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Ercsi szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 

 

 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 9. § (2) bekezdése értelmében a 

miniszter az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a 

koncessziós pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyers-

anyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek 

ígérkezik. 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt (I. rész) a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) véleményezésre kiküldte az érintett önkormányzatok-

nak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

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

felsorolása, a III. rész pedig a vizsgálati területre vonatkozó tiltások és korlátozások 

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

illetékes hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 

  



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

4 

 

Tartalom 

 

I. Ercsi vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány .... 11 
Bevezetés .................................................................................................................................. 11 
1. A vizsgálati terület jellemzése .............................................................................................. 12 

1.1. Ercsi vizsgálati terület földrajzi leírása ........................................................................ 12 
1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza ........................................................................ 12 

1.1.2. Talajtan, természetes növényzet és területhasználat .............................................. 22 
1.1.2.1. Talajtípusok .................................................................................................................. 22 

1.1.2.2. Talajérzékenység .......................................................................................................... 23 

1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete ................................................................. 25 

1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása .................................................................... 27 
1.1.4. Természetvédelem .................................................................................................. 27 

1.2. Ercsi vizsgálati terület földtana .................................................................................... 31 
1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága ................................................. 31 
1.2.1.1. Szénhidrogén-kutatás ................................................................................................... 31 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések .............................................................................................. 31 

1.2.1.3. Fúrások ......................................................................................................................... 33 

1.2.1.4. Geofizikai mérések ....................................................................................................... 35 

1.2.2. A terület földtani viszonyai .................................................................................... 37 
1.2.2.1. A terület nagyszerkezeti viszonyai, tektonikája ........................................................... 37 

1.2.2.2. Neotektonika és vetősűrűség szeizmikus értelmezés alapján ....................................... 45 

1.2.2.3. A terület aljzatképződményeinek litosztratigráfiája ..................................................... 48 

1.2.2.4. A terület kainozoos képződményei ............................................................................... 51 

1.3. A terület vízföldtani viszonyai ..................................................................................... 60 
1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai .................................................. 60 
1.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük ..................................... 60 

1.3.1.1.1. Talajvíztartó ......................................................................................................... 60 
1.3.1.1.2. Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek ............................................. 60 
1.3.1.1.3. Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók ........................................... 61 
1.3.1.1.4. Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek ..................................................... 62 
1.3.1.1.5. Regionális vízzáró egységek ................................................................................. 62 

1.3.1.2. Alaphegységi rezervoárok ............................................................................................ 63 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása ................................ 64 
1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból .............................................................................................. 64 

1.3.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, karszt- 

és repedésvizeiből) ............................................................................................................... 64 

1.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai .................................................. 65 
1.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai ..................................... 65 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai ........................................................................... 65 

1.3.3.3. Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők ................................................. 65 

1.3.4. A terület vízminőségi képe ..................................................................................... 66 
1.4 A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MFGI, OVF) .......................................... 70 
1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek .......................................... 70 
1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek .................................................................................. 70 

1.4.1.2 A terület felszín alatti víztestei ...................................................................................... 72 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

5 

 

1.4.2. A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások ......................... 74 
1.4.2.1. Felszíni vizeket érő terhelések és hatások .................................................................... 74 

1.4.2.2. Felszín alatti víztestek .................................................................................................. 82 

1.4.3. Határ menti víztestek .............................................................................................. 89 

1.4.4. Monitoring .............................................................................................................. 89 
1.4.4.1 Felszíni víz monitoringprogramja ................................................................................. 89 

1.4.4.2 Felszín alatti vizek monitoringprogramja ...................................................................... 90 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés ............................................................... 92 
1.4.5.1 Felszíni víztestek ........................................................................................................... 92 

1.4.5.2 A felszín alatti víztestek ................................................................................................ 94 

1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések ................................................................ 96 
1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok

 ........................................................................................................................................ 97 
1.5.1. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) .......................................... 97 
1.5.2. Szénhidrogén-kutatás ............................................................................................. 97 
1.5.3. Egyéb nyersanyagok .............................................................................................. 97 

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

tiltások, korlátozások (MBFH) ..................................................................................... 110 
2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata .............................................. 111 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia 

földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok .... 111 
2.1.1. Szénhidrogén-földtani és teleptani jellemzők ...................................................... 111 
2.1.1.1. Az Ercsi terület szénhidrogén-földtani megismerése ................................................. 111 

2.1.1.2. Az Ercsi terület szénhidrogén-földtani rendszere ....................................................... 111 

2.1.1.3. Az Ercsi területen végzett eddigi legfontosabb kutatások és azok eredményei ......... 113 

2.1.2. Az Ercsi terület szénhidrogénvagyona ................................................................. 114 
2.1.2.1. A vizsgálati területen feltárt szénhidrogénvagyon ..................................................... 114 

2.1.2.2. Az Ercsi terület reménybeli szénhidrogénvagyona .................................................... 114 

2.1.2.3. Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak ............................................... 117 

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

megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása ................... 118 
2.2.1. Felszíni geofizikai kutatás .................................................................................... 118 

2.2.2. Kutatófúrások mélyítése ....................................................................................... 118 
Fúrási, kútkiképzési technológiák ........................................................................................... 118 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek — szállítás, tárolás, hulladékkezelés, 

energiaellátás, vízellátás — általános leírása (MBFH) ................................................. 123 
2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása .......................................................... 124 

2.4.1. Közlekedési viszonyok ......................................................................................... 124 
2.4.1.1. Közúti közlekedés ...................................................................................................... 125 

2.4.1.2. Vasútvonalak .............................................................................................................. 127 

2.4.1.3. Vízi közlekedés .......................................................................................................... 131 

2.4.2. Energiahálózatok .................................................................................................. 131 
2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat ............................................................................................. 132 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer ............................................................................................. 133 

2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy 

energiaellátási cél .......................................................................................................... 135 
2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható 

nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása ................................................... 139 
2.7. A terhelés várható időtartama ..................................................................................... 141 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

6 

2.7.1. A vizsgálati tevékenység szakaszai és időtartamuk ............................................. 141 

2.7.2. A kutatási szakasz időtartama .............................................................................. 141 
2.7.3. A termelési szakasz időtartama ............................................................................ 142 
2.7.4. A termelés felhagyását követő időszak ................................................................ 142 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek .................................................................... 143 
3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése...................................................... 145 

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

jelentősen befolyásolhat ................................................................................................ 145 
3.1.1. Levegőtisztaság-védelem ..................................................................................... 145 

3.1.2. Zajhatás és rezgések ............................................................................................. 151 
3.1.3. A talajvízre gyakorolt hatások .............................................................................. 152 
3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások .................................................................... 153 

3.1.5. Természetvédelem ................................................................................................ 153 
3.1.6. Tájvédelem ........................................................................................................... 156 
3.1.7. A termőföld védelme ............................................................................................ 156 
3.1.8. Erdőgazdálkodás, vadvédelem ............................................................................. 156 

3.1.9. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme ......................................... 157 
3.1.10. Társadalmi vonatkozások ................................................................................... 162 

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

ivóvízbázisokra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható 

állapotváltozások megadása, a várható regionális, vagy országhatáron átnyúló hatások 

bemutatása .................................................................................................................... 163 
3.2.1. Hatások a rezervoárokban .................................................................................... 163 

3.2.2. Hatások a rezervoárok és a felszín között ............................................................ 165 

3.2.3. Hatások a felszínen ............................................................................................... 166 
3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások ............................................................................ 167 
3.2.5. Hatások összefoglaló értékelése ........................................................................... 167 

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

bányászati technológiák felsorolása (MBFH) ............................................................... 168 

Irodalom ................................................................................................................................. 169 
II. Válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása ........................................ 173 
III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, valamint az illetékes 

hatóságok válaszai alapján ................................................................................................. 175 
Függelék ................................................................................................................................. 202 

Mellékletek ............................................................................................................................. 213 
 

Ábrajegyzék 

 
1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése ................................................................................ 13 

2. ábra. A vizsgálati terület és a koncesszióra javasolt területek elhelyezkedése .................... 16 
3. ábra. Ercsi vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai térképén (kivágat: PÉCSI M. 

2000 alapján)........................................................................................................................ 18 
4. ábra. Talajtípusok az Ercsi vizsgálati területen (VKGA 2009) ............................................ 22 
5. ábra. A vizsgált terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013) ............................................................................................... 24 
6. ábra. Korábbi és jelenlegi szénhidrogén-kutatások által érintett területek ........................... 31 
7. ábra. A vizsgálati terület 1000 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI) ............................ 34 

8. ábra. A medencealjzat szerkezeti egységei (HAAS et al. 2010 alapján) ............................... 38 
9. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény (PALOTAI 2013, 

Fig. 4.27.)............................................................................................................................. 40 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

7 

 

10. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló DDNy–É-i szeizmikus időszelvény a Ráckeve–1 

fúráson át (PALOTAI 2013, Fig. 4.28.) ................................................................................. 41 
11. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény (PALOTAI 2013, 

Fig.4.22.).............................................................................................................................. 42 

12. ábra. A koncesszióra javasolt terület É-i részét és a K-re húzódó Bugyi magaslatot 

harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvényrészlet (KI–53) (PALOTAI 2013, Fig. 4.15) . 43 
13. ábra. A koncesszióra javasolt területtől ÉK-re lévő, analógiaként használt Tóalmás-vonal 

(zóna) és az attól DK-re lévő kompressziós zóna szerkezetfejlődését mutató 3D szeizmikus 

időtömb részlete (PALOTAI 2013) ........................................................................................ 44 

14. ábra. A vizsgált terület prekainozoos aljzatának mélységtérképe a rajta elhelyezkedő 

szeizmikus szelvényekkel, feketével jelölve a három értelmezett szelvény (DK-3, KI-61, 

VE-27) ................................................................................................................................. 45 

15. ábra. Az É−D-i irányultságú KI−61 időszelvény értelmezése LandMark 

értelmezőrendszerben .......................................................................................................... 46 
16. ábra. Az ÉNy−DK irányultságú DK−3 időszelvény értelmezése LandMark 

értelmezőrendszerben .......................................................................................................... 47 

17. ábra. A DNy−ÉK irányultságú VE−27 időszelvény értelmezése LandMark 

értelmezőrendszerben .......................................................................................................... 47 
18. ábra. A vizsgálati terület prekainozoos földtani térképe az aljzat mélységének 

izovonalaival, mB  (kivágat: HAAS et al. 2010) .................................................................. 48 

19. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső földtani szelvény nyomvonala ............................... 52 
20. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső földtani szelvény .................................................... 53 
21. ábra. A Tardi Agyag Formáció talpának tengerszinthez viszonyított mélységtérképe 

(szerkesztette: Kercsmár Zs., Uhrin A.) a Magyar paleogén medence területén, az Ercsi 

vizsgálati terület határával ................................................................................................... 55 
22. ábra. A Tardi Agyag Formáció vastagságviszonyai (szerkesztette: Kercsmár Zs., Uhrin 

A.) a Magyar paleogén medence területén, az Ercsi vizsgálati terület határával ................ 55 

23. ábra. A litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai beosztás a pannóniai képződményekre 

(Korpásné Hódi M., Juhász Gy. szerk. in Gyalog szerk. 1996) .......................................... 58 

24. ábra. A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát 

és TDS értékeinek Box–Whisker diagramja a medián értékek feltüntetésével (a szennyezett 

kutak adatainak elhagyásával) ............................................................................................. 66 

25. ábra. A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport képződmények felszín alatti vizeinek 

nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékei; Box–Whisker diagramok a 

medián értékek feltüntetésével, a nagyobb TDS (1600–3800 mg/l) értékek elhagyásával . 67 
26. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében  a koncessziós 

terület és 5 kilométeres körzetének felszín alatti vizeiben .................................................. 69 
27. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen ............................ 72 
28. ábra. A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak 

feltüntetésével ...................................................................................................................... 73 
29. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen ............................................ 78 

30. ábra. Hulladékgazdálkodás ................................................................................................. 79 
31. ábra. Szennyezett területek ................................................................................................. 80 
32. ábra. Ipari létesítmények, káresemények ........................................................................... 81 
33. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek ........... 82 
34. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek az érintett területen ............................................................................................... 83 
35. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak és karszt víztestek

 ............................................................................................................................................. 87 
36. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai ............................................................... 90 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

8 

37. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoringprogramjának pontjai a területen 91 

38. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák  és a 

megkutatott ásványi nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza ...................................... 98 
39. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák  és a 

megkutatott ásványi nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajzának részlete ................... 98 
40. ábra. A paleogén medence szénhidrogén csapdáinak elvi vázlata ................................... 113 
41. ábra. A fúrótorony és berendezései .................................................................................. 119 
42. ábra. Iszapgödör-mentes fúrási technológia ..................................................................... 120 
43. ábra. Irányított ferde fúrás ................................................................................................ 120 

44. ábra. Rétegrepesztés folyamata ........................................................................................ 121 
45. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület térségének (Pest- Fejér- és Bács-Kiskun megye)  vasút- és 

közúthálózata. (2013) ........................................................................................................ 124 

46. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület térségének (Pest, Fejér és Bács-Kiskun megye) vasúti 

közlekedési hálózatának térképe (Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán, 

2006) .................................................................................................................................. 128 
47. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület villamosenergia ellátásának térképe ............................. 132 

48. ábra. A világ várható energiafogyasztása 2000–2100 között  (LAKATOS, LAKATOSNÉ 

2010) .................................................................................................................................. 135 
49. ábra. Előrejelzések a világ kőolaj és földgáztermelésének  várható alakulására (LAKATOS, 

LAKATOSNÉ 2010) ............................................................................................................. 136 

50. ábra. Energiatípusok megoszlása Magyarországon  2010-ben (Magyar Energia Hivatal 

http://www.eh.gov.hu) ....................................................................................................... 136 
51. ábra. Magyarország várható lakossági és tercier hőfelhasználása  2010 és 2030 között 

(Nemzeti Energiastratégia 2030, forrás: REKK) ............................................................... 138 

52. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső budapesti légszennyezettségi agglomeráció, 

valamint a Székesfehérvár és környéke, valamint a Dunaújváros és környéke 

légszennyezettségi zónák bemutatása (a közigazgatási területek határai alapján). ........... 147 

53. ábra. Néhány szennyezőanyag kibocsátása (2010), és változása megyénként (2005-2010) 

VÁTI, 2012. Adatforrás: Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer. (Melléklet, Fejér 

megye Területfejlesztési koncepciója,  Feltáró-értékelő vizsgálat. 2012.) ........................ 150 
54. ábra. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete az Ercsi vizsgálati 

területen és térségében (A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és 

építésügyi osztálya 2013 nyomán.) ................................................................................... 161 
 

Táblázatjegyzék 

 
1. táblázat. Ercsi vizsgálati terület sarokpontjai ....................................................................... 12 
2. táblázat. A Baracska koncesszióra  javasolt terület sarokpontjai ......................................... 13 
3. táblázat. Az Adony koncesszióra javasolt terület sarokpontjai ............................................ 14 

4. táblázat. A vizsgálati területet érintő települési  közigazgatási határok ............................... 14 
5. táblázat. A Baracska koncesszióra javasolt területet érintő  települési közigazgatási határok

 ............................................................................................................................................. 15 
6. táblázat. Az Adony koncesszióra javasolt területet érintő  települési közigazgatási határok

 ............................................................................................................................................. 15 

7. táblázat. Ercsi vizsgálati terület tájbeosztása ....................................................................... 16 
8. táblázat. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége  (Forrás: TEiR – 

KSH T-STAR) ..................................................................................................................... 20 

9. táblázat. Ercsi vizsgálati terület területhasználatának adatai  (CORINE 2009) ................... 27 
10. táblázat. A fontosabb korábbi szénhidrogén-kutatási területek a vizsgálati területre és 5 

km-es környezetére .............................................................................................................. 32 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

9 

 

11. táblázat. Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a vizsgálati területre ...................... 32 

12. táblázat. A vizsgálati terület prekainozoos aljzatot ért fúrásai (MFGI, MBFH) ................ 34 
13. táblázat. A vizsgálati terület 1000 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI, MBFH) ........ 34 
14. táblázat. Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás nyilvántartása szerint a területre eső 

fúrások ................................................................................................................................. 35 
15. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok és geofizikai felmértség a vizsgálati 

területre ................................................................................................................................ 36 
16. táblázat. A vizsgálati területet érintő 3D szeizmikus mérések ........................................... 36 
17. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati 

területen  és az 5 km-es környezetében (MFGI Mélyfúrás-geofizikai adatbázis) ............... 36 
18. táblázat. VSP, szeizmokarotázs mérések a vizsgálati területen és az 5 km-es környezetben

 ............................................................................................................................................. 37 

19. táblázat. A neogén kronosztratigráfia főbb változásai ....................................................... 57 
20. táblázat. A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek ........................................ 70 
21. táblázat. A területen és környezetében lévő állóvíz víztestek ............................................ 71 
22. táblázat. A területre és annak 5 km-es környezetére eső felszín alatti víztestek ................ 73 

23. táblázat. Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből ................................................. 74 
24. táblázat. Védettséget élvező vízhasználat a területen az érintett víztestek szerint ............. 75 
25. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) .......................................... 75 
26. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében ............. 76 

27. táblázat. Egyéb, nem kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és 

környezetében ...................................................................................................................... 77 
28. táblázat. A vizsgálati terület felszín alatti ivóvíz- és egyéb vízbázisai .............................. 83 

29. táblázat. Az 5 km-es körzet felszín alatti ivóvíz- és egyéb vízbázisai ............................... 85 

30. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak............................................................. 86 
31. táblázat. A vizsgálati területen lévő létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó 

vizet adó kutak ..................................................................................................................... 88 

32. táblázat. A területen és az 5 km-es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m
3
/év 

egységben (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) ............................................................... 88 

33. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m
3
/év) a 

területen  és annak 5 km-es körzetében (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) .................. 89 
34. táblázat. Felszíni víz monitoring pontok a területen és 5 km-es körzetében ...................... 89 

35. táblázat. Felszíni védett területek monitoringpontjai ......................................................... 90 
36. táblázat. Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoringpontok víztestenkénti eloszlása

 ............................................................................................................................................. 91 
37. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata ............................ 92 

38. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota ...................................................... 94 
39. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota .................................................................. 95 
40. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató 

adatai .................................................................................................................................... 99 
41. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi anyagkészletek 

tájékoztató adatai ............................................................................................................... 103 
42. táblázat. Reménybeli szénhidrogénvagyon becslése az Ercsi területre ............................ 116 
43. táblázat. Magyarország szénhidrogén importfüggőségének változása (LAKATOS, 

LAKATOSNÉ 2010) ............................................................................................................. 137 
44. táblázat. Fejér-, Pest- és Bács-Kiskun megye, valamint Budapest és környéke, 

Dunaújváros környéke és Székesfehérvár környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint ........................................................ 147 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

10 

45. táblázat. Fejér-, Pest- és Bács-Kiskun megye, valamint Budapest és környéke, 

Dunaújváros környéke és Székesfehérvár környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint ........................................................ 148 
46. táblázat. A 2011. évi légszennyezettségi index értékelése  a manuális mérőállomások 

szerint (OMSZ, 2012). ....................................................................................................... 149 
47. táblázat. A 2011. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások 

szerint (OMSZ, 2012). ....................................................................................................... 149 
48. táblázat. Örökségvédelem alá eső objektumok az Ercsi vizsgálati területen (I–II. 

kategória) ........................................................................................................................... 158 

49. táblázat. A vizsgálati területen található műemlékek részleges listája ............................. 159 
 

Függelék 

 
1. függelék. A HAAS et al. 2010: Magyarország pre-kainozoos térképének tektonikai jelkulcsa

 ........................................................................................................................................... 202 
2. függelék. Rövidítések ......................................................................................................... 202 

3. függelék. A vizsgálati terület helyi védelem alatt álló természeti értékei .......................... 204 
4. függelék. A vizsgálati területet érintő 2D szeizmikus szelvények ....................................... 207 
5. függelék. Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 1. 

Szénhidrogén-kutatás, Geotermia ..................................................................................... 208 
6. függelék. Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 2. 

Érzékenység-terhelhetőség ................................................................................................ 210 

 

Mellékletek 

 
1. melléklet: Helyszínrajz a természetvédelmi területekkel: Ercsi 

2. melléklet: Területhasznosítás (CORINE): Ercsi 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010): Ercsi 

4. melléklet: Az alsó-pannóniai képződmények talpmélysége: Ercsi 

5. melléklet: Az alsó-pannóniai képződmények vastagsága: Ercsi 

6. melléklet: Szénhidrogén-kutatási felmértség: Ercsi 

7. melléklet: Szeizmikus felmértség: Ercsi 

8. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Ercsi 

 

 
 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

11 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ercsi vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

Bevezetés 

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

elejei módosítása alapján „zárt területnek” minősül a meghatározott ásványi nyersanyag — 

így a szénhidrogén — kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati pályázatra 

kijelölhető terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani 

adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati pályázatot 

hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol — a külön jogszabály szerinti érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével — az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a 

geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

A komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) kor-

mányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés 

érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kultu-

rálisörökség-védelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzet-

védelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevevő 

vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal (MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), a Nemzeti 

Környezetügyi Intézet (NeKI) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) végzik, a 

rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek közreműködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Ercsi terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati tanul-

mányát szénhidrogén vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a rendelet 

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete 

határozza meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. Ercsi vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

 

A vizsgálati terület a Dunától Ny-ra eső része Fejér megyében, a K-i rész zöme Pest 

megyében, a D-i rész Bács–Kiskun megyében fekszik (1. ábra). A vizsgálati terület körül 

kijelöltünk egy 5 km-rel kibővített téglalap alakú környezetet (5 km-es környezet, 1. táblázat). 

A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 

 

1. táblázat. Ercsi vizsgálati terület sarokpontjai 

Id 

Vizsgálati terület 

Id 

5 km-es környezet 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

1 603000 180000 1 598000 225000 

2 603000 200000 2 657000 225000 

3 620000 200000 3 657000 175000 

4 620000 220000 4 598000 175000 

5 652000 220000 5=1 598000 225000 

6 652000 180000  

7=1 603000 180000 

 

A terület (1) sarokpontja Káloztól Ny-ra 3 km-re található. Innen É felé 20 km-re van a (2), 

majd innen Ny felé 17 km-re a (3) sarokpont. Tovább É felé 20 km-re, Verebtől ÉK-re 1,5 

km-re a (4), majd K-i irányban 32 km-re, Kajászó, Martonvásár érintésével át a Dunán, a 

Csepel-szigeten, Taksony D-i határában az (5). Innen D felé Délegyházán át Szalkszent-

mártonig 40 km-re a (6) pont, ahol Ny-nak fordul a határ és 49 km-t haladva beköt az (1) 

pontba (1. ábra). A terület kiterjedése 1620 km
2
, legnagyobb tengerszint feletti magassága, 

annak északnyugati sarkában, Verebtől 800 méterre nyugatra 200,0 mBf. A legmélyebb pont 

a vizsgálati terület déli peremének közepén, Rácalmástól keletre, a Duna partján 98,0 mBf. 
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1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése 

 

A vizsgálati területet két részre osztva (az É-i részt) Baracska, (a D-i részt) Adony néven 

javasoljuk koncesszióra kiírni (2. ábra, 2. táblázat, 3. táblázat). 

 

Baracska 

Baracska térrész határponti koordinátákkal: 640 km
2
 

Baracska koncesszióra javasolt terület: 640 km
2
 

Baracska szénhidrogén bányatelkek területe: 0 km
2 

 

2. táblázat. A Baracska koncesszióra  

javasolt terület sarokpontjai 

Id 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Koncesszióra javasolt 

terület 

1 620000 200000 

2 620000 220000 

3 652000 220000 

4 652000 200000 

5=1 620000 200000 

 

Adony 

Adony térrész határponti koordinátákkal: 980 km
2
 

Adony koncesszióra javasolt terület: 980 km
2
 

Adony szénhidrogén bányatelkek területe: 0 km
2
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3. táblázat. Az Adony koncesszióra 

javasolt terület sarokpontjai 

Id 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Koncesszióra javasolt 

terület 

1 603000 180000 

2 603000 200000 

3 652000 200000 

4 652000 180000 

5=1 603000 180000 

 

A 4. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, 

és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet. 

Az 5. táblázat és a 6. táblázat a két koncesszióra javasolt terület által érintett közigazgatási 

területeket adja meg. 

 

4. táblázat. A vizsgálati területet érintő települési  

közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye 

Aba Fejér Pázmánd Fejér 

Adony Fejér Perkáta Fejér 

Apaj Pest Pusztaszabolcs Fejér 

Áporka Pest Rácalmás Fejér 

Baracska Fejér Ráckeresztúr Fejér 

Beloiannisz Fejér Ráckeve Pest 

Besnyő Fejér Sárkeresztúr Fejér 

Csősz Fejér Sárosd Fejér 

Délegyháza Pest Sárszentágota Fejér 

Dömsöd Pest Seregélyes Fejér 

Dunaújváros Fejér Soponya Fejér 

Dunavarsány Pest Szabadegyháza Fejér 

Ercsi Fejér Szalkszentmárton Bács-Kiskun 

Érd Pest Százhalombatta Pest 

Gárdony Fejér Székesfehérvár Fejér 

Hantos Fejér Szigetbecse Pest 

Iváncsa Fejér Szigetcsép Pest 

Kajászó Fejér Szigethalom Pest 

Káloz Fejér Szigetszentmárton Pest 

Kápolnásnyék Fejér Szigetszentmiklós Pest 

Kiskunlacháza Pest Szigetújfalu Pest 

Kisláng Fejér Tác Fejér 

Kulcs Fejér Taksony Pest 

Lórév Pest Tass Bács-Kiskun 

Majosháza Pest Tököl Pest 

Makád Pest Vál Fejér 

Martonvásár Fejér Velence Fejér 

Mezőfalva Fejér Vereb Fejér 

Nagylók Fejér Zichyújfalu Fejér 

Nagyvenyim Fejér  
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5. táblázat. A Baracska koncesszióra javasolt területet érintő  

települési közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye 

Apaj Pest Pázmánd Fejér 

Áporka Pest Pusztaszabolcs Fejér 

Baracska Fejér Ráckeresztúr Fejér 

Beloiannisz Fejér Ráckeve Pest 

Besnyő Fejér Százhalombatta Pest 

Délegyháza Pest Szigetcsép Pest 

Dunavarsány Pest Szigethalom Pest 

Ercsi Fejér Szigetszentmárton Pest 

Érd Pest Szigetszentmiklós Pest 

Gárdony Fejér Szigetújfalu Pest 

Iváncsa Fejér Taksony Pest 

Kajászó Fejér Tököl Pest 

Kápolnásnyék Fejér Vál Fejér 

Kiskunlacháza Pest Velence Fejér 

Majosháza Pest Vereb Fejér 

Martonvásár Fejér Zichyújfalu Fejér 

 

 

 

6. táblázat. Az Adony koncesszióra javasolt területet érintő  

települési közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye 

Aba Fejér Perkáta Fejér 

Adony Fejér Pusztaszabolcs Fejér 

Csősz Fejér Rácalmás Fejér 

Dömsöd Pest Ráckeve Pest 

Dunaújváros Fejér Sárkeresztúr Fejér 

Gárdony Fejér Sárosd Fejér 

Hantos Fejér Sárszentágota Fejér 

Iváncsa Fejér Seregélyes Fejér 

Káloz Fejér Soponya Fejér 

Kiskunlacháza Pest Szabadegyháza Fejér 

Kisláng Fejér Szalkszentmárton Bács-Kiskun 

Kulcs Fejér Székesfehérvár Fejér 

Lórév Pest Szigetbecse Pest 

Makád Pest Tác Fejér 

Mezőfalva Fejér Tass Bács-Kiskun 

Nagylók Fejér Zichyújfalu Fejér 

Nagyvenyim Fejér  
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2. ábra. A vizsgálati terület és a koncesszióra javasolt területek elhelyezkedése 

barna vonal – a vizsgálati terület, fekete vonal – a vizsgálati terület 5 km-es környezete 

sárga poligon – Baracska koncesszióra javasolt terület; rózsaszín poligon –Adony koncesszióra javasolt terület 

 

A vizsgált terület MAROSI & SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) alapján 97,9%-ban az 

Alföld és 2,1%-ban a Dunántúli-középhegység nagytájhoz tartozik (7. táblázat, 3. ábra). 

 

7. táblázat. Ercsi vizsgálati terület tájbeosztása 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj km2 % 

Alföld Dunamenti-síkság Csepel–Mohácsi-

síkság 

Csepeli sík 
527,8 32,6 

   Solti-sík 42,9 2,7 

 Mezőföld Észak-Mezőföld Érd–Ercsi-hátság 69,8 4,3 

   Váli-víz síkja 172,6 10,7 

  Duna–Sárvíz-köze Közép-Mezőföld 676,4 41,7 

   Velencei-medence  14,2 0,9 

   Sárvíz-völgy 63,6 3,9 

  Nyugat-Mezőföld Káloz–Igari 

löszhátak 
17,1 1,1 

Dunántúli-

középhegység 

Vértes–Velencei-

hegyvidék 

Velencei-hegység és 

környéke 

Lovasberényi-hát 
28,7 1,7 

   Velencei-hegység 6,9 0,4 
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3. ábra. Ercsi vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai térképén (kivágat: PÉCSI M. 2000 alapján) 
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A terület Duna jobb parti része uralkodóan löszhátság, lösszel fedett hordalékkúp síkság. 

Az enyhén tagolt hullámos síkságot ÉNy–DK tengelyű völgyek szeletelik. A relatív relief ÉK-

ről DNy felé haladva 10 m/km
2
-ről akár 20 m/km

2
-re növekedhet. A felszínt a lösz 

lepusztulás-formái (löszdolinák, löszkutak, mélyutak) és szerkezetileg preformált eróziós–

deráziós formák jellemzik. A löszplatót a Duna felé tereplépcső, vagy akár 50–60 m magas 

partfal határolja. 

A vizsgált terület DNy-i része az eróziós–akkumulációs genetikájú Sárvíz-völgy teraszos 

folyóvölgy, melynek a magas árterein futóhomokformák, a teraszokon a lösz eróziós–deráziós 

felszínformái uralkodnak. 

A terület ÉNy-i sarkába a Dunántúli-középhegységhez tartozó Velencei-hegység többszö-

rösen tönkösödött gránitfelszíne nyúlik, mely csuszamlásos lejtővel kapcsolódik a hegylábi 

törmeléklejtőhöz, amely a Velencei-medencébe (amelyet a tó majdnem teljesen kitölt) simul. 

A Velencei-medence a hegység lábánál húzódó árkos süllyedék, mely enyhén hullámos, 

illetve rossz lefolyású alacsony síkság. A tó peremén az egykori vízállásokhoz igazodott 

turzásképződmények vannak. 

A Duna két ága által közrefogott Csepel-sziget és a bal parti rész a Csepeli-síkhoz és a 

Solti-síkhoz tartozik. Az átlagosan 100 mBf térszín feletti magasságú, zömmel ártéri szintű 

hordalékkúp síkságon az átlagos relatív relief 4 m/km
2
, mely D felé csökken. A teraszokkal 

tagolt hordalékkúp felszín D felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsony ártér 4–6 m, a magas 

ártér 6–10 m, a foszlányos II/a terasz 12–16 m magasan helyezkedik el a Duna „0” szintje 

fölött. A folyóvízi eróziós és akkumulációs térszínen elhagyott meanderek, parti dűnék 

foltszerű halmazai, valamint az alacsony ártéren elgátolt, rossz lefolyású mélyedések 

fordulnak elő. A Solti-sík alacsony, ármentes síkságát mélyedések, meanderek, parti 

dűnesorok jellemzik. 

Az éghajlat mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 1960–2000 óra, D felé 

növekszik, nyáron 780–800, télen 175–190 óra. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,5 °C. A 

napi középhőmérséklet április 4–10-től 192–205 napon át (október 18–22-ig) 10 °C fölött 

marad. Az utolsó tavaszi fagyok április 5–10-e körül, míg az első őszi fagyok október 20–28-

a táján várhatók, ez évente 190–208 fagymentes nap (a nagy eltérést a terület kiterjedése 

indokolja). A maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 33,8–34,0 °C, míg a téli minimumoké  

–16,0 – –17 °C. 

A csapadék évi összege 540–580 mm (Székesfehérvár és Dunaújváros környékén még 

kevesebb). Évente átlag 30–34 hótakarós nap valószínű (a Velencei-hegység és a Lovas-

berényi-hát területén ez akár 40 nap is lehet), a maximális hó vastagság átlaga 20–25 cm. Az 

ariditási index (az a dimenzió nélküli szám, mely a párolgás és a csapadék arányát jellemzi 

oly módon, hogy a mm-ben mért elpárolgott vízmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért 

csapadékmennyiséggel; ha értéke >1 arid, ha <1 humid éghajlatról beszélünk): a Mezőföld 

belsejében és a Velencei-hegység–Lovasberényi-hát területén 1,2–1,26, máshol 1,3 közelében 

van, a Csepeli-síkon 1,35. Az ÉNy-i szélirány a leggyakoribb, a Sárvíz-völgyben az ÉÉNy-, 

kevésbé a D-i, a Velencei-hegység és a kapcsolódó hátság területén az É-i, illetve az ÉNy-i. A 

szél átlagos sebessége 2,5–3 m/s, az Érd–Ercsi-hátságon tavasszal 3 m/s felett. A lösszel 

borított felszíneken gyakori jelenség kora tavasszal, amikor a növénytakaró még nem zárt, 

hogy a szél a löszt felkavarja, porvihar keletkezik. A Velencei-tó fölött keletkező viharok a 

nagy nádborítottság miatt nem okoznak veszélyes hullámzást. Az éghajlati adottságok a nem 

túl hőigényes, szárazságtűrő, növényi kultúrák, a zöldségtermesztés, az ÉNy-i vidéken a 

szőlő- és gyümölcstermesztés számára felelnek meg. 

A vizsgált terület népsűrűségi adatait a 8. táblázat mutatja be. A települések elhelyez-

kedését az 1. ábra mutatja. 
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8. táblázat. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége  

(Forrás: TEiR – KSH T-STAR) 

Település Járás Megye 
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Aba Székesfehérvári Fejér 4619 88,1 52 

Adony Dunaújvárosi Fejér 3912 61,1 64 

Apaj Ráckevei Pest 1205 71,0 17 

Áporka Ráckevei Pest 1182 17,5 68 

Baracska Martonvásári Fejér 2766 39,7 70 

Beloiannisz Dunaújvárosi Fejér 1100 4,5 242 

Besnyő Dunaújvárosi Fejér 1779 44,6 40 

Csősz Székesfehérvári Fejér 1044 17,1 61 

Délegyháza Szigetszentmiklósi Pest 3575 25,4 141 

Dömsöd Ráckevei Pest 5690 72,4 79 

Dunaújváros Dunaújvárosi Fejér 48010 52,7 912 

Dunavarsány Szigetszentmiklósi Pest 7480 22,5 332 

Ercsi Martonvásári Fejér 7999 65,3 122 

Érd Érdi Pest 65277 60,5 1078 

Gárdony Gárdonyi Fejér 9927 63,5 156 

Hantos Sárbogárdi Fejér 910 37,0 25 

Iváncsa Dunaújvárosi Fejér 2899 25,2 115 

Kajászó Martonvásári Fejér 1055 24,0 44 

Káloz Székesfehérvári Fejér 2402 47,8 50 

Kápolnásnyék Gárdonyi Fejér 3610 41,5 87 

Kiskunlacháza Ráckevei Pest 8988 93,5 96 

Kisláng Polgárdi Fejér 2346 53,1 44 

Kulcs Dunaújvárosi Fejér 2728 16,7 163 

Lórév Ráckevei Pest 318 9,9 32 

Majosháza Szigetszentmiklósi Pest 1591 11,4 139 

Makád Ráckevei Pest 1217 31,8 38 

Martonvásár Martonvásári Fejér 5811 31,3 186 

Mezőfalva Dunaújvárosi Fejér 4677 80,4 58 

Nagylók Sárbogárdi Fejér 1059 32,4 33 

Nagyvenyim Dunaújvárosi Fejér 4051 43,7 93 

Pázmánd Gárdonyi Fejér 2029 27,1 75 

Perkáta Dunaújvárosi Fejér 3942 74,5 53 

Pusztaszabolcs Dunaújvárosi Fejér 5997 51,7 116 

Rácalmás Dunaújvárosi Fejér 4488 40,6 110 

Ráckeresztúr Martonvásári Fejér 3311 35,3 94 

Ráckeve Ráckevei Pest 10022 64,1 156 

Sárkeresztúr Sárbogárdi Fejér 2561 46,8 55 

Sárosd Székesfehérvári Fejér 3325 48,1 69 
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Sárszentágota Sárbogárdi Fejér 1346 45,5 30 

Seregélyes Székesfehérvári Fejér 4560 78,2 58 

Soponya Székesfehérvári Fejér 2010 50,0 40 

Szabadegyháza Gárdonyi Fejér 2168 41,6 52 

Szalkszentmárton Kunszentmiklósi 

Bács-

Kiskun 2827 82,1 34 

Százhalombatta Érdi Pest 18896 28,1 673 

Székesfehérvár Székesfehérvári Fejér 101722 170,9 595 

Szigetbecse Ráckevei Pest 1354 17,1 79 

Szigetcsép Ráckevei Pest 2319 18,2 127 

Szigethalom Szigetszentmiklósi Pest 17436 9,1 1912 

Szigetszentmárton Ráckevei Pest 2129 10,7 198 

Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Pest 34877 45,7 764 

Szigetújfalu Ráckevei Pest 1997 10,8 184 

Tác Székesfehérvári Fejér 1649 45,7 36 

Taksony Szigetszentmiklósi Pest 6394 20,9 307 

Tass Kunszentmiklósi 

Bács-

Kiskun 2906 74,7 39 

Tököl Szigetszentmiklósi Pest 10416 38,5 271 

Vál Martonvásári Fejér 2521 40,5 62 

Velence Gárdonyi Fejér 5359 33,4 161 

Vereb Gárdonyi Fejér 786 22,3 35 

Zichyújfalu Gárdonyi Fejér 941 10,8 87 

 

2001-es adatok szerint (DÖVÉNYI 2010) a korszerkezet az egész területen kedvező, a 

gyermekkorúak száma meghaladja a 65 év felettiek számát, az elöregedési index (a ≥65 éves 

életkorú népességnek a gyermekkorú, ≤14 éves népességhez viszonyított arányát kifejező 

szám, mely a népesség korösszetétele változásának, így az elöregedés folyamatának legfon-

tosabb indikátora) értéke mindenütt <100, 2001-ben nem voltak ténylegesen elöregedett 

települések. A népsűrűség a Csepel-szigeten és a bal parton a főváros, a vizsgált terület Ny-i 

szélén Székesfehérvár, D-en Dunaújváros közelsége miatt az országos átlagot (2011-ben 101 

fő/km
2
, KSH) jóval meghaladja. 

