugyancsak a korábban ismertetett előírásoknak megfelelően kell eljár-
ni. 

– Kijelenti, hogy a koncessziós területen felszíni vizekből ivóvíz célú vízkiemelés nem törté-
nik, felszíni vízkivételre vonatkozó védőterület nem található. 

– Megállapítja, hogy a tervezett koncessziós tevékenység jelentős hatással lehet a területen és 
annak szegélyzónájában, –2500 m fölötti térrészben vízjogi engedéllyel folytatott termálvíz 
hasznosítási tevékenységre, ezért a Felügyelőség a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos 
környezetvédelmi álláspontot, a tevékenység engedélyezésének feltételeit a konkrét hasz-
nosítási objektumok pontos helyszínének kiválasztását követő engedélyezési eljárások so-
rán, a tevékenységre vonatkozó tényleges műszaki adatok, valamint az elvégzett hidrogeo-
lógiai értékelés, modellezés eredményeinek ismeretében fogja meghatározni. 

 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

felhívja a figyelmet arra, hogy 
– Nagykőrösön a városi vízmű- és a városi strandfürdő kútjaira készült védőterület–védőidom 

kijelölési eljárásához lehatárolási, vizsgálati dokumentáció. 
 
A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály 

 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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III./3. Kulturális örökségvédelem 

 
 Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 
során a Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. 
A melléklet nem tartalmaz kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos utalást, ezért a tanul-
mány csak átfogóan, a 3.1.4.13. alfejezetben érinti az örökségvédelem témakört. 
 
A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája tájékoztat arról, 

hogy 
– a kutatási területen tervezett engedélyeztetési eljárások során az Iroda szakhatóságként vesz 

részt. A nyomvonalas létesítmények valamint 1 ha-nál nagyobb területet érintő beruházá-
sok létesítési eljárása során az Iroda szakhatósági állásfoglalásának kiadását terepbejáráson 
alapuló örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti, mely hatástanulmányt az 
Irodával egyeztetni szükséges. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a területen található műemlékeket, az ex lege természetvé-
delmi oltalom alatt álló kunhalmokat a tervezett földmunkákkal nem érinthetik, továbbá az 
építkezések során javasolt az általános védelem alatt álló régészeti lelőhelyek elkerülése is, 
továbbá, hogy 

– a Hivatal a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet 3. § d) pontja értelmében a szakhatósági hozzá-
járulás megadását örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti, valamint hogy 

– a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv) 20. § (2) bekezdése, a 
régészeti lelőhelyek feltárásának , ill. a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elisme-
résének szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 2. §-a alapján a régészeti 
szakfeladatok végzésére a területileg illetékes Bács–Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 
jogosult. 

– A Kötv. 10. § (1) és (2) bekezdései szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti he-
lyükön, állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, a régészeti lelőhelyek vé-
delmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűek-
nek kell lenniük. 

– A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal a régészeti lelőhelyeket lehetőség 
szerint kerülni kell, ha ez nem megoldható, a 22. § (1) bekezdése szerint a veszélyeztetett 
lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti 
örökség elemei lelőhelyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

– Tájékoztat arról, hogy a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatásnak az 
Iroda nem tud eleget tenni, mivel a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 
értelmében a Kötv.-ben meghatározott nyilvántartási feladatokat érintő ügyekben a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodája illetékes, ennélfogva az adatszolgálta-
tás ügyében kéri a Nyilvántartási Iroda bevonását. 

– Tájékoztat arról, hogy a koncessziós terület 11 települése közigazgatási területén jelenleg 
összesen 306 nyilvántartott régészeti lelőhely és 54 műemlék található (részletezve a levél-
ben olvasható). 
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– Felhívja a figyelmet arra, hogy a régészeti lelőhelyek nyilvántartására szolgáló adatbázis 
folyamatos bővülése miatt a létesítmények előkészítése során régészeti terepbejárással 
egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére van szükség. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a következő jogsza-

bályok figyelembe vétellét javasolja: 
– A régészeti lelőhelyeken (definíció: Kötv. 7. § 20. pont) megvalósuló tevékenysége engedé-

lyezésére irányuló eljárásokban a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében, és a 2. sz. melléklet a) pontjában felsorolt szakkérdésekben a Hivatalt 
szakhatóságként kell megkeresni. 