A 2001-es adatok alapján (DÖVÉNYI 2010) a népesség 20–25%-a nem végezte el az 

általános iskolát, vagy egyáltalán nem járt iskolába, átlagosan 30%-a elvégezte ugyan az 

általános iskolát, de nem tanult tovább, érettségizett 10–14,8%, diplomás 3,1–7,8% (ez alig 

fele a 2001-es országos átlagnak). A Csepeli-síkon közel 16% diplomás, 30% érettségizett, ez 

a fővárosi vonzáskörzet hatása. A magasabb végzettségűek mindenütt a városokban élnek. A 

fővárostól való távolság növekedésével szembetűnő különbségek vannak. 

A munkaerő-piaci mutatók a vizsgált terület háromnegyed részén átlagos gazdasági 

aktivitást (36,4–41,2%) jeleznek. A tercier szektor részaránya 47–72%, az ipar 25–46%, az 

agrárfoglalkoztatás 2–17%. A munkanélküliek aránya a vizsgált területen 2007-ben (DÖVÉNYI 

2010) 3–7%. Jelentős területi különbségek csak lokálisan alakultak ki a nagyobb városok, 

főleg a fővárosi agglomeráció környezetében. 
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Az etnikai összetételben a magyar nemzetiségűek részaránya 92–96%. A lakosság 1–2%-a 

általában roma, de ez lokálisan változhat. A Csepeli-síkon és a Lovasberényi-háton 4–5%-nyi 

német népességet ismerünk. Beloiannisz térségében az 1950-es években, a görög polgár-

háború idején hazánkba menekült mintegy 400 görög család él. 

1.1.2. Talajtan, természetes növényzet és területhasználat 

1.1.2.1. Talajtípusok 

A vizsgálati terület talajtípusainak elterjedését a 4. ábra mutatja be. 

 

 
4. ábra. Talajtípusok az Ercsi vizsgálati területen (VKGA 2009) 
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A vizsgált terület 83,5%-án csupán négy talajtípus osztozik. A Mezőföldön és az É-on 

hozzá csatlakozó Váli-víz síkján (a völgyközi hátakon) löszön képződött, vályog mechanikai 

összetételű mészlepedékes csernozjomok (36,9%) találhatók. Kifejezetten kedvező vízgaz-

dálkodású, igen jó termékenységű, nagyrészt szántóként, kisebb részben szőlő-, gyümölcsös-, 

erdőként hasznosítható talajok. A Duna jobb partja mentén és a Csepel-szigeten, valamint a 

Váli-víz és a Szent László vize völgyében vízhatású réti öntéstalajok (16,8%) vannak, melyek 

vályog, homokos vályog mechanikai összetételűek, zömmel rétként, szántóként, ligeterdőként 

hasznosítják őket. Lösz talajképző üledéken közvetett vízhatás alatti alföldi mészlepedékes 

csernozjom (15,1%) fejlődött ki, mely igen kedvező termékenységű, szántónak, illetve erdő-

területeknek alkalmas. Ahol homokosabb az üledék, ott kedvezőtlenebb a termékenység és a 

vízgazdálkodás, ott gyepterületekként hasznosul. A talajvíz hatását őrző réti csernozjom 

(14,7%) a löszön kialakult legértékesebb talajféleség, igen kedvező termékenységű, nagyrészt 

szántó-, kevésbé erdő- és gyümölcsösként hasznosul. 

Sok helyen már a felszíntől karbonátos, agyagos vályog mechanikai összetételű fiatal, 

nyers öntések (3,8%) az aktív folyó- és patakmedreket szegélyezik, zömmel ligeterdők és 

rétek. A szikes talajvizű területeken mélyben sós réti csernozjomok (2,9%) ismertek, melyek 

szikessége a mélyebb talajrétegekre terjed ki, ezért kiváló termékenységű, stabil hozamú szán-

tók. A réti talajféleségek (2,1%) termékenysége a szervesanyag-tartalom és a szemcse-

összetétel függvénye; löszön, iszapos homokon kialakult változatuk közepes termékenységű, 

a homokosabb gyengébb. Szántók, rét–legelők, gyepterületek és erdők–ligeterdők. A bal part 

humuszos homokos talajféleségei (1,4%) a Duna homokhordalékán, alacsonyabb térszíneken 

alakultak ki, gyenge termékenységűek, bizonytalan terméshozamúak. Öntözéssel és tápanyag 

utánpótlással szántók és szőlőültetvények alakíthatók ki rajtuk, illetve erdőterületnek 

megfelelők. A löszös talajképző üledéken képződött szikes talajok közül egyetlen foltban réti 

szolonyec ismert (1,4%), melynek természetes termékenysége gyenge. Területén szikes rétek 

és természetvédelem alatt álló, a gyepszukcessziót stabilizáló legelők vannak. A Sárvíz-

völgyben, a Velencei-tó partján és néhány helyen a Duna mentén kialakult lápos réti talaj-

féleségek (1,4%) vályog, homokos vályog mechanikai összetételűek, közepesnél gyengébb 

termékenységűek. Általában szántók vagy rétek. A Dunától K-re, néhány foltban szoloncsák–

szolonyec talajok vannak (1,3%), melyek nátriumdús talajvizű területen jellemzők. Mező-

gazdasági értékük kicsi, de sziki vegetációjuk védett. A homokon kialakult csernozjom jellegű 

homoktalajok (1,2%) zömmel homokos vályog mechanikai összetételűek, a barnaföldnél 

magasabb szervesanyag-tartalmúak és kedvezőbb a termékenységük. Szántók-, erdők- és 

szőlőkként hasznosulnak. A Velencei-hegység peremén egy foltban (0,5%) barnaföld 

(Ramann-féle barna erdőtalaj) található, mely lösszel fedett hegylábfelszínen alakult ki, 

vályog mechanikai összetételű, jó termékenységű. A Sárvíz-völgyben és a Solti-síkon kis 

kiterjedésben (0,2%) szolonyeces réti talajok ismertek, melyeket korlátozottan szántó-, szőlő-, 

erdőként hasznosítanak. A Sárvíz-völgy mélyebb részein található síkláp (0,2%) területeket 

rétek foglalják el. 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal szembeni talajérzékenységet térképen ábrázoltuk. 

A talajok érzékenységére vonatkozó adatokat, térképi forrásokat úgy válogattuk össze, hogy 

azok alkalmasak legyenek a hatások értékelésére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agro-

topográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc tematikus szintje közül közvetlenül hetet vontunk 

be a felszíni hatásokat értékelő adatok közé és kilenc érzékenységi kategóriát különítettünk el. 

A három fő csoporton belül három–három alcsoportot képeztünk.  

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

terület zöme az erősen veszélyeztetett kategória közepesen veszélyeztetett csoportjába tar-

tozik. Ennek oka elsősorban az, hogy a völgyekkel tagolt morfológiájú löszplató a barázdás 
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erózióra kifejezetten érzékeny, azaz az értékes talajtípusok lepusztulásának veszélye nagyon 

magas. A terület K-i határán a kiváló termékenységű mélyben sós réti csernozjomok a 

vizsgált szempontok többségében (anaerob viszonyok, biogén oldódás, hőszennyezés, 

humuszhígulás, láposodás, rétiesedés, lúgosítás, másodlagos szikesedés, roskadás/omlás, 

talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas talajlehordódás, talajvízszint emelkedés, 

tömörödés) a legmagasabb veszélyeztetettségi kategóriába tartoznak. Mivel a vizsgált terület 

talajainak többsége az erősen veszélyeztetett kategóriába tartozik, a tevékenység során 

kiemelt figyelmet kell fordítani a talajvédelemre. 

 

 

 
5. ábra. A vizsgált terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe (MARSI, SZENTPÉTERY 

2013) 
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1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 

Lovasberényi-hát (ÉNy) 

Az erdőket két nagyobb és néhány kisebb erdőfolt képviseli, sok jellegtelen állománnyal és 

akácossal. A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, 

ahol — a ritka erdőfoltok mellett — cserjések és száraz gyepek találhatók. A délies oldalakat 

löszpusztagyepek maradványai jellemzik, míg az északias oldalakban található erdős-

sztyepprétek számos, ebben a tájtípusban ritka fajt őriznek. A nagyobb patakok mellett 

vízpartra jellemző vegetáció is előfordul (vízparti mocsarak, nádasok, mocsárrétek, sásrétek, 

pionír füzesek). 

 

Velencei-hegység (kis terület ÉNy-on) 

A kistájat nagyobb részt ma is erdők borítják, ezek között azonban a leggyakoribbak az 

akácosok és a jellegtelen gyep szintű tölgyesek. A karakteres erdők a völgyekben gyertyános-

kocsánytalan és kocsányos tölgyesek, a déli oldalakon és tetőkön mészkedvelő tölgyesek, 

elegyes lösztölgyesek és cseres-kocsánytalan tölgyesek. A legsekélyebb, gránitos talajokon 

kisebb foltokat alkothatnak a mohában gazdag mészkerülő tölgyesek is. A hegység belseje 

alapvetően ma is zárt erdővel borított, a peremek felé azonban egyre több és nagyobb 

kiterjedésű köves talajú, száraz gyepet találunk. A hegységben több kisebb forrás fakad, eze-

ket gyakran mocsaras foltok kísérik. 

 

Velencei-medence (Ny-on két kis terület nyúlik be) 

A korábbi lecsapolások következtében, a vízszint csökkenésével az egykor nagy kiter-

jedésű tó nyugati részén, a mai Dinnyési Fertő területén a nádas, szikes mocsári vegetáció 

mellett szikesedő nedves és száraz gyepek, valamint nem szikesedő mezofil homoki és 

löszgyepfoltok alakultak ki. 

 

Közép-Mezőföld (nagy terület, Ny-on és középen a Dunáig) 

A löszplató nagy része potenciális erdőterület. Az évszázadok óta művelt tájban ma 

legjellemzőbbek a nagy táblás szántók. A természetközeli vegetáció maradványai a hullámos 

felszínbe bevágódó kisebb löszvölgyekben, a többszörösen elágazó völgyrendszerekben, a 

homokos talpú laposokban maradtak fenn, valamint gyakran a szántók közti mezsgyék is 

őrzik az egykori flórát. A száraz és a félszáraz löszsztyepprétek országos viszonylatban is 

kiemelkedően fajgazdagok. 

 

Sárvíz-völgy (DNy) 

A Sárvíz többnyire laza szerkezetű, homokos folyóvízi hordalékán a természetközeli 

vegetáció változatos együttese alakult ki, mely 500 m és 5 km közötti szélességben össze-

függő folyosót képez a Sárréttől a Dunáig. A természetközeli élőhelyek a táj meghatározó 

elemei, általában fajgazdagok, regenerációs képességük nagy. A kötöttebb és a lecsapolások 

következtében már csak időszakosan belvizes talajokon szántóföldek vannak. Az egykori 

rizsföldeken ma regenerálódott vagy felülvetett mocsárréteket találunk. A korabeli mocsarak 

egy részéből halastavakat hoztak létre. A fás szárú növényzetet többnyire ültetvények 

(nemesnyárasok és akácosok) képviselik, de vannak ültetett kocsányos tölgyesek is, és az 

egykori ártéri ligeterdők töredékei is fennmaradtak. A Sárvíz közelében és a holtágak mentén 

főként édesvizű mocsarak és mocsárrétek helyezkednek el. A folyóvizektől távolabb ősi 

szikes élőhelyek maradtak fenn, melyek a lecsapolások következtében elterjedtek. 
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Káloz–Igari löszhátak (É) 

A tájegység az erdőssztyeppzóna része, a löszplató nagy része potenciálisan erdős terület, 

azonban legnagyobb részét ma művelt területek, főként nagy táblás szántóföldek borítják. A 

természetes és természetközeli növényzet elszigetelt (átlagosan néhány hektáros) foltokban 

maradt fenn, löszsztyepprétek, mocsarak, mocsárrétek képviselik. A fás szárú vegetáció leg-

gyakrabban akácos ültetvényekből áll, de fennmaradtak a tájra egykor jellemző lösztölgyes 

erdők kicsiny foltjai, valamint az ártéri ligeterdők, a mocsárerdők, a patak menti füzesek és a 

fűzlápok maradványai is. Elterjedtek, és jelenleg is terjednek a galagonyás és kökényes 

cserjések. A száraz löszpusztagyepek állományai fajgazdagok, jelen vannak a jellegzetes ele-

mek. A félszáraz löszgyepekben további sztyepprétfajok élnek, és erdőssztyeppelemekben is 

gazdagok. 

 

Váli-víz síkja (É) 

Jelenleg a nagy táblás szántókkal körülvett, mezsgyékre, vasúti töltések oldalára, meredek 

lejtőkre visszaszorult lösznövényzet, valamint a szabályozott patakmedreket követő vízparti 

növényzet a meghatározó. Az északias lejtők gyakran birkalegelők, a völgyaljak kaszálók, 

marhalegelők. A gyepek nagy része jellegtelen szárazgyep, részben cserjésedő löszpuszta-

gyep, ill. löszlegelő. Jellemzők a tájidegen fafajokból álló ültetvények, a galagonyás–köké-

nyes cserjések, néhol a telepített tölgyesek. 

 

Érd–Ercsi-hátság (É-on a Dunáig) 

A kistáj a hátságokon potenciálisan erdőssztyeppterület, a vízfolyások mentén vizes 

élőhelyek mozaikja. Az ősi növénytakaró több mint 90%-a megsemmisült. A jelenlegi 

növényzet zömében mezőgazdasági kultúrtájba ágyazott, kisebb foltokba visszaszorult lösz-, 

ill. vízfolyásokat szegélyező vízparti vegetáció. 

 

Csepeli-sík (K-en nagy kiterjedésű sáv) 

Jelentősen átalakított mezőgazdasági táj, 20%-nyi természetes és féltermészetes növény-

zettel. A flóra a változatos élőhelyek következtében gazdag. Aktuális növényzetében jellem-

zők a puhafa- és keményfaligetek, valamint utóbbiak fehérnyáras származékai, kőrises 

égerláp, csátés és kékperjés láprétek, szikes rétek, ürmös szikes puszták, vakszik növényzet és 

homokpusztagyepek. 

 

Solti-sík (DK) 

Jelentősen átalakított mezőgazdasági táj, elkülönülten elhelyezkedő 23%-nyi természetes 

és féltermészetes növényzettel. Potenciális növényzete a Duna mentén ártéri ligeterdő és 

mocsár, a mentett ártéren zárt keményfaliget és láperdő, mocsárrétek mozaikjával. A 

folyószabályozás és a belvízrendezés a vidék bizonyos részein csökkentette a felszíni víz-

borítás mértékét és idejét; a mocsarak visszaszorultak. A löszsztyeppréti növényzet töredéke-

sen maradt fenn. A flóra a változatos élőhelyek következtében gazdag. Aktuális növényzeté-

ben jellemzők: puhafa- és keményfaligetek melyek nagy részét mára átalakították, helyükön 

faültetvényeket találunk. 

 

(A természetes növényzet leírása DÖVÉNYI 2010 alapján készült.) 
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1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a CORINE (2009) szerint az alábbiak (9. táblázat), térképi 

ábrázolásuk a 2. melléklet. 

 

9. táblázat. Ercsi vizsgálati terület területhasználatának adatai  

(CORINE 2009) 

Kód Leírás 
Terület 
(km2) 

% 

112 
Lakott területek – nem összefüggő település 

szerkezet 
97,76 6 

121 Ipari, kereskedelmi területek 18,6 1,1 

122 Út- és vasúthálózat, és csatlakozó területek 1,77 0,1 

124 Repülőterek 2,84 0,2 

131 
Nyersanyag kitermelés – bányák, lerakóhelyek, 

építési munkahelyek 
2 0,1 

132 Lerakóhelyek (meddőhányók) 0,9 0,1 

133 Építési munkahelyek 7,77 0,5 

141 
Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek – 

városi zöldterületek 
3,09 0,2 

142 Sport- és szabadidő-létesítmények 17,55 1,1 

211 Nem öntözött szántóföldek 1133,35 69,89 

221 Állandó növényi kultúrák – szőlők 7,72 0,5 

222 Gyümölcsösök 19,09 1,2 

231 Rét/legelő 97,82 6 

242 
Mezőgazdasági területek – komplex művelési 

szerkezet 
18,67 1,2 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 12,26 0,8 

311 Lomblevelű erdők 85,82 5,3 

313 Vegyes erdők 0,79 0,01 

321 Természetes gyepek 6,25 0,4 

324 Átmeneti erdős–cserjés területek 16,52 1 

411 

Szárazföldi vizenyős területek – szárazföldi 

mocsarak 11,21 0,7 

511 Kontinentális vizek – folyóvizek, vízi utak 39,35 2,4 

512 Kontinentális vizek – állóvizek 18,87 1,2 

 ÖSSZESEN 1620,0 100,0 

 

1.1.4. Természetvédelem 

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

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

gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági 

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

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy 

beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület 

jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 

hatásokat. Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása esetén bizonyos közérdekhez fűződő 

tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell 

megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon. 

A vizsgált területen nemzeti park nem található, de a keleti határhoz közel van a Kiskun-

sági Nemzeti Park. Egy tájvédelmi körzet és részben vagy egészben hat természetvédelmi 

terület tartozik a kijelölt területhez (1,7%). A Natura 2000-es területek közül a térség keleti 

felén jellemzőek a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) 

kategóriába tartozók (5,4%), míg különleges madárvédelmi területek (SPA) délnyugaton és 

délkeleten fordulnak elő (5,3%). A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a Természetvédelmi 

Információs Rendszer (http://geo.kvvm.hu/tir/) adatai szerint jelentős kiterjedésűek a vizsgált 
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területen, elsősorban az ökológiai folyosó, másodsorban a magterület kategóriába tartoznak 

(összesen 20,9%-ot fed le ez a védelmi kategória a területből). Az egyes védett kategóriák 

átfednek egymással. A vizsgálati területre eső természetvédelmi területek elhelyezkedését az 

1. melléklet mutatja be. 

 

Adonyi természetvédelmi terület 

A természetes növényzet a valamikor a térségre általánosan jellemző homoki- és lösz-

tölgyesekkel kevert sztyepprétek maradványa. A terület védelmének célja a hazánkban már 

csak néhány helyen előforduló fokozottan védett, az Európai Vörös Könyvben is szereplő 

veszélyeztetett faj, a gyapjas csüdfű termőhelyének megóvása (több mint 350 egyedből álló 

állomány). A védetté nyilvánításkor az adonyi előfordulás volt az országban a második biztos 

hely. A további kutatások során a védett területtől néhány kilométerre Kulcs községnél is 

felfedeztek egy hasonló nagyságú állományt. 

Érintett település: Adony 
 

Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület 

A védetté nyilvánítás célja a Dinnyés–Kajtori-csatorna bal oldalával párhuzamosan futó 

völgyoldalt borító, mára már csak foltszerűen fennmaradt, természetes löszvegetáció mozaik-

jainak, a bennük megtalálható védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcso-

lódó állatközösségek életfeltételeinek, a tájképi értékek, a területen található két bronzkori 

földvár és az Árpádkori falu régészeti emlékeinek megőrzése, valamint a terület bemutatása. 

Érintett település: Aba 
 

Martonvásári-park természetvédelmi terület 

1758-ban, amikor Brunszvik Antal megvásárolta a martonvásári birtokot, első feladata az 

itt talált mocsár lecsapolása, a vízelvezetés volt. A barokk kastélyt és a kápolnát 1773–75 

között építette. Az épület közelében feltehetően barokk, távolabb tájképi kertet alakítottak ki 

az eredeti növényzet felhasználásával, mintegy 100 ha területen. Fia a park tájképi jellegét 

erősítette, 1870–75 között pedig a kastélyt alakíttatta át a ma is látható neogótikus épület-

együttessé. Ezzel egyidőben a kertben is folytak átalakítások, főleg az egzóták száma gyara-

podott. A vasút megépítésekor a töltés a parkot kettévágta, területét 70 hektárra zsugorította. 

A kastély és park együttesét a II. világháborúban tetemes károk érték, 1949-től állami 

tulajdonba került, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete működik itt. A helyreállított kastély 

és parkja jelentős művészeti és építészeti alkotás, műemléki és természetvédelmi oltalom alatt 

áll. 

Érintett település: Martonvásár 
 

Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület 

A parkerdő a Kiskunlacházát Ráckevével összekötő műúttól északra, a Ráckevei-Dunaág 

mellett létesült üdülősor szomszédságában helyezkedik el, egy kisebb magaslaton. Ez a 

Pusztatemplom vagy más néven Templomhát dűlő. Ezen a „dombháton” terült el a közép-

korban Pereg (Berek) község, amelynek lakói a Duna közelségéből adódó rendszeres árvíz-

veszély és a törökök pusztításai miatt elhagyták a települést. Az erdő telepítése előtt régészeti 

feltárás folyt a területen, melynek során egy középkori templom falmaradványát, illetve a 

Templomháton temetkezési helyeket tártak fel. A területen az 1978–79-es években erdő-

telepítési munka folyt, melynek során nagyrészt nemesnyárasok létesültek, de igen sok fafaj 

került beültetésre szétszórtan, vagy csoportosan (hársak, kőrisek, platánok stb.). A természetes 

újulatokkal hamarosan újabb fajok jelentek meg a területen. Külön kiemelhető az Alföldön 

szokatlan, a mediterrán hatást jelző szelídgesztenyék megtelepítése és a vörösfenyő gyűjte-

mény kialakítása. Ez utóbbiak meglepő növekedést értek el és ezzel a terület fontossá vált az 

összehasonlító vizsgálatok számára. 

Érintett települések: Kiskunlacháza, Ráckeve 
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Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület 

A védett terület magába foglalja a rácalmási Nagy-szigetet, a Duna zátonyszigeteit és a 

közöttük található ágrendszert. A szigetre, mint a Duna menti hasonló területekre a puha-, 

illetve keményfa ligeterdők voltak a jellemzők, de ezt a helyzetet az emberi beavatkozások 

hamar megváltoztatták. A sziget magasabban fekvő területein régebben nagyobb kiterjedésű 

gyepek helyezkedtek el, biztosítva a község számára a legelő területet. A szigetet borító erdő-

területek több mint felét mára átalakított, erősen kezelt, mesterségesen telepített erdők teszik 

ki. Még így is jelentős, egybefüggő tömbökben találkozhatunk kőrises–tölgyes erdőkkel. A 

szigeten két fokozottan védett madárfajunk fészkel több-kevesebb rendszerességgel. A Duna 

vizén, télen számos récefaj több százas állománya pihen meg. 

A természetvédelmi terület feladata, hogy megőrizze a Duna mellett mára csak foltokban 

megmaradt ártéri keményfa- és puhafa ligeterdőket, a rájuk jellemző növény és állatvilággal 

együtt. 

Érintett település: Rácalmás 
 

Dinnyési-fertő természetvédelmi terület 

Bár szigorúan véve nem esik a vizsgált területre, de mivel a két terület határa szinte egy-

beesik (Seregélyestől északra) és a teljes terület fokozottan védett, ezért mindenképp említést 

érdemel. A vizes, nádas terület, mely a Velencei-tó vízfeleslegét levezető Dinnyés–Kajtori-

csatorna két oldalán terül el, 1966 óta védett. A Velencei-tavon megnövekedett idegen-

forgalmi terhelés miatt az onnan kiszoruló védett madaraknak nyújt biztonságos, zavartalan 

élőhelyet. A tavaszi, de különösen az őszi vonulás idején récetömegek gyűlnek össze a vízen. 

Az egyetlen Magyarországon fészkelő lúdfaj, a nyári lúd rendszeresen költ itt. A parti terü-

leteket az Alföld némely részére jellemző sziki vegetáció borítja. 

Érintett települések: Gárdony, Seregélyes, Székesfehérvár 
 

Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet 

A tájvédelmi körzet északi része esik a vizsgált területre. A széles völgy a múlt század 

elejéig mocsárvilág volt, ma a régi Sárvíz szétterülő vizeit két csatorna vezeti le. Védett 

értékekben leggazdagabb társulásai a szikes- és sztyepptársulások, de értékesek az ürmös 

szikespuszta rét, és a zárt homoki rét társulásai is. A korábban jellemző mocsári vegetáció 

mára már csak kisebb foltokban található meg, halastavak mentén, vagy mélyebben fekvő 

területeken. A védett terület mintegy egyharmadát borító erdőket a XIX. század végén mes-

terségesen telepítették. A legnagyobb zoológiai értéket a vízi madarak adják. Soponya térsé-

gében kialakított halastavak, valamint az itteni víztározó, több száz hektáros vízfelületükkel, 

az időszakosan víz alá kerülő rétek és a szikes tavak mellett a vízi madarak kedvelt pihenő-, 

táplálkozó- és fészkelő helye. 

Érintett települések: Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác 
 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az 

ökológiai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem 

helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, vala-

mint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 

méternél magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján, a természet-

védelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági 

művelés alatt álló területein csak környezetkímélő, extenzív gazdálkodás folytatható. A 

pufferterületeken a földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó 

államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterület található a Velencei-tó területén, Pázmánd belterületén, a Váli-víz mentén na-

gyobb területeken, a Szent László-patak mentén kisebb foltokban, a Cikolai-víz mentén, 
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Zichyújfalutól északra északnyugat–délkeleti irányban, Majosházától délre a Soroksári-Duna 

mentén, Dömsödtől északra és keletre nagyobb területeken, valamint Makádtól nyugatra egy 

kisebb területen, Szalkaszentmártontól északkeletre, Dunaújvárostól keletre, a Sárosd–sere-

gélyesi-vízfolyás mentén, Hantos körül több foltban — főleg a keleti oldalon —, továbbá 

Seregélyestől északra és keletre a természetvédelmi terület folytatásaként és délnyugaton a 

tájvédelmi körzet területén és a környező területek egy részén is. 

Az ökológiai folyosó kategóriába tartoznak a Váli-víz mentén kisebb foltok, a Szent 

László-patak mentén nagyobb területek, Beloiannisztól északra egy nagyobb terület, a két 

Duna ág mentén egy változó szélességű sáv (Szigethalomtól délre a legnagyobb a kiterje-

dése), a Kiskunsági-főcsatorna mente, a Sárosd–seregélyesi-vízfolyás mente magterületekkel 

váltakozva, Hantostól keletre egy hosszan elnyúló nagyobb terület és délnyugaton a 

tájvédelmi körzet területén és a környező területek egy részén található magterületek közötti 

területek. 

Pufferterületek találhatók Szigetcsépétől nyugatra, Makádtól nyugatra a magterület körül, 

Dömsödtől északra egy foltban, Tasstól északra és keletre egy nagy területen, Sárkeresztúrtól 

délnyugatra és Abától északnyugatra néhány foltban. 
 

Natura 2000 területek 

A különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) közé tartozik a 

Tass–szalkszentmártoni szikes puszta (HUKN20005), az Adony–perkátai löszvölgyek 

(HUDI20002), a Besnyői löszvölgy (HUDI20007), a Nagylóki löszvölgyek (HUDI20036), a 

Belsőbárándi löszvölgy (HUDI20006), a Ráckevei Duna-ág (HUDI20042) és a Duna és ártere 

(HUDI20034). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 

elnevezésű terület (HUKN10001), a Velencei-tó és Dinnyési-fertő (HUDI10007), valamint a 

Sárvíz völgye (HUDI10005). 
 

Ramsari terület nem található a vizsgált területen, de határos a Velencei tótól délre, a 

nyugati részen, Seregélyestől északra (Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület). 
 

„Ex lege” védett természeti terület 

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

földvárak, források, víznyelők és barlangok. A vizsgált koncessziós területen „ex lege” védett 

szikes tó és földvárak találhatók. 
 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési — Budapesten a 

fővárosi — önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védel-

mi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 

(TE) is. (3. függelék). 
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1.2. Ercsi vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén-kutatás (MBFH Jelentéstár). A terület szempont-

jából legjelentősebb már visszaadott területek neveit és fontosabb dokumentációit a 10. 

táblázat és a 4. függelék adja meg (6. ábra, 1. melléklet). 

 

 
6. ábra. Korábbi és jelenlegi szénhidrogén-kutatások által érintett területek 

 

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

 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területről potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 

fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA). A fontosabb jelentéseket a 11. táblázat listázza. 

 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

32 

10. táblázat. A fontosabb korábbi szénhidrogén-kutatási területek a vizsgálati területre és 5 km-es környezetére 

Név 
Időszak (Kezdet és megszűnés) 

Engedélyes 

Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az 

MÁFGBA-ban 

Megjegyzés 

Ercsi 124. – szénhidrogén 

2002.02.26. – 2012.12.13. 
MOL Nyrt. T.22984 a vizsgálati területtel azonos 

Csepel-Dél (63) – szénhidrogén 

1974.05.16 – 1998.05.25 

1998.05.25 – 2002.12.31 

MOL Rt. T.20620 a vizsgálati terület DK-i része 

Csepel – szénhidrogén 
1998.05.04 – 2003.05.05 

MOL Rt. T.20619 a vizsgálati terület ÉK-i része 

Martonvásár 86. – szénhidrogén 

1998.02.12 – 2002.12.31 
MOL Rt. T.20504 a vizsgálati terület É-i DNy-i része 

Mór 87. – szénhidrogén 
1998.02.16 – 2002.12.31 

MOL Rt. T.20618 csatlakozó terület ÉNy-on 

Sárbogárd-Mezőfalva (62) - 

szénhidrogén 

1998.05.25 – 2002.12.31 

MOL Rt. T.20620 csatlakozó terület D-en 

Sió 115. – szénhidrogén 

2000.02.25 – 2010.09.01 
MOL Rt. T.D.8899 csatlakozó terület D-en 

Igal II. – szénhidrogén 
2004.03.03 – 2012.10.08 

Pelsolaj Kft. T.22634 csatlakozó terület DNy-on 

Monor 138. – szénhidrogén 

2004.03.22 – 2012.07.22 
MOL Nyrt. T.22781 csatlakozó terület ÉK-en 

Gödöllő 103. – szénhidrogén 
1999.07.19 – 2004.12.31 

MOL Rt. T.21172 csatlakozó terület ÉK-en 

Észak-mo.-i Paleogén-medence DNy-i 

része – szénhidrogén 
1993.04.23 – 1999.07.19 

MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Rt. 
T.20132 csatlakozó terület ÉK-en 

Ladánybene 153. – szénhidrogén 

2008.05.14 – 2015.03.13 

MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. 
T.22361 csatlakozó terület DK-en 

Kiskunság-Tápió – szénhidrogén 
2003.01.07 – 2008.01.07 

GEOTOP-
INTERNATIONAL 

Ingatlanközvetítő, 

Ingatlanfejlesztő és 

Ingatlanhasznosító Kft. 

T.22224 
(zárójelentés nem érhető el) 

csatlakozó terület DK-en 

 

11. táblázat. Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a vizsgálati területre 

MBFH 

adattári 
szám 

Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.22984 

Balázs Ernőné, Boncz László, Eszes 
Illésné, Lux Marcell, Krusoczki 

Tamás György, Pusztai Judit, 

Szászfai Judit, Tomcsányi Tibor, 
Gyergyói László, Zsuppán Gyula et 

al. 2013 

Zárójelentés a 124. Ercsi területen végzett szénhidrogén-

kutatási tevékenységről. (Ráckeve-1, Ráckeve-Ny-1. sz. 

fúrások; Dunavarsány 2D (KI-81-86); Ercsi-Ráckeve 3D) (+ 
Határozat, + 1 CD) 

MOL Nyrt. 

T.20619 

Sőreg Viktor, Balázs Ernőné, Boncz 

László, Kósa László, Pusztai Judit, 

Séllei Csaba, Tóthné Medvei Zsuzsa, 

Eszes Illésné 

Zárójelentés a 95. Csepel kutatási területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről +Határozat. 
MOL Rt. 

T.20620 

Sőreg Viktor, Balázs Ernőné, Eszes 
Illésné, Gelencsér Ilona, Mitnyik 

Zoltán, Pusztai Judit, Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Vargáné Fekete Erzsébet 

Zárójelentés a 62/A Sárbogárd, 62/B Mezőfalva, és 63. 

Csepel-Dél kutatási területen végzett szénhidrogénkutatási 
tevékenységről +Határozat. 

MOL Rt. 

T.20504 

Boncz László, Mitnyik Zoltán, 
Balázs Ernőné, Tóth Lajosné, Tóthné 

Medvei Zsuzsa, Bartha Attila, 

Nunkovics Lászlóné 

Zárójelentés a 86. Martonvásár kutatási területen végzett 

szénhidrogén-kutatási tevékenységről (Baracska, Bar.1.sz. 
fúrás) 

MOL Rt. 

A vizsgálati területet 5 km-es környezetét érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.20618 

LaukóÁgnes, Sőreg Viktor, Mitnyik 

Zoltán, Török Vilmosné, Turtegin 

Elek, Zahuczki Péter, Tóth Lajosné, 
Tóthné Medvei Zsuzsa 

Zárójelentés a 87. Mór kutatási területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről. 
MOL Rt. 

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

tevékenység zárójelentése 
MOL Rt. 
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MBFH 

adattári 

szám 

Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

T.22634 

Bíró István, Horváth Ferenc, Kádi 

Zoltán, Koroknai Balázs; M usitz 

Balázs, Tóth Tamás, Wórum Géza; 

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

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

Lajoskomárom 2D - Lk-01-07, -10, -11 vonal; + Határozat; +1 
CD) 

Pelsolaj Kft. 

T.22781 

Balázs Ernőné, Boncz László, Lux 

Marcell, Klemenik Ráhel; Boglárka, 

Krusoczki Tamás György, Pusztai 
Judit, Szászfai; Judit, Tomcsányi 

Tibor, Milánkovich András et al. 

Zárójelentés a 138. Monor területen végzett szénhidrogén-

kutatási tevékenységről. (Csévharaszt-2, Gomba-3, -4, -5, 

Jászberény-Ny-4, Monor-ÉK-1, -2, Nagykáta-Ny-1, Ócsa-2, -4, 
Sülysáp-1, Sülysáp-É-1, -2, -4, Tápióság-1, Tóalmás-D-5 

fúrások; Dunavarsány 2D 

MOL Nyrt. 

T.21172 

Boncz László, Balázs Ernőné, Bartha 
Attila, Kósa László, Milánkovich 

András, Nagy Györgyné, Séllei 

Csaba, Vadász Györgyné, 
Szentgyörgyi Károlyné, Tóth József, 

Tóth Lajosné 

Zárójelentés a 103. Gödöllő kutatási területen végzett 
szénhidrogén-kutatási tevékenységről. +Határozat és 

módosítása. 

MOL Rt. 

T.20132  

I-II. 

Kiss Károly, Bujdosó Imre, 
Milánkovich András, Pápa Antal, 

Soós Sándor, Szentgyörgyi 

Károlyné, Tóth Zita, Tóthné; Medvei 
Zsuzsa, Vargáné Tóth Ilona, Tirpák 

István et al. 1999 

Zárójelentés a 27. Paleogén medence DNy-i része területen 
végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről (Tura-8., Dány-

1., -2., Monor-É-1., Mogyoród-1. sz. fúrások) 

MOL Nyrt 

 

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

Számba vettük az MBFH Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA) a területről rendelkezésre álló jelentéseket (MBFH Jelentéstár, MBFH Geológiai 

megkutatottság). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk: szénhidrogén-kuta-

tás, geotermia–mélykutatás, illetve az érzékenység-terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó 

anyagok külön táblázatba gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve (5. függelék, 

6. függelék). A minősítés jobbára csak a jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló 

adatok alapján történt. 

 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFH Fúrási megkutatottság, MFGI Egységes 

fúrási adatbázis, MFA, Kútkataszter). 

Az MFGI fúrási adatbázisa alapján, a vizsgálati területen az ismert rétegsorú fúrások közül 

11 fúrás érte el a prekainozoos aljzatot (12. táblázat). 12 db 1000 méteres mélységet elérő fú-

rás ismert (MFGI Egységes fúrási adatbázis, 13. táblázat, 8. melléklet, 7. ábra). 
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7. ábra. A vizsgálati terület 1000 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI) 

 

12. táblázat. A vizsgálati terület prekainozoos aljzatot ért fúrásai (MFGI, MBFH) 

Frs-id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

40476 Dunaújváros Szt–1* 640650,0 180150,0 0 1016 1961 

40549 Dunaújváros K–21 640674,0 180151,0 135 1016 1961 

85593 Kápolnásnyék K–1 621429,1 207548,0 130,68 480,3 1968 

119874 Pázmánd B–16 620153,3 215574,1 130,64 236 1978 

127098 Seregélyes Sg–1 613566,2 193180,7 131,73 1260 1978 

127117 Seregélyes B–13 615199,0 195449,0 110,49 360,6 1959 

127151 Seregélyes K–47 613662,2 199391,7 111,65 250 1982 

134343 Székesfehérvár Szfv–5 603828,1 197337,4 112,65 301,9 1985 

147590 Tököl Tö–1 642202,8 217099,1 100,54 1503,5 1969 

260045 Ráckeve Ráckeve–1 640150,1 203516,4 102,57 2623,6 2004 

– Velence K–45** 622186,2 208931,3 127,78 656 2005 

+Frs-id – egyedi fúrásazonosító, *Szt–1 fúrás azonos a Dunaújváros K–21 fúrással; **MBFH Fúrásnyilvántartásból, illetve 

Hévízkútkataszterből, vízföldtani naplóból származó adat. 

13. táblázat. A vizsgálati terület 1000 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI, MBFH) 

Frs-id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

251765 Baracska Bar–1 629589,1 215187,6 136,48 1700 2001 

40476 Dunaújváros Szt–1* 640650,0 180150,0 0 1016 1961 

40549 Dunaújváros K–21 640674,0 180151,0 135 1016 1961 

85594 Kápolnásnyék Kny–2 622708,4 216333,0 143,28 1200 1984 

85595 Kápolnásnyék Kny–3 620658,6 211489,8 123,84 1200 1986 

119835 Pázmánd Pd–2 620456,9 214639,0 169,34 1200 1981 

123936 Ráckeve K–59 642165,5 204001,4 97,22 1160 1973 

260045 Ráckeve Ráckeve–1 640150,1 203516,4 102,57 2623,6 2004 

– Ráckeve Ráckeve–Ny–1 638993,0 198925,1 98,13 3650 2013 

127098 Seregélyes Sg–1 613566,2 193180,7 131,73 1260 1978 

147590 Tököl Tö–1 642202,8 217099,1 100,54 1503,5 1969 

264721 Velence K–43 623655,7 207005,2 132,91 1032,5 1905 

+Frs-id – egyedi fúrásazonosító; *Szt–1 fúrás azonos a Dunaújváros K–21 fúrással. 
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Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint 10 fúrás esik a vizsgálati 

területre (14. táblázat, 6. melléklet). Ebből 3 db indikációs fúrás (indikáció vagy telep), med-

dő fúrás 7 db. (Indikációs fúrás alatt azokat az MBFH nyilvántartásában fellelhető fúrásokat 

értjük, amelyről a nyilvántartott adatok alapján kiderült, hogy abban szénhidrogén bármilyen 

mennyiségben (nyomokban, kitermelhető mennyiségben) előfordul). 

 

14. táblázat. Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás nyilvántartása szerint a területre eső fúrások 

Település 
MBFH 

azonosító 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum Tulajdonos 

MBFH 

dokumentáció+ 

Hely-

zet* 
I** 

Kulcs Kulcs.S.3 637412,4 188020,4 0 501,5 1956 állam 811/9mf A M 

Kulcs Kulcs.S.4 638839,5 189882,8 0 506,7 1956 állam 811/10mf A M 

Rácalmás Kulcs.S.5 635029,8 188012,8 0 344,7 1956 állam 811/11mf A M 

Kulcs Kulcs.S.1 636968,2 188918,5 157,52 501,4 1955 állam 811/7mf A M 

Adony Kulcs.S.2 636520,2 189817,8 152,64 794,5 1956 állam 811/8mf A I 

Rácalmás Kulcs.S.6 637792,4 187048,4 159,4 375,9 1956 állam 811/12mf A M 

Baracska Bar.1 629589,1 215187,6 131,33 1700 2001 MOL 

T.20680 (VSP) 

a fúrás kútkönyve a 

MÁFGBA-ban 
elérhető (K3); 

T.20504 (86. 

Martonvásár 
zárójelentés) 

B I 

Dunaújváros Szt–Vk.1 640650,0 180150,0 0 1016 1961 állam 964/16mf A M 

Ráckeve Ráckeve.1 640150,1 203516,4 96,7 2623,5 2004 MOL 

a fúrás kútkönyve a 

MÁFGBA-ban 
elérhető (K3); 

T.22984 (124. Ercsi 

zárójelentés) 
VSP mérés 

dokumentációja: 

T.21405 

B I 

Ráckeve Ráckeve.Ny.1 638993,0 198925,1 98,13 3650 2013 MOL 

a fúrás kútkönyve a 

MÁFGBA-ban 

elérhető (K3); 
VSP mérés 
dokumentációja: 

T.23158 
T.22984 (124. Ercsi 

zárójelentés) 

A M 

+MBFH dokumentáció: az MBFH adattárban (MÁFGBA) található dokumentáció jele. 

*Helyzet: A – Adony koncesszióra javasolt terület, B – Baracska koncesszióra javasolt terület, BT – hatályos szénhidrogén-bányatelken 
(ilyenkor nincs minősítés az I indikáció oszlopban). 

**I: indikáció: I – indikáció, M – meddő, a minősítés csak a koncesszióra javasolt területeknél jelenik meg. 

 

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

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

pontjából a szeizmikus, elektromágneses (magnetotellurikus [MT] és tellurikus [TE]), mély-

geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 

A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az MFGI geofizikai felmértségi adat-

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

pedig az MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07., 2012.) válogattuk le. 

A geofizikai felmértséget a 7. és 8. melléklet mutatja be, számszerűen a 15. táblázat adja 

meg. 
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15. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok és geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Terület 

1000 m-
nél 

mélyebb 

fúrás 

Digitális 

mélyfúrás-
geofizika 

VSP * 
Szeizmo-

karotázs 

* 

2D 

szeizmika 
* 

3D 

szeizmika 
* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 
(MT) 

VESZ 
ABmax 

>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Ercsi (db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

1620 
km2 

12 10 
3 
1 

91 182,475 6832 2598 1723 142,93 201 31 93 

* MBFH adatok alapján. 

Terület 

1000 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 

mélyfúrás-

geofizika 

VSP* 

Szeizmo-

karotázs* 

2D 

szeizmika 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 

(MT) 

VESZ 

ABmax 
>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Ercsi (db/km2) 
(területi 
fedettség 

%) 

(db/km2) 
(területi 
fedettség 

%) 

(db/km2) 

1620 

km2 
0,0074 0,0062 

0,0019 

0,0006 
0,0562 11,26 4,2173 1,6037 1,0636 8,82 0,1241 0,0191 0,0573 

*MBFH adatok alapján. 

 

A terület 11,3 %-át fedi 3D szeizmikus mérés (16. táblázat). 

 

16. táblázat. A vizsgálati területet érintő 3D szeizmikus mérések 

Területnév Dátum Megrendelő Adatgazda 
Kapcsolódó jelentés 

adattári száma 
Megjegyzés 

Ercsi–Ráckeve 2002 MOL Rt. MOL Rt. 
T.20870, T.20871 

(feldolgozás) 
D8-112 8mm 

 

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

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

MÁFGBA
1
-ban digitális formában elérhető adatformákról e táblázat utolsó oszlopa tájékoztat. 

Az MBFH által eddig külső megrendelő számára szolgáltatott 2D szelvények közül 42 érinti a 

vizsgálati területet (4. függelék „MBFH szolgáltatott” bejegyzés). 

10 fúrás mélyfúrás-geofizikai adata digitális formában elérhető az MFGI Mélyfúrás-

geofizikai Adatbázisában (17. táblázat). 

 

17. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati területen  

és az 5 km-es környezetében (MFGI Mélyfúrás-geofizikai adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Log szám Dátum 

Terület

+ 

Dömsöd B–35 647355,0 194431,0 97,3 326,1 4 1972 1 

Dömsöd B–33 647282,0 194390,0 97,1 303 4 1970 1 

Dömsöd Dömsöd, Kertészet–1 646931,5 192580,4 97,7 95 8 1996 1 

Délegyháza B–6 651763,4 211566,5 0 200 6 1981 1 

Pázmánd Pd–2 620456,9 214639,0 169,3 1200 12 1981 1 

Tököl TO–1 642202,9 217099,1 100,5 1503,5 3 1969 1 

Kápolnásnyék Kny–3 620658,0 211489,0 123 1200 11 1986 1 

Dunaharaszti Dunaharaszti 652000,0 220000,0 93 701 8 1979 1 

Dunaújváros D–46H 642360,0 181296,0 92 110 7  1 

Baracska Bar–1 629589,1 215187,6 135,8 1700 9 2001 1 

Dömsöd K–27 656030,0 205095,0 95 173 4 1967 2 

Dömsöd B–36 656099,0 205020,0 95 160 5 1974 2 

  +Terület: 1 – a vizsgálati területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

Az MBFH adattárában (MÁFGBA) jelenleg egyetlen, a vizsgálati területre eső fúrás kút-

könyve sem érhető el digitális formában. 

                                                 
1
 MÁFGBA: Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
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A vizsgálati területen 3 fúrásban VSP, további 1 fúrásban szeizmokarotázs mérést végez-

tek, az 5 km-es környezetben további mérés nem ismert (18. táblázat). Ahol az MÁFGBA-ban 

dokumentáció is található a mérésekről, ott azt az adattári azonosító jelzi. 

 

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

Fúrás Jel Engedélyes 
Mérés–

típus* 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Dátu

m 

Adattári 

azonosító 

Terület

+ 

Baracska–1 BAR–1 MOL Rt. VSP 629589,1 215187,6 132 2001 T.20680 1 

Ráckeve–1 RÁCKEVE–1 MOL Rt. VSP 640150,1 203516,4 97,4 2004 T.21405 1 

Ráckeve.Ny.1 Ráckeve.Ny.1  VSP 638993,0 198925,1 98,1 2013 T.23158 1 

Pázmánd–2 Pázmánd–2  SZK 620456,9 214639,0 169,3 1981 Mf-99 1 

    *Méréstípus: VSP – VSP, SZK – szeizmokarotázs, +Terület: 1 – a vizsgálati területen. 

 

31 db magnetotellurikus (MT) mérés található a területen. 

A gravitációs mérések sűrűsége változó, a pontsűrűség az országos átlag körüli (4,21 

pont/km
2
). 

93 db nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) található a területen. 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS, GULYÁS (2006), a 

tellurikus vezetőképesség-térképet NEMESI et al. (2002) munkája mutatja be. 

 

1.2.2. A terület földtani viszonyai 

A 7. ábra a vizsgálati területet, annak 5 km-rel kiterjesztett körzetét, valamint az 1000 mé-

tert meghaladó mélységű fúrásokat ábrázolja. A földtani viszonyok értelmezésénél a kiter-

jesztett körzet adatait is figyelembe vettük. 

 

1.2.2.1. A terület nagyszerkezeti viszonyai, tektonikája 

A vizsgálati területen HAAS et al. (2010) térképe alapján három különböző egység 

található: a terület ÉNy-i része a Dunántúli-középhegységi-egység, középső része a Közép-

dunántúli-egység területére esik, DK-i csücske pedig a Mecseki-egységet érinti (8. ábra). 

A Dunántúli-középhegységi-egység alapvetően nem metamorf, paleo–mezozoos üledék-

ciklusok és vulkanoszediment folyamatok terméke. A kőzettestek forrásterülete alapvetően a 

Keleti-Alpokkal, az Ausztroalpi komplexumokkal mutat rokonságot. TARI (1994), TARI, 

HORVÁTH (2010) szerint a tektonikai egység takarósan helyezkedik el az Ausztroalpi takarók 

és a Tátrikum, Veporikum fölött, azokkal azonos tektonikai szállítási irányt és akkréciós 

helyzetet mutatva. SCHMID et al. (2008) egyenesen a legfelső Ausztroalpi-takarórendszer 

részének tekinti a Dunántúli-középhegységi-egységet. Az egység belső felépítése szintén 

csapás menti feltolódásokkal, enyhe gyűrődéssel, majd ezeket deformáló normál vetőkkel és 

eltolódásokkal jellemezhető, amelyek számos felújulási folyamatban vettek részt. 

A Közép-dunántúli-egység fúrásokkal feltárt kőzetei Dinári, Dél-Alpi rokonságúak, és a 

területen nem metamorfok. Aljzatuk milyensége sem kőzettanilag, sem szerkezetileg nem 

eléggé ismert. Az egység CSONTOS, VÖRÖS (2004) és PALOTAI, CSONTOS (2010) alapján 

eredendően feltolódásos, majd eltolódásos duplex meganyírási zónaként értelmezhető, ame-

lyet a szerzők Közép-magyarországi nyírási övnek neveznek. Az övön belül elhelyezkedő 

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

mozott tudásunk szegényes. 

A vizsgálati területet délről érintő Mecseki-egység pedig már a Tiszai-főegységhez 

tartozik, melyet takarós szerkezetek építenek fel, amelyekben a metamorf aljzatkomplexum 

É-i, ÉNy-i vergenciával tolódott a paleo-mezozoos rétegsorokra. 
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8. ábra. A medencealjzat szerkezeti egységei (HAAS et al. 2010 alapján) 

 

A Dunántúli-középhegységi-egység és a Közép-dunántúli-egység határa a Közép-magyar-

országi nyírási öv északi határzónájaként leírt Balaton–Tóalmás-törészóna. A Közép-dunán-

túli-egység és a Mecseki-egység határa a Közép-magyarországi nyírási öv déli határzónája. 

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

térrövidüléses zóna volt az ALCAPA-egység kiszökése és az ALCAPA- és Tiszai-egységek 

ellentétes rotációja miatt. Ennek következtében ÉNy-i vergenciájú gyűrődési és feltolódásos 

deformáció jött létre. Ennek intenzitása Ny felé növekszik, feltehetően az inhomogén blokk-

rotációk miatt. A térrövidülés meggyűrte az eocén és oligocén kőzetsorozatokat is. 

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

normálvetők és gyűrt szerkezetek tartoznak, amelyek egyaránt deformálták a prekainozoos 

aljzatot, majd többször felújulva a fiatalabb képződményeket is. 

A terület szerkezeti felépítésére PALOTAI (2013) szolgáltat 3D és 2D szeizmikus adatok 

értelmezésén alapuló részletes képet. Munkájában a szerző ismerteti a területről korábban 

készült szerkezeti térképekkel történő összehasonlításokat is (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998, 

FODOR et al. 2005, RUSZKICZAY-RÜDIGER et al. 2007, HAAS et al. 2010). 

A Balaton–Tóalmási-vonal szerkezeti elemzése alapján összefoglalóan kijelenthető, hogy a 

zóna fiatal, balos eltolódásként felújult pozitív virágszerkezetként, a terület keleti szegélyén 

(Bugyi) kiemelkedést eredményezett, míg a terület középső részén egy igen mély beszakadás 

jött létre (>5500 m). PALOTAI (2013) szerint ugyanis a terület középső részét elfoglaló 

Adonyi-medence a Tóalmási-vonal (zóna) kora-pannóniai széthúzásos (pull-apart) medencéje, 

amely egy késő-oligocén−kora-miocén hajlításos medencére települt. Az eltolódás részben 

lecsatolt a medencekitöltés badeni korú, a Pannon térségben egyedülálló sóképződményén 

(melyet eddig a Ráckeve–1 és a Ráckeve–Ny–1 fúrások harántoltak). A széthúzásos medence 

peremei a korábbi feltolódások frontjai lehettek. Az Adonyi-medence ÉNy-i határán futó fő 

feltolódási vonal tekinthető a (paleogeográfiai értelemben vett) Balaton-vonalnak. (A mere-

dek peremeken történő gravitációs lecsúszás során lenyesett és rábukó redők jöttek létre, akár 
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teljesen becsípve az evaporitos képződményt.) A koncesszióra javasolt területtől K-re lévő 

Bugyi magaslat PALOTAI (2013) szerint szarmata vagy legkorábbi pannóniai kiemelkedése 

szintén balos transzpresszióhoz köthető. A felváltva beszakadó–kiemelkedő szerkezeti formák 

a nyírózóna hajladozásából, az azon belüli, az óramutató járásával ellentétes forgásából 

fakadnak. Ez a Bugyi magaslatot jellegzetes balos pop-up szerkezetként határozza meg. A 

Bugyi magaslat (magasrög) szerkezeti határait ugyanakkor a késő-miocén rátolódásos 

szerkezetek preformálják, feltehetően a balos eltolódás deformációja is ezeket a töréseket 

használja. A rátolódások frontja mentén késő-permi rétegsor emelkedik ki, amit a Bugyi 

fúrások tártak fel. Ezekre a törésekre a késő-miocén–pliocén rétegek rálapolódnak, míg a 

korábbi miocén képződmények gyűrődéses deformációt szenvednek (12. ábra). A rátolódások 

iránya a tóalmási szerkezet közelében lévő rátolódásokkal szemben DK-i irányú. 

Szintén a Tóalmási-vonal mentén létrejött balos eltolódási rendszerhez köthetők a most 

vizsgált területünktől ÉK-re elhelyezkedő orsó alakú, széthúzásos (pull-apart) Mende–

Sülysápi-medence, valamint kapcsolt szerkezeteik is. 

A terület másodlagos szerkezeteit posztpannóniai normálvetők és az eltolódási zónához 

tartozó ÉNy-ra dőlő kora-pannóniainál fiatalabb normálvetők határozzák meg, kialakítva az 

Adonyi-medence középpontjának 5500 méternél is mélyebb szintjét. Az ÉK-i területrészen 

ugyanakkor az eltolódási zónával párhuzamos, késő-miocén antiklinális húzódik Alsónémedi–

Szigetszentmárton irányában. Szeizmikus felvételek alapján a mélysüllyedék Ráckeve 

környéki peremterületén késő-miocén redő található, ami egyben az ÉÉK felől érkező pannó-

niai deltalejtő inflexiós pontjaként értelmezhető. A redő esetleg folytatása lehet a korábban 

említett antiklinálisnak, immár az ÉNy–DK-i normálvetődés levetett szárnyán. 

A koncesszióra javasolt területre jellemző szeizmikus időszelvényeket mutat be a 9. ábra, 

10. ábra, 11. ábra (PALOTAI 2013). 
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9. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény (PALOTAI 2013, Fig. 4.27.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés. A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (ms), vízszintes tengelyen 

távolság (m). Base Pannonian = Pannóniai fekü; Lower to Middle Miocene = alsó–középső miocén (pannóniainál idősebb miocén); 

Badenien–Sarmata = badeni–szarmata; salt (partly?) = sóösszlet (részben?); Oligocene (?) = oligocén (?); ALCAPA Basement = ALCAPA 
aljzat; MHU Basement = Közép-magyarországi aljzat; T1….T4 – feltolódás. Az értelmezés a medence mélypontjára telepített Ráckeve–Ny–1 

fúrás lemélyítése elötti állapotot tükrözi. 

 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

41 

 

 
10. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló DDNy–É-i szeizmikus időszelvény a Ráckeve–1 fúráson át (PALOTAI 

2013, Fig. 4.28.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés. A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (s), vízszintes tengelyen távolság 
(km). Pa2 = felső-pannóniai; Pa1 = alsó-pannóniai; Pannonian = Pannóniai; Lower to Middle Miocene = alsó–középső-miocén 

(Pannóniainál idősebb miocén);Middle Miocene =középső-miocén; salt = sóösszlet; Oligocene = oligocén;Eocene = eocén; Triassic = 

triász. T1….T1a – feltolódás; thrust cored detachment anticline = feltolódás-magvú antiklinális. Az értelmezés a medence mélypontjára 
telepített Ráckeve–Ny–1 fúrás lemélyítése elötti állapotot tükrözi 
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11. ábra. Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény (PALOTAI 2013, Fig.4.22.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés. A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (s), vízszintes tengelyen távolság 

(km). Base Pannonian (BPLF) = pannóniai fekü; Lower to Middle Miocene = alsó–középső-miocén (pannóniainál idősebb miocén); Middle 

Miocene = középső-miocén; salt (partly?) = sóösszlet (részben?); Oligocene = oligocén; Eocene = eocén; ALCAPA Triassic = ALCAPA 
triász; MHU Basement = Közép-magyarországi aljzat; T1….T4 = feltolódás; Pa…Pa3 = szekvenciahatár; flextural basin = hajlításos 

medence; pull-apart basin = széthúzásos medence; sinistral strike-slip faults = balos horizontális eltolódás; main detachment = fő 

lecsatolási felület; secondary detachment = másodlagos lecsatolási felület; anticline or discontinuity = antiklinális vagy diszkordancia;  
weld = varrat. Az értelmezés a medence mélypontjára telepített Ráckeve–Ny–1 fúrás lemélyítése elötti állapotot tükrözi 

 

 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

43 

 

 
 

12. ábra. A koncesszióra javasolt terület É-i részét és a K-re húzódó Bugyi magaslatot harántoló ÉNy–DK-i 

szeizmikus időszelvényrészlet (KI–53) (PALOTAI 2013, Fig. 4.15) 

Felül: KI–53 szeizmikus idő szelvény részlete; alul: egy lehetséges értelmezés. Pannonian = pannóniai, Lower to Middle Miocene = alsó–
középső-miocén; Miocene volcanics = miocén vulkanitok; Oligocene = oligocén; Basement = aljzat; Tóalmás Line = Tóalmás-vonal 

 

Az eltolódási zóna működését és jellegzetes szerkezeteit szemléltethetjük a vizsgálati 

területtől ÉK-re található tömb szerkezetelemzése alapján is. Ez szintén megerősíti, hogy az 

ALCAPA- és a Tiszai-egységek ellentétes rotációjából fakadó késő-paleogén kompressziós 

eseményt miocén normál vetődéses medencekinyílás és a prerift miocén rétegsor vetőkapcsolt 

redőződése, esetleg a korai szakaszban az idős feltolódások eltemetett működése (blind 

thrust), majd kora-pannóniai eltolódásos deformáció követett, amihez transzpressziós 

szerkezetek járultak (13. ábra). Az eltolódás jellege a pannóniai során itt is balos volt, ami 

hozzájárult az Adonyi-medence süllyedéséhez és kiemelhette, redőzhette a medenceperemi 

részeket. A felboltozódás akár a pliocén és a negyedidőszak során is tarthatott, amit a recens 

kompresszív inverzió is támogathat. 
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13. ábra. A koncesszióra javasolt területtől ÉK-re lévő, analógiaként használt Tóalmás-vonal (zóna) és az attól 

DK-re lévő kompressziós zóna szerkezetfejlődését mutató 3D szeizmikus időtömb részlete (PALOTAI 2013) 

Felül – szeizmikus időszelvény; alul – egy lehetséges értelmezés, A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (ms), vízszintes tengelyen 

távolság (km), Pannonian = pannóniai, Lower to Middle Miocene = alsó–középső-miocén; Oligocene = oligocén; Eocene or older = eocén 

vagy idősebb összletek; Tóalmás Zone = Tóalmás-vonal; drag zone = elvonszolódási zóna 

 

A vizsgálati terület legjelentősebb törése a területet DNy–ÉK irányban átszelő Balaton-

vonal, amely a vizsgálati területen Seregélyes–Kápolnásnyék–Martonvásár–Tököl vonala 

irányában követhető. Kialakulása a késő-eocénre tehető. A vonal mentén a mezozoos rétegek 

északi pereme paleozoos rétegekre tolódott, amely Kápolnásnyék, Gárdony, Martonvásár 

környékén jól kimutatható (SŐREG et al. 2001). 

Feltehetően e zóna működése eredményezte a Seregélyes–Észak és Zichyújfalu–Kelet 

közötti területen található Ny–K irányú töréseket is. A Balaton-vonal működéséhez 

kapcsolhatók a Martonvásártól délre, egymással párhuzamosan futó, K–Ny-i irányú, meredek 

normálvetők is (BONCZ et al. 2013). 

A területen a tektonikai elemek közül jelentős még a Kajászói normálvető, amely a déli 

részén ágakra bomlik. Kialakulása az oligocén elejére tehető. Pusztaszabolcs és Sziget-

szentmárton között egy riftes, aszimmetrikus árkot alakított ki. A Kajászói-vetővel 

párhuzamosan keleti dőlésű vetősorozat jelenik meg (BONCZ et al. 2001). 

A kora-miocénben a Balaton-vonal zónájában egy balos oldalelmozdulás következtében 

többlépcsős, tenziós-oldaleltolódásos rendszer alakult ki. A zónától É–ÉNy-ra, az oldal-

elmozdulás húzásos oldalán, harántvetők mentén kibillent gerincsorok helyezkednek el. A 

levetett oldalakon a paleogén üledékek igen nagy mélységben találhatók. A Balaton-vonaltól 
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D–DK-re az oldalelmozdulás kompressziós hatásai kimutathatók: a korábban kialakult gyűrt 

szerkezeteket pikkelyek, feltolódások formájában kisebb-nagyobb mértékben módosítják 

(BONCZ et al. 2013). 

A késő-miocénben nyomásos, illetve oldalirányú elmozdulásból származó húzásos zónák 

alakultak ki. Ezek egyrészt feltorlódáshoz, másrészt a közbezárt medenceterületek dilatatív 

beszakadásához vezettek. Ilyen mély extenziós árkot fognak közre a Ráckeve mellett húzódó 

Makád–Észak, Makád, Kulcs–Észak elnevezésű törések is, amely árok üledékeiben a máig 

tartó kompresszió kis amplitúdójú boltozatokat hozott létre (BONCZ et al. 2013). 

 

1.2.2.2. Neotektonika és vetősűrűség szeizmikus értelmezés alapján 

Egy adott terület földtani felépítését és tektonikáját szeizmikus értelmezés alapján vizs-

gálhatjuk, mely módszer a szénhidrogén-kutatásban alapvető. A különböző 2D-s vagy 3D-s 

szeizmikus szelvények áttekinthetőbb képet nyújthatnak a vizsgált területünkről, kiegészítve 

az egyes fúrások kőzetanyagával. A különböző szelvények minőségét nagyban befolyásolják 

a mérési körülmények, a mérés során kialakult jel-zaj arány és a feldolgozás folyamata. Az 

Ercsi vizsgálati területen, az MFGI rendelkezésére álló szelvényei közül három, a 14. ábra 

fekete vonallal jelölt időszelvényt (Ki–61, DK–3, Ve–27) vizsgáltunk a LandMark 

értelmezőrendszerben (15. ábra, 16. ábra és 17. ábra). A vizsgálat során nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottunk a terület közepén található Adonyi-medencének, így mindhárom választott 

szelvény érinti és/vagy átszeli azt. A szelvényeken azonosítani próbáltuk a főbb nagyszerke-

zeti mozgásokat, mind a prekainozoos, mind a neogén szerkezetalakulásokat, illetve a 

medence környezetét felépítő különböző korú képződményeket. Az időszelvények értelme-

zését csak a kijelölt terület határán belül végeztük el. 

 

 
14. ábra. A vizsgált terület prekainozoos aljzatának mélységtérképe a rajta elhelyezkedő szeizmikus 

szelvényekkel, feketével jelölve a három értelmezett szelvény (DK–3, KI–61, VE-27) 

 

Az értelmezés során kijelöltük a prekainozoos felszínt (lila), a paleogén (zöld) és a miocén 

(narancs) rétegek határát, illetve a pannóniai és annál fiatalabb képződményeket (sárga). A 

kainozoos üledékek a területen, főként a medencében nagy mélységig követhetőek. A 
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prekainozoos aljzatfelszín kijelölése a medence mélyebb részeinél már bizonytalanságot 

mutat. Mindhárom szelvényen jól látható, hogy a terület tektonikailag erősen igénybevett, 

mind a medence peremén, mind a környező területeken jól azonosíthatók a különböző 

szerkezeti mozgások (vetők piros színnel jelölve). A különböző szinrift és posztrift tektonikai 

elemek erősen deformálták a prekainozoos felszínt, és ezek a szerkezetmozgások meggyűrték 

a rátelepült eocén és oligocén rétegeket is. A felújult vetők a fiatalabb üledékekben is 

követhetők, és látható, hogy a pannóniai vagy annál fiatalabb szerkezeti mozgások alakították 

ki a szelvényen értelmezett medence mélyebb szintjeit. 

 

 
 

15. ábra. Az É−D-i irányultságú KI−61 időszelvény értelmezése LandMark értelmezőrendszerben 
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16. ábra. Az ÉNy−DK irányultságú DK−3 időszelvény értelmezése LandMark értelmezőrendszerben 

 

 
 

17. ábra. A DNy−ÉK irányultságú VE−27 időszelvény értelmezése LandMark értelmezőrendszerben 
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1.2.2.3. A terület aljzatképződményeinek litosztratigráfiája 

Ebben az alfejezetben a vizsgálati terület aljzatának kőzetrétegtanát (formációkat) 

tárgyaljuk. A pkainozoos aljzatot felépítő képződmények tárgyalásánál alapvetően HAAS et al. 

2010 térképére (18. ábra) és a területre eső kutatási zárójelentésekre (BONCZ et al. 2013; 

BONCZ et al. 2001; SŐREG et al. 2002; KISS et al. 1999) támaszkodunk, kiegészítve azt a fúrási 

rétegsorok adataiból leszűrhető megállapításokkal.  

A vizsgálati terület a Paleogén-medence nyugati részén helyezkedik el. Prekainozoos 

aljzata három egységet érint: a Dunántúli-középhegységi-egység paleozoikumát és mezo-

zoikumát; a Közép-Dunántúli-egység paleozoos és mezozoos képződményeit; valamint a 

Mecseki-egység variszkuszi kristályos kőzeteit. A három egységet eltérő fejlődéstörténetük és 

ismertségük miatt külön-külön tárgyaljuk. 

 

 
18. ábra. A vizsgálati terület prekainozoos földtani térképe az aljzat mélységének izovonalaival, mB  

(kivágat: HAAS et al. 2010) 

 

A Dunántúli-középhegységi-egységhez tartozó kőzetek a Balaton-vonaltól É–ÉNy-ra 

találhatók. Az egység DK-i szegélyén paleozoos granitoid intrúziók sorakoznak – ilyen a 

Velencei Gránit Formáció batolitja és a Gárdonyi Kvarcdiorit Formáció (18. ábra, 52: felső-

karbon–alsó-perm granitoid plutonok) –, melyek alacsony metamorf fokú, ordovíciumi–szilúr 

képződményekbe települnek (18. ábra, 54: variszkuszi kisfokú metamorf ópaleozoos 

képződmények). Az intrúziókat telérek kísérik és kontakmetamorfózis jellemzi őket. A grani-

toid plutonokat hipabisszikus mélységben megszilárdult, közel eutektikus alkatú, S-típusú 

(szedimentek megolvadásából származó), biotitos ortoklász-gránit alkotja, amelyben aplit, 

kisméretű pegmatitok, intrúziós mikrogránit, szegély fáciesű és teléres megjelenésű mikro-

gránit, valamint teléres gránitporfír változatai is előfordulnak. Radiometrikus koradataik 280–

320 millió év közöttiek. 
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Déli irányban tektonikusan érintkeznek felső-paleozoos–alsó-mezozoos sekélytengeri kép-

ződményekkel: a Dinnyési Dolomit Formáció felső-perm sekélytengeri, lagunáris kifejlődésű 

karbonátjával (általában sötétszürke, szürke, afanitos vagy finom–aprókristályos, néhol bitu-

menes, vastagpados, jól rétegzett dolomit, dolomitos mészkő, helyenként márga és aleurolit, 

ritkábban finomszemcséjű homokkő-betelepülésekkel), melyet a dinnyési, gárdonyi és az 

alcsútdobozi fúrások tártak fel. A Dinnyési Dolomit laterálisan összefogazódik a Tabajdi 

Anhidrit Formáció evaporitos összletével (18. ábra, 50: felső-permi sekélytengeri karbonátos 

és evaporitos összlet); valamint az Alcsútdobozi Mészkő Formáció alsó-triász képződmé-

nyeivel (18. ábra, 47: alsó-triász sekélytengeri finom sziliciklasztos és karbonátos összlet). 

Az egységben a felső-perm rétegsorra üledékfolytonossággal települnek a Tethys transz-

gresszióját jelző alsó-triász képződmények: aleurolit, márga, mészmárga, finomszemcsés 

homokkő, dolomit, mészkő sűrű váltakozása (sziliciklasztos–karbonátos rámpa). A területtől 

kicsit északra, a Vértes déli előterében a felső-perm márgás, mészköves lagúna kifejlődése 

folytatódott (Alcsútdobozi Mészkő Formáció és Arácsi Márga Formáció). 

Az alsó-triász végére lecsökkent a behordott terrigén anyag aránya és egy tisztán 

karbonátos rámpa alakult ki, melynek nagy kiterjedésű lagúnáiban szindiagenetikus, sejtes 

dolomit (Aszófői Dolomit Formáció), majd bitumenes, márgás mészkő, pados mészkő 

(Iszkahegyi Mészkő Formáció) képződött. A lagúnák feltöltődésével jól szellőzött, sekély 

platform alakult ki, melyen cukorszövetű dolomit képződött (Megyehegyi Dolomit 

Formáció). 

A platform az anisusi emelet végén blokkos tagolódásnak indult, melynek hatására eltérő 

fácieskép alakult ki. A fennmaradó platformtöredékeken folytatódott tovább a karbonátos 

üledékképződés (Budaörsi Dolomit Formáció). A formációt pados, vastagpados, világos-

szürke, bioklasztos, dasycladaceás dolomit alkotja. A Tököl–1 fúrás 1482 m mélyen érte el a 

formáció cukorszövetű, „diploporás dolomitját”, a Seregélyes–1-es 932 m vastagságban 

harántolta, a Ráckeve–1-es pedig 2544 m mélyen érte el és nem jutott ki belőle. Mindeközben 

a pelágikus medencében kovás mészkő és radiolarit keletkezett, valamint egy intermedier 

vulkanizmushoz kapcsolódó kőzetek képződtek (Buchensteini Formáció). A Seregélyes–1 

fúrás a Buchensteini Formációban ért véget, amely kristálytufa, bentonit, bitumenes dolomit 

és kovás mészkő váltakozásából áll. Seregélyestől DK-re alpi, esetleg dinári típusú karni, 

nori, rhaeti korú karbonátos, pelites képződmények feltételezhetők. 

A karni emelet elején a feltételezhető klímaváltozás, valamint a tektonikai mozgások 

felerősödésének hatására megnőtt a medencébe szállított terrigén anyag mennyisége, mely a 

medencét fokozatosan feltöltötte. A beszállított, magas szerves anyag tartalmú hordalék 

hatására gyakran oxigénhiányos környezet alakult ki, melyben márgás üledékek rakódtak le 

(Veszprémi Márga Formáció). A kiemelt helyeken a platform tovább fejlődött. 

A karni emelet végére a medence feltöltődött. A kiegyenlített térszínen, lagúna környe-

zetben lerakódó karbonátos üledékek rendszeresen szárazra kerültek és dolomitosodtak 

(Fődolomit Formáció). Nagy területen egységes fácieskép alakult ki: vastagpados, tömör, 

finom- és aprókristályos, cukorszövetű dolomit jellemző, melyet szinte teljes egészében tiszta 

dolomit alkot, csupán elvétve találhatók benne agyagos-márgás, vékony közbetelepülések. A 

jellemzően lofer-ciklusos rétegsor túlnyomó részét pados–vastagpados C tagok és 

alárendeltebben intertidális B tagok váltakozása alkotja. Ezt követően a kiegyenlített térszín 

újra blokkosodni kezdett, kisebb belső medencékre tagolódott. Esetleges klímaváltozás 

hatására a dolomitosodás megszűnt és agyagos, meszes átmeneti üledékek rakódtak le a nagy 

vastagságú Fődolomitra. Végül a Dachsteini Mészkő Formáció sekélytengeri karbonát 

platformja alakult ki, amelyen uralkodóan világosszürke színű, lofer-ciklusos mészkő 

képződött. 
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A terület a késő-krétában szárazulat lehetett, aminek hatására a jura és az alsó-kréta 

kőzetek nagy része lepusztult. Valószínűleg késő-kréta korúak a Budakeszi Pikrit Formációba 

sorolt lamprofír dyke-ok, alkáli bázisos és ultrabázisos telérek. 