– A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal a régészeti lelőhelyeket lehetőség 
szerint kerülni kell, ha ez nem megoldható, a 22. § (1) bekezdése szerint a veszélyeztetett 
lelőhelyet előzetesen fel kell tárni, a 22. § (2) bekezdése szerint a megelőző feltárás része-
ként először próbafeltárást kell végezni, a 22. § (3) bekezdése értelmében a beruházónak 
szerződést kell kötni a feltárásra jogosult intézménnyel; a feltárásra való jogosultságot a 
Kötv. 20. § (2) bekezdése, a feltárások rendjét az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet sza-
bályozza. 

– Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen a földmunkák során váratlan 
régészeti lelet kerül elő, a Kötv. 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

– A Hivatal a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet 3. § a)–d) pontjai értelmében a szakhatósági 
hozzájárulás megadását örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti, melyet a 
rendelet mellékletében részletezett tartalommal kell benyújtani. 

– Az adatszolgáltatás érdekében az MBFH megkeresését átteszi régészeti adatszolgáltatásban 
illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájához. 

 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatás keretében elküldte 248, kecskeméti 

illetőségű, régészeti lelőhely és műemlék adatsorát. 
 
A 3. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
 Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 

 
 

III./4. Termőföldvédelem 

 
 A tanulmány 1.3.1. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncesz-
sziós területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.4.8. alfejezet vázlatosan ismerteti a legfontosabb 
szabályozási elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizsgálat nem 
történt. 
 
A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
– adatszolgáltatás keretében közli a Nagykőrösi Körzeti Földhivatal illetékességi területén 

lévő, Nagykőrös város területére eső, átlagosnál jobb minőségű termőföldek földhivatali 
adatait. (Mellékletben közöljük: 48. táblázat ) 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 
(Tfvt.) értelmében a termőföld ideiglenes vagy végleges más célú hasznosítása a földvé-
delmi eljárás keretében történhet, továbbá hogy 

– a Tfvt. szigorúan védi az átlagosnál jobb minőségű termőföldeket (ahol átlagosnál jobb mi-
nőségű termőföldnek az minősül, amelyik az adott település azonos művelési ágban nyil-
vántartott termőföldjeinek 1 ha-ra vetített aranykorona értékeinek átlagát meghaladja), me-
lyek igénybevételére kizárólag időlegesen valamint helyhez kötött beruházás esetén kerül-
het sor. 

– A Hivatal kéri, hogy a megadott települést érintő tervezés során legyenek figyelemmel a 
Tfvt. átlagosnál jobb minőségű termőföldjeire vonatkozó rendelkezéseire, különösen a 
11. § (1) bekezdésére, mely szerint termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a 
gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, valamint a (4) bekez-
désben leírtakra, mely kimondja, hogy az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfele-
lő legkisebb területre kell korlátozni. 

 
A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
– tájékoztatásul megadja a koncessziós területre eső, hatáskörébe tartozó 11 település külterü-

letein található, átlagosnál jobb minőségű termőföldek listáját. (Táblázatba szerkesztve 
mellékeltük a tanulmányhoz: 49. táblázat) 

– A Hatóság a tanulmányban foglaltak ellen termőföldvédelmi szempontból kifogást nem 
emel. 

– Felhívja a figyelmet az 1993. évi XLVIII. bányatörvény 49. § 27. pontja szerinti, illetve az 
1994. évi LV. (a termőföldről szóló) törvény 3. § a) pontjában szereplő termőföld-
definícióra, a 2007. évi CXXIX. (a termőföld védelméről szóló, Tfvt) törvénynek a termő-
földek hasznosítására, a földvédelemre, földminősítésre és talajvédelemre vonatkozó ren-
delkezéseire, ezen belül a Tfvt. 9. § (1) bekezdésben megfogalmazott, a termőföld más cél-
ra történő hasznosítására vonatkozó előírásra; a Tfvt. 16. § (3) bekezdésében leírt, a termő-
föld engedély nélküli hasznosítására vonatkozó rendelkezésre, az 5. §-ra, mely kimondja, 
hogy termőföldet elsősorban művelési ágának megfelelően kell hasznosítani, a 11.§ (1) 
bekezdésére, mely szerint termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban gyengébb 
minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni, valamint a (2) bekezdés előírásá-
ra, mely szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlege-
sen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Végezetül ismerteti a Tfvt. 2. § f) 
pontjában meghatározott, az átlagos minőségű termőföldre vonatkozó definíciót. 