A Közép-dunántúli-egység aljzata nagyon erősen tektonizált, paleozoos képződmények 

csak elszórtan ismertek. Alsó-permnél idősebb képződmények a területről nem ismertek, de 

bükki és dinári analógiák alapján feltételezhető, hogy itt is a késő-karbon korú tengeri 

molassz képződését követően a Trogkofeli Formáció alsó-perm agyagpalás–homokköves, 

dolomit-közbetelepüléses összlete keletkezett (18. ábra, 61: permi sekélytengeri sziliciklasz-

tos és karbonátos összlet). A késő-permben agyagkő, dolomitmárga, gipsz és anhidrit 

képződtek part menti és hyperszalin környezetben. A paleozoos üledékciklus végén a Szent-

léleki Formáció arid klímaviszonyok között, szárazföldi–folyóvízi–sekélytengeri környezet-

ben leülepedett, homokkő, aleurolit, agyagkő, gipsz–anhidrit, algás–foraminiferás mészkő 

üledékei rakódtak le. 

A variszkuszi ciklus végét sekélytengeri és lagúna fáciesű karbonátos, elsősorban dolo-

mitos képződmények jellemzik (Tabi Dolomit Formáció). A Tab–1 fúrás breccsás dolomitot 

és aleurolitos márgát tárt fel, amely valószínűleg az átmenetet jelzi a Dinnyési Dolomit és 

feltételezhetően a Nagyvisnyói Mészkő felé.  

A Közép-dunántúli-egységben a triász képződmények nagy területen elterjedtek (18. ábra, 

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

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

karbonátösszlet képződményei valószínűsíthetők. A késő-permtől az anisusi emeletig folya-

matos üledékképződés zajlott platform környezetben (uralkodóan dolomit jellemző). Ezt 

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

egységet lehet elkülöníteni: 

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

— középső-triász riftesedés, melynek eredményeként bázisos és intermedier vulkanitok 

települnek pelágikus mészkőbe, 

— a ladinban savanyú vulkáni tevékenységhez kötött törmelékes üledékképződés szakí-

totta meg a platformképződést, 

— ladin–karni disztális fáciesű mészkövekre bizonytalan rétegtani helyzetű, medence fáci-

esű jura képződmények települtek bázisos vulkanitokkal. 

Az egység DNy-i részét ladin–karni korszakból származó áthalmozott karbonátos összletek 

borítják, közbetelepült középső- és felső-jura radiolarit és radioláriás mészkőrétegekkel tar-

kítva. Kréta képződmények a területről nem ismertek. 

A Mecseki-egység aljzatát variszkuszi korú, kristályos kőzetek alkotják (18. ábra, 24: 

variszkuszi kristályos kőzetek tagolás nélkül). A vizsgálati területtől keletre triász korú, 

sekélytengeri kifejlődésű, törmelékes és karbonátos, zárt lagúnában lerakódott üledékes 

kőzetek ismertek. 
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1.2.2.4. A terület kainozoos képződményei 

Az Ercsi vizsgálati terület nagy része a Kárpát-medence szerkezeti felépítését meghatá-

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

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

rift) üledékek elterjedését, milyenségét és deformáltságát erősen meghatározzák. 

A vizsgálati terület prerift képződményei már a késő-paleogénben meginduló (PALOTAI, 

CSONTOS 2010) és a szinrift fázisban (a miocén során) egymás mellé kerülő ALCAPA- és 

Tisia-terrének (ROYDEN, HORVÁTH 1988; FODOR et al. 1999) szerkezetfejlődésének 

következtében erősen deformáltak. Az esetenként jelentős mértékű szerkezeti mozgás miatt, a 

Közép-magyarországi nyírási zóna mentén található paleogén képződmények gyakran 

területenként egymástól eltérő vastagságú és kifejlődésű, allochton rétegsorokkal jelle-

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

kainozoos aljzattal együtt részben fel-, részben egymásra tolódtak. A prerift képződmények 

jelentősége mind a szénhidrogén anyakőzetek, mind a szerkezeti és rétegtani csapdák 

tekintetében kiemelt. 

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

területen egy felnyíló medence sekélytengeri, valamint annak heteropikus fácieseit képviselő 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

képződményeit (JUHÁSZ 1992, UHRIN 2010). A jellemző fáciesátmentek és azok jellegzetes 

egymásra épülése a vizsgálati területen is megtalálható, a peremeken heteropikus mocsári 

képződményeket tartalmazva. A pannóniai képződmények a posztpannóniai kiemelkedés 

hatására magasan, vékony negyedidőszaki folyóvízi és eolikus rétegsorok alatt helyezkednek 

el. 

A terület kainozoos képződményeit egy sekély (500–600 m) szelvényen (19. ábra, 20. 

ábra) és négy részletesen feldolgozott mélyfúrás (Tököl–1, Ráckeve–1, Seregélyes–1, Rác-

almás–2) adatain keresztül mutatjuk be, ugyanakkor a teljes földtani kép kialakításához 

kiemelten kezeltük a területre eső, 1000 m-nél mélyebb fúrásokat is (7. ábra). 
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19. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső földtani szelvény nyomvonala 
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20. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső földtani szelvény 
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Paleogén képződmények 

A paleogén kezdetén folytatódott a mezozoikum végére jellemző szárazföldi időszak, mely 

jelentős lepusztuláshoz vezetett. A középső-eocénben bekövetkező tengerelöntés hatására 

alakultak ki a nagy területre jellemző, diszkordáns településű flis üledékek. Az eocénben átla-

gosan 5–700 m vastagságú, de helyenként akár az 1000 m vastagságot is elérő üledék rakódott 

le. A vizsgálati terület legidősebb eocén képződménye a foltszerű elterjedésű Kosdi Formáció, 

amely a középső-eocén végén ülepedett le, szárazföldi, mocsári-folyóvízi környezetben. 

Tufacsíkos, tarka agyagos, bauxitos, karbonátos törmelékes összlet, felső részén molluszkás 

márga-, édesvízi mészkő- és kőszén-betelepülésekkel. 

A Zala-medence felől fokozatosan benyomuló tengerág a középső-eocén végére, a késő-

eocén kezdetére elérte a Duna vonalát, sekélytengeri, faunában gazdag, üledékes kőzeteket 

hozva létre. Legelterjedtebb üledéke a Szőci Mészkő Formáció nummuliteszes–discocyc-

linás–lithothamniumos sekélytengeri mészköve, melyet a régebbi irodalom „főnummuliteszes 

mészkő”-nek is nevez. 

A tenger további fokozatos mélyülésével, de még mindig sekélytengeri környezetben 

rakódott le a Szépvölgyi Mészkő Formáció, melynek mészkő, illetve mészmárga rétegei 

ugyancsak kőzetalkotó mennyiségben tartalmaznak nummulites, discocyclina, miliolina és 

vörösalga maradványokat. 

A tengeri üledékek képződésével egy időben, a Velencei-hegység környezetében, a tek-

tonikai mozgások felújulásához köthető vulkáni működés anyagai jelentek meg: több 

ciklusban keletkezett láva, piroklasztikum, tufás összletek bontott, agyagosodott termékei, 

szubvulkáni kőzettestek (Nadapi Andezit Formáció). A Velencei-tótól délre mágneses 

mérésekkel több helyen is kimutathatók a vulkanitok, a tótól északra a Kápolnányék–2-es 

fúrás több mint 1000 m vastag rétegvulkáni összletet tárt fel. A rétegvulkáni összletbe 

középső–felső-eocén fosszíliákat tartalmazó üledékek települnek. 

A vízmélység további növekedésével párhuzamosan, már a késő-eocénben megkezdődött a 

normál sós vízi, szilánkos törésű, agyagos, márgás kifejlődésű Budai Márga Formáció kép-

ződése, amely az oligocénbe is áthúzódott. Kezdetben márga, mészmárga, később agyag-

márga és tufit rakódott le. 

A Budai Márgából fokozatos fácies és litológiai átmenetekkel fejlődnek ki a Tardi Agyag 

Formáció párhuzamos, lemezes rétegzésű, anoxikus, agyagos, aleurolitos, márgás rétegei. A 

formáció alsó része enyhén mikrorétegzett, vagy rétegzetlen agyagmárga-, agyagrétegekből 

áll. Felső része sötétszürke, fekete, lemezes, magas szervesanyag-, és pirittartalmú agyag. A 

két tagozat határán gyakran andezittufa-tufit, valamint tufitos homokkő betelepülései jelent-

keznek. Turbidit jellegű, homokos betelepüléseket is tartalmaz. A legfontosabb szénhidrogén-

anyakőzetként meghatározható medenceképződmény előfordulási mélysége (talp és tető) Ny-

ról K-felé, a felszíntől a tengerszint alatti –2800 m mélységig nő (21. ábra, 22. ábra). 
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21. ábra. A Tardi Agyag Formáció talpának tengerszinthez viszonyított mélységtérképe (szerkesztette: Kercsmár 

Zs., Uhrin A.) a Magyar paleogén medence területén, az Ercsi vizsgálati terület határával 

 

 
22. ábra. A Tardi Agyag Formáció vastagságviszonyai (szerkesztette: Kercsmár Zs., Uhrin A.) a Magyar 

paleogén medence területén, az Ercsi vizsgálati terület határával 

 



Ercsi. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

56 

A Tardi Agyag fedőjét az egykori vízmélységtől és a parttól való távolság függvényében a 

Kiscelli Agyag Formáció, vagy a Hárshegyi Homokkő Formáció alkotja. A Kiscelli Agyag 

normál sós vízi, medence fáciesű, sekélybatiális kifejlődésű, az üledékképződési ciklus maxi-

mális elöntési szakaszához tartozó, bioturbált, gazdag mikrofaunát és szegény makrofaunát 

tartalmazó, világosszürke agyag és finomhomokkő rétegekből álló képződmény. A formá-

cióban tufa- és tufit-betelepülések fordulnak elő az Ercsi terület keleti folytatásában található 

Bugyi és Sári térségében. A Hárshegyi Homokkő normál sós vízi, litorális-sekélyszublitorális 

kifejlődésű, melyben a homokkő a partszegély dőlésétől függően meredek, illetve síkparti 

fáciesre osztható. Kifejlődése a konglomerátumtól a pelites összetételig széles skálán változik.  

A késő-oligocénre a vízszint csökkenése volt jellemző, nagy kiterjedésű síkparti környezet 

alakult ki. Ebben a környezetben rakódott le az egri korú, mélyszublitorális–batiális, normál 

sós vízi, féregjáratos Szécsényi Slír Fomáció, amely felső részében még faunagazdag, finom-

homokos, agyagos aleurolit, agyagmárga, agyag. A medenceperemi részeken durva- és finom-

szemcsés homokkő képződött alurolit-betelepüléssel (Törökbálinti Homokkő Formáció), 

melynek magasabb szintjében csökkent sós vízi és lagunáris viszonyok alakultak ki, jelentős 

molluszkafaunával. A partszegélyen a Mányi Formáció csökkent sós vízi, sekély lagunáris 

üledékei halmozódtak fel, helyenként édes- és normál sós vízi betelepülésekkel, mellyel 

párhuzamosan folyóvízi kavicsos üledékek rakódtak le az erózióbázishoz közel. 

Az oligocén végére a partközeli állapot vált uralkodóvá.  

 

Neogén képződmények 

Az kora-miocén elején még tengeri környezetben rakódtak le a Szécsényi Slír Formáció 

finomhomokos, agyagos, aleuritos rétegei, valamint a peremeken a Budafoki Homokkő 

Formáció 100 m vastag, homok, homokkő, tufacsíkos konglomerátum, kavicsos homokkő 

rétegsora, amely Fót és Cinkota felől a Tétényi-fennsíkon húzódik át, és a sóskúti, valamint a 

váli fúrások is feltárják. 

Ezután a Paleogén-medence feltöltődése felgyorsult: az eggenburgi emelet végére a 

folyóvízi környezet vált uralkodóvá. Ekkor keletkezett a Csatkai Formáció is, melynek alsó, 

egri emeletben keletkezett része összefogazódik még a Mányi Formációval, míg felső 

részének kora valószínűleg eggenburgi–ottnangi. 

Az ottnangi emelet végéig riolitos–dácitos vulkanizmus zajlott (úgynevezett „alsó 

riolittufa”), amely a vizsgálati terület DK-i peremén egy DNy–ÉK-i sáv mentén figyelhető 

meg (Gyulakeszi Riolittufa Formáció). 

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

és badeni emeletekben sekélytengeri és félsós vízi körülmények között folytatódott az 

üledékképződés. Körülbelül 17 millió évvel ezelőtt egy újabb, majdnem az egész országra ki-

terjedő savanyú piroklasztit szórás zajlott, melynek anyagát „középső riolittufának” nevezzük. 

Képződményei 2–50 m vastagságban, szinte minden kifejlődési területen és fáciesben 

megtalálhatók. 

A badeni emelet elején DNy felől megismétlődött a tengerelöntés. A legnagyobb víz-

mélység, körülbelül 400 méter, a Bádeni Agyag Formáció lerakódásának idején volt. Ebben 

az időszakban, Tököl környékén aleurolitos homokkövek képződtek. A partközeli törmelékes, 

karbonátos üledékek néhol üledékhiánnyal, túlterjedő módon települnek az alaphegység 

szegélyén.  

A földközi-tengeri kapcsolat a középső-miocén végén szűnt meg a szárazföld regionális 

kiemelkedése és a tenger visszahúzódása következtében. A Kárpát-medence térségében ekkor 

egy sókrízis zajlott le, melynek sókőzeteit (Budajenői Formáció) a Ráckeve–1 (közel 350 m 

vastagságban) és Ráckeve–Ny–1 (1000 méter vastagságban) fúrások tárják fel. Ezek 

feltehetően az erdélyi, dél-lengyelországi, kelet-szlovákiai és kárpátaljai só formációk 

analógiái. A regresszión kívül az éghajlati változáshoz is köthető sókrízis során lagunáris 
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környezetben evaporitok, alginitek, diatomaföld-telepek képződtek. Az esemény feltehetően a 

középső–késő-badeniben zajlott, de átnyúlhatott a szarmatába is. 

A késő-miocén szarmata emeletében a területen partszegélyhez közeli, brakkvízi üledékek 

rakódtak le (Tinnyei Formáció): molluszkás mészhomokkő, meszes molluszkás homok, mely 

korábban „szarmata durvamészkő” néven szerepelt. A szarmatában zajlott a miocén harmadik 

intenzív vulkáni működése, melynek eredménye a „felső riolittufa” (Galgavölgyi Riolittufa 

Formáció): egy erőteljes kitöréshez kapcsolódó finomszemcsés, biotitos, horzsaköves tufa, 

szárazföldön ignimbrites, vízi környezetben rétegzett, gradált tufit. 

A vékony szarmata rétegsor folyamatosan megy át az alsó-pannóniai üledékekbe: nyugodt, 

lagunáris fáciesű, medenceperemi üledékképződés jellemezte ezt az időszakot. A rétegsort 

elsősorban aleurolitos márga, márga, mészmárga alkotja, néhol karbonátos betelepülésekkel, 

tufás csíkokkal. A kiemelt területeken kavicsos homok, homok települ a szarmatánál idősebb 

rétegekre. 

A pannóniai képződmények korszerű litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai tagolását a 19. 

táblázat, valamint a 23. ábra segítségével foglaltuk össze. 

 

19. táblázat. A neogén kronosztratigráfia főbb változásai 

Hagyományos (nem javasolt) korbeosztás 
Hazai elfogadott korbeosztás 

(1980-as évektől) 

Nemzetközi elfogadott 

korbeosztás 

Fcs*.-ba-

osztás 

kvarter Q               

pliocén Pl 

legfelső-pliocén 

(levantei)  
Pl3 

pannóniai (s. l.) 

felső-pannóniai (Pa2) 

Pl 

 

 
pliocén D

u
n
án
tú
li
 

F
cs

. 

felső-pliocén 

(felső-pannóniai) 
Pl2 

M3 

felső-miocén  

   

alsó-pliocén 
(alsó-pannóniai) 

Pl1 alsó-pannóniai (Pa1) 

P
er

em
ar

-

to
n

i 
F

cs
. 

miocén M 

szarmata M3 
középső-miocén 

szarmata (Ms) 
M2 középső-miocén 

 

tortónai  

M2 

badeni (Mb)  

helvét  

alsó-miocén 

kárpáti (Mk) 

M1 alsó-miocén 

 

ottnangi (Mo)  

burdigáliai 
M1 

eggenburgi (Me)  

akvitániai egri (Mer)  

*Fcs.: formációcsoport. 
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23. ábra. A litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai beosztás a pannóniai képződményekre 

(Korpásné Hódi M., Juhász Gy. szerk. in Gyalog szerk. 1996) 

 

A ráckevei süllyedékbe ÉNy és ÉK felől érkező törmelékes üledék deltalejtő fáciesei a 

peremeken vékonyabb, a medence területen vastagabb rétegsorral jellemezhetők. A körülbelül 

1–2° lejtésű medencelejtőn, illetve deltalejtőn lerakódott formáció képződésében fontos 

szerepet játszottak a zagyárak, amelyek mobilizálódása során homok került a mélyebb meden-

cerészekbe. A pelites üledéket a csuszamlások homokos anyaga szakítja meg, amelyek még a 

lejtőn meg is állnak. Az É-i peremen az 50–150 m vastag homokkő-betelepüléses agyagban 

egy 30 m vastag turbidittest található. Ugyanez a rétegsor a terület középső részén (Ráckeve 

környékén) több 100 m vastag (Algyői Formáció). A területen az Algyői Formáció alkotja a 

hagyományos értelemben vett „alsó-pannóniai”-t, a Peremartoni Formációcsoportot. 

A medenceperemek mentén partközeli környezetben zajlott az üledékképződés. Ennek 

során uralkodóan deltaüledékek rakódtak le. A folyótorkolatoknál csapdázódott, deltafronton, 

deltasíkságon és parti síkságon képződött üledékek a terület középső részén 1000 m vastag 

lignitcsíkos, finom- és középszemcsés homokot, valamint agyagrétegeket tartalmazó 

rétegsorral jellemezhetők (Somlói és Tihanyi, valamint az ezekkel ekvivalens Újfalui 

Formáció). A vastagabb homokrétegek többnyire a deltafronton torkolati zátonyként, illetőleg 

a deltasíkságon a deltaágak mederkitöltéseiként, és azokban képződött övzátonyként rakódtak 

le. Vékonyabb homoktesteket alkothatnak az áradások során kialakult mederáttörések, 

gátszakadások és viharüledékek. A formáció finomabb szemcsés üledékei a deltaágak között, 

mocsári környezetben, ártéren, illetve kisebb öblökben rakódtak le, mint aleurit- és agyag-

rétegek, közbetelepült paleotalaj-szintekkel, valamint lignitrétegekkel. A homokrétegek szá-

ma és vastagsága a rétegsorban lefelé nő. Ugyanez a rétegsor a terület É-i és Ny-i részén 200–

250 m vastag. 

Ezek a képződmények Zagyvai Formációval fogazódnak össze, amely a progradáló delták 

hátterében, folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári környezetben rakódott le. A formáció szürke színű, 

aleurolit–agyagmárga–homokkő sűrű váltakozásából áll, de előfordulnak tarkaagyag, illetve 

lignit-közbetelepülések is. A rendkívül változatos litológiai felépítés attól függően alakul, 

hogy a vizsgált képződmények a folyóvízi síkság mely részén ülepedtek le. Az ártéri 
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üledéksor agyagos–aleuritos, áradási homokleplekkel tagolt rétegsorába vékonyabb–vasta-

gabb homokos mederkitöltések iktatódnak. Attól függően, hogy hol helyezkedett el az itt 

folyó vízfolyások mederöve, előfordulnak nagy vastagságú homokos üledéksorok. Másutt 

azonban csak egy-két vékony homokréteg települ a vastag ártéri üledékek közé. Helyenként 

mocsaras, lápi területek, kisebb tavak tagolták a felszínt. 

A kiemelt és erodált pannóniai rétegsor tetején, a területen általánosan a késő-pannóniai–

pliocén Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció törmelékes képződményei, aleuritos, homokcsíkos, 

tarka agyagos rétegsora települ, helyenként szervesanyag dús, lignites sávokkal. A tavi–

folyóvízi összlet elkülönítése sokszor nehézkes a litológiájában és kifejlődésében hasonló 

Zagyvai Formációtól. Valódi vastagsága a felső részének erodáltsága miatt nem állapítható 

meg. A képződmény teteje, ezáltal a negyedidőszaki rétegsor talpa az É-i részeken 50–60 m-

es felszín alatti mélységben, a terület középső részén 180–190 m-es felszín alatti mélységben 

jelenik meg.  

A Somlói és Tihanyi Formáció, az Újfalui Homokkő Formáció, a Zagyvai Formáció és a 

Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció alkotják a hagyományos értelemben vett „felső-pannóniai” 

formációkat, a Dunántúli Formációcsoportot. 

A pannóniai üledékek összvastagsága a területen 0–1200 m között változik.  

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

nyezetnek köszönhetően nagy volt a lepusztulás. A negyedidőszaki rétegsort főképp peri-

glaciális üledékek alkotják. A késő-pleisztocén idején eolikus homok, tarkaagyag és lösz, az 

interglaciálisokban vályog keletkezett. Jóval kevesebb a folyóvízi homok, a patakok által szál-

lított homok, kavics, tavi agyag, mésziszap, tőzeg. A Sárvíz völgyében futóhomok rakódott le. 

A holocén üledékeket a vizsgálati területen a Duna meder és ártéri, valamint a területet 

ÉNy–DK-i irányban átszelő kisebb vízfolyások üledékei és a szél által áthalmozott finom-

szemcsés törmelékek alkotják. 
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1.3. A terület vízföldtani viszonyai 

A vizsgálati terület vízföldtani viszonyait részben a szénhidrogén-bányászat, részben annak 

lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. A konkrét hasznosítási objektumok 

pontos helyszínének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt most csak a regionális 

vízföldtani viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó hatások ugyancsak regionális 

megközelítést követelnek. 

1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

1.3.1.1.1. Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények holocén és késő-pleisztocén képződményekben, a terület 

Ny-i és középső részein elsősorban eolikus löszös, löszös–homokos, homokos–löszös rétegei-

ben, míg a K-i területeken folyóvízi homokos, kavicsos üledékeiben alakultak ki. A képződ-

mények általános elterjedésűek a területen, a holocén korú folyóvízi homokos, aleuritos 

képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások (legnagyobb vastagságban a Duna, illetve 

kisebb vastagságban a terület kisebb vízfolyásai) mentén jellemzőek. A talajvíz tartó vastag-

ságát néhány méterre, estenként néhány tíz méterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása 

követi a felszíni domborzatot, mélysége 2–5 méterrel a felszín alatt jellemző. A vízfolyások 

völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszín-

hez közeli. Külön ki kell emelni a Duna allúviumát, ahol a talajvíztartó homokos kavics-réte-

gek nagy vízvezető képessége és hidraulikai kapcsolata tette lehetővé az itteni országos 

jelentőségű parti szűrésű vízművek kialakítását. 

 

1.3.1.1.2. Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi ártéri 

üledékek alkotta regionális víztartó, melynek vastagsága néhány 10–100–120 m, mely dél 

felé, illetve a Duna irányában egyre több és nagyobb vastagságú homokos réteggel jellemez-

hető. Az összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízműkútjainak nagy része 

elsősorban a terület rétegsorának felső 100–300 m vastag homokosabb, relatíve sekély 

kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű rétegeken települ. 

Ez szoros kapcsolatban áll az alatta feküt alkotó, késő-pannóniai, alluviális síksági összlet 

egymásra települő és egymásba fogazódó, kiékelődő homokos–agyagos rétegeinek víztartó-

jával (Nagyalföldi+Zagyvai és Újfalui Formációk – Peremartoni Formációcsoport; medence-

peremeken Somlói és Tihanyi Formációk). A formációk egymástól nehezen különíthetőek el, 

a Nagyalföldi Formáció vastagsága is (erodáltsága miatt) csak nehezen adható meg. Az 

egymásra települő és egymásba fogazódó, kiékelődő homokos–agyagos rétegek alkotta 

víztartó összlet vastagsága a területen 200–300 métertől kb. 1000 méterig növekszik, É-i, 

ÉNy-i irányból a terület középső-keleti részén található mélymedence irányában. A leg-

nagyobb vastagságok Ráckevétől Ny-ra figyelhetők meg. 

A Nagyalföldi, Zagyvai és Újfalui Formációban határolhatjuk el a medence porózus üledé-

keiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. Az összlet legalsó, homokosabb 

deltafront üledékei már 30 °C-nál melegebb vizet, azaz hévizet szolgáltathatnak. Az összes 

oldottanyag-tartalom (TDS) a kb. 400 m-es zónánál sekélyebben leginkább 1000 mg/l alatt 

marad (~400–1000 mg/l), míg ennél mélyebben többnyire 1000–1500 mg/l-t meghaladó TDS 

jellemző, amit alátámasztanak a tágabb környezet vízelemzési adatai is. Az alacsony összes 

oldottanyag-tartalmú híg vizek jelenléte kedvező áramlási feltételekre utal az összletben. Az 

„eleinte” CaMgHCO3-os kémiai jelleg a növekvő mélységgel a NaCaMgHCO3-os, majd 
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NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os kémiai jelleg felé tolódik el. A kémiai összetétel területi 

eloszlásban (ÉNy–DK-i irányban) is — a mélységgel történő változó összetételhez — hasonló 

eltérést/eloszlást mutat. A Dunától Ny-ra eső területeken elsősorban CaMgHCO3-os összetétel 

dominál, ÉNy-i, illetve DNy-i irányban a kationok között megjelenik a nátrium is, de még 

mindig inkább a kalcium és magnézium dominál (CaMgNaHCO3) az összetételben. A Csepel-

szigeten már inkább NaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os vizek jellemzőek. A Duna keleti oldalán 

a felső-pannóniai összletben tárolt vizek már inkább NaHCO3-os kémiai összetételűek, de a 

hidrogénkarbonát mellett már megjelenik (megjelenhet) a klorid is. Néhány esetben 

találkozhatunk itt CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os, vagy akár NaCaMgHCO3-os vizekkel 

is, elsősorban az ÉK-i részeken és a vizsgálati terület 5 km-es környezetében. A terület 5 km-

es körzetének É-i határánál, valamint néhány területen belüli kútban előfordulnak szulfátos 

vizek is. Fentebbiek tükrében, a területen a késő-pannóniai korú összletben (Dunántúli Formá-

ciócsoport) egy ÉNy–DK-i irányú, regionális áramlás rajzolódik ki. 

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

feküjét is jelenti. 

A Dunántúli Formációcsoport (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a hidroszta-

tikusnak megfelelőek. 

 

1.3.1.1.3. Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók 

A vizsgálati területen a felső-pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni az 

alsó-pannóniai képződmények turbidit-homokjaiban, a pannóniainál idősebb miocén medence 

fáciesű képződmények homok–homokköves rétegeiben, valamint az oligocén sekélybatiális 

márgás rétegsor homokos, homokköves közbetelepüléseiben. 

A vizsgálati területen a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) képződményei 

(esetlegesen Endrődi, de leginkább Algyői Formációk) É–D-i irányban kivastagodást 

mutatnak: mintegy 50–100–400 méteres vastagságban jelennek meg, ugyanakkor akár 1000 

méteres vastagságot is elérnek a Ráckevétől Ny-ra található mélymedence területén. Az össz-

leten belül — tekintve a terület medenceperemi helyzetét — jelentősebb vastagságú turbidites 

összlet nem jelenik meg, ugyanakkor a finomszemcsés üledékekbe (Algyői Formáció) tele-

pülő turbidithomok rétegekben lokális vízadókkal, rezervoárokkal kell számolni. A Pere-

martoni Formációcsoport bázisán esetlegesen található kavicsbetelepülésekben szintén 

találhatunk víztartókat. Báziskonglomerátumról a területen pontosabb információik nem 

állnak rendelkezésre. Hévíztermelés szempontjából a vizsgált területen és környezetében e 

képződményeket mindezidáig nem vették számításba a Dunántúli Formációcsoport (régi 

felső-pannóniai) vízadók jóval kedvezőbb adottságai, valamint ezen alsó-pannóniai 

képződmények kisebb vastagsága, finomabb szemcsés összetétele és alacsony vízvezető-

képessége miatt. 

Vízkémiai elemzés az összletből a vizsgálati területen nem, de annak 5 km-es környeze-

tében (Bugyi térsége) is csupán egy fúrásból áll rendelkezésre: az összes oldottanyag-tartalom 

itt alig éri el az 1300 mg/l-t, a kémiai jelleg NaCl-os. A minta az összlet legfelső, az Újfalui 

Formációhoz közeli részéről származik, így nagy valószínűséggel ez a jobb hidraulikai 

kapcsolat tükröződik az elemzésben. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy általában ennél 

magasabb sótartalmak jellemzőek a Dunántúli Formációcsoport homokosabb kifejlődéseire, 

mely e homokkőtestek rosszabb térbeli kapcsolatára, egymástól való elzártságára utal. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a vizsgálati területen található, kora-

pannóniainál idősebb miocén, elsősorban badeni és szarmata üledékekben, amennyiben a 

törmelékes sorozat durvább törmelékes konglomerátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel 

is rendelkezik (Kozárdi, Tinnyei Formáció). A vizsgálati terület egyes részein a miocén korú 

képződmények összvastagsága elérheti, vagy meg is haladhatja az 1000–1500 métert is. A 
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kevés, leginkább a területhatáron kívül eső adat alapján e miocén képződmények vizeinek 

összetétele széles tartományban változik. A területen a TDS leginkább 550–600 mg/l között 

alakul — néhány (400 és 900 mg/l) kivétellel —, melyhez CaMgHCO3-os, CaMgHCO3SO4-

os, illetve CaMgNaHCO3-os kémiai jelleg párosul. Érd és Székesfehérvár térségében egyes 

esetekben ennél magasabb TDS-ek is előfordulnak hasonló, illetve NaHCO3Cl-os vizekkel is 

találkozhatunk. Érd térségében egyes esetekben a vizek magasabb szulfáttartalommal 

rendelkeznek. Egy vízelemzés származik továbbá a Tari Dácittufa rétegeiből a Rácalmás Ks–

2 jelű fúrásból, mely jelentős, mintegy 14 500 mg/l TDS-t és NaHCO3-os kémiai jelleget 

mutat, mely elzárt rendszerre utal. 

Egy-egy vízelemzés származik eocén, illetve oligocén rétegekből, melyekben 2280–2920 

mg/l körüli összes oldottanyag-tartalom NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os kémiai jelleggel párosul, 

esetenként magasabb szulfáttartalommal. 

Mint szénhidrogén-tároló kőzetek, a fentebb említett képződmények a területen számításba 

veendőek. A keletkezett szénhidrogének több helyen csapdázódhatnak a területen: 

1. a prekainozoos korú aljzat repedezett, mállott töredezett zónáiban, 

2. a mezozoos–paleozoos képződmények repedezett, másodlagos porozitással rendelkező 

zónáiban, 

3. az aljzat és a rá diszkordanciával települő üledékes rétegek érintkezési zónájában, 

4 a prepannóniai miocén korú karbonátos, törmelékes üledékes képződményekben, 

5. az alsó-pannóniai rétegsor alsó részein található homokos-homokköves rétegeiben. 

 

A terület 5 km-es körzetében a Peremartoni Formációcsoport képződményei Bugyi–Dabas 

térségében enyhén túlnyomásosak lehetnek, mely túlnyomás a terület hasznosítását befo-

lyásolhatja. 

 

1.3.1.1.4. Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen elő-

forduló prepannóniai miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepüléseit 

(Lajtai Mészkő Formáció, Kozárdi Formáció). Ugyanakkor ezek a képződmények csak ritkán 

települnek közvetlenül az aljzaton, így nem képeznek egy hidraulikai rendszert a repedezett 

alaphegységi zónákkal. 

A képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek másodlagos 

porozitásuk révén, így számítani lehet akár szénhidrogének megjelenésére is. A létesítmények 

telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. A mélyebben elhelyezkedő miocén–paleo-

gén rétegek a területen, a mély medence irányában túlnyomásosak lehetnek és feltételezhető-

en sós/fosszilis vizet tartalmaznak (melyről nem áll rendelkezésre vízminőségi adat). 

 

1.3.1.1.5. Regionális vízzáró egységek 

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

Formációcsoport), pannóniainál idősebb miocén, oligocén és eocén korú regionális/lokális 

elterjedésű vízzáró képződmény is elkülöníthető, melyek döntően finomszemcsés, agyagos, 

aleuritos kifejlődésűek, és bennük a homokkőlencsék, -betelepülések részaránya alacsony. 

A kora-pannóniai korú üledékek alatt a területen a pannóniainál idősebb miocén, medence 

fáciesű üledékek elterjedése általános egészen az eocénig. Ezeket az üledékeket döntő részben 

aleurit, agyagmárga, agyag építi fel. Az Algyői Formáció képződményei mind hidraulikailag, 

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

méter, ugyanakkor, a Ráckeve és Adony között található árok területén ennél jóval nagyobb 

(akár több száz méteres) vastagságot is elérhetnek, de erről pontos információk nem állnak 

rendelkezésre. 
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A rétegsorok ÉNy–DK-i, illetve Ny–K-i irányban jól nyomozhatók, de eltérő vastagsággal 

rendelkeznek a szerkezeti vonalaknak megfelelően. Regionális, illetve helyenként (az 

elvékonyodás következtében) lokális vízzáró képződménynek tekinthető a területen a pre-

pannóniai miocén korú Szilágyi Agyagmárga, Tardi Agyag Formáció finomszemcsés 

üledékei, illetve a felső-eocén–oligocén Budai Márga Formáció márgás, nem karsztosodott 

képződményei is. 

Itt kell megemlíteni, hogy a Tardi Agyag szénhidrogén anyakőzet lehet, míg más oligocén 

korú medence fáciesű üledékek is (pl. Kiscelli Agyag) összetételük (aleuritos agyagmárga) 

révén inkább kisebb mennyiségben generálhatnak szénhidrogéneket. 

A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és az alsó–középső-miocén összletek 

várhatóan a mélymedence területén túlnyomással rendelkezhetnek, így a létesítmények telepí-

tésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 

 

1.3.1.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységi vízföldtani rezervoárokat a vizsgálati területen középső–felső-triász 

platform és medence fáciesű karbonátos képződmények (Táskai, Somi, Igali Formációk, 

Budaörsi Dolomit) jelentik ott, ahol hosszabb ideig felszíni hatásnak, mállásnak és karsztoso-

dásnak voltak kitéve. Az esetlegesen az aljzatra települő eocén korú Szépvölgyi Mészkő 

Formáció képződményei ott jelentősek, ahol egységes hidraulikai rendszert alkotnak az aljzat 

karbonátjaival. 

Az aljzat mélysége jellemzően –500 – –2500 mBf mélységben található, míg az Adony és 

Ráckeve közötti területen egy árok található, mely legmélyebb részein elérheti a –5500 mBf 

mélységet is. 

Alaphegységi rezervoárként tehát egyrészt a karbonátos formációk azon részei jöhetnek 

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

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

vastagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedéstérrel, valamint permeabilitással 

számolni. Emellett a tektonikai hatások következtében kialakult repedezett, de mállással nem 

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

más célú hasznosítások, pl. geotermikus, széndioxid (CO2)-tárolási szempontból. A regionális 

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

vetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi 

rezervoár-részekkel. 

Mezozoos karbonátos képződményekben tárolt vizekből származó vízkémiai elemzés csak 

kis számban található a vizsgálati területen és annak 5 km-e környezetében (Velence, 

Gárdony, Seregélyes). A szabadbattyáni termál karsztvíztest, főleg triász korú képződmé-

nyekből származó elemzések mintegy 2200–3000 mg/l-es összes oldottanyag-tartalmú és 

NaCaMgHCO3SO4Cl-os víz előfordulását jelzi. 

Az Aba–39 jelű fúrás perm korú képződményéből származó egy vízminta, hasonló, kb. 

2500 mg/l TDS-ű, NaHCO3ClSO4-os. Annak ellenére, hogy nincs közvetlen felszíni utánpót-

lódási területük és nincs forrásos megcsapolásuk, alacsony összes oldottanyag-tartalmúak. Ez 

és, jellegzetes, nagy területen egységes, de a fedőképződményektől és a szomszédos alap-

hegységi részektől eltérő vízkémiai karakter, intenzívebb áramlási rendszert feltételez a 

termálkarsztos térrészben. Miután a rendszerre emellett K-en pozitív és Ny-on negatív hőmér-

sékleti anomália jelentkezik, az egységes és különleges kémiai karakter kialakításában fel kell 

tételezni egy olyan nagyméretű konvekciót, mely a különböző víztípusokat folyamatosan 

összekeveri, és ezenközben további víz-kőzet kölcsönhatások során tovább alakítja. Ugyan-

akkor ki kell emelni, hogy a terület középső részén, közel É–D-i irányban húzódó szerkezeti 

vonal elválasztja a tőle Ny-ra eső, alacsonyabb sótartalmú vizeket tartalmazó középső–késő-
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triász korú összletet, a tőle K-re található, ugyanilyen korú képződmények alkotta, de már 

magasabb sótartalmú vizeket tartalmazó aljzati víztartóktól (hasonló képződmény Nagykáta 

térségében: 27 300–28 900 mg/l sótartalmú és NaCl-os jellegű víz). A vizsgálati terület 5 km-

es körzetében, Székesfehérvár térségében a karbon gránitból is származik adat. Itt 

CaMgHCO3-os kémiai jelleg 1000 mg/l TDS-sel párosul jól mutatva a repedezett gránitban 

tapasztalt intenzív áramlást. 

A terület északi részén a Tököl–1 fúrás körzetében megismert 120 °C körüli termálvíz már 

feltehetőleg a budai termálforrások vízgyűjtőjéhez tartozik, a Budapest környéki termálkarszt-

rendszer részét képezi. 

A területen tehát három termálkarszt is található: É-on a Budai-hegységben beszivárgó 

vizekből táplálkozó és a Gellérthegyi forráscsoportok megcsapolásain távozó nyitott termál-

karsztrendszer, DNy-on a fedőrétegeken korlátozottan utánpótlódó, de jelentős konvekciós 

áramlásokkal rendelkező, félig zárt Szabadbattyányi termálkarszt, és K-en, az Adonyi 

mélymedence aljzatát alkotó, fosszilis sós vizeket tartalmazó zárt termálkarszt. Az aljzat 

képződményeinek hidrogeológiai viszonyai nemcsak a tárolt vizek minőségében és áram-

lásában játszanak szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és 

csapdázódásában is. 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. 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 

térképezések során megismert, döntően homokos, löszös talajképző üledékek alapján az évi 

csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló homo-

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

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

számolni. 

 

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

karszt- és repedésvizeiből) 

A pannóniai hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei részben a vizsgált területen, 

részben azon kívül találhatók, az innen érkező utánpótlódás egy jelentős része tehát szűkebb 

területünkön „oldalirányú” utánpótlásként jelentkezik, melyet a nagyobb régióra készített 

hidrogeológiai értékelések alapján célszerű megadni. A pannóniai képződmények esetében 

oldalirányú utánpótlás elsősorban Ny-i, ÉNy-i irányból várható, mely mellett a köztes 

áramlási rendszer felső 100–200 méteres zónájában számíthatunk a talajvíz irányából szár-

mazó komponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak részletesebb 

kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg. Az előzőekben említett 

Szabadbattyáni termálkarszt a fedő fiatalabb rétegek felől kapja viszonylag csekély után-

pótlódását. 

A térségben esetlegesen tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében, ha azok 

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

modellezésére, értékelésére. Ugyancsak fontos a területen a CH-hasznosítások és a potenciális 

geotermikus hasznosítások várható egymásra-hatásainak értékelése, tisztázása is. 

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

tervezett, a kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások vizsgálati területre gyakorolt hatásait 

szintén tisztázni kell. 
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Végül meg kell említeni egy különleges beszivárgási típust a Csepel-sziget középső és déli 

részein. A Tassi zsilip által duzzasztott Ráckevei-Duna-ág ezen a részen folyamatosan táplálja 

a Csepel-sziget kavicsos-homokos talajvíztartóját, melyben az így beszivárgott víz a mélyebb 

helyzetű dunai részek, (illetve az ott létesített parti szűrésű kutak felé áramlanak. 

 

1.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 

venni: 

— állandó vízfolyások, tavak, 

— talajvíz-párolgással jellemezhető területek, 

— szivárgó felszínek, 

— oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

 

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

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. 

Tengerszinttől mért magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidrau-

likus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 

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

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú el-

folyásként lehet számba venni. Itt ÉNy-i irányból DK-i irányába történő áramlással lehet 

számolni. 

A Szabadbattyáni termálkarszt természetes megcsapolását a fedőrétegeken keresztül a 

Velencei-tó és a Sárvíz biztosítja. 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

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

felső-pannóniai rezervoárokat érintő ivó-, gyógyászati- (pl. Ráckeve), ipari-, mezőgazdasági 

víztermelések jellemzőek. 

A Duna melletti igen jelentős parti szűrésű víztermelések (a Csepel-szigeten és a Duna 

jobb partján a főváros és a térség települései ivóvízellátásában meghatározó szerepet töltenek 

be. Fontos megemlíteni, hogy a terület geotermikus hasznosítás szempontjából is perspekti-

vikus lehet, így a szénhidrogén-kutatási, -termelési létesítmények elhelyezésekor a terület 

földtani, vízföldtani, szénhidrogén-földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a kör-

nyező meglévő — és lehetséges — geotermikus hasznosításokat is. 

Meg kell említeni a szabadbattyányi termálkarszt területén a Velencei-tó melletti termál-

víztermeléseket, melyek gyakorlatilag elérték a szűkös utánpótlódásból fakadó mennyiségi 

korlátot. További termelésnövelés már jelentősebb és alig stabilizálódó vízszintsüllyedéssel 

járna. 

1.3.3.3. Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

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

alatti vizek alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel 

együtt termelt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segítő, illetve vízlikvidálá-

sokat biztosító visszasajtolások mennyiségi, minőségi hatásait kell számba venni. 
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1.3.4. A terület vízminőségi képe 

Az Ercsi vizsgálati terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a területen mé-

lyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet adó 

hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a kloridion, a hidrogén-karbonátion és 

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

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

felszín közeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A megcsa-

polási területek felszínközeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpárolgás, 

mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is követ-

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

későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

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

figyelembe véve – döntően 400–1300 mg/l (medián körülbelül 800 mg/l), a kloridion tartalom 

10–60 mg/l (medián körülbelül 30 mg/l), míg a hidrogén-karbonát-tartalom 250–700 mg/l 

között változik 450 mg/l körüli medián érték mellett. A nagyobb koncentráció lokális 

szennyezések előfordulását jelzik. A szennyezett kutakból vett vizekben az összes oldott-

anyag-tartalom elérheti a 22 000 mg/l, a nátrium az 5500 mg/l, a kalcium a 300 mg/l, a mag-

nézium az 1300 mg/l, a klorid a 2000 mg/l, a hidrogén-karbonát az 1500 mg/l, a szulfát akár a 

12 000 mg/l értéket (24. ábra, Box–Whisker diagramján nem ábrázolt). A rendelkezésre álló 

adatok alapján (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) a sekély felszín alatti vizekre 

jellemző néhány komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) 

eloszlását Box–Whisker diagramon (24. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső 

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

felső határai a minimum és maximum értékeknek felelnek meg. 

 

 
24. ábra. A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékeinek 

Box–Whisker diagramja a medián értékek feltüntetésével (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) 
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A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport képződményeiben tárolt vizek a Dunától 

Ny–ÉNy-ra és a terület É-ÉK-i részén főleg CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os, a Csepel-szige-

ten és a Duna vonalától keletre főként NaHCO3-os jellegűek. A vizsgált területen a Duna 

vonalában és ettől nyugatra eső területeken a vizek elszórtan CaMgNaHCO3-os, 

MgCaNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os jellegűek. Néhány esetben a terület és a tágabb 5 km-es 

körzetét tekintve MgHCO3-os, NaMgHCO3-os, és CaNaHCO3-os, NaCaHCO3-os víztípusok 

is előfordulnak. A délegyházi, dömsödi, dunavarsányi, dunavecsei, dunaújvárosi, kunszent-

miklósi és szigethalmi kutak vizei NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os, (NaCl-os) jellegűek, melyek 

feláramlásra, illetve kevésbé intenzív áramlási rendszerre utalhatnak. A koncessziós területen 

kívül, az 5 km-es határ É-i sarkában (Vál, Tordas, Tárnok), valamint a terület Ny-i részében 

lévő (Aba, Sárkeresztúr, Seregélyes) kutakból vett vízmintákban megjelenik a szulfát is. Az 

előbbiek CaMgHCO3SO4-os, míg az utóbbiak (területen belüli) NaCaHCO3SO4-os, 

NaCaHCO3SO4Cl-os és NaHCO3SO4Cl-os kémiai jellegűek. A rendelkezésre álló adatok 

alapján, a 10%, illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével a TDS döntően 500–1600 

mg/l között, míg a főbb jellemző alkotók a következő tartományokban változnak 20–200 mg/l 

Na
+
, 20–100 mg/l Ca

2+
, 10–60 mg/l Mg

2+
, 5–100 mg/l Cl

–
, 5–110 mg/l SO4

2–
 és 350–750 mg/l 

HCO3
–
. A rendelkezésre álló adatok alapján a felső–pannóniai Dunántúli Formációcsoport 

homokrétegeiben tárolt vizekre jellemző néhány komponens (nátrium, kalcium, klorid, 

hidrogén-karbonát, összes oldott anyag tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whisker diagramon 

(25. ábra) ábrázoljuk a nagyobb TDS értékű kutak adatainak elhagyásával. 

 

 
25. ábra. A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport képződmények felszín alatti vizeinek nátrium, kalcium, 

klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékei; Box–Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével, a nagyobb 

TDS (1600–3800 mg/l) értékek elhagyásával 

 

Az alsó- és felső-pannóniai rétegek (Algyői Formáció) vizeiről csak a tágabb területen is 

kívül eső Bugyi Bu–4 jelű kút adatai adnak információt, mely szerint a víz NaCl-os jellegű, 

körülbelül 1300 mg/l összes oldottanyag-tartalom mellett. 
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A felső-pannóniai (Dunántúli Formációcsoport) és ennél idősebb miocén rétegeket is 

feltárt pákozdi kút vize NaCaHCO3-os jellegű. E fúrás vize 1500 mg/l körüli összes oldott-

anyag-tartalommal rendelkezik. 

A lokális víztartók kora-pannóniainál idősebb miocén képződményeiben tárolt vizek össze-

tétele és összes oldottanyag-tartalma széles intervallumban változik. A viszonylag sekély (a 

felszíntől számított 200 méterig), a vizsgált területen kívüli, a terület határától É-ra, a tágabb 5 

km-es körzeten belüli érdi fúrások vizei CaMgHCO3, CaNaHCO3, NaCaHCO3-os, 

NaHCO3Cl-os, az Érd K–72 és K–34 fúrások vizei CaMgHCO3SO4-os, MgCaSO4HCO3-os 

jellegűek. Az összes oldottanyag-tartalom körülbelül 500–2800 mg/l, körülbelül 20–900 mg/l 

Na
+
, 5–170 Ca

2+
, 5–110 mg/l Mg

2+
, 10–500 mg/l Cl

–
 , 20–500 mg/l SO4

2–
 és 250–1200 mg/l 

HCO3
–
 tartalom mellett. A mélyebben, (felszín alatt körülbelül 800 méternél) dácittufában 

szűrőzött, a területen belüli Rácalmás Ks–2 fúrás vize NaHCO3-os jellegű, melynek összes 

oldottanyag-tartalma 14 500 mg/l körüli, körülbelül 7000 mg/l Na
+
 és 6700 mg/l HCO3

–
 

mellett. 

A felső-pannóniai (Dunántúli Formációcsoport) és az ordovíciumi–devon (Lovasi 

Agyagpala Formáció) képződményeket is szűrőző, területen kívül eső Székesfehérvár B–19 

kút vize (3200 mg/l körüli TDS) CaMgNaHCO3-os jellegű. 

Az alsó-pannóniainál (Peremartoni Formációcsoport) idősebb miocén és oligocén képződ-

ményeket is szűrőző, terület határától északra lévő Érd K–60 jelű fúrás vize NaHCO3Cl-os 

jellegű, 3000 mg/l körüli TDS mellett. 

Az eocén rétegeket szűrőző Gárdony K–163 jelű kút vize NaCaHCO3SO4Cl-os jellegű, 

2200 mg/l körüli TDS mellett. 

A mezozoos képződmények vizeinek állapotáról a triász mészkövet, dolomitot, andezitet 

szűrőző gánti, gárdonyi, seregélyesi, velencei és zámolyi kutak adatai nyújtottak információt. 

Az 5 km-es bővített határ ÉNy-i sarkában elhelyezkedő gánti és zámolyi kutak vizei (TDS 

500–650 mg/l körüli) CaMgHCO3-os, MgHCO3-os jellegűek, míg a területen belüli seregé-

lyesi, illetve Ny-i határán lévő gárdonyi és velencei kutak (jellemzően 2200–2500 mg/l TDS 

tartalmú) vizeiben megjelenik a szulfát, a klorid és a nátrium is, így kémiai jellegük 

NaClSO4HCO3-os, NaCaHCO3SO4Cl-os vagy NaCaSO4ClHCO3-os. A főbb jellemző alkotók 

a következő tartományokban változnak: 1–500 mg/l Na
+
, 6–190 mg/l Ca

2+
, 40–90 mg/l Mg

2+
, 

1–450 mg/l Cl
–
, 20–620 mg/l SO4

2–
 és 350–850 mg/l HCO3

–
.  

A paleozoos (perm és karbon) márgát, mészkövet, dolomitot szűrőző abai (területen belüli) 

és a gránittörmeléket szűrőző székesfehérvári (terület határától nyugatra) fúrások vizei 

NaHCO3ClSO4-os, illetve NaCaMgHCO3-os jellegűek. A sekélyebb (felszín alatti 50–80 m-

es), Székesfehérvár K–219 kút vizének összes oldottanyag-tartalma 1000 mg/l, míg a mélyebb 

(felszín alatti 660–680 m) Aba K–39 kút vizének TDS értéke 2500 mg/l körüli. A főbb 

jellemző alkotók a következő tartományokban változnak: 130–470 mg/l Na
+
, 100–150 mg/l 

Ca
2+

, 50–70 mg/l Mg
2+

, 100–370 mg/l Cl
–
, 130–480 mg/l SO4

2-
 és 600–900 mg/l HCO3

–
. 

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

os, MgCaHCO3-os, CaMgNaHCO3-os, MgCaNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os 

víztípustól a MgHCO3-os, CaHCO3-os, a NaMgHCO3 CaNaHCO3-os, NaCaHCO3-os, 

NaCaHCO3SO4-os, NaHCO3SO4Cl-os víztípuson keresztül a NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os, 

CaMgHCO3SO4-os, NaCaHCO3SO4Cl-os NaCaSO4ClHCO3-os és a NaCl-os víztípusig. A 

mélység növekedésével (26. ábra) nő a víz kloridtartalma a felszíntől számított 700–800 

méteres mélységközig, mely után ez az érték számottevő változást nem mutat. 
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26. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében  

a koncessziós terület és 5 kilométeres körzetének felszín alatti vizeiben 
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1.4 A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MFGI, OVF) 

 

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

anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (ez a 

legfrissebb hivatalos állomány). 

Az értékelés során, mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak 5 km-es körzetét 

figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében a vizsgálati 

területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Duna részvízgyűjtő egységhez tartozik. Területén összesen öt felszíni 

vízgyűjtő alegység osztozik, az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony (1–13), a Közép-Duna (1–

9), a Duna-völgyi-főcsatorna (1–10), a Velencei-tó (1–14), valamint a Sió (1–11). 

A területre és 5 km-es körzetére 30 sík- és dombvidéki, meszes felszíni vízfolyás víztest 

(20. táblázat) és 23 meszes vagy szikes síkvidéki állóvíz víztest esik (21. táblázat). A terület 

számos — víztest kategórián kívüli — vízfolyással sűrűn behálózott és víztest kategórián 

kívüli állóvizek közül is található a területen és környezetében 96 tározó, 50 bányató, 10 

természetes tó, 9 vizes élőhely és 10 holtág. 

A terület keleti része a Duna elöntési területére esik. Ezeknek a területeknek a környezete 

valamint a terület délnyugati része mérsékelten, illetve közepesen (kisebb területen erősen) 

belvíz-veszélyeztetett is. A Duna vizsgálati területet is érintő szakaszán árvízvédelmi 

fővédvonal húzódik, több vízfolyáson számos keresztműtárgy található. 

 

20. táblázat. A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 
alegység 

*Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz) AEP258 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–9 

*Benta-patak alsó AEP318 
síkvidéki, meszes, 

természetes 
1–9 

Burján-árok AEP354 
dombvidéki, meszes, 

módosított 
1–14 

*Cikolai-víz AEP367 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 

Császár-víz (Zámolyi- és Pátkai-víztározóval) AEP380 
dombvidéki, meszes, 

módosított 
1–14 

Császár-víz felső vízgyűjtője AEP381 
dombvidéki, meszes, 

módosított 
1–14 

Császár-víz alsó AEP382 síkvidéki, meszes, módosított 1–14 

*Dinnyés-Kajtori-csatorna AEP423 síkvidéki, meszes, módosított 1–13 

Duna–Tisza-csatorna AEP440 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–10 

*Duna Szob–Baja között AEP444 
síkvidéki, meszes, 

természetes 
1–10 

Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák AEP497 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–10 

Gaja-patak alsó AEP500 síkvidéki, meszes, módosított 1–13 

*Szent László-patak alsó AEP996 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 

*Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel AEP690 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–10 

Lóki-patak AEP763 
síkvidéki, meszes, 

természetes 
1–13 

*Nádor-csatorna (Sárvíz) középső AEP820 síkvidéki, meszes, módosított 1–13 

Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője AEP833 síkvidéki, meszes, módosított 1–11 
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Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 

alegység 

Nagyvenyim-Baracsi-ér AEP839 síkvidéki, meszes, módosított 1–11 

Rovákja-patak AEP929 
dombvidéki, meszes, 

módosított 
1–14 

*Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak AEP947 
síkvidéki, meszes, 

természetes 
1–13 

*Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél AEP948 síkvidéki, meszes, módosított 1–13 

*Séd-Sárvízi-malomcsatorna AEP955 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–13 

*Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér AEP968 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 

*Váli-víz alsó AEQ092 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 

Váli-víz középső AEQ093 
dombvidéki, meszes, 

természetes 
1–9 

*Vereb–Pázmándi-vízfolyás AEQ104 
síkvidéki, meszes, 

természetes 
1–14 

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó AEQ134 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–10 

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső AEQ135 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–10 

Zámori-patak AEQ149 
dombvidéki, meszes, 

módosított 
1–9 

*Adonyi-főcsatorna AIP859 
síkvidéki, meszes, 

mesterséges 
1–9 

    A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

21. táblázat. A területen és környezetében lévő állóvíz víztestek 

Állóvíz neve Kódja Típusa Használat 
Vízgyűjtő 

alegység 

*Bodakajtori tavak AIG933 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

halászat, 

természetvédelem 
1–13 

*Délegyházi-tavak AIG941 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
fürdővíz, horgászat 1–10 

Dinnyési Ivadéknevelő 

tógazdaság 
AIG944 

sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

halastavi gazdálkodás, 

természetvédelem 
1–13 

*Dömsödi halastó AIG945 
sekély, időszakos, nyílt 

vízfelületű 
halastavi gazdálkodás 1–10 

*Kajászói ivadéknevelő AIG975 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
halastavi gazdálkodás 1–9 

*Líviai tavak (4 db) AIG988 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
halastavi gazdálkodás 1–9 

*Soponyai tavak és tározó AIH022 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

öntözővíz, 

természetvédelem 
1–13 

Székesfehérvári tavak I-XI. AIH027 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

halastavi gazdálkodás, 

természetvédelem 
1–13 

*Táci tavak AIH028 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

halastavi gazdálkodás, 

természetvédelem 
1–13 

*Sárszentágotai-sóstó AIH120 
sekély, időszakos, benőtt 

vízfelületű 

természetvédelem, 

horgászat 
1–13 

Belmajori-tavak AIH143 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

halastavi gazdálkodás, 

természetvédelem 
1–13 

Délegyháza I. AIP519 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
horgászat 1–10 

*II. Spicwald AIP526 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
horgászat, bányászat 1–10 

Öregállás II. tó AIP532 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
horgászat, bányászat 1–10 

*Öregállás III. tó AIP533 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
horgászat, bányászat 1–10 

Öregállás V. tó AIP534 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

horgászat, 

természetvédelem 
1–10 

Százhalombattai ivadéknevelő AIP536 
sekély, időszakos, nyílt 

vízfelületű 
halastavi gazdálkodás 1–9 

Tripolisz AIP539 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

horgászat, 

természetvédelem 
1–10 
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Állóvíz neve Kódja Típusa Használat 
Vízgyűjtő 

alegység 

Szomor Dezső halastavai AIQ013 
mély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

természetvédelem, 

halászat 
1–10 

*Ráckevei-Soroksári Dunaág AIQ014 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 

fürdővíz, 

természetvédelem 
1–10 

*Szalkszentmártoni 

kavicsbányák 
AIQ015 

közepes mélységű, 

állandó, nyílt vízfelületű 
horgászat 1–10 

Velencei-tó nádas-lápi terület AIQ959 
sekély, állandó, benőtt 

vízfelületű 
természetvédelem 1–14 

*Velencei-tó nyílt vizes terület AIQ960 
sekély, állandó, nyílt 

vízfelületű 
fürdővíz, horgászat 1–14 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

Az 27. ábra vizsgálati terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntetve a felszíni 

víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 

 

 
27. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

 

1.4.1.2 A terület felszín alatti víztestei 

A Duna főágától nyugatra lévő régió regionális leáramlási, a keleti részek pedig regionális 

feláramlási területek. A vizsgálati területet 4, a felszín alatti tér felső 20–40 m-ét reprezentáló 

sekély porózus víztest és 4, hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) porózus víztest érinti. Ezek 

a Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő (sp.1.7.1, p.1.7.1), a Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest – 

Paks (sp.1.9.1, p.1.9.1), a Duna–Tisza köze – Duna-völgy északi rész (sp.1.14.2, p.1.14.2), 

valamint az előzőekhez képest lényegesebben kisebb területet érintő Duna jobb parti 

vízgyűjtő – Paks alatt (sp.1.10.1, p.1.10.1) sekély porózus és porózus víztest. Az 5 km-es 

körzet északnyugati sarkánál 1–2 kilométernyire benyúlik a Duna bal parti vízgyűjtő – Vác – 

Budapest (sp.1.13.1) sekély porózus víztest is (28. ábra, 34. ábra). 

Az 5 km-es körzeten belül található, de a vizsgálati területet csak érinti a Velencei-hegység 

(sh.1.9, h.1.9) sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztest. Az 5 km-es körzet északnyugati 
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sarkánál megjelenik a Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-vízgyűjtő (sh.1.2, h.1.2) sekély 

hegyvidéki és hegyvidéki víztest is (28. ábra, 34. ábra). 

A legjelentősebb 30 °C-nál melegebb érintett porózus vízadó a területen a Nyugat-Alföld 

(pt.1.2) porózus termál víztest. Lényegesen kisebb területen jelenik meg a Délnyugat-Dunán-

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

túli-középhegység–Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője (k.1.1) (csak az 5 

km-es körzetben jelenik meg), a Dunántúli-középhegység–Budai-források vízgyűjtője (k.1.3) 

(ez épp, hogy csak érinti az 5 km-es körzetet), valamint a Szabadbattyányi-karsztrögök (k.1.6) 

víztest. Meleg vizet (>30 °C) adó karsztos vízadó a Budapest környéki termálkarszt (kt.1.3), a 

Szabadbattyáni termálkarszt (kt.1.6), valamint a Közép-dunántúli termálkarszt (kt.1.7) víztest 

(35. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit a 22. táblázat ismerteti. 

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

 

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

A víztest neve Típus Víztest azonosító 

**Duna bal parti vízgyűjtő–Vác-Budapest sekély porózus sp.1.13.1 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Budapest-Paks sekély porózus sp.1.9.1 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Paks alatt sekély porózus sp.1.10.1 

*Duna–Tisza köze–Duna-völgy északi rész sekély porózus sp.1.14.2 

*Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő sekély porózus sp.1.7.1 

**Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-

vízgyűjtő 
sekély hegyvidéki 

sh.1.2 

*Velencei-hegység sekély hegyvidéki sh.1.9 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Budapest-Paks porózus p.1.9.1 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Paks alatt porózus p.1.10.1 

*Duna–Tisza köze–Duna-völgy északi rész porózus p.1.14.2 

*Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő porózus p.1.7.1 

Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-vízgyűjtő hegyvidéki h.1.2 
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A víztest neve Típus Víztest azonosító 

**Duna bal parti vízgyűjtő–Vác-Budapest sekély porózus sp.1.13.1 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Budapest-Paks sekély porózus sp.1.9.1 

*Duna jobb parti vízgyűjtő–Paks alatt sekély porózus sp.1.10.1 

*Duna–Tisza köze–Duna-völgy északi rész sekély porózus sp.1.14.2 

*Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő sekély porózus sp.1.7.1 

**Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-

vízgyűjtő 
sekély hegyvidéki 

sh.1.2 

*Velencei-hegység hegyvidéki h.1.9 

Dunántúli-középhegység–Veszprém, Várpalota, 

Vértes déli források vízgyűjtője 
karszt k.1.1 

**Dunántúli-középhegység–Budai-források 

vízgyűjtője 
karszt k.1.3 

*Szabadbattyányi-karsztrögök karszt k.1.6 

*Budapest környéki termálkarszt termálkarszt kt.1.3 

*Szabadbattyáni termálkarszt termálkarszt kt.1.6 

*Közép-dunántúli termálkarszt termálkarszt kt.1.7 

Nyugat-Alföld porózus termál pt.1.2 

Délnyugat-Dunántúl porózus termál pt.3.1 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

A **-gal jelölt víztestek csak minimális területtel érintik a vizsgálati terület 

5 km-es környezetének határát. 

1.4.2. A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások 

1.4.2.1. Felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

Vízkivétel 

Felszíni vizekből ivóvíz célú vízkiemelés nem történik; egyéb célú (ipari, energetikai, 

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

történik (23. táblázat). 

 

23. táblázat. Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Érintett  

felszíni víztest 

A vízkiemelés hasznosítási célja 

Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Burján-árok     x   

*Cikolai-víz     x   

Császár-víz alsó     x x  

*Duna Szob–Baja 

között 
 x x x    

Fűzvölgyi- és 

Szelidi-tavi 

csatornák 

   x x   

*Szent László-patak 

alsó 
   x x x  

*Kiskunsági-

főcsatorna Kígyós-

érrel 

   x x   

*Nádor-csatorna 

(Sárvíz) középső 
 x   x   

Rovákja-patak     x  x 

*Váli-víz alsó     x   

Váli-víz középső     x x  

*Adonyi-főcsatorna     x   

*Ráckevei-Soroksári 

Dunaág 
   x    

Velencei-tó nádas-

lápi terület 
    x   

*Velencei-tó nyílt 

vizes terület 
     x  

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
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Védett területek 

Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és halászatra, illetve rekreációs célra 

(horgászat, vízi turizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek (24. táblázat) (28. ábra). 

 

 

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

Név kijelölt fürdőhely víziturizmus horgászat halászat 

*Benta-patak alsó   x  

*Duna Szob–Baja között  x x x 

Duna–Tisza-csatorna   x  

Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák   x  

*Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel   x  

Gaja-patak alsó   x  

*Nádor-csatorna (Sárvíz) középső  x x  

*Séd–sárvízi-malomcsatorna   x  

*Kajászói ivadéknevelő    x 

*Líviai tavak    x 

Százhalombatta ivadéknevelő    x 

Délegyháza I.  x x  

*Délegyházi-tavak x x x  

*Dömsödi halastó    x 

*II. Spicwald    x 

Öregállás II. tó   x  

*Öregállás III. tó   x  

*Ráckevei-Soroksári Dunaág x x x  

*Szalkszentmártoni kavicsbányák   x  

Tripolisz   x  

Belmajori-tavak   x x 

*Bodakajtori tavak   x x 

Dinnyési Ivadéknevelő tógazdaság    x 

*Soponyai tavak és tározó    x 

Székesfehérvári tavak I-XI.    x 

*Táci tavak    x 

*Velencei-tó nyílt vizes terület x x x  

Velencei-tó nádas-lápi terület  x x  

**Rukkel-tó x    

**Universum Strand x    

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

A **-gal jelöltek víztest kategóriába nem eső víztestszegmensek. 

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a Duna-menti, illetve a Dunától keletre eső régió, 

valamint a Velencei-tó környéki területek nitrátérzékenyek. Tápanyagérzékeny egy, a Velen-

cei-tavat is magában foglaló északnyugat–délkelet irányban elnyúlt vízgyűjtő Székesfehérvár 

és Tatabánya között. 

A vizsgálati területen és környezetében számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 

(FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Natura SCI és SPA, 

Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, Természetvédelmi Terület, Ramsari védettségű terület) 

(25. táblázat). 

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei is, ennek bemutatása 

azonban egy későbbi fejezetben történik. 

 

25. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése Védettség jellege 

Natura2000 – SCI HUDI20002 
Adony-perkátai 

löszvölgyek 
források, patakok 

Natura2000 – SCI HUDI20006 Belsőbárándi löszvölgy források, patakok 
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Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése Védettség jellege 

Természetvédelmi 

Terület 
87/TT/66 Dinnyési-fertő TT  

Természetvédelmi 

Terület 
311/TT/07 Belsőbárándi-tátorjános  

Natura2000 – SPA / 

Natura2000 – SCI 

Ramsari 

HUKN10001; 

HUKN20001 

Felső-kiskunsági szikes 

puszták és turjánvidék 
 

Natura2000 – SCI HUKN20005 
Tass-szalkszentmártoni 

szikes puszta 
 

Nemzeti Park 109/NP/74 Kiskunsági NP  

Natura2000 – SPA HUDI10005 Sárvíz völgye  

Tájvédelmi Körzet 280/TK/97 Sárvíz-völgye TK  

Tájvédelmi Körzet, 

Natura2000 – SCI 
181/TK/86; HUDI20044 Sárréti TK  

Természetvédelmi 

Terület 
237/TT/90 

Székesfehérvári 

homokbánya TT 
 

Natura2000 – SPA HUDI30001 Vértes 
barlangok, források, 

patakok 

Tájvédelmi Körzet 139/TK/76 Vértesi TK források, patakok 

Natura2000 – SPA HUDI30002 Zámolyi-medence források, patakok 

Natura2000 – SCI HUDI20034 Duna és ártere  
 

Szennyeződések 

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

eloszlását a VGT 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 

 

Pontszerű szennyezőforrások: 

A területen és környezetében elhelyezkedő települések kétharmada csatornázatlan. A tele-

pülésekről a települési folyékony hulladékot nem szállítják szennyvíztelepre. A terület 

szennyvíztisztító telepeiről a tisztított szennyvizet többnyire vízfolyásokba vezetik. A 

bevezetések hatása a befogadó víztestekre esetenként jelentős (29. ábra, 26. táblázat). 
 

26. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Aba Aba – Szennyvíztisztító Telep 
*Nádor-csatorna (Sárvíz) 

középső 
nem jelentős 

Adony Adony – Szennyvíztisztító Telep *Adonyi-főcsatorna jelentős 

Baracska Baracska – Szennyvíztisztító Telep *Váli-víz alsó jelentős 

Dunaharaszti Dunaharaszti – Szennyvíztisztító Telep Duna–Tisza-csatorna nem jelentős 

Dunaújváros Dunaújváros – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob-Baja között elhanyagolható 

Dunavarsány Dunavarsány – Szennyvíztisztító Telep sp.1.14.2 elhanyagolható 

Ercsi Ercsi – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Érd Érd – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Gárdony (Agárd) Gárdony – Szennyvíztisztító Telep *Dinnyés–Kajtori-csatorna nem jelentős 

Iváncsa Iváncsa – Szennyvíztisztító Telep 
*Adony-északi-övcsatorna 

(Cikolai-víz) 
jelentős 

Kiskunlacháza Kiskunlacháza – Szennyvíztisztító Telep 
XXXI. Apaji-csatorna (Átok-

csatorna) felső 
jelentős 

Kunszentmiklós Kunszentmiklós – Szennyvíztisztító Telep 
XXXI. Apaji-csatorna (Átok-

csatorna) alsó 
nem jelentős 

Pusztaszabolcs Pusztaszabolcs – Szennyvíztisztító Telep 
*Adony-északi-övcsatorna 

(Cikolai-víz) 
jelentős 

Rácalmás Rácalmás – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob–Baja között jelentős 

Ráckeresztúr Ráckeresztúr – Szennyvíztisztító Telep *Szent László-patak alsó jelentős 

Ráckeve Ráckeve – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob-Baja között elhanyagolható 

Soponya Soponya – Szennyvíztisztító Telep *Séd-Sárvízi-malomcsatorna nem jelentős 
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Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Szabadbattyán Szabadbattyán – Szennyvíztisztító Telep 
*Nádor-csatorna (Sárvíz) 

középső 
nem jelentős 

Szabadegyháza Szabadegyháza – Szennyvíztisztító Telep 
*Szabadegyházi-vízfolyás és 

Hippolit-Keleti-ér 
jelentős 

Százhalombatta Százhalombatta – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob-Baja között elhanyagolható 

Székesfehérvár Székesfehérvár – Szennyvíztisztító Telep Gaja-patak alsó jelentős 

Tass Tass – Szennyvíztisztító Telep 
*Kiskunsági-főcsatorna 

Kígyós-érrel 
nem jelentős 

Tököl Tököl – Szennyvíztisztító Telep *Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Zámoly Zámoly – Szennyvíztisztító Telep Burján-árok jelentős 

Aba Rehabilitációs Intézet (szennyvíztisztító) *Dinnyés–Kajtori-csatorna elhanyagolható 

Mezőfalva Mezőfalva lakótelepi szennyvíztisztító telep 
Nagykarácsonyi-vízfolyás 

felső vízgyűjtője 
nem jelentős 

Nagyvenyim Pálhalmai BésF. Bernátkúti alegység Nagyvenyim-Baracsi-ér nem jelentős 

Dunaújváros Dunaújváros Börtön Szennyvíztisztító telep *Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Nagyvenyim Pálhalmai BésF. Nagyvenyim – Mélykúti Börtön 
*Szabadegyházi-vízfolyás és 

Hippolit-Keleti-ér 
jelentős 

Tordas Tordas – Fogyatékosok Otthona szennyvíztisztító telep *Szent László-patak alsó jelentős 

Tác Tác – Szennyvíztisztító Telep 
*Nádor-csatorna (Sárvíz) 

középső 
nem ismert 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

A terület felszíni és felszín alatti víztesteibe egyéb (nem kommunális) szennyvizet is beve-

zetnek. Ezeket a szennyvízterheléseket részletesen a 27. táblázat ismerteti. 

 

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

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve 
Hatása a 

befogadóra 

Mátyásdomb fehérjefeldolgozó üzem hulladékkezelés 
Dégi-Bozót-patak felső 

vízgyűjtője 
nem jelentős 

Székesfehérvár aluminiumgyártó telephely kohászat, fémfeldolgozás *Dinnyés–Kajtori-csatorna nem jelentős 

Dunaújváros csomagolópapírgyár egyéb feldolgozóipar *Duna Szob–Baja között nem ismert 

Dunaújváros Vasmű kohászat, fémfeldolgozás *Duna Szob–Baja között nem ismert 

Dunaújváros 
Dunaújváros Pálhalmai 

Agrospeciál Mg. Szöv. 
szolgáltatóipar *Duna Szob–Baja között nem ismert 

Százhalombatta Dunai Finomító egyéb feldolgozóipar *Duna Szob–Baja között 
lehet, hogy 

fontos 

Százhalombatta 
Dunamenti Erőmű üzemi 

területe 
energiaipar *Duna Szob–Baja között nem jelentős 

Székesfehérvár Központi Telep Alba Volán szolgáltatóipar Gaja-patak alsó nem ismert 

Székesfehérvár műszertechnika szolgáltatóipar Gaja-patak alsó nem ismert 

Székesfehérvár gépgyártó üzem egyéb feldolgozóipar Gaja-patak alsó nem ismert 

Nagyvenyim 
Nagyvenyim KVJ Művek 

Zrt. 
szolgáltatóipar Nagyvenyim-Baracsi-ér 

lehet, hogy 

fontos 

Szabadegyháza élelmiszergyártó üzem élelmiszeripar 
*Szabadegyházi-vízfolyás és 

Hippolit-Keleti-ér 
nem ismert 

Baracska Büntetésvégrehajtási Intézet szolgáltatóipar *Váli-víz alsó nem ismert 

Kunszentmiklós fürdő termálvíz, fürdővíz 
XXXI. Apaji-csatorna (Átok-

csatorna) alsó 
nem jelentős 

Szigetszentmiklós Ipari Szolgáltató Központ szolgáltatóipar *Ráckevei–Soroksári Dunaág nem ismert 

Gárdony gyógy- és termálfürdő termálvíz, fürdővíz 
*Velencei-tó nyílt vizes 

terület 
nem jelentős 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
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29. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

 

A 30. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók bezárásra kerültek 2009-ig. Nagyobb szilárd hulladéklerakó Adonyban, 

Dömsödön, Százhalombattán és Székesfehérváron működik. Veszélyes hulladéklerakó 

Székesfehérváron, Százhalombattán és Dunaújvárosban, inert hulladéklerakó Kunszent-

miklóson, Pákozdon, Százhalombattán, Székesfehérváron és Dunaújvárosban, szerves hulla-

déklerakó Adonyban, Besnyőn, Dunaharasztin, Kajászón, Martonvásáron, Székesfehérváron, 

Tökölön és Velencén található. Hulladékégető Százhalombattán és Székesfehérváron 

működik. 
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30. ábra. Hulladékgazdálkodás 

 

Az 31. ábra mutatja a szennyezett területeket. Szénhidrogén-szennyezést tartanak számon 

Szigethalmon, Székesfehérváron, Ráckevén, Dunaújvárosban, Tasson, Zichyújfalun, Abán, 

Sárkeresztúron, valamint Ráckeresztúr–Baracska és Kisláng térségében. E mellett Székes-

fehérváron szervetlen vegyületeket érintő szennyezést, Szigethalmon pedig fémszennyezetést 

dokumentáltak. 
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31. ábra. Szennyezett területek 

 

Szennyező ipari tevékenység Székesfehérváron főképp energiaipari ágazathoz, hulladék- 

és szennyvízkezeléshez, élelmiszeriparhoz, fémtermeléshez és fémfeldolgozáshoz, Dunaújvá-

roson energiaipari ágazathoz, hulladék- és szennyvízkezeléshez, ásványiparhoz, papír- és 

faanyag-előállításhoz, fémtermeléshez és fémfeldolgozáshoz, Szabadegyházán élelmiszer-

iparhoz, Adonyban energiaipari ágazathoz, vegyiparhoz, hulladék- és szennyvízkezeléshez, 

Dömsödön hulladék- és szennyvízkezeléshez, Százhalombatta környékén vegyiparhoz, ener-

giaipari ágazathoz, hulladék- és szennyvízkezeléshez, Szigetszentmiklóson fémtermeléshez és 

fémfeldolgozáshoz kötődik. Nagy létszámú állattartás és akvakultúra csak pár helyütt 

jellemző. 