– Tájékoztat arról, hogy a Tfvt. 11. § (3) bekezdése értelmében a geotermikus energia kiter-
melésének folyamata helyhez kötött tevékenységnek minősül, a hatóság nem írhatja elő, 
hogy a kutatási tevékenység csak átlagosnál rosszabb minőségű termőföldre korlátozódhat, 
de ha technikailag lehetséges, a kitermeléshez szükséges létesítmény elhelyezését már 
gyengébb minőségű területhez köthetik. 

– A pályázati kiírásban az alábbi követelmények kiemelését tartja szükségesnek: 
– A területi igénybevételt a szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
– A pályázat végeredményeként keletkező jogosultság gyakorlása, tevékenység végzése,
 lehetőség szerint a gyengébb minőségű földeken történjen. 
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– A tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági  hasz-
nosítását ne akadályozza. 

– A termőföldeken a taposási kárt minimálisra kell csökkenteni. 
– A mérések, kutatások nyomvonalait lehetőleg úgy kell kijelölni, hogy azok a dűlőutak-

hoz igazodjanak. 
– A tervezet létesítmények termőföldön csak akkor helyezhetők el, ha a termőföld más cé-

lú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás jogerősen befejeződött. 
– Időleges más célú igénybevétel befejezésekor a termőföldet ingatlan-nyilvántartás  

szerinti előző állapotába kell visszaállítani. 
– Felhívja a figyelmet arra, hogy térképészeti alappontok érintettsége esetén a földmérési és 

térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény előírásai, míg a megye-, vá-
ros-, községhatár vagy birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos vagy földmérési jel 
esetén a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló, 2012. évi II. törvény 177. § (3) be-
kezdése szerint kell eljárni. 

– Tájékoztat arról, hogy a termőföld ideiglenes és végleges, más célú hasznosításának engedé-
lyezésére irányuló kérelmeket a területileg illetékes Kecskeméti Körzeti Földhivatalhoz 
kell benyújtani. 

 
A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága tájékoz-

tat arról, hogy 
– a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos eljárásokban a talajvédelmi hatóság – a termőföld 

minőségi védelme érdekében – szakhatóságként vesz részt. 
– Felhívja a figyelmet arra, hogy bányászati tevékenység csak mezőgazdasági művelésből 

kivont területen folyhat, a kivonási eljárásokban az Igazgatóság szintén szakhatóságként 
vesz részt. A kivonási eljárásokhoz a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) d), vala-
mint 2. sz. melléklet 2.4.1. pontjai szerint elkészített, a terület humuszvagyon felmérésére 
készített talajvédelmi tervet, illetve a 2.4.2. pont szerinti humuszgazdálkodási tervet kell 
készíteni. 

– Kiemeli a munkálatok során keletkező fúrási iszap elhelyezésének fontosságát, melynek 
ideiglenes és végső tárolása, ártalmatlanítása termőföldön nem történhet. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a tanulmányt ta-

lajvédelmi szempontból elfogadja. 
 
A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
 Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

 
 

III./5. Közegészségügy és egészségvédelem 
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 A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészség-
védelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 
venni: 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

kijelenti, hogy 
– a koncessziós területen, valamint a koncessziós terület 5 km-es körzetében ásvány- és 

gyógyvizes kutak találhatóak, melyek esetében a természetes gyógytényező érintettsége 
fennáll. (A jelzett objektumok átvezetése ill. egyeztetése a jelentés tervezetben megtör-
tént.) 

 
Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
 
 

III./6. Nemzetvédelem 

 
 A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 
így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 
 
A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség felhívja a figyelmet arra, hogy 
–a tervezett koncessziós területen több – közöttük néhány kiemelten fontos – honvédelmi ren-

deltetésű, HM vagyonkezelésű ingatlan található, melyek az 1993. évi XLVIII. bányatör-
vény 49. § 16. pontja értelmében kivett helynek minősülnek; ezek területét és védőterületét 
a kutatási, illetve koncessziós tevékenység folytatásából kizárja. (A hatósági értékelés tar-
talmazza valamennyi érintett HM ingatlan helyrajzi számait is.) 

– Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy Kecskemét repülőtér és a repülőtér irányadói objek-
tumainak a telekhatártól számított 1000 m-es, a légi megközelítési sávok 5000 m-es, a 
NATO bázis 1500 m-es és a Kecskemét–Hetényegyháza bázis 1000 m-es környezetében 
bányászati és koncessziós tevékenység nem végezhető, 

– az esetlegesen kiépülésre kerülő nyomvonalas létesítmények a légi megközelítési sávot a 
telekhatártól számított 1000 m-en belül nem keresztezhetik, továbbá 

– a repülőtér telekhatárától mért 5000 m-en belül, valamint a légi megközelítési sávokban 
15 000 m-ig olyan üzemszerű szerkezet üzemeltetése és kiépítése, ami az állami repülések 
biztonságát veszélyezteti, nem valósítható meg. Az alkalmazott eszközök üzemeltetési fel-
tételei, valamint a légi megközelítési sáv kiterjedése vonatkozásában a pontosítás az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét) illetékeseivel elvégezhetők. 

 
A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 
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 Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 

 
 

III./7. Településrendezés 

 
 A Korm. rendelet 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: 
 
Kerekegyháza Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy a területen több, ún. „természe-

ti terület”, lakott tanya és nagynyomású gázvezeték is található, a munkákat csak ezek fi-
gyelembe vételével és az eredeti állapot visszaállításával lehet tervezni. Egyébiránt a terve-
zett koncessziós tevékenység a helyi építési szabályzattal nem ellentétes. 

Orgovány község Jegyzője kijelenti, hogy amennyiben a koncessziós tevékenység a kijelölt 
területen belül nem kíván különleges területi besorolást (bányatelki kijelölést) és amennyi-
ben beleillik az OTÉK 32. § (6) bekezdésben foglaltakba, akkor megfelel a község hatá-
lyos rendezési tervének. 

 
 A települések többsége arról nyilatkozott, hogy a tervezett koncessziós tevékenység 
nem ütközik a helyi építési szabályzattal: 
 
Ágasegyháza Község Jegyzője, 
Ballószög Község Jegyzője, 
Fülöpháza Község Jegyzője, 
Helvécia Község Jegyzője, 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, 
Lajosmizse Város Jegyzője, 
Nagykörös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője, 
Szentkirály község Önkormányzatának Jegyzője és 
Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője. 
 
A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 
 

 Ágasegyháza Község Jegyzője 
 Ballószög Község Jegyzője 
 Fülöpháza Község Jegyzője 
 Helvécia Község Jegyzője 
 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 
 Kerekegyháza Város Jegyzője 
 Lajosmizse Város Jegyzője (10.pdf) 
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 Nagykörös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője 
 Orgovány község Jegyzője 
 Szentkirály község Önkormányzatának Jegyzője 
 Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője 

 
 

III./8. Közlekedés 

 
 A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a koncessziós terület út- és vasúthá-
lózatának főbb jellemzőit, korlátozó vagy tiltó vonatkozású tartalma nincs. 
 
A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal felhívja a figyelmet 

arra, hogy 
– a vasút elhelyezés céljára a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 26. § (2) bekezdés 

8. és 9. pontja alapján, kétvágányú vasút esetében legalább 20 m, egyvágányú vasút eseté-
ben pedig legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani; hogy a közforgalmú 
vasút szélső vágányától 50 m, környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények 
esetében 100 m távolságon belül az OTÉK 36. § (8) pontja szerint építményt csak a külön 
jogszabályban előírt feltételek szerint lehet elhelyezni; 

– hogy a közforgalmú és a saját vasutak pályája, tartozékai és üzemi létesítményei vonatkozá-
sában a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 
27.) GKM rendelet 4. számú melléklete (Országos Vasúti Szabályzat I. kötete OVSZ I.) 
előírásait kell betartani, mely Szabályzat B fejezet 1.3. pontja tartalmazza az országos 
törzshálózat vasúti pályák keresztezésére és megközelítésére vonatkozó előírásokat is, 

– hogy a vasúti pálya keresztezése ill. védőtávolságon belüli megközelítése az OVSZ I. B 
fejezet 1.3. pontjában foglaltak szerint lehetséges, tovább a vasúti pálya keresztezésekor 
vagy védőtávolságon belüli megközelítésekor az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglal-
tak szerint minden esetben meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének 
hozzájárulását, a hozzájárulás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

– Tájékoztat arról, hogy a kitermeléssel érintett vasútvonalak kezelője a MÁV ZRt. Pályavas-
úti Üzletág Pályavasúti Területi Központ, Szeged. 