Százhalombattán, Dunaújvároson, Szabadegyházán, Adonyban és Székesfehérváron 

SEVESO besorolású üzem működik. Adonyban, Dunaújvároson, Ercsin, Gárdonyon, Kiskun-

lacházán, Kunszentmiklóson, Nagyvenyimen, Pusztaszabolcson, Ráckevén, Szabadbattyán-

ban, Százhalombattán, Székesfehérváron, Szigethalmon, Szigetszentmiklóson, Tasson, 

Tökölön és Velencén benzinkutak üzemelnek. 

A folyókat halpusztulás, oxigénhiány, olajszennyezés, állati tetemek előfordulása, szenny-

vízbevezetés és egyéb, közelebbről meg nem határozott szennyezés érte. Ami az állóvizeket 

érinti, a Ráckevei-(Soroksári) Dunaágon és a Pátkai-tározóban halpusztulást dokumentáltak, 

míg a Velencei-tónál, valamint Dömsödnél a Holt-Dunaágon szennyvízbevezetés történt. 

A térségben elsősorban homokot és kavicsot bányásznak, a bányászat jellemzően az 

északkeleti régióban, Dunavarsány környékén koncentrálódik. Homokot Apajon, Áporkán, 

Baracson, Beloianniszon, Bugyin, Csákváron, Délegyházán, Dunaharasztin, Dunavarsányon, 

Gárdonyban, Kajászón, Kiskunlacházán, Majosházán, Nagyvenyimen, Perkátán, Szabad-

battyánban, Szalkszentmártonon, Székesfehérváron és Taksonyban; kavicsot Apajon, Ápor-

kán, Bugyin, Délegyházán, Dunaharasztin, Dunavarsányon, Ercsiben, Iváncsán, Kiskunlac-

házán, Majosházán, Szalkszentmártonon, Taksonyon, Tökölön és Zámolyon bányásznak. E 
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mellett bányásznak még gránitot Székesfehérváron és Pátkán, agyagot Székesfehérváron, 

dolomitot Zámolyon és Gánton, fluoritot pedig Pákozdon és Pátkon. 

Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 32. ábra mutatja be. 

 

 

32. ábra. Ipari létesítmények, káresemények 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, 

PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 

 

Diffúz szennyezőforrások: 

Nitrátterheléssel együtt járó intenzív mezőgazdasági tevékenység szinte az egész régióban 

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

jellemzően 20–50 kgN/ha/év közötti, a Velencei-tó környéki településekre alacsonyabb 

terhelés jellemző (33. ábra). A foszforterhelés mértéke a fő Duna-ágtól keleten lévő régióban 

alacsonyabb, de jellemzően sehol nem haladja meg a 10 000 g-ot. 
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33. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek 

1.4.2.2. Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 

 

Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 

hasznosítják (bővebben l. a 32. táblázat). 

A vizsgálati területet 49 ivóvíz vízbázis (41 üzemelő, 6 távlati, 2 tartalék), 5 km-es körzetét 

további 32 ivóvíz vízbázis (31 üzemelő, 1 tartalék) érinti. E mellett a területen Abán, 5 km-es 

körzetében Dunaharasztin, Érden és Székesfehérváron egyéb (nem ivóvíz) vízbázis is 

található. A főváros vízellátását biztosító parti szűrésű vízbázisok közül kettő a területen 

(Ráckeve), egy pedig a terület környezetében található; védendő összkapacitásuk 225 ezer 

m
3
/nap. 

A vizsgálati területen lévő ivóvíz vízbázisok közül 24 sérülékeny, 4 bizonytalan és 21 nem 

sérülékeny állapotú. Az 5 km-es körzet ivóvíz vízbázisai között 16 sérülékeny, 6 bizonytalan 

és 10 nem sérülékeny. 

A vizsgálati területen 5 sérülékeny üzemelő vízbázis diagnosztikája készült el, 2 (Ráckeve 

I–II vmt.) folyamatban van, üzemeltető által 11 diagnosztikai vizsgálat fejeződött be. Az 5 

km-es körzetben további 4 sérülékeny üzemelő vízbázis rendelkezik központi költségvetésből 

finanszírozott diagnosztikával, további 5 sérülékeny valamint 3 nem sérülékeny vízbázis diag-

nosztikai vizsgálatát üzemeltető készítette el. A területen lévő távlati ivóvízbázisok diagnosz-

tikai vizsgálattal, több esetben határozattal is rendelkeznek. 

A 34. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víztermelőkutak védőterületeit mutatja be. 

 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

83 

 

 

34. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti víztestek az érintett 

területen 

28. táblázat. A vizsgálati terület felszín alatti ivóvíz- és egyéb vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan 

rendelkezésre álló 
védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Aba 
Aba községi 

vízmű 
6075-110 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 750 

Adony 
Adony-Dél távlati 

vb. 
4.1.3 távlati 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.9.1 20000 

Adony Adony sziget 4.1.2 távlati  igen sp.1.9.1 25000 

Áporka Községi Vízmű 12157-10 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 148 

Baracska Baracska vízmű 6035-70 üzemelő csak VI nem p.1.9.1 300 

Baracska 
Baracska Anna-

major börtön 
6035-10 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 300 

Besnyő Besnyő vízmű 6052-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.9.1 219 

Ercsi 
Ercsi partiszűrésű 

vízbázisok 
6041-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.9.1 40000 

Ercsi 
Ercsi vízmű 

rétegvízbázis 
6041-40 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.9.1 233 

Délegyháza Vízmű 12151-10 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 170 

Dömsöd Községi Vízmű 12181-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 960 

Dunaújváros 
Dunaújváros 

Szalki-sziget 
6078-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 
igen sp.1.9.1 11800 

Dunaújváros 
Dunaújváros-

Pálhalma 
6078-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.9.1 30 

Dunavarsány 1. kút 
12147-

xxx 
üzemelő  nem p.1.14.2 796 

Dunavarsány Vízmű 
12147-

110 
üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 1200 
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Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan 

rendelkezésre álló 

védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 

(m3/nap) 

Dunavarsány Laktanya kútja 12147-10 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
bizonytalan p.1.14.2 14 

Dunavarsány HM lakótelep 12147-40 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
bizonytalan p.1.14.2 25 

Iváncsa 
Váli-víz torkolati 

távlati vízbázis 
4.1.1 távlati 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.9.1 20000 

Dunavecse Dunavecse Észak 8.1 távlati 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.14.2 30000 

Hantos Hantos vízmű 6077-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.7.1 100 

Lórév 
Lórév-Makád 

Távlati Vízbázis 
4.2 távlati 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.14.2 28000 

Kápolnásnyék 

Kápolnásnyék 

Velence-tavi RV 

vízmű telep 

6048-10 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.7.1 1479 

Káloz 
Káloz községi 

vízmű 
6085-80 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 330 

Kiskunlacháza 
Vízmű 

üdülőterület 
12166-10 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 123 

Kiskunlacháza Községi Vízmű 12166-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 906 

Majosháza Községi Vízmű 12150-10 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.14.2 159 

Lórév 
Lóréd-Makád 

távlati vízbázis 
4.2 távlati 

VT és VI 

(azonosak) 
igen sp.1.14.2 28000 

Perkáta Perkáta vízmű 6070-10 üzemelő csak VI nem p.1.9.1 670 

Pázmánd Pázmánd vízmű 6034-10 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.7.1 301 

Nagylók Nagylók vízmű 6082-10 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 200 

Ráckeresztúr 
Ráckeresztúr 

vízmű 
6036-40 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.9.1 411 

Ráckeve Ráckeve II. Vmt. 12171-40 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 

folyamatban 

igen sp.1.14.2 40000 

Ráckeve Ráckeve I. Vmt. 
12171-

100 
üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 

folyamatban 

igen sp.1.14.2 95000 

Sárkeresztúr 
Sárkeresztúr 

vízmű 
6076-40 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 
igen p.1.7.1 330 

Sárosd 
Sárosd vízmű I. 

kút 
6069-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 
igen p.1.7.1 410 

Seregélyes 
Seregélyes 

szakközépiskola 
6062-100 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
bizonytalan p.1.7.1 27 

Soponya 
Soponya községi 

vízmű 
6074-100 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 330 

Szabadegyháza 
Szabadegyháza 

községi vízmű 
6067-20 üzemelő 

VT és VI 

(különbözőek) 
igen p.1.9.1 360 

Szalkszentmárton 
Szalkszentmárton 

Vízmű 
2006-10 tartalék csak VI becsült nem p.1.14.2 14 

Szigetbecse Vízmű 12176-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 181 

Szigetcsép Községi Vízmű 
12146-

100 
üzemelő  nem p.1.14.2 220 

Szigethalom 
Üdülőtelepi 

vízmű 
12137-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.14.2 155 

Szigethalom Községi Vízmű 12137-70 üzemelő 
VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.14.2 1200 

Szigetszentmárton Községi Vízmű 12156-10 üzemelő  bizonytalan p.1.14.2  

Szigetújfalu 

Szigetújfalu, 

Tököl-

Szigetújfalui 

vízmű 

12155-

100 
üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.14.2 85000 
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Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan 

rendelkezésre álló 

védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 

(m3/nap) 

Szigetújfalu 
Szigetújfalu 

Községi vízmű 
12155-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen sp.1.14.2 792 

Tass 
Tass (Gudmon-

fok) 
2002-30 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 

befejezett 

igen sp.1.14.2 9950 

Tass Tass Vízmű 2002-10 tartalék  nem p.1.14.2  

Zichyújfalu 
Zichyújfalu 

vízmű 
6118-10 üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) becsült 
igen p.1.9.1 137 

Aba *Aba Termálkút 6075-130 üzemelő csak VI nem kt.1.6 247 

Velence 
Velence K-45 

Termálkút 
 üzemelő   kt.1.6  

VT: védőterület, VI: védőidom, SVB: sérülékeny vízbázis 

*egyéb vízbázis 

29. táblázat. Az 5 km-es körzet felszín alatti ivóvíz- és egyéb vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 
Digitálisan rendelkezésre 

álló 

védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 
termelés 

(m3/nap) 

Apaj Községi Vízmű 12188-30 üzemelő csak VI becsült nem p.1.14.2 100 

Baracs Baracs vízmű 6090-30 üzemelő csak VI nem p.1.10.1 510 

Csősz 
Csősz községi 

vízmű 
6073-10 üzemelő csak VI nem sp.1.7.1 100 

Érd Dunaparti vízbázis 12120-90 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.9.1 3800 

Érd Sasvárosi vízbázis 12120-80 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 
p.1.9.1, 

h.1.5 
5400 

Kajászó Kajászó vízmű 6022-10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 550 

Gárdony 

Gárdony 

Bikavölgyi 

vízműtelep 

6051-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 

becsült 
igen p.1.7.1 266 

Halásztelek 
Csepel-Halásztelek 

vm. 
12121-100 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 

sp.1.14.2, 

sp.1.13.1 
90000 

Lovasberény 
Lovasberény-Lujza 

major 
6029-50 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

becsült 
bizonytalan p.1.7.1 13 

Lovasberény 
Lovasberény 

vízmű 
6029-10 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

becsült 
igen p.1.7.1 390 

Kisapostag Kisapostag vízmű 6091-10 üzemelő csak VI nem 
p.1.10.1, 

p.1.9.1 
300 

Kisláng Kisláng vízmű 6084-10 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 300 

Pátka Pátka vízmű 6039-10 üzemelő 
VT és VI 

(különbözőek) 
igen p.1.7.1 180 

Kislók Kislóki vízmű 6113-10 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 

becsült 
bizonytalan p.1.7.1 38 

Kőszárhegy 
Kőszárhegy RV. I-

VI kutak 
6065-10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 

p.1.7.1, 

k.1.6 
3800 

Kunszentmiklós 
Kunszentmiklós 

Vízmű 
2003-10 tartalék csak VI becsült nem p.1.14.2 14 

Mezőfalva Mezőfalva vízmű 6086-10 üzemelő csak VI becsült igen p.1.10.1 685 

Martonvásár Martonvásár vízmű 6031-10 üzemelő 
VT és VI 

(különbözőek) 
igen p.1.9.1 800 

Mezőfalva 
Mezőfalva MH 

laktanya 
6086-30 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

becsült 
bizonytalan p.1.10.1 87 

Pátka Pátkai vízmű 6039-10 üzemelő 
VT és VI 

(különbözőek) 
igen 

p.1.7.1, 

sp.1.7.1 
180 

Székesfehérvár 
Székesfehérvár 

Sóstói vm. 
6054-10 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

befejezett 
igen p.1.7.1 4200 

Székesfehérvár 

Székesfehérvár 

MH Alba Regia 

laktanya 

6054-150 üzemelő  bizonytalan p.1.7.1 117 

Székesfehérvár 

Székesfehérvár 

MH Nagy Sándor 

laktanya 

6054-90 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 

becsült 
igen p.1.7.1 252 
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Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan rendelkezésre 

álló 

védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 

(m3/nap) 

Székesfehérvár 
Székesfehérvár 

Csitári-kút 
6054-230 üzemelő csak VI becsült nem p.1.7.1 15 

Sárszentágota 

Sárszentágota-

Felsőkörtvélyes 

vízmű 

6081-20 üzemelő csak VI becsült nem p.1.7.1 15 

Székesfehérvár 
Székesfehérvár, 

Aszalvölgyi vízmű 
6054-20 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

befejezett 
igen p.1.7.1 3680 

Tác Tác vízmű 6066-20 üzemelő 
VT és VI (azonosak) 

becsült 
bizonytalan p.1.7.1 205 

Vál Vál vízmű 6018-10 üzemelő  nem p.1.9.1 330 

Vál 
Vál Csokonai u. 

zártkertek vízmű 
6018-30 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

becsült 
bizonytalan p.1.9.1 27 

Vereb Vereb vízmű 6030-10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.7.1 100 

Vértesacsa Vértesacsa vízmű 6017-30 üzemelő csak VI nem  205 

Zámoly 
Zámoly községi 

vízmű 
6028-10 üzemelő 

VT és VI (azonosak) 

becsült 
igen k.1.1 450 

Érd 
*Liget Termál 

szálló 
12120-121 üzemelő csak VI nem p.1.9.1  

Dunaharaszti 
*Dunaharaszti, 

Coca-Cola 
12129-160 üzemelő csak VI nem p.1.14.2  

Székesfehérvár 

*Székesfehérvári 

Harmashídi 

ásványvíz 

6054-290 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 50 

VT: védőterület, VI: védőidom, SVB: sérülékeny vízbázis,  

*egyéb vízbázis. 
 

Veszélyeztetettségi vizsgálatot 4 távlati és 17 üzemelő vízbázis esetében végeztek. Az 

eredmények alapján a Ráckeve II. Vmt. vízbázissal nincsen probléma, a többi vízbázis pedig 

közepesen veszélyeztetett. A vízbázisok veszélyeztetettségének oka, hogy a belterületi és 

mezőgazdasági területek aránya meghaladja az 50%-ot a védőterületeken, továbbá egy 

területen — Tass (Gudmon-fok) vízbázison — ismert alifás szénhidrogén-szennyeződés 

fordul elő a talajban vagy a talajvízben. 

Az OGYFI 2010-es nyilvántartása szerint ásványvíztermelő kút a területen 4 található; 

Abán, Ráckevén, Gárdonyban és Szigethalmon. További 4 db kút van a terület 5 km-es 

körzetében, Baracskán, Érden, Halásztelken és Székesfehérváron. Gyógyvíztermelő kút a 

területen 3 mélyült, egy Ráckevén és kettő Velencén. Az 5 km-es körzetben további 3 gyógy-

víztermelő kút található, Érden, Kunszentmiklóson és Gárdonyban. A kutak részletes adatait a 

30. táblázat tartalmazza. 
 

30. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás EOV Y EOV X 
Térképi 

jele 

*Aba K–39 Abaqua ásványvíz/fürdési célú 190504 609499 A–39 

Baracska B–23  ásványvíz/gyógyvíz célú 215298 627606 Ba–23 

Érd B–61  
ásványvíz–gyógyvíz/fürdési és 

ivóvíz célú 
223408 641706 É–61 

*Gárdony K–159 Gárdony 2.sz. 
ásványvíz–gyógyvíz/fürdési 

célú 
205237 620507 G–159 

*Ráckeve 
K–77  

(Strand 1.) 
Keve Gyöngye ásványvíz/ivóvíz célú 204009 642167 

Rk–66 

*Szigethalom K–21 Ledina ásványvíz/ivóvíz célú 218600 646300 Szh–21 

Halásztelek K–13 Majutirer ásványvíz/fürdési célú 222994 646005 Ht–13 

Székesfehérvár K–218 Aqua Mathias ásványvíz/palackozási célú 207090 600277 Sz–218 

*Ráckeve 
B–59  

(Strand 1.) 
Kevei gyógyvíz/fürdési célú 204002 642166 Rk–59 

Érd B–60  gyógyvíz/fürdési célú 223405 641702 É–60 
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Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás EOV Y EOV X 
Térképi 

jele 

Kunszentmiklós B–103 
Szentmiklósi 

gyógyvíz 
gyógyvíz/fürdési célú 186729 655853 

Kszm–

103 

Gárdony K–163 Gárdony 3.sz. gyógyvíz/fürdési célú 204475 618796 G–163 

*Velence K–45 (Gránit)  gyógyvíz/fürdési célú 208931 622186 V–45 

*Velence K-43(Vel–1)  gyógyvíz/fürdési célú 207005 623656 Vel–1 

A *-gal jelölt kutak a területre esnek. 

 

A vizsgálati területen 5, míg 5 km-es körzetében további 3 db 30 °C-os vagy annál 

melegebb kifolyó vizet adó kút mélyült, melyek a pt.1.2, porózus termál és a kt.1.6, illetve 

kt.1.3 termálkarszt víztestekre szűrőzöttek és a mezozoos aljzatot (triász), illetve a miocén és 

pannóniai összleteket csapolják. A területen 1 kút szűrőzési mélysége haladja meg az 1000 

métert. A működő kutak vizét fürdővízként hasznosítják. Részletes információkat a kutakról 

és azok hasznosításáról a 31. táblázat közöl. A 35. ábra a vizsgálati területen és annak 

környezetében lévő, gyógyvíz, ásványvíz és 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó 

kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztestekkel. 

 

 
 

35. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak és karszt víztestek 
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31. táblázat. A vizsgálati területen lévő létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút jele EOV X EOV Y 
Szűrőzött szakasz 

(m) 
Vízadó kora 

** 

Kifolyóvíz 

hőmérséklete 

(°C) *** 

Hasznosítás Térképi jele 

Aba *K–39 190504 609498 664–770 Pe2 32  A–39 

Gárdony *K–159 205237 620508 713–742 T2 64 fürdő G–159 

Gárdony K–163 204475 618796 824,5–899 E2,E3 (T2) 58,.3 fürdő G–163 

Ráckeve *B–59 204002 642166 860,8–998 MPl1 42 fürdő Rk–59 

Velence *K–43 207005 623656 1030,8–1032,1 T2 72  Vel–1 

Velence *K–45 208931 622186 650–655,5 T 67  V–45 

Érd B–60 223405 641702 406–674 M3, M1 40 fürdő É–60 

Dunaújváros K–20 179393 640986 510,5–660 Pl2 42 eltömve Dú–20 

A *-gal jelölt kutak a területre esnek. ** vízgazdálkodásban használt kor. A Pl2 Pa2-nek feleltethető meg. 

*** kút létesítése idején. 

 

A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a kiterme-

lés célja szerinti lebontásban a 32. táblázat és a 33. ábra tartalmazza. Sekély porózus víztestek 

készleteit elsősorban ivóvízként, kisebb mértékben ipari, öntözési és egyéb mezőgazdasági 

célokra használják. A porózus víztestek készleteinek felhasználása főleg ivóvíz, illetve ipari, 

továbbá kisebb mértékben mezőgazdasági célú. A hideg karszt ivóvíz ellátására termelt. A 

porózus termál víztest vizét fürdőzési céllal termelik, a termál karszt vizének felhasználása 

több célú. 

 

32. táblázat. A területen és az 5 km-es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m
3
/év egységben (VGT, 2007-es 

nyilvántartási adatok) 

Víztest kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari 
energeti- 

kai 
öntözés 

egyéb 

mezőgazda- 
sági 

fürdővíz 
egyéb 

termelés 

vissza-

táplálás 

többcélú 

termelés 
összevonva 

Összesen 

sp.1.13.1           

sp.1.9.1 10367,22

8 
180  0 19,337  4,25  2 10753,315 

sp.1.10.1           

sp.1.14.2 31714,17 49,97  18,2 33  91,7  19,3 31926,34 

sp.1.7.1 0 94,797  9,28 3,505  12,8   120,382 

sh.1.2           

sh.1.9  0,5     2,52   3,02 

p.1.9.1 1552,741 2302,835  83,344 485,242 166 164,28  23,578 4778,02 

p.1.10.1 274,309 11,487  3,11 175,799     464,705 

p.1.14.2 2452 63,14  0 18,49 5 728  235,13 3501,76 

p.1.7.1 4603,585 682,382  28,381 550,978  107,639  4 5976,973 

h.1.2           

h.1.9  0        0 

k.1.3           

k.1.1 89,116         89,116 

k.1.6           

kt.1.3           

kt.1.6       0,22  179,133 179,353 

kt.1.7           

pt.1.2      28,14    28,14 

pt.3.1           
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33. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m
3
/év) a területen  

és annak 5 km-es körzetében (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége 

A kifolyó víz 

hőmérséklete 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

sekély porózus sekélyebb, mint 30 m  42800,037 

porózus mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30 °C 14721,458 

porózus termál  magasabb, mint 30 °C 28,14 

sekély 

hegyvidéki 
sekélyebb, mint 30 m  3,02 

hegyvidéki mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30 °C 0 

karszt  kevesebb, mint 30 °C 89,116 

termál karszt  magasabb, mint 30 °C 179,353 

Összesen: 57821,124 

1.4.3. Határ menti víztestek 

A terület által érintett sekély porózus, porózus és porózus termál, valamint termálkarszt 

víztestek határ menti tárgyalásokon nem érintettek, valamint egyik víztest sem része ICPDR 

(International Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt aggre-

gátumnak. 

1.4.4. Monitoring 

1.4.4.1 Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint 

történt. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoringhelyeket és a vizsgált jellem-

zőket a 34. táblázat mutatja be. A VKI monitoring rendszeren kívül más felmérések is történ-

tek a terület felszíni vizein. 2004-ben referenciahely-kutatás zajlott a Sárszentágotai-sóstavon 

és több helyütt a Velencei-tavon. 2005-ben ökológiai felmérés zajlott a Soroksári-Dunán (2 

ponton), a Velencei-tavon (3), a Császár-vízen, az Adonyi-Dunaágon (2), a Szent-László-

patakon és a Váli-vizen. A 2008-as hidromorfológiai felmérés során a terület felszíni vizeit 

nem vizsgálták (36. ábra). 

A védett területekre vonatkozó monitoringprogramot a 35. táblázat tartalmazza. A 

Velencei-tó, a Ráckevei-Soroksári Dunaág és a Délegyházi-tavak fürdővizét több helyütt 

vizsgálják az érintett területen. 

 

34. táblázat. Felszíni víz monitoring pontok a területen és 5 km-es körzetében 

Monitoring 

azonosító 
Felszíni víz neve 

Mintavételi helyhez 
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AIJ829 Velencei-tó Agárd +    A/E/V P/B/M/Z/H H 

AIJ830 Velencei-tó Agárd +    A/E/V P/B/M/Z/H H 

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. 

A *-gal jelölt monitoring pont a területen található. 
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35. táblázat. Felszíni védett területek monitoringpontjai 

Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása 

AIJ841 XXXI.Apaji-csatorna nitrátérzékeny 

AIJ822 Váli-víz nitrátérzékeny 

AIJ757 Szent László-víz (torkolati szakasz) nitrátérzékeny 

AIJ829 Velencei-tó nitrát és tápanyagérzékeny 

AIJ719 Ráckeve-Soroksári Dunaág (dél) nitrátérzékeny 

AIJ830 Velencei-tó nitrát és tápanyagérzékeny 

A *-gal jelölt monitoring pont a területen található. 

 

 

36. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 

1.4.4.2 Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoringprogram keretein belül a sekély porózus vízadók-

ról 49, a porózus vízadókról 37, a sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztestekről 1–1; a 

karsztos, illetve termál karsztos vízadó összletekről 3 és 1 kút szolgáltat információt. A 

porózus termál víztestek területre eső részén nem található monitoringkút. A legközelebbi 

porózus termál víztestet észlelő monitoringkút 16 km-re délre van a terület határától (pt.3.1), 

illetve keletre (pt.1.2); míg a kt.1.7 karsztos termál vízadót észlelő kút Nagyberénynél, a 

terület határától 30 km-re délnyugatra. Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem 

történhet meg, de a 36. táblázat bemutatja a kutak megoszlását aszerint, hogy azok mely 

víztesteken szűrőznek, milyen a monitoring jellege és hogy a vizsgálati területen vagy annak 

5 km-es körzetében helyezkednek-e el. A 37. ábra mutatja be a felszín alatti víztestek 

monitoringpontjait. 

A felszín alatti víz mennyiségi monitoringprogramja a területen vízszint változás 

megfigyelése, a minőségi program többnyire sérülékeny külterületi, illetve a védett rétegvíz 

monitoringprogramon belül történik. Sérülékeny belterületi programon belül 1 kút, termálvíz 

monitoringprogramon belül szintén 1 kút megfigyelése történik. 
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A felszín alatti vizekhez köthető védett területek monitoringprogramját 105 monitoring kút 

valamint egy forrás biztosítja, ezek nagy része vízbázis figyelőkút.  

 

36. táblázat. Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoringpontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest 

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

(db) 
mennyiségi kémiai 

mennyiségi + 

kémiai 
mennyiségi kémiai 

mennyiségi + 

kémiai 

sp.1.13.1       0 

sp.1.9.1 4 3 2 2   11 

sp.1.10.1    1   1 

sp.1.14.2 5 9 2 5 3  24 

sp.1.7.1 1 2  6 4  13 

sh.1.2       0 

sh.1.9    1   1 

p.1.9.1  1   2 2 5 

p.1.10.1     1  1 

p.1.14.2 1 11  3   15 

p.1.7.1 1 7   8  16 

h.1.2       0 

h.1.9    1   1 

k.1.3       0 

k.1.1    1 1  2 

k.1.6 1      1 

kt.1.3       0 

kt.1.6      1 1 

kt.1.7       0 

pt.1.2       0 

pt.3.1       0 

 

 

37. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoringprogramjának pontjai a területen 
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1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket előírásos mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 

meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 

itt mutatjuk be. 

1.4.5.1 Felszíni víztestek 

A területen és környezetében elhelyezkedő felszíni víztestek állapota sok esetben 

ismeretlen vagy bizonytalan. Ennek oka többnyire adathiány vagy bizonyos mérések 

bizonytalan volta. A bizonytalan állapotú vízfolyás víztestek aránya több mint 50%-os. A 

maradék vízfolyás víztest között 2 jó, 6 mérsékelt és 5 gyenge állapotú. Az állóvíz víztestek 

közül csupán 3 állapota ismert; a Ráckevei- (Soroksári-) Dunaág gyenge, a Velencei-tó 

nádas–lápi terület mérsékelt, a Velencei-tó nyílt vizes terület pedig jó állapotú. Fürdővíz 

szempontú értékelés alapján a Velencei-tó nyílt vizes terület és a Délegyházi-tavak megfelelő, 

a Ráckevei- (Soroksári-) Dunaág nem jó állapotú. 

A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 37. táblázat mutatja be. 

 

37. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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AEP258 

*Adony-északi-

övcsatorna (Cikolai-

víz) 

– – gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP318 *Benta-patak alsó jó mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP367 *Cikolai-víz – gyenge mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP968 

*Szabadegyházi-

vízfolyás és Hippolit-

Keleti-ér 

– gyenge gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP996 
*Szent László-patak 

alsó 
gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 

AEQ092 *Váli-víz alsó mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 

AEQ093 Váli-víz középső gyenge mérsékelt gyenge gyenge – gyenge 

AEQ149 Zámori-patak – – mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AIP859 *Adonyi-főcsatorna – gyenge – bizonytalan – bizonytalan 

AEP440 Duna–Tisza-csatorna mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 

AEP444 
*Duna Szob–Baja 

között 
mérsékelt jó jó mérsékelt jó mérsékelt 

AEP497 
Fűzvölgyi- és Szelidi-

tavi csatornák 
jó jó mérsékelt jó – jó 

AEP690 
*Kiskunsági-főcsatorna 

Kígyós-érrel 
jó jó jó jó – jó 

AEQ134 
XXXI. Apaji-csatorna 

(Átok-csatorna) alsó 
jó jó jó bizonytalan – bizonytalan 

AEQ135 
XXXI. Apaji-csatorna 

(Átok-csatorna) felső 
jó jó mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP833 

Nagykarácsonyi-

vízfolyás felső 

vízgyűjtője 

– jó mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 
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AEP839 
Nagyvenyim–baracsi-

ér 
– jó gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP423 
*Dinnyés–kajtori-

csatorna 
– – mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP500 Gaja-patak alsó gyenge mérsékelt gyenge gyenge – gyenge 

AEP763 Lóki-patak – mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP820 
*Nádor-csatorna 

(Sárvíz) középső 
gyenge mérsékelt rossz gyenge – gyenge 

AEP947 
*Sárosd–seregélyesi-

vízfolyás észak 
– mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP948 
*Sárosd–seregélyesi-

vízfolyás dél 
– mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP955 
*Séd–sárvízi-

malomcsatorna 
mérsékelt mérsékelt – mérsékelt – mérsékelt 

AEP354 Burján-árok – – gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP380 
Császár-víz (Zámolyi- 

és Pátkai víztározóval) 
jó mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP381 
Császár-vízfelső 

vízgyűjtője 
gyenge mérsékelt gyenge gyenge – gyenge 

AEP382 Császár-víz alsó mérsékelt mérsékelt rossz mérsékelt – mérsékelt 

AEP929 Rovákja-patak – mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEQ104 
*Vereb–pázmándi-

vízfolyás 
mérsékelt mérsékelt rossz mérsékelt – mérsékelt 

AIG975 
*Kajászói 

ivadéknevelő 
– – – – – adathiány 

AIG988 *Líviai tavak (4 db) – – – – – adathiány 

AIP536 
Százhalombattai 

ivadéknevelő 
– – – – – adathiány 

AIG941 *Délegyházi-tavak – – – – – bizonytalan 

AIG945 *Dömsödi halastó – – – – – adathiány 

AIP519 Délegyháza I. – – – – – adathiány 

AIP526 *II. Spicwald – – – – – adathiány 

AIP532 Öregállás II. tó – – – – – adathiány 

AIP533 *Öregállás III. tó – – – – – adathiány 

AIP534 Öregállás V. tó – – – – – adathiány 

AIP539 Tripolisz – – – – – adathiány 

AIQ013 
Szomor Dezső 

halastavai 
– – – – – adathiány 

AIQ014 
*Ráckevei–soroksári 

Dunaág 
gyenge jó – gyenge jó gyenge 

AIQ015 
*Szalkszentmártoni 

kavicsbányák 
– – – – – adathiány 

AIG933 *Bodakajtori tavak – – – – – adathiány 

AIG944 
Dinnyési Ivadéknevelő 

tógazdaság 
– – – – – adathiány 

AIH022 
*Soponyai tavak és 

tározó 
– – – – – adathiány 

AIH027 
Székesfehérvári tavak 

I-XI. 
– – – – – adathiány 

AIH028 *Táci tavak – – – – – adathiány 

AIH120 *Sárszentágotai-sóstó – – – – – adathiány 
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AIH143 Belmajori-tavak – – – – – adathiány 

AIQ959 
Velencei-tó nádas-lápi 

terület 
mérsékelt jó – mérsékelt – mérsékelt 

AIQ960 
*Velencei-tó nyílt vizes 

terület 
jó jó – jó jó jó 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
 

1.4.5.2 A felszín alatti víztestek 

A területet érintő felszín alatti víztestek közül két karsztos (k.1.3 – gyakorlatilag csak érinti 

a területet, kt.1.3), illetve a pt.1.2 porózus termál víztest mennyiségi állapota gyenge, két 

sekély porózus, egy porózus és egy karsztos víztest állapota bizonytalan. A gyenge állapot 

oka a karsztos víztestek esetében a negatív vízmérleg, a porózus termál víztest esetében pedig 

vízszintsüllyedés. A bizonytalan állapotokat a FAVÖKO (felszín alatti víztől függő 

ökoszisztéma) teszt, illetve vízmérleg teszt bizonytalansága okozza (38. táblázat). 

A minőségi állapotfelmérés során 4 sekély és egy karsztos víztest állapota bizonyult 

gyengének. A gyenge minősítés oka diffúz nitrátszennyeződés a terület 20%-át meghaladó 

mértékben; a sp.1.13.1 víztest (mely igen kis mértékben érinti az 5 km-es körzetet) területén 

szennyezett termelő ivóvízkút és figyelőkút is előfordul. A karsztos Dunántúli-középhegység 

– Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője szintén nitráttal szennyezett termelő-

kút és figyelőkút miatt kapott gyenge minősítést, a diffúz nitrátszennyezés mellett. Ezek közül 

egyes víztesteknél a vízfolyások nitráttal való szennyezettsége is kimutatható. A többi felszín 

alatti víztest minőségi állapota jó (39. táblázat). 

 

38. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest 
jele 

Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  
Áramlási 
viszonyok 

Víztest  
állapota  

sp.1.7.1 *Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő jó jó bizonytalan jó bizonytalan 

sp.1.9.1 
*Duna jobb parti vízgyűjtő–Budapest–

Paks 
jó jó – jó jó 

sp.1.10.1 *Duna jobb parti vízgyűjtő–Paks alatt jó jó – jó jó 

sp.1.13.1 
**Duna bal parti vízgyűjtő–Vác–

Budapest 
jó jó – jó jó 

sp.1.14.2 
*Duna–Tisza köze–Duna-völgy északi 

rész 
jó/gyenge határán jó bizonytalan jó bizonytalan 

sh.1.2 
**Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-

vízgyűjtő 
jó jó – jó jó 

sh.1.9 *Velencei-hegység jó jó – jó jó 

p.1.7.1 *Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő jó jó – jó jó 

p.1.9.1 
*Duna jobb parti vízgyűjtő–Budapest–

Paks 
jó jó – jó jó 

p.1.10.1 *Duna jobb parti vízgyűjtő–Paks alatt jó jó – jó jó 

p.1.14.2 
*Duna–Tisza köze–Duna-völgy északi 

rész 
jó/gyenge határán jó – jó bizonytalan 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

95 

 

Víztest 

jele 
Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  

Áramlási 

viszonyok 

Víztest  

állapota  

h.1.2 
Dunántúli-középhegység–Séd–Nádor-

vízgyűjtő 
jó jó – jó jó 

h.1.9 *Velencei-hegység jó jó – jó jó 

k.1.1 

Dunántúli-középhegység–Veszprém, 

Várpalota, Vértes déli források 

vízgyűjtője 

jó/gyenge határán jó – jó bizonytalan 

k.1.3 
**Dunántúli-középhegység–Budai-

források vízgyűjtője 
gyenge jó – jó gyenge 

k.1.6 *Szabadbattyányi-karsztrögök jó jó  jó jó 

kt.1.3 *Budapest környéki termálkarszt gyenge jó – jó gyenge 

kt.1.6 *Szabadbattyáni termálkarszt jó jó – jó jó 

kt.1.7 *Közép-dunántúli termálkarszt  jó  jó jó 

pt.1.2 Nyugat-Alföld  gyenge – jó gyenge 

pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl  jó  jó jó 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

A **-gal jelölt víztestek csak minimális területtel érintik a vizsgálati terület 5 km-es környezetének határát. 
 

39. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% Szennyezett 

felszíni víztest 

száma 

Trend 

Minősítés 

jele neve komponens komponens nitrát 
növény-

védőszer 
komponens 

sp.1.7.1 
*Séd–Nádor–

Sárvíz-vízgyűjtő 
  x  5  gyenge 

sp.1.9.1 

*Duna jobb parti 

vízgyűjtő–

Budapest–Paks 

  x    gyenge 

sp.1.10.1 

*Duna jobb parti 

vízgyűjtő–Paks 

alatt 

      jó 

sp.1.13.1 

**Duna bal parti 

vízgyűjtő–Vác–

Budapest 

NO3 NO3, triazin x    gyenge 

sp.1.14.2 

*Duna–Tisza 

köze–Duna-

völgy északi rész 

      jó 

sh.1.2 

**Dunántúli-

középhegység–

Séd–Nádor-

vízgyűjtő 

      jó 

sh.1.9 
*Velencei-

hegység 
    1  gyenge 

p.1.7.1 
*Séd–Nádor–

Sárvíz-vízgyűjtő 
      jó 

p.1.9.1 

*Duna jobb parti 

vízgyűjtő–

Budapest–Paks 

      jó 

p.1.10.1 

*Duna jobb parti 

vízgyűjtő– Paks 

alatt 

      jó 

p.1.14.2 

*Duna–Tisza 

köze–Duna-

völgy északi rész 

      jó 

h.1.2 

Dunántúli-

középhegység–

Séd–Nádor-

vízgyűjtő 

      jó 
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Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% Szennyezett 

felszíni víztest 
száma 

Trend 

Minősítés 

jele neve komponens komponens nitrát 
növény-
védőszer 

komponens 

h.1.9 
*Velencei-

hegység 
      jó 

k.1.1 

Dunántúli-

középhegység–

Veszprém, 

Várpalota, 

Vértes déli 

források 

vízgyűjtője 

NO3 NO3 x    gyenge 

k.1.3 

**Dunántúli-

középhegység–

Budai-források 

vízgyűjtője 

      jó 

kt.1.3 

*Budapest 

környéki 

termálkarszt 

      jó 

k.1.6 
*Szabadbattyá-

nyi-karsztrögök 
      jó 

kt.1.6 
*Szabadbattyá-

nyi termálkarszt 
      jó 

kt.1.7 

*Közép-

dunántúli 

termálkarszt 

      jó 

pt.1.2 Nyugat-Alföld       jó 

pt.3.1 
Délnyugat-

Dunántúl 
      jó 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
A **-gal jelölt víztestek csak minimális területtel érintik a vizsgálati terület 5 km-es környezetének határát 

 

1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot vagy potenciál elérése. 

2 vízfolyás víztest esetén a jó potenciál fenntartandó, a többi esetben a jó potenciál vagy 

állapot 2021-re (1 db), 2027-re (16 db) vagy az után (11 db) elérhető el. 

Állóvíz víztestek közül egy esetben a jó állapot fenntartandó, a többi esetben a jó potenciál 

vagy állapot 2021-re (10 db), 2027-re (5 db) vagy az után (7 db) érhető el. 

A felszín alatti víztestek több mint felénél a jó állapot fenntartandó, a többi esetén a cél a jó 

mennyiségi (2021-re) és/vagy minőségi állapot (2027-re vagy ezt követően) elérése. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 

intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 

intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8-1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) 

tartalmazzák (www.vizeink.hu). 
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1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.1. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg (2014. szeptember) nincs a koncesszióra javasolt területen sem hatályos 

geotermikus kutatási jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület (védőidom). 

1.5.2. Szénhidrogén-kutatás 

A vizsgálati területre és a koncesszióra javasolt területekre sem esik hatályos szénhidrogén 

kutatási terület. 

Nem esik sem a Baracska, sem pedig az Adony koncesszióra javasolt területre hatályos 

szénhidrogén bányatelek, így a koncesszióra javasolt területekből nem kellett részterületeket 

kivágni (MBFH Bányászat, 2014. szeptember). 

 

A Baracska koncesszióra javasolt területtel jelenleg nincs sem határos (érintkező) hatályos 

szénhidrogén-kutatási terület, se pedig határos (érintkező) hatályos szénhidrogén bányatelek 

(MBFH BÁNYÁSZAT, 2014. szeptember). 

 

Az Adony koncesszióra javasolt területtel jelenleg nincs sem határos (érintkező) hatályos 

szénhidrogén-kutatási terület, se pedig határos (érintkező) hatályos szénhidrogén bányatelek 

(MBFH BÁNYÁSZAT, 2014. szeptember). 

1.5.3. Egyéb nyersanyagok 

A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében jelenleg 103 db működő nemfémes ásványi 

nyersanyagbánya van (homok, kavics, egyéb töltésanyagok stb.). Ezekből 39 db esik a 

területre, 1 telek benyúlik a területre, és 5 db határos a területtel. 

A területen és 5 km-es körzetében a nyilvántartott, megkutatott készletek száma: 172 db, 

amiből a területen belülre 72 db esik. 

A bányák és a megkutatott nyersanyagkészletek területi elhelyezkedését a 38. ábra és 39. 

ábra, adataikat a 40. táblázat és 41. táblázat tartalmazza. A táblázatok a Magyar Állami 

Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 2013. decemberi adatbázisa alapján készültek. 

A működő bányák területi kiterjedése a helyszínrajzon a kis méret miatt többnyire nem 

ábrázolható jól, illetve a megkutatott készletek esetében az ábrázolás eleve csak pontszerű 

lehet, mivel csak központi koordináták állnak rendelkezésre. Bányák és megkutatott készletek 

nagy számából adódó zsúfolt területeket külön résztérképen is kiemeltük. 
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38. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák  

és a megkutatott ásványi nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

 

 
39. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák  

és a megkutatott ásványi nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajzának részlete 
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40. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Tér-

képi 

szám 

Bánya-
kód 

Területnév 

Terü-

let 

km2 

Anyag-
név 

Engedélyes 
EOV  

X 
EOV  

Y 
Tevé-
kenység 

Engedély 
kezdete  vége 

Status 

Hely-

zete a 
terüle-

ten 

1 601670 
Székesfehérvár 

II. - agyag 
0,15 agyag 

Fehérvári 

Téglaipari Kft. 
208917 601902 működő 

1976. 

10.22 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

2 721330 

Taksony 

(013/27.. hrsz.) - 

agyag, homok, 
kavics 

3,61 
agyag, 
homok, 

kavics 

BIOTIT Bányászati 

és 

Környezetvédelmi 
Mérnökiroda Kft. 

217551 654783  ─ 
2012. 

10.10 

2016.

10.10 

kutatási 
jog-

adomány 

kívül* 

3 601780 Gánt II. - dolomit 0,41 dolomit 
DOLOMIT 

Kőbányászati Kft. 
224477 600835 működő 

1978. 

07.18 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

4 607840 
Zámoly I. 
(Disznóhegyi b.) 

0,12 dolomit 
DOLOMIT 
Kőbányászati Kft. 

223899 600731 működő 
1998. 
10.19 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

5 718610 

Csákberény-

Magyaralmás-

Zámoly - 

dolomit, homok, 

kavics, mészkő 

7,91 

dolomit, 

homok, 

kavics, 
mészkő 

DOLOMIT 2002 

Bányászati és 

Kereskedelmi Kft. 

220606 597302  ─ 
2010. 

08.30 

2014.

10.10 
kutatás kívül* 

6 608310 
Kiskunlacháza 

XI. - kavics 
0,49 

egyéb 
meddő, 

kavics 

Terra-Pannonkavics 
Bányászati és 

Építőipari Kft. 

206482 650675 
nincs 

MÜT 

2000. 

09.22 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

7 612140 
Délegyháza XVI. 
- kavics 

0,25 

egyéb 

meddő, 

kavics 

Kavics Invest 
Gépjárműkereske-

delmi, Bánya- és 

Ingatlankezelő, 
Környezetv. Kft. 

209786 653640 működő 
2003. 
11.01 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

8 601420 
Kiskunlacháza I. 

- kavics 
0,41 

építési 

kavics 

IMMOGAR 

Befektetési Kft. 
206521 654272 működő 

1974. 

01.21 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

9 601450 
Dunavarsány - 

kavics 
0,33 

építési 

kavics 

Dunavarsányi 

Petőfi Mezőg.Sz. 
214570 649447 bezárt 

1974. 

02.28 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

10 606060 
Pátka I. (Pátkai 
gránitbánya) - 

0,03 gránit 
Magyar Dekor 
Ásványkutató Kft. 

212469 610134 működő 
1997. 
05.08 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

11 607370 
Székesfehérvár 

III. - gránit 
0,21 

gránit 

murva 

Mészkő és Dolomit 

Kőbányászati és 
Ásványfeld. Kft. 

207564 607523 működő 
1998. 

03.23 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

12 607360 
Székesfehérvár 

IV. - gránit 
0,11 

gránit 

murva 

Mészkő és Dolomit 

Kőbányászati és 
Ásványfeld. Kft. 

207159 607636 működő 
1998. 

03.23 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

13 612470 
Székesfehérvár 

VI. - gránit 
0,06 

gránit 

murva 

Aranybulla 

Mezőgazdasági Zrt. 
207384 606918 működő 

2004. 

10.12 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

14 614480 
Csákberény III. - 
homok 

0,25 homok 
Üveg-Ásvány 
Bányászati Ip. Kft. 

220383 597745 működő 
2010. 
06.27 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

15 612840 
Nagyvenyim I. - 

homok 
0,23 homok 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
178444 633374 

nincs 

MÜT 

2005. 

03.30 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

16 605260 
Szabadbattyán I. 
- homok 

0,17 homok 
Zöld Vasút 
Logisztikai Kft. 

198614 600197 
tájren-
dező 

1996. 
09.25 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

17 610470 
Szabadbattyán 

III. - homok 
0,06 homok 

Kvarc Trió Ipari és 

Szolgáltató Kft. 
199471 598903 működő 

2002. 

01.09 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

18 605900 
Kajászó I. - 

homok 
0,05 homok 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
217874 626220 

tájren-

dező 

1997. 

02.13 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

19 606050 
Perkáta I. - 
homok 

0,05 homok 

PREMIER Keresk. 

és Vendéglátóipari. 

Szolgáltató Bt. 

190919 628572 
szüne-
telő 

1997. 
04.07 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

20 607770 
Gárdony I. 
(Bikavölgyi 

homokbánya) - 

0,04 homok 
Gárdonyi Géza 
Mezőgazdasági 

Szövetkezeti Zrt. 

204501 619352 bezárt 
1998. 

08.26 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

21 718650 
Hantos-Nagylók 

- homok, kavics 
7,50 

homok, 

kavics 

DOLOMIT 2002 

Bányászati és 
Kereskedelmi Kft. 

181131 621194  ─ 
2010. 

08.31 

2014.

08.31 

kutatási 

jog-
adomány 

belóg 

22 720840 
Kiskunlacháza-

Áporka, h-k 
4,28 

homok, 

kavics 
Zalakerámia Zrt. 208245 649125  ─ 

2011. 

10.13 

2015.

10.13 
kutatás belül 

23 721320 
Áporka-
Kiskunlacháza - 

homok, kavics 

4,28 
homok, 

kavics 

Szigetkavics 
Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

208245 649125  ─ 
2012. 

10.19 

2016.

10.19 

kutatási 
jog-

adomány 

belül 

24 606020 
Bugyi IX. - 

homok, kavics 
4,08 

homok, 

kavics 

Méhes Építőipari, 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

214857 653959 működő 
1998. 

06.10 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

25 613560 

Kiskunlacháza 

XVII. - homok, 
kavics 

3,30 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő 
és Keresk.-i Kft. 

207183 651281 működő 
2006. 

10.16 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 
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Tér-

képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

let 
km2 

Anyag-

név 
Engedélyes 

EOV  

X 

EOV  

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

kezdete  vége 
Status 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

26 720940 
Majosháza 
(035/1-7.. hrsz.) - 

homok, kavics 

3,07 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 
Hungária Termelő 

és Keresk.i Kft. 

214190 647520 ─ 
2012. 

05.29 

2016.

05.29 

kutatási 
jog-

adomány 

belül 

27 721360 

Majosháza 

(035/1-7, 037/1-
7.. hrsz.) - 

3,07 
homok, 

kavics 

Szigetkavics 

Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

214190 647520 ─ 
2013. 

01.08 

2017.

01.08 

kutatási 

jog-
adomány 

belül 

28 612180 
Majosháza III. - 

homok, kavics 
2,25 

homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
212781 649812 

szüne-

telő 

2004. 

05.04 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

29 718570 
Kiskunlacháza 
(0554/2, 0559/2, 

6-7 hrsz.) - 

2,24 
homok, 

kavics 

Szigetkavics 
Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

204575 653040 ─ 
2010. 

06.28 

2014.

06.28 

kutatási 
jog-

adomány 

érintke

zik 

30 721700 
Kiskunlacháza 
(0559/2,6-7 

hrsz.) - 

1,81 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 
Hungária Termelő 

és Keresk.i Kft. 

204426 653320  ─ 
2011. 

02.03 

2015.

02.03 
kutatás kívül* 

31 718930 

Dunaharaszti 

(Haraszti erdő) - 
homok, kavics 

1,55 
homok, 

kavics 

Winvest Hungary 

Kft. 
219459 655905  ─ 

2010. 

10.03 

2014.

10.03 

kutatási 

jog-
adomány 

kívül* 

32 613220 
Dunaharaszti IV. 

- kavics, homok 
1,41 

homok, 

kavics 

Duna-Dráva 

Cement Kft. 
218932 655297 működő 

2005. 

11.11 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

33 721840 
Dunaharaszti 
(0120/22, 0121.. 

hrsz.) – h-kav 

1,40 
homok, 

kavics 
egyéni vállalkozó 219415 655889  ─ 

2013. 

07.04 

2017.

07.04 

kutatási 
jog-

adomány 

kívül* 

34 719550 
Alsónémedi 
(0305/2-29, 31-

49 hrsz.) – h-k 

1,28 
homok, 

kavics 
egyéni vállalkozó 216430 657785  ─ 

2010. 

12.23 

2014.

12.23 

kutatási 
jog-

adomány 

kívül* 

35 721310 
Alsónémedi DNy 

- homok, kavics 
1,28 

homok, 

kavics 

BAZTA 

Ásványkutató Kft. 
216430 657785  ─ 

2012. 

09.11 

2015.

09.11 

kutatási 

jog-
adomány 

kívül* 

36 614160 
Délegyháza XIX. 

- homok, kavics 
1,27 

homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
211289 649854 

nincs 

MÜT 

2008. 

08.11 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

37 603550 
Dunaharaszti II. - 

kavics 
1,25 

homok, 

kavics 

Duna-Dráva 

Cement Kft. 
220442 656465 működő 

1993. 

12.23 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

38 614090 
Kiskunlacháza 

XIX. – h-k 
1,23 

homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
210370 649019 

nincs 

MÜT 

2008. 

08.13 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

39 721500 

Dunavarsány 

(016/17-131,157-

168.. hrsz.) – h-k 

1,19 
homok, 
kavics 

Szigetkavics 

Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

216613 652418  ─ 
2012. 
07.30 

2016.
07.30 

kutatási 

jog-

adomány 

érintke
zik 

40 614310 
Kiskunlacháza 
XXI. – h-k 

1,17 
homok, 
kavics 

CEMEX Hungária 
Építőanyagok Kft. 

211676 648927 
nincs 
MÜT 

2009. 
03.23 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

41 609420 
Kiskunlacháza 
XIII. - homok, 

kavics 

1,00 
homok, 

kavics 

DBK-Földgép 

Építési Kft. 
208668 650992 működő 

2000. 

12.06 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

42 604690 
Délegyháza III. - 

homok, kavics 
0,82 

homok, 

kavics 

BUSPED 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

210448 653890 működő 
1996. 

07.08 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

43 720350 

Kiskunlacháza 

(0439/120 hrsz.) 

- homok, kavics 

0,76 
homok, 

kavics 

GOLD STONE 

Bányászati és 

Homokkiterm.Kft. 

209287 649834  ─ 
2011. 

10.16 

2015.

10.16 

kutatási 

jog-

adomány 

belül 

44 612520 
Bugyi X. - 

homok, kavics 
0,76 

homok, 

kavics 

BU-SO Ip. Keresk 

és Szolg. Kft. 
214502 656563 működő 

2002. 

02.01 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

45 614300 
Kiskunlacháza 
XX. - h, k 

0,73 
homok, 
kavics 

CEMEX Hungária 
Építőanyagok Kft. 

210049 649844 
nincs 
MÜT 

2009. 
03.20 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

46 609210 
Taksony I. - 

homok, kavics 
0,72 

homok, 

kavics 

Kavics Hungária 

Kft. 
217086 653090 működő 

2000. 

09.05 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

47 603600 
Bugyi IV. - 

homok, kavics 
0,71 

homok, 

kavics 

Kamrás Szállítási 
Szolg.Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

212541 655130 működő 
1993. 

10.07 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

48 613970 
Szalkszentmárton 
III. - homok, 

kavics 

0,66 
homok, 

kavics 

MURAI 
KAVICSBÁNYÁK 

Ipari-Keresk. Kft. 

182945 644381 működő 
2008. 

08.01 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

49 614530 

Kiskunlacháza 

XVIII. - homok, 
kavics 

0,58 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő 
és Keresk. Kft. 

205452 652619 
nincs 

MÜT 

2010. 

06.16 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

50 719540 

Dunavarsány 

(030/4-7, 20-31, 
50-55, 032/22-23 

hrsz.) - homok 

0,54 
homok, 
kavics 

Szigetkavics 

Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

217050 651403  ─ 
2011. 
02.08 

2015.
01.02 

kutatási 

jog-

adomány 

belül 
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Tér-

képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

let 
km2 

Anyag-

név 
Engedélyes 

EOV  

X 

EOV  

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

kezdete  vége 
Status 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

51 721510 

Dunavarsány 

(030/4-7,20-

31,50-55.. hrsz.)  

0,54 
homok, 
kavics 

Zalakerámia Zrt. 217050 651403  ─ 
2012. 
08.03 

2016.
08.03 

kutatási 

jog-

adomány 

belül 

52 721660 

Dunavarsány 

(030/4-7,20-
31,50-55.. hrsz.)  

0,54 
homok, 

kavics 

Szigetkavics 

Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

217050 651403  ─ 
2013. 

04.02 

2017.

04.02 

kutatási 

jog-
adomány 

belül 

53 719570 

Kiskunlacháza 

(0508/39-43, 

0510/5-16 hrsz.)  

0,53 
homok, 
kavics 

BUSPED 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

206290 655438  ─ 
2011. 
05.29 

2015.
05.29 

kutatási 

jog-

adomány 

kívül* 

54 603300 
Apaj I. (Apaj-

Tripolisz) – h, k 
0,52 

homok, 

kavics 

Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
205240 655747 működő 

1992. 

05.04 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

55 605250 
Majosháza I. - 

homok, kavics 
0,52 

homok, 

kavics 

Gyöngykavics -32 

Termelő SzolgáKft. 
214195 649378 

szüne-

telő 

1996. 

10.02 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

56 614270 

Szalkszentmárton 

IV. - homok, 

kavics 

0,48 
homok, 

kavics 

MURAI 

KAVICSBÁNYÁK 

Ipari-Keresk. Kft. 

182331 644600 működő 
2009. 

07.20 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

57 719580 
Kiskunlacháza 
(0509/2, 

0514/28.. hrsz.) -  

0,47 
homok, 

kavics 

IMMOGAR 

Befektetési Kft. 
205824 654093  ─ 

2011. 

04.20 

2015.

04.20 

kutatási 
jog-

adomány 

kívül* 

58 720040 

Kiskunlacháza 

(0554/2, 0559/1, 

7 hrsz.) – h-,k 

0,43 
homok, 
kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő 

és Keresk.Kft. 

205147 652228  ─ 
2011. 
03.08 

2015.
03.08 

kutatási 

jog-

adomány 

érintke
zik 

59 721760 

Kiskunlacháza 

(0514/34-35, 
0509/2, 0530/21-

22 hrsz.) - homok 

0,31 
homok, 
kavics 

Pfadt Kavicsbánya 
Kft. 

205654 654070  ─ 
2013. 
04.12 

2017.
04.12 

kutatási 

jog-

adomány 

kívül* 

60 603610 
Dunavarsány II. - 

homok, kavics 
0,29 

homok, 

kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
214138 650941 

nincs 

MÜT 

1994. 

05.18 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

61 719640 

Délegyháza 

(097/2-4, 099/2, 

0104/8-10 hrsz.)  

0,28 
homok, 
kavics 

TGA Kereskedelmi 
Kft. 

208943 651485  ─ 
2011. 
03.31 

2015.
03.31 

kutatási 

jog-

adomány 

belül 

62 611410 
Dunavarsány IV. 
- homok, kavics 

0,27 
homok, 
kavics 

Gyöngykavics -32 
Termelő Szolg. Kft. 

214949 648928 
szüne-
telő 

2003. 
02.10 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

63 612330 
Ercsi VII. - 

kavics 
0,25 

homok, 

kavics 

Geo-Minerál 

Ásv.Nyers.Kutató 
és Kitermelő Kft. 

206292 635336 
nincs 

MÜT 

2004. 

09.06 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

64 719440 
Bugyi (01161/23, 
30, 34-42 hrsz.) - 

homok, kavics 

0,25 
homok, 

kavics 

Siklósi Márvány 

Design Márvány-

feld Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

206939 656227  ─ 
2011. 

02.07 

2015.

02.07 

kutatási 
jog-

adomány 

kívül* 

65 612380 Ercsi I. - kavics 0,25 
homok, 

kavics 

KAVICS-KER 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

205744 637022 
nincs 

MÜT 

2004. 

09.10 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

66 613490 
Kiskunlacháza 

XVI. - kavics 
0,24 

homok, 

kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
206122 654488 

nincs 

MÜT 

2006. 

09.05 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

67 608680 
Dunaharaszti III. 
- homok, kavics 

0,18 
homok, 
kavics 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

219183 654155 működő 
1999. 
12.02 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

68 610150 
Kiskunlacháza 
XIV. – h-k 

0,16 
homok, 
kavics 

IMMOGAR 
Befektetési Kft. 

206005 654769 működő 
2001. 
09.27 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

69 610160 
Délegyháza VI. - 
homok, kavics 

0,13 
homok, 
kavics 

Hatos Bánya 
Bányászati Kft. 

211623 649586 működő 
2001.
09.27 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

70 718880 

Dunaharaszti 

(0120/2-3 hrsz.) - 
homok, kavics 

0,12 
homok, 

kavics 

Winvest Hungary 

Kft. 
220687 655943  ─ 

2010.

08.12 

2014.

08.12 

kutatási 

jog-
adomány 

kívül* 

71 611310 
Délegyháza VIII. 
- homok, kavics 

0,11 
homok, 
kavics 

BUSPED 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

208799 653681 működő 
2002.
12.10 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

72 719530 

Bugyi (01236, 

01246, 01251/12-

13.. hrsz.) – h-k 

0,11 
homok, 
kavics 

TAVI-KAVICS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

211757 654204  ─ 
2011.
01.07 

2015.
01.07 

kutatási 

jog-

adomány 

kívül* 

73 606180 
Áporka I. - 

homok, kavics 
0,07 

homok, 

kavics 

Ásványok Ipari és 

Szolgáltató Bt. 
210644 647150 működő 

1997.

05.06 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

74 612370 
Csákvár IV. - 

homok 
0,06 

homok, 

kavics 

HÉT AGRO 

Mezőg.Termelő, 
Ker. és Szolg Kft. 

223400 606460 működő 
2004.

09.07 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

75 721530 

Kiskunlacháza 

(0508/10-37 

hrsz.) - homokos 
kavics 

0,49 
homoko

s kavics 

GOLD STONE 

Bányászati és 

Homokkitermelő 
Kft. 

206879 654869  ─ 
2013.

03.20 

2014.

03.20 

kutatási 

jog-

adomány 

kívül* 
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Tér-

képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

let 
km2 

Anyag-

név 
Engedélyes 

EOV  

X 

EOV  

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

kezdete  vége 
Status 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

76 604260 
Kiskunlacháza 
VI. - homokos 

kavics 

0,12 
homoko

s kavics 

Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
205408 654627 bezárt 

1996.

02.07 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

77 601700 
Kiskunlacháza II. 

- kavics 
4,45 kavics 

Kiskunlacházi 

Kavicsbánya Kft. 
207573 653288 működő 

1977.

02.28 

határo

zatlan 

bánya-

telek 

érintke

zik 

78 604170 
Bugyi VI. - 

kavics 
1,84 kavics 

TESBU-KAVICS 
Értékesítő és 

Fuvarozó Kft. 

210636 654814 működő 
1998.

07.10 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

79 603640 Bugyi V. - kavics 1,39 kavics 
Kavics Union 
Szolgáltató, Kavics 

kiterm és Építő Kft. 

206664 656986 működő 
1994.

09.07 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

80 602700 
Szalkszentmárton 

II. - kavics 
1,23 kavics 

KAVICS-KER 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

180827 643878 működő 
1984.

01.05 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

81 609290 
Kiskunlacháza 

XII. - kavics 
0,82 kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő 
és Keresk. Kft. 

205687 651245 működő 
2000.

09.22 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

82 722000 

Aba (0348, 

0367/1-2, 0366 

hrsz.) - kavics 

0,57 kavics 

BÁNYAKER'100 

Bányászati, 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

192872 609114  ─ 
2013.
10.15 

2017.
10.15 

kutatási 

jog-

adomány 

belül 

83 721990 
Aba (0205-0206 

hrsz.) - kavics 
0,51 kavics 

BÁNYAKER'100 
Bányászati, Keresk. 

és Szolg Kft. 

193380 607990  ─ 
2013.

10.15 

2017.

10.15 

kutatási 
jog-

adomány 

belül 

84 607490 
Kiskunlacháza 
VII. (Öregállás 

dűlő) - kavics 

0,48 kavics 
Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
205691 655098 

tájren-

dező 

1997.

06.16 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

85 611300 
Délegyháza VII. 

- kavics 
0,44 kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
208832 652682 

nincs 

MÜT 

2003.

01.20 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

86 611320 
Délegyháza IX. - 

kavics 
0,43 kavics 

BUSPED 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

209855 650908 működő 
2002.

12.11 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

87 608730 
Iváncsa I. - 
kavics 

0,40 kavics egyéni vállalkozó 200160 636061 működő 
2000.
01.11 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

88 612460 
Taksony V. - 
kavics 

0,25 kavics 

Lasselsberger 

Hungária Term. és 

Kereskedelmi Kft. 

217880 651647 működő 
2004.
10.21 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

belül 

89 612220 
Kiskunlacháza 

XV. - kavics 
0,25 kavics egyéni vállalkozó 205196 653648 működő 

2004.

07.12 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

90 607780 
Bugyi VII. - 

kavics 
0,24 kavics 

BUSPED 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

206015 656122 működő 
1998.

07.14 

határo

-
zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

91 611680 
Délegyháza X. - 

kavics 
0,23 kavics 

SCHNELL ÖL 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

209385 652073 
szüne-

telő 

2003.

07.07 

határo

zatlan 

bánya-

telek 

érintke

zik 

92 611330 
Majosháza II. - 

kavics 
0,21 kavics 

BÁCSKA-

LOGISTIK Kft. 
212304 647596 működő 

2002.

12.11 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

93 612710 
Bugyi XII. - 

kavics 
0,21 kavics 

Minőségi-Kavics 

Bányászati, Keresk. 

és Szolgáltató Kft. 

213010 654330 működő 
2002.

06.04 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

94 612670 
Délegyháza 

XVIII. - kavics 
0,19 kavics 

TERM-VÉD Ter-

mészetvédelmi Kft. 
213543 652696 

tájren-

dező 

2005.

02.03 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

95 611730 
Délegyháza XI. - 

kavics 
0,18 kavics 

Dömper 2002. 

Szolg. és Ker.Kft. 
210266 653967 működő 

2003.

07.30 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

96 612410 
Bugyi XI. - 

kavics 
0,17 kavics 

Ónodi és Társa 

Ipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

212978 656844 működő 
2002.

10.25 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

97 612040 
Taksony IV. - 

kavics 
0,13 kavics 

T CARDINAL és 

Szolg. Kft. F.A. 
217971 653672 működő 

2004.

03.22 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

98 601610 
Dunaharaszti - 
kavics 

0,11 kavics 
Ezüstkalász Mező-
gazdasági. Tsz 

221439 655207 bezárt 
1975.
11.29 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

99 612010 
Dunaharaszti V. - 

kavics 
0,10 kavics 

D.H. 5 Bányászati 

Kft. 
219921 655633 működő 

2004.

03.23 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 

100 612150 
Délegyháza 
XVII. - kavics 

0,05 kavics 
TAVI-KAVICS 
Ker. és Szolg Kft. 

211610 653919 
szüne-
telő 

2003.
11.01 

határo
zatlan 

bánya-
telek 

kívül* 

101 612130 
Délegyháza XIV. 

- kavics 
0,05 kavics 

Tégla- és Cserépip. 

Bányaföldtani 
Szolgáltató Kft. 

209784 652598 működő 
2003.

11.01 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
kívül* 
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Tér-

képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

let 
km2 

Anyag-

név 
Engedélyes 

EOV  

X 

EOV  

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

kezdete  vége 
Status 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

102 613320 
Dunavarsány V. - 

kavics 
0,22 

kavics, 
közl.ép.i

.homok 

Zalakerámia Zrt. 217320 651494 
nincs 

MÜT 

2005.

09.20 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

103 613370 
Beloiannisz I. - 

homok 
0,09 

közleke-

désépíté-
si hom. 

Vimola B 

Bányászati és 
Keresk. Kft. F.A. 

203279 633457 
nincs 

MÜT 

2006.

05.25 

határo

zatlan 

bánya-

telek 
belül 

* a vizsgálati területen kívül és 5 km-es távolságon belül helyezkedik el. 

 

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

Tér-

képi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 

(lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

Anyag-

kód 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Hely-
zete a 

terüle-

ten 

1 30904001 
Szalk-

szentmárton 
— 

Szalkszentmárton 
III/A és III/B 

megkutatott ter. 

Bányászati 

betonkavics 
4321 182360 645103 belül 

2 30904002 
Szalk-
szentmárton 

— Szalki dűlő 
Bányászati 
betonkavics 

4321 180000 646000 belül 

3 30904004 
Szalk- 

szentmárton 
— 

Duna 1582-1586 

fkm 

Folyami 

betonkavics 
4322 181000 643000 belül 

4 30904005 
Szalk- 

szentmárton 

Szalkszent

márton II. - 
kavics 

Szalkszentmárton-
II. kavics 

bányatelek, 

Öblözet 

Folyami 

betonkavics 
4322 180940 643652 belül 

5 30904006 
Szalk-
szentmárton 

— 

Szalkszentmárton 

I. kavics 

bányatelek 

Bányászati 
betonkavics 

4321 182686 644476 belül 

6 30904007 
Szalk-

szentmárton 
— 

Öblözet, 
bányatelken kívüli 

terület 

Folyami 

betonkavics 
4322 182000 643750 belül 

7 30904008 
Szalk-

szentmárton 
— 

Szalkszentmárton 
0346/8, 0369/5 

hrsz. meddőh. 

Tömöríthető 
útépítési 

nyersanyag 

4292 182200 644600 belül 

8 30904009 
Szalk-
szentmárton 

Szalkszent-

márton III.-
homok, 

kavics 

Szalkszentmárton 

III.-homok, kavics 

bányatelek 

Építési 

homok, 
közlekedésépí

-tési homok 

4250, 
4254 

182945 644381 belül 

9 30904009 
Szalk-

szentmárton 

Szalkszent
márton III. 

homok, 

kavics 

Szalkszentmárton 

III.-homok, kavics 
bányatelek 

Homokos 

kavics 
4324 182945 644381 belül 

10 70101002 Adony — 
Duna 1603-1605 

fkm 

Folyami 

betonkavics 
4322 202713 637043 belül 

11 70102001 Baracs — Kokasdi dűlő Falazó homok 4253 176094 634161 kívül* 

12 70103001 Beloiannisz 
Beloiannisz 

I. - homok 
Váli völgy 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 203279 633457 belül 

13 70106002 Ercsi — 
Duna 1611-1613 

fkm főág 

Folyami 

betonkavics 
4322 210050 639544 belül 

14 70106003 Ercsi — 
Duna 1605-1611 

fkm 

Folyami 

betonkavics 
4322 206250 638008 belül 

15 70106004 Ercsi 
Ercsi I. - 
kavics 

Sina telep (Ercsi I. 
bt.) 

Építési homok 4250 205859 637031 belül 

16 70106004 Ercsi 
Ercsi I. - 

kavics 
Sina telep 

Bányászati 

betonkavics 
4321 205859 637031 belül 

17 70106005 Ercsi — V. bt. Vakoló hom. 4252 207006 634372 belül 

18 70106006 Ercsi — VI. bt. Bány. bet.kav. 4321 205548 635033 belül 

19 70106007 Ercsi 
Ercsi VII. - 

kavics 
VII. bt. 

Vakoló 

homok 
4252 206278 635324 belül 

20 70106007 Ercsi 
Ercsi VII. - 

kavics 
VII. bt. 

Bányászati 

betonkavics 
4321 206278 635324 belül 

21 70106008 Ercsi — VIII. bt. 
Vakoló 
homok 

4252 206689 635331 belül 

22 70106008 Ercsi — VIII. bt. 
Bányászati 

betonkavics 
4321 206689 635331 belül 

23 70107001 Iváncsa 
Iváncsa I. - 
kavics 

036/9 hrsz. 
(Iváncsa I. bt.) 

Bányászati 
betonkavics 

4321 200139 636123 belül 
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Tér-

képi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 

(lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

Anyag-

kód 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

24 70111001 Nagyvenyim 
Nagy-
venyim I. -

homok 

Állomásdűlő 
(Nagyvenyim I. 

bt.) 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 178509 633411 kívül* 

25 70111002 Nagyvenyim 
Baracs I. - 

homok 

Vasút alatti 

(Baracs I. bt) 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 178232 633656 kívül* 

26 70112002 Perkáta 
Perkáta I. - 
homok 

Homokbánya, 

József A. u. 

(Perkáta I. bt.) 

Falazó homok 4253 190918 628588 belül 

27 70114006 Rácalmás — 
Duna rácalmási 

mellékág 

Folyami 

betonkavics 
4322 186319 642608 belül 

28 70114008 Rácalmás — 
Duna 1588-89 
fkm, 0492 hrsz 

Folyami 
betonkavics 

4322 189016 642632 belül 

29 70114009 Rácalmás — 
Duna 1586-1590 

fkm, Kulcs 

Folyami 

betonkavics 
4322 188343 642920 belül 

30 70114010 Rácalmás — 
Duna 1590-1595 
fkm, Kulcs 

Folyami 
betonkavics 

4322 191931 639638 belül 

31 70203005 Csákberény — 
Burjánhegy, 

Tartalék 

Öntödei 

homok 
4220 221851 598568 kívül* 

32 70300001 
Székes-

fehérvár 

Székesfehér
vár II. - 

agyag 

Téglagyár 
(Székesfehérvár II. 

bt.) 

Tömör 

téglaagyag 
4169 208840 601850 kívül* 

33 70300002 
Székes-
fehérvár 

Székesfehér

vár III. - 

gránit 

Csúcsos hegy 

(Székesfehérvár 

III. bt.) 

Gránitmurva 5115 207467 607564 kívül* 

34 70300003 
Székes-

fehérvár 
— Szárazrét 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 203839 599513 kívül* 

35 70300004 
Székes-
fehérvár 

Székes-
fehérvár 

V.(Fekete-

hegyibánya) 

- homok 

Fekete hegy 

(Székesfehérvár V. 

bt.) 

Útépítési 
töltésanyag 

4290 205061 599327 kívül* 

36 70300006 
Székes-

fehérvár 

Székes-

fehérvár 
VI.(Mezei 

murvabánya

) - gránit 

Mezei bánya 

020173 hrsz. 

(Székesfehérvár 
VI. bt.) 

Gránitmurva 5115 207394 606867 kívül* 

37 70300008 
Székes-

fehérvár 

Székesfehér
vár IV.-

gránit 

Csúcsos hegy 
(Székesfehérvár 

IV. bt.) 

Gránitmurva 5115 207208 607715 kívül* 

38 70313001 Szabadbattyán 
Szabad-
battyán I. - 

homok 

Herés-kerti dűlő 
(Szabadbattyán I. 

bt.) 

Vakoló 

homok 
4252 198547 600208 kívül* 

39 70313002 Szabadbattyán — 
Csapdai dűlő 
(Szabadbattyán II. 

bt törölve) 

Ipari homok 4270 199813 600667 kívül* 

40 70313003 Szabadbattyán 

Szabad-

battyán III. - 
homok 

0156/13 hrsz 

(Szabadbattyán III. 
bt.) 

Vakoló 

homok 
4252 199441 598962 kívül* 

41 70314001 Zámoly — 
Forrás puszta 

(Zámoly II. bt.) 

Közlekedésép

ítési kavics 
4323 222563 599065 kívül* 

42 70314002 Zámoly — 
Forrás puszta Déli 

terület 

Vakoló 

homok 
4252 221616 599673 kívül* 

43 70314002 Zámoly — 
Forrás puszta Déli 
terület 

Közlekedésép
ítési kavics 

4323 221616 599673 kívül* 

44 70402006 Csákvár 
Csákvár IV. 

- homok 

Forna puszta 

(Csákvár IV. bt.) 
Falazó homok 4253 223415 606470 kívül* 

45 70402006 Csákvár 
Csákvár IV. 
- homok 

Forna puszta 
(Csákvár IV. bt.) 

Közlekedés-
építési kavics 

4323 223415 606470 kívül* 

46 70404004 Gánt 
Gánt II. - 

dolomit 

Felsőlegelői 
dolomitbánya 

(Gánt II. bt.) 

Zúzott 

dolomit 
4626 224465 600936 kívül* 

47 70404005 Gánt 
Zámoly I. 
(Disznóhe-

gyi bánya) -  

Disznóhegyi 
dolomitbánya 

(Zámoly I. bt.) 

Zúzott 

dolomit 
4626 223928 600773 kívül* 

48 70406001 Vál — Alsórét Vakoló hom. 4252 222008 623228 kívül* 
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49 70500001 Gárdony 

Gárdony I. 
(Bikavölgyi 

homokb.) - 

homok 

Bikavölgy 

(Gárdony I. bt.) 

Vakoló 

homok 
4252 204482 619349 kívül* 

50 70502001 Kajászó 
Kajászó I.-
homok 

Hegyalja dűlő 
(Kajászó I. bt.) 

Falazó homok 4253 217874 626220 belül 

51 70505003 Pákozd — Zsellérmező Gránitmurva 5115 209049 611899 kívül* 

52 70506003 Pátka — 
Szűzvár László 

tanya 
Fluorit 3430 213808 611126 kívül* 

53 70506005 Pátka 
Pátka I. 
(Pátkai-grá-

nitbánya)  

Királyberek dűlő 

(Pátka I. bt.) 
Falazó gránit 5113 212476 610129 kívül* 

54 70507001 Pázmánd — Csúcsoshegy Kvarcitok 5810 214124 618199 kívül* 

55 70508001 
Tordas és 

Gyúró község 
— 

Tordas 099/1, 
Gyúró 0116/2, 17-

23. hrsz. 

Agyag 4169 223921 627249 kívül* 

56 70508001 Tordas — Kutatási terület 
Blokktégla 
agyag 

4168 223921 627249 kívül* 

57 70509301 Sukoró — Zsellérek legelője Díszítő gránit 5111 208364 612492 kívül* 

58 140300001 Érd — 
Érd-agyag, 

Téglagyár 

Tömör 

téglaagyag 
4169 222431 642142 kívül* 

59 140902006 Bugyi 
Bugyi IV. - 
hom, kavics 

Bugyi IV. - 
homok, kavics 

Közlekedés-
építési homok 

4254 212509 654976 kívül* 

60 140902006 Bugyi 
Bugyi IV. - 
homok, 

kavics 

Bugyi-IV. - 

homok, kavics 

(01270/9 és 
01270/10 hrsz.) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 212509 654976 kívül* 

61 140902008 Bugyi 
Bugyi VI. - 

kavics 
Bugyi-VI. 

Bányászati 

betonkavics 
4321 210770 654939 kívül* 

62 140902009 

Bugyi 

(Kiskun-
lacháza) 

Bugyi VII. - 
kavics 

Bugyi VII. kavics 

(Bugyi 01110, 
Kiskunlacháza 

0510 hrsz.) 

Homokos 
kavics 

4324 206046 656104 kívül* 

63 140902010 Bugyi — 
Bugyi VIII. 
homok, kavics 

(01161/3 hrsz.) 

Építési homok 4250 207677 656368 kívül* 

64 140902010 Bugyi — 
Bugyi VIII. 
homok, kavics 

(01161/3 hrsz.) 

Homokos 

kavics 
4324 207677 656368 kívül* 

65 140902011 Bugyi 

Bugyi X. - 

homok, 
kavics 

Bugyi X. - homok, 

kavics 
Építési homok 4250 214603 656377 kívül* 

66 140902011 Bugyi 

Bugyi X. - 

homok, 
kavics 

Bugyi X. - homok, 

kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 214603 656377 kívül* 

67 140902012 Bugyi 
Bugyi XII. - 

kavics 

Bugyi XII. - kavics 

(01285/4 hrsz) 

Homokos 

kavics 
4324 213010 654330 kívül* 

68 140902013 Bugyi — 

Megkutatott terület 

(01445/3, 7-10, 
01446/4-5, 

1449/17-20) 

Építési homok 4250 213349 655966 kívül* 

69 140902013 Bugyi 
Bugyi XI. - 
kavics 

Bugyi XI. - kavics, 

közlekedésépítési 

töltőanyag 

Útépítési 
töltésanyag 

4290 212978 656844 kívül* 

70 140902013 Bugyi 
Bugyi XI. - 

kavics 
Bugyi XI. - kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 212978 656844 kívül* 

71 140902014 Bugyi — Szabad terület 
Bányászati 
betonkavics 

4321 213349 655966 kívül* 

72 140902015 Bugyi — 
BugyiXII.kavics 

(01285/4 hrsz.) 

Homokos 

kavics 
4324 212893 654190 kívül* 

73 140902018 Bugyi — 
megkutatott 
terület, 01251/10-

13, 01255/1-3 hrsz 

Bányászati 

betonkavics 
4321 211740 654230 kívül* 

74 140902021 Bugyi — 
Bugyi XXI. - 
kavics, közl.építési 

töltőanyag 

Bányászati 

betonkavics 
4321 214155 656203 kívül* 
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75 140902022 Bugyi — 
Bugyi XV. - 
homok, kavics 

Építési homok 4250 214152 656199 kívül* 

76 140902022 Bugyi — 
Bugyi XV. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 214152 656199 kívül* 

77 141201001 Apaj 

Apaj I. 
(Apaj-

Tripolisz) - 

hom, kavics 

Apaj I. - kavics 
Bányászati 

betonkavics 
4321 205340 655812 kívül* 

78 141202001 Dunavarsány 
Dunavar-
sány II. – 

hom, kavics 

Dunavarsány II. - 
homok, kavics 

Közlekedés-
építési homok 

4254 214537 650182 belül 

79 141202001 Dunavarsány 
Dunavar 
sány II.- h-k 

Dunavarsány-II. - 
homok, kavics 

Közlekedés-
építési kavics 

4323 214537 650182 belül 

80 141202002 
Dunavarsány - 

Bugyi 

Bugyi IX. – 

hom.-kav. 

Bugyi IX. - 

homok, kavics 
Építési homok 4250 214782 654057 kívül* 

81 141202002 
Dunavarsány - 

Bugyi 

Bugyi IX. – 

hom.-kav. 

Bugyi IX. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 214782 654057 kívül* 

82 141202005 Dunavarsány 
Dunavar-

sány IV.h-k 

Dunavarsány IV. - 

homok, kavics 
Építési homok 4250 214926 648885 belül 

83 141202005 Dunavarsány 

Dunavar-

sány IV. - 

hom,-kav. 

Dunavarsány IV. - 
homok, kavics 

Közlekedésép
ítési kavics 

4323 214926 648885 belül 

84 141202006 Dunavarsány 
Dunavar-

sány V.kav. 

Dunavarsány V. - 

kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 217325 651500 belül 

85 141202007 Dunavarsány — 

Dunavarsány VI. - 

közlekedésépítési 
töltőanyag, kavics 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 217807 651322 belül 

86 141202007 Dunavarsány — 

Dunavarsány VI. - 

közlekedésépítési 

töltőanyag, kavics 

Bányászati 
betonkavics 

4321 217807 651322 belül 

87 141202106 Délegyháza 
Délegyháza 

II. kav.hom. 

Délegyháza II.- 

homok, kavics 

Vakoló 

homok 
4252 212336 650221 belül 

88 141202106 Délegyháza 
Délegyháza 

II. kav.hom. 

Délegyháza-II. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 212336 650221 belül 

89 141202107 Délegyháza 
Délegyháza 
III.kav.hom. 

Délegyháza III. - 
homok és kavics 

Közlekedés-
épitési homok 

4254 210231 653875 kívül* 

90 141202107 Délegyháza 
Délegyháza 

III.kav.hom. 

Délegyháza III. - 

homok és kavics 

Homokos 

kavics 
4324 210231 653875 kívül* 

91 141202108 Délegyháza — 
Délegyháza IV. - 

kavics 

Homokos 

kavics 
4324 209403 652741 kívül* 

92 141202109 Délegyháza 
Délegyháza 
V. - kavics 

Délegyháza V. - 
kavics 

Homokos 
kavics 

4324 211476 653491 kívül* 

93 141202110 Délegyháza 
Délegyháza 

X. - kavics 

Délegyháza X. - 

kavics (0110 hrsz.) 

Homokos 

kavics 
4324 209342 652070 kívül* 

94 141202111 Délegyháza 
Délegyháza 

VI.hom.kav 

Délegyháza VI.- 

homok, kavics 
Építési homok 4250 211616 649574 belül 

95 141202111 Délegyháza 
Délegyháza 
VI.hom.kav 

Délegyháza VI. - 
homok, kavics 

Bányászati 

tömedék 

anyag 

4256 211616 649574 belül 

96 141202111 Délegyháza 
Délegyháza 
VI.hom.kav 

Délegyháza VI.-
homok, kavics 

Homokos 
kavics 

4323 211616 649574 belül 

97 141202112 Délegyháza 
Délegyháza 

IX.-kavics 

Délegyháza IX.-

kavics 

(0103/2,3,15-
19,33-36) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 209842 650864 belül 

98 141202113 Délegyháza 
Délegyháza 

XI. - kavics 

Délegyháza XI. - 

kavics, 059/1-4 
hrsz., 057/14. 

Bányászati 

betonkavics 
4321 210311 653944 kívül* 

99 141202115 Délegyháza 
Délegyháza 

VIII.h.-.kav. 

Délegyháza VIII. - 

homok, kavics 
Építési homok 4250 208769 653659 kívül* 

100 141202115 Délegyháza 
Délegyháza 

VIII.h.-.kav. 

Délegyháza VIII. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 208769 653659 kívül* 

101 141202116 Délegyháza 
Délegyháza 

VII. - kavics 

Délegyháza VII. - 

kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 208894 652497 kívül* 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

107 

 

Tér-

képi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 

(lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

Anyag-

kód 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

102 141202117 Délegyháza 
Délegyháza 
XVI.-kavics 

Délegyháza XVI. - 

kavics, útépítési 

töltőanyag 

Útépítési 
töltőanyag 

4290 209617 653661 kívül* 

103 141202117 Délegyháza 
Délegyháza 

XVI.-kavics 

Délegyháza XVI. - 

kavics(074/34hrsz) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 209617 653661 kívül* 

104 141202118 Délegyháza 
Délegyháza 
XVII.-

kavics 

Délegyháza XVII. 

- kavics (049 hrsz.) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 211584 653911 kívül* 

105 141202119 Délegyháza — 
megkutatott terület 
0103/25, 28, 

0104/8-10 hrsz 

Bányászati 

betonkavics 
4321 210250 651420 belül 

106 141202120 Délegyháza 
Délegyháza 

XIII.-kavics 

Délegyháza XIII. - 

kavics (097/2-4, 
099/2 hrsz) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 208884 651352 belül 

107 141202121 Délegyháza 
Délegyháza 
XIV.-kavics 

Délegyháza XIV. - 

kavics (0114/107-

109 hrsz) 

Bányászati 
betonkavics 

4321 209803 652638 kívül* 

108 141202122 Délegyháza 
Délegyháza 

XV.-kavics 
— 

Bányászati 

betonkavics 
4321 209700 651700 belül 

109 141202123 Délegyháza 
Délegyháza 

XVIII.kav. 

Délegyháza XVIII. 

- kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 213440 652836 kívül* 

110 141202124 Délegyháza 
Délegyháza 
XII. - kavics 

Délegyháza XII.-
kavics 

Bányászati 
betonkavics 

4321 209197 651787 belül 

111 141202125 Délegyháza — 

Megkutatott terület 

065, 072/.., 073, 

074/.. hrsz 

Építési homok 4250 210480 653282 kívül* 

112 141202125 Délegyháza — 

Mekutatott ter. 

065, 072/..,073, 

074/.. hrsz 

Homokos 

kavics 
4324 210480 653282 kívül* 

113 141202127 Délegyháza — 
megkut. terület 

015/19-20, 98 hrsz 

Közlekedésép

ítési homok 
4254 213525 653021 kívül* 

114 141202127 Délegyháza — 
megkut. terület 

015/19-20, 98 hrsz 

Homokos 

kavics 
4324 213525 653021 kívül* 

115 141202128 Délegyháza — 
megkutatott terület 

039 hrsz 

Homokos 

kavics 
4324 211480 652550 kívül* 

116 141202129 Délegyháza — 

megkut. ter. 

015/79,81-
82,89,92-

94,97,99,103, 108 

hrsz. 

Homokos 

kavics 
4324 213525 653021 kívül* 

117 141202201 Majosháza 
Majosháza 
I. hom-kav. 

Majosháza I. - 
homok, kavics 

Építési homok 4250 213951 649380 belül 

118 141202201 Majosháza 
Majosháza 

I. hom-kav. 

Majosháza I. - 

homok, kavics 

Közlekedés-

építési kavics 
4323 213951 649380 belül 

119 141202202 Majosháza 
Majosháza 

II. - kavics 

Majosháza II. - 

kavics 

Homokos 

kavics 
4324 212276 647640 belül 

120 141202203 Majosháza — 

Szabad terület (a 

Majosháza II-ből 

fönnmaradt) 

Homokos 
kavics 

4324 212276 647640 belül 

121 141202204 Majosháza 
Majosháza 

IV. - kavics 

Majosháza IV. - 

kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 212615 647775 belül 

122 141202205 Majosháza 
Majosháza 
III.h.-k. 

Majosháza III. - 
homok, kavics 

Vakoló 
homok 

4252 212768 650133 belül 

123 141202205 Majosháza 
Majosháza 

III.h.-k. 

Majosháza III. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 212768 650133 belül 

124 141203001 
Kiskunlac-
háza 

— 
Nagylapos 0494 
hrsz. 

Közlekedés-
építési kavics 

4323 206360 652000 belül 

125 141203002 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-

háza I.-

kavics. 

Kiskunlacháza I. - 

homok, kavics 

(Öregállás) 

Építési és 

közlekedés-

építési homok 

4250 
4254 

206114 654159 kívül* 

126 141203002 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-

háza I. - 

kavics 

Kiskunlacháza I. - 

homok, kavics 

(Öregállás) 

Közlekedésép
ítési kavics 

4323 206114 654159 kívül* 

127 141203003 Kiskunlac- — Öregállás II., II-III. Közlekedés- 4323 206045 653230 kívül* 
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128 141203005 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-
háza-II.kav. 

Kiskunlacháza-II. 
Bányászati 
betonkavics 

4321 207517 652971 kívül* 

129 141203008 
Kiskunlac-
háza 

— 
Levegődomb 
0450/1 hrsz 

Közlekedés-
építési homok 

4254 213020 648390 belül 

130 141203008 
Kiskunlac-

háza 
— 

Levegődomb 

0450/1 hrsz 

Közlekedés-

építési kavics 
4323 213020 648390 belül 

131 141203010 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-
háza XVII. - 

homokos 
kavics 

Kiskunlacháza 
XVII.-homokos 

kavics (Nagykátai 
hegyalja dűlő) 

Közlekedés-

építési homok 
4254 205316 652741 kívül* 

132 141203010 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlachá

za XVII. - 

homokos 

kavics 

Kiskunlacháza 

XVII.-homokos 

kavics (Nagykátai 

hegyalja dűlő) 

Bányászati 

betonkavics 
4321 205316 652741 kívül* 

133 141203011 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza IX.h-k 

Kiskunlacháza IX. 

- homok, kavics 
Építési homok 4250 205316 652741 kívül* 

134 141203011 
Kiskunlac-

háza 
— 

Kiskunlacháza IX. 

- homok, kavics 

Homokos 

kavics 
4324 205316 652741 kívül* 

135 141203015 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-

háza VI. – 

hom.kavics 

Kiskunlacháza VI. 
- homokos kavics 

Homokos 
kavics 

4324 205415 654688 kívül* 

136 141203019 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza XIII. - 
hom, kavics 

Kiskunlacháza 

XIII. - homok, 
kavics 

Építési homok 4250 208662 650800 belül 

137 141203019 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-
háza XIII. - 

homok, kav. 

Kiskunlacháza 
XIII. - homok, 

kavics 

Homokos 

kavics 
4324 208662 650800 belül 

138 141203022 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza XIV. – 
hom-kavics. 

Kiskunlacháza 

XIV. - homok, 
kavics 

Építési homok 4250 206014 654755 kívül* 

139 141203022 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza XIV. - 
hom, kavics 

Kiskunlacháza 

XIV. - homok, 
kavics 

Homokos 

kavics 
4324 206014 654755 kívül* 

140 141203024 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-

háza XI. - 

kavics 

Kiskunlacháza XI. 

kavics, közl.építési 

töltőanyag 

Útépítési 
töltésanyag 

4290 206296 650710 belül 

141 141203024 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza XI.kav 

Kiskunlacháza XI. 

- kavics 

Homokos 

kavics 
4324 206296 650710 belül 

142 141203025 
Kiskunlac-

háza 

Kiskunlac-

háza XII.k. 

Kiskunlacháza XII. 

- kavics 

Homokos 

kavics 
4324 205808 651263 belül 

143 141203026 
Kiskunlac-
háza 

Kiskunlac-
háza XV.k. 

Kiskunlacháza 
XV. - kavics 

Bányászati 
betonkavics 

4321 205228 653667 kívül* 

144 141203101 Áporka 
Áporka I. - 

hom, kavics 
080/9 hrsz 

Vakoló 

homok 
4252 210644 647158 belül 

145 141203101 Áporka 
Áporka I. - 
hom, kavics 

080/9 hrsz 
Közlekedésép
ítési kavics 

4323 210644 647158 belül 

146 141203102 Áporka — 
megkutatott terület 

032/39 hrsz 
Építési homok 4250 207264 649121 belül 

147 141203102 Áporka — 
megkutatott terület 
032/39 hrsz 

Homokos 
kavics 

4324 207264 649121 belül 

148 141300017 
Szigetszent-

miklós 

Szigetszent-

miklós VI. - 
hom, kavics 

Szigetszentmiklós 

VI. - homok, 
kavics 

Építési homok 4250 224860 652380 kívül* 

149 141300017 
Szigetszent-
miklós 

Szigetszent-

miklós VI. - 

hom, kavics 

Szigetszentmiklós 

VI. - homok, 

kavics 

Bányászati 
betonkavics 

4321 224860 652380 kívül* 

150 141301001 Dunaharaszti 

Duna-

haraszti II. - 

homok, 
kavics 

Dunaharaszti-II. - 

homok,kavics 

(0111, 0115, 0120 
hrsz.) 

Közlekedés-

építési homok 
4254 220498 656382 kívül* 

151 141301001 Dunaharaszti 

Duna-

haraszti II. - 
homok, 

kavics 

Dunaharaszti-II. - 

homok, kavics 
(0111,0115,0120 

hr.) 

Közlekedés-
építési kavics 

4323 220498 656382 kívül* 

152 141301002 Dunaharaszti 

Dunaharasz

-ti III. - 
hom, kavics 

Dunaharaszti III. - 

homok, kavics 
Építési homok 4250 219155 654176 kívül* 
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Tér-

képi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 

(lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

Anyag-

kód 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Hely-

zete a 

terüle-

ten 

153 141301002 Dunaharaszti 
Dunaharasz
-ti III. - 

hom, kavics 

Dunaharaszti III. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 219155 654176 kívül* 

154 141301003 Dunaharaszti — 
Dunaharaszti II.-

kav bővítő kutatása 

Közlekedés-

építési kavics 
4323 220498 656382 kívül* 

155 141301004 Dunaharaszti 

Dunaharasz

-tiIV.kavics, 

homok 

Dunaharaszti IV. - 
kavics, homok 

Közlekedés-
építési homok 

4254 218710 655290 kívül* 

156 141301004 Dunaharaszti 
Dunaharasz
-tiIV.kavics, 

homok 

Dunaharaszti IV. - 
kavics, homok 

Közlekedésép
ítési kavics 

4323 218710 655290 kívül* 

157 141301005 Dunaharaszti 
Dunaharasz
-tiV.kavics, 

homok 

Dunaharaszti V. - 

homok, kavics 

Útépítési 

töltésanyag 
4290 219921 655633 kívül* 

158 141301005 Dunaharaszti 
Dunaharasz
-tiV.kavics, 

homok 

Dunaharaszti V. - 

homok, kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 219921 655633 kívül* 

159 141304001 Taksony — 
Ványi kerület 014, 

056 hrsz. 

Közlekedésép

ítési kavics 
4323 215890 654240 kívül* 

160 141304002 Taksony — 
Ványi kerület 014, 

056 hrsz. 

Vakoló 

homok 
4252 215890 654240 kívül* 

161 141304003 Taksony 
Taksony I.-

hom, kavics 

Taksony I. homok, 

kavics 
Építési homok 4250 217165 653452 kívül* 

162 141304003 Taksony 
Taksony I.-

hom, kavics 

Taksony I. homok, 

kavics 

Homokos 

kavics 
4324 217165 653452 kívül* 

163 141304004 Taksony — Megkutatott terület Hom- kavics 4324 219060 650650 belül 

164 141304005 Taksony — Megkutatott terület Építési homok 4250 217900 651640 belül 

165 141304005 Taksony — Megkutatott terület 
Bányászati 
betonkavics 

4321 217900 651640 belül 

166 141304006 Taksony 
Taksony V. 

- kavics 

Taksony V. - 

kavics 

Bányászati 

betonkavics 
4321 217912 651595 belül 

167 141304007 Taksony 
Taksony IV. 
- kavics 

Taksony IV. - 
kavics 

Bányászati 
betonkavics 

4321 217971 653672 kívül* 

168 141305005 Tököl — 
Tököl II. - kavics 

(066/1-7 hrsz) 

Homokos 

kavics 
4323 217339 646103 belül 

169 141400001 
Százhalom-

batta 
— Téglagyár 

Blokktégla 

agyag 
4168 221500 642390 kívül* 

170 30904010 
Szalkszent-
márton 

Szalkszent-

márton IV.-

hom,-kav. 

Szalkszentmárton 
0369/5 hrsz. 

Homok 4200 182331 644600 belül 

171 30904010 
Szalkszent-
márton 

Szalkszent-

márton IV.-

hom,-kav. 

Szalkszentmárton Kavics 4300 182331 644600 belül 

172 30904010 
Szalkszent-
márton 

Szalkszent-

márton IV.-

hom,-kav. 

Szalkszentmárton Meddő 0 182331 644600 belül 

* a vizsgálati területen kívül és 5 km-es távolságon belül helyezkedik el 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 

tiltások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 

megalkotott jogszabályok képezik. 

 

Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a kőolaj, kőolajtermék, földgáz, egyéb gáz- és gázter-

mék-szállítóvezeték, valamint a földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték, továbbá 

környezetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terje-

delmét és a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat jogszabály 

állapítja meg.  

 

Fogalommeghatározások 

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 védőövezete, 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 

létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint, amit jogszabály a 

bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 

írják elő. 

49.§ 24. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal 

fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 

geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Szénhidrogén-földtani és teleptani jellemzők 

2.1.1.1. Az Ercsi terület szénhidrogén-földtani megismerése 

A koncessziós terület tágabb környezetének kutatása az 1930-as évek végén kezdődött, 

gravitációs mérések 1938 óta folynak. Ezek, valamint a korai szeizmikus eredmények 

szerkezeti indikációkat jeleztek Sárkeresztúr, Seregélyes, Kulcs, Dunaújváros, Nagylók, Tass, 

Dunavecse környékén. 

A szeizmikus kutatás az 1990-es évektől kezdve élénkült fel. Az intenzív szénhidrogén-

kutatás 1996-ban kezdődött: a MOL Rt. regionális földtani felderítés céljából két szeizmikus 

vonalat mért. Az első mérések már jelezték, hogy a területen jelentős, szénhidrogén-gene-

rálásra alkalmas süllyedékek vannak. Jelenleg már több mint 1097 km 2D szeizmikus anyag 

áll rendelkezésre, a perspektivikusnak ítélt területeken részletes mérésekkel. 1997-ben a MOL 

megrendelésére a Dunán folyóvízi szeizmikus mérések készültek. 

Az 1950-es években kezdte el a MÁELGI a mágneses méréseket a területen: hagyományos 

terepmérlegekkel egymástól 1,5 km távolságban elhelyezkedő, egyenletes eloszlású pontok-

kal. A viszonylag ritka háló földtani szerkezetek kimutatására nem volt alkalmas. 

1998-ban erőtér-geofizikai feldolgozás, 1999-ben Martonvásár környékén pedig radon-, 

mikromágneses és γ-spektrometriai mérések történtek. A mikromágneses mérések egy ÉNy–

DK-i csapású pozitív anomáliasort rajzoltak ki. A γ-spektrometriai adatok a szénhidrogén-

telepek geokémiai modelljének megfelelő anomáliákat is jelentkeztek, de nem markánsan, 

csak elmosódón. 

A környék első mélyfúrásait 1955–56-ban az OKGT mélyítette Kulcson. A fúrásokat 

gravitációs anomáliára tűzték: kiemelt helyzetű rögök és a prekainozoos aljzat kutatására. 

Ezek, az 1961-ben mélyült sztálinvárosi (ma Dunaújváros) fúráshoz hasonlóan meddőnek 

bizonyultak. 

A kutatófúrások közül 2001 elején mélyült a Baracska Bar–1 fúrás, melynek fő célja egy 

feltételezett preneogén aljzati olajtelep felderítése volt. A kút meddőnek bizonyult, de a triász 

dolomitban olajnyomokat mutatott ki a rétegvizsgálat, mely azt jelezte, hogy a szénhidro-

génnel feltöltött szerkezeteket valószínűleg a mélyebb zónában kell keresni, az anyakőze-

tekhez közelebb. 

2.1.1.2. Az Ercsi terület szénhidrogén-földtani rendszere 

A Paleogén-medencében a kőolajképződés körülbelül 5–6 millió, a gázképződés 1–1,5 

millió évvel ezelőtt kezdődhetett. Jelenleg a potenciális anyakőzetek 2300–2600 m alatt az 

olajképződés kezdeti, illetve fő fázisában, 3400–3800 m alatt a nedvesgázképződés fázisában 

vannak (BONCZ et al. 2013). 

 

Szénhidrogén anyakőzetek 

A vitrinitreflexiós mérések alapján a kainozoos üledékek 50–280 m-e lepusztulhatott 

(SŐREG et al. 2002). A koncessziós területen a fő anyakőzetek az eocén–oligocén rétegsorban 

találhatók. Az oligocénnél fiatalabb képződmények a terület nagy részén éretlenek, kivéve az 
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Adony–ráckevei-süllyedék miocén agyagmárgáit, márgáit, melyek az olajképződés körülmé-

nyei között találhatók. 

Olaj- és alárendelten gázgeneráló kerogént tartalmazó anyakőzetek: 

— Budai Márga Formáció felső szakaszának meszes-agyagos összletei, 

— Tardi Agyag Formáció agyagos-meszes rétegei, 

— Kiscelli Agyag Formáció agyagos összletei. 

 

Migráció 

A területre jellemző anyakőzetek pelites jellegük miatt kis áteresztőképességgel rendel-

keznek, ezért elsődleges migráció csak rövid távolságon belül zajlik, a másodlagos migrációs 

útvonalakig történő eljutásig. Másodlagos migrációs útvonalak a rétegtani diszkordancia-

felületek és a tektonikai felületelemek, ezek mentén jutottak el a szénhidrogének a tároló-

kőzetekig. 

Az érés- és süllyedéstörténeti modell szerint a Paleogén-medencében rövid távolságú 

horizontális és vertikális migrációval kell számolni, tehát a szénhidrogének a csapda környe-

zetében lévő mélyzónákból származhatnak. Azok az objektumok perspektivikusak, melyek az 

anyakőzetekkel közvetlen kapcsolatban állnak, vagy hozzájuk igen közel helyezkednek el 

(BONCZ et al. 2013). 

 

Tárolókőzetek 

A Paleogén-medence egyéb területein végzett szénhidrogén-kutatások eredményei alapján, 

a koncessziós területen a következő képződmények jöhetnek számításba, mint perspektivikus 

tárolókőzetek: 

— triász–jura karbonátos képződmények; 

— felső-eocén konglomerátum, homokkő; 

— alsó-oligocén repedezett agyagmárga, felső-eocén mészkő; 

— miocén homokkövek az Adony–ráckevei-süllyedékben. 

Ezek közül elsősorban a kiemelt szerkezeti helyzetben lévő triász karsztos, repedezett kar-

bonátos képződmények perspektivikusak. 

 

Zárókőzetek 

A mezozoos tárolók zárását nem csak a szerkezeti elemek adják, hanem az eocén pelitek, 

azaz az anyakőzetek magasabb helyzetű kifejlődései is. A kainozoos (eocén, oligocén, mio-

cén) csapdák zárását pedig a tárolók fölé települt agyagmárgák biztosítják. Lokálisan számí-

tásba jöhetnek még a miocén vulkáni tufák impermeábilis rétegei is. 

 

Csapdázódás 

A csapdázódások helyét, nagyságát és morfológiáját a migrációt is befolyásoló tényezők 

határozzák meg: 

— a paleo–mezozoos aljzat és a pannóniai fekü morfológiája, az azokon kialakult helyi maxi-

mumok, 

— a maximumok felett kialakult települt álboltozatok, 

— litológiai váltásból származó impermeábilissá válás, 

— a tároló összletek hirtelen elvégződése, kiékelődése, 

— a tektonikai elemek — vetők — záró hatása, 

— kapilláris nyomási viszonyok, 

— nyomásrendszerek. 

A Paleogén-medence koncessziós terület szomszédságába eső részeinek telepei (Ócsa, 

Monor–É) mezozoos aljzati maximumokhoz köthetők. A Paleogén-medence más területein a 

mezozoos és eocén tárolókőzetek néhol együttesen, néhol külön-külön alkotják a csapdát. 
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Mindezek alapján, a területen kombinált csapdatípusok feltételezhetők. Legvalószínűbbek a 

tektonikusan határolt paleogeomorfológiai dóm, de előfordulhatnak halmaztelepek és 

rétegtelepek is. Az Adony–ráckevei-süllyedékben miocén boltozatos rétegtelepek előfordulá-

sa is valószínűsíthető (BONCZ et al. 2013) (40. ábra). 

 

 
40. ábra. A paleogén medence szénhidrogén csapdáinak elvi vázlata 

Szerkezeti mozgásokkal a szénhidrogén-képződési zónába került nagy szervesanyag-tartalmú kainozoos anyakőzetből képződött olaj és gáz a 

tektonikai vonalak mentén migrál a kainozoos rétegtani (főként homokos turbidit testek agyagban, vagy agyagos képződményekkel zárt 
homokkőrétegek), vulkáni (repedezett láva-, vagy szubvulkáni testek, tufák) vagy szerkezeti (feltételezhetően kompressziós, transzpressziós 

szerkezetek oldaleltolódások mentén) csapdákba, vagy a prekainozoos aljzat repedezett, a karbonátoknál karsztosodott és repedezett, 

kainozoos finomszemcsés üledékkel vagy vulkáni tufával lefedett (zárt) csapdáiba (KERCSMÁR 2013). 
Jelmagyarázat: kék szín jelzi a prekainozoos aljzatot általában, sárga szín jelzi a kainozoos képződményeket általában, a fekete nyilak a 

tektonikai szerkezetek jellegét mutatják, a piros hullámos vonalak a migráció irányát és helyét jelzik, barna színnel az olajablakba jutott 

anyakőzetet, feketével a csapdázódott szénhidrogént jelöltük. 

 

Teleptani viszonyok 

A területen az eddigi kutatások szénhidrogéntelepet nem tártak fel. 

2.1.1.3. Az Ercsi területen végzett eddigi legfontosabb kutatások és azok eredményei 

124. Ercsi kutatási terület (BONCZ et al. 2013) 

A kutatás célja többek között a mélyebben fekvő, szénhidrogén-generáló anyakőzetekhez 

közelebbi szerkezetek kutatása, a földtani, szénhidrogén-földtani modellek továbbfejlesztése 

volt.  

A kutatás során 183 km
2
-en 3D, valamint 25,5 km 2D szeizmikus mérés történt, és lemé-

lyítettek két fúrást. A Ráckeve–1 fúrás a ráckevei mezozoos szerkezet felderítésére szolgált. A 

földtani modellt alátámasztotta, de meddőnek bizonyult. A Ráckeve–Ny–1 fúrás egy miocén 

boltozatos szerkezeten mélyült, szintén meddőnek bizonyult. 

A kutatási időszak alatt szénhidrogéntelepet nem tártak fel. 

 

86. Martonvásár kutatási terület (BONCZ et al. 2001) 

A kutatás célja többek között a térség egységes földtani modelljének kialakítása és a 

perspektivikus szénhidrogén-lelőhelyek felmérése volt. 

A kutatás során több mint 800 km 2D-s szeizmikus mérés, radar és mikromágneses mérés 

készült és lemélyítették a Baracska (Bar)–1 mélyfúrást. Elkészült a terület integrált földtani és 

szénhidrogén-földtani értelmezése, valamint a Bar–1 fúrásban olajnyomokat találtak, melyben 
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TOC<1,1%. Az olajnyomos vízbeáramlás olaja intermedier jellegű volt. Anyakőzete késő-

krétánál fiatalabb, enyhén reduktív, tengeri pelit, melybe kis mennyiségű szárazföldi eredetű 

szerves anyag keveredett. Az anyakőzet feltételezhetően a területtől északra, a Gyúrói-süllye-

dékben található. A vertikális migráció feltételezhetően néhány 100 méter lehetett. 

Bár a Bar–1 fúrás igazolta, hogy a Paleogén-medence nyugati részén található szénhid-

rogén-generálásra alkalmas anyakőzet érett, ipari értékű szénhidrogén-vagyont a kutatás ideje 

alatt nem fedeztek fel. 

 

62/A Sárbogárd, 62/B Mezőfalva, és 63. Csepel-Dél kutatási terület (SŐREG et al. 2002) 

A kutatás célja a terület tektonikai, rétegtani, szénhidrogén-földtani ismereteinek bővítése, 

mezozoos, preneogén és neogén tárolók kutatása volt. A kutatás során a meglévő szeizmikus 

szelvényeket újraértelmezték, illetve több mint 200 km-nyi új mérés is készült. 

A kutatás során szénhidrogén-indikációkat találtak: 

— Kulcs, Ks–2: 568–568,4 m, felső-pannóniai homokos agyagban gázindikációk; 

— Sárbogárd, K–119: 76–88,2 m, felső-pannóniai homokban gáznyomok; 

— Sárbogárd, K–120: 45–61 m, felső-pannóniai homokban metángáz nyomok; 

— Seregélyes, Sg–1: 1195,8–1241,7 m, petróleumszagú, bitumenfoltos középső-triász dolo-

mit, dolomárga, mészkő. 

A kutatás eredményeként kijelöltek további kutatásra alkalmas objektumokat, de szénhid-

rogénvagyont nem sikerült felfedezni. 

2.1.2. Az Ercsi terület szénhidrogénvagyona 

2.1.2.1. A vizsgálati területen feltárt szénhidrogénvagyon 

A szénhidrogén-kutatás tényleges, illetve várható eredményét tükrözi a feltárt, illetve 

reménybeli vagyon számítása, becslése. Az ásványvagyon mennyiségi osztályozására 

vonatkozó fogalmakat a tanulmányban a BÁNYATÖRVÉNY alapján értelmeztük (lásd: 2.1.2.3. 

fejezet). 

Geofizikai módszerekkel azonosított, de fúrással fel nem tárt tárolószerkezet vagyonbecs-

lésekor figyelembe kell venni, hogy a számításhoz szükséges értékek bizonytalansággal 

terheltek, a megadott értékek valószínűségi változókként értelmezhetőek. 

Fúrásokkal feltárt szénhidrogénvagyon számítása volumetrikus becsléssel történik. A 

tárolókőzetből kitermelhető szénhidrogén felszíni viszonyokra számított mennyisége az alábbi 

képlet szerint számítható: 

V(CH) = Tárolókőzet-térfogat × Porozitás × Szénhidrogén-telítettség × (1/Formáció 

térfogati faktor) × Kihozatali tényező. 

Amennyiben a kutatófúrás lemélyült és szénhidrogént