– A hatóság hajózási és vízi közlekedési szempontból észrevételt nem tesz. 
 
A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
– mivel a vizsgálat nem említ egyértelmű közlekedési útvonalakat, előzetes egyeztetést tart 

szükségszerűnek. 
– Felhívja a figyelmet arra, hogy az 1988. évi I. törvény alapján az érintett közutakra vonat-

kozóan szükséges a közútkezelői hozzájárulás megkérése a következő tevékenységekhez: 
közút felbontása építmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési cé-
lú elfoglalásához [a 36. § (1) bekezdés értelmében; a hozzájárulásban a közút kezelője fel-
tételeket írhat elő], továbbá útcsatlakozás létesítéséhez [a 39. § (1) bekezdés értelmében], 
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valamint a 42/A§ (1) bekezdése szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külte-
rületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 
száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatá-
sához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, különféle ásványi anyagok 
kitermeléséhez, tíz méteren belül fa kivágásához ill. ültetéséhez, valamint belterületen – a 
közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú épít-
mény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához valamint a szabályozási 
tervben szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény 
elhelyezéséhez, bővítéséhez. 

– Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy az esetleges nagy tömegű szállításokból eredő út-
igénybevétel miatt bekövetkezett útromlással arányos helyreállítási kötelezettséggel kell 
számolni előzetes felmérés alapján, valamint hogy jelentősebb szállítási útvonalak esetén a 
közlekedésbiztonsági, forgalmi rendi feltételek ügyében az útkezelővel egyeztetni, a tervet 
jóváhagyatni szükséges. Mindezek alapján a koncessziós tevékenység megkezdése előtt 
egyeztető tárgyalás összehívását tartja indokoltnak, melyen az érintett útkezelőknek – or-
szágos közutak és önkormányzati utak – jelen kell lenniük. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a bányászati koncessziós tevé-

kenység folytatásának tervezett koncesszióba adásához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
– az állami közúthálózat mellett autópályák és elsőrendű főutak esetén 100 méteren belül, 
egyéb közutak mellett 50 méteren belül kutatási, termelési tevékenység, bányanyitás nem 
végezhető; 
– a geotermikus energia hasznosítással kapcsolatos üzemi vezetékek nyomvonalát, közle-
kedési létesítmények keresztezését az út kezelőjével előzetesen egyeztetni kell. A nyom-
vonal építését és üzemeltetését a kezelővel egyeztetni kell. A közútkezelői előírások betar-
tása kötelező, a meghatározott feltételekkel kapcsolatban a hivatalnak van hatásköre; 
– a koncesszióban megvalósuló létesítmények megközelítéséhez szükséges utak építését, 
amennyiben azok közforgalomra megnyitott létesítmények, a hatóságnál egyeztetni kell; 
– a bányanyitás, vagy termelési tevékenység növekedése esetén a közúti szállítás útvonalát, 
forgalom- és tengelysúly-terhelését az érintett utak kezelőivel előzetesen egyeztetni kell. 

– Tájékoztat arról, hogy a tervezési területen az M8 autópálya (M4 és M5 összekötése) jelen-
leg engedélyezés alatt van és Pest megyében Nagykörös térségét érinti. Az autópálya építé-
sében a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak van hatásköre. 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala a kérelem teljesítéséhez hozzájárul. 
 
A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
 Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
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III./9. Ásványvagyon-gazdálkodás 

 
 Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság te-
vőlegesen is részt vesz az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ás-
ványvagyon-gazdálkodással illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állás-
foglalást a tanulmány 1.6. és 3.3. alfejezetei tartalmazzák. 
 
Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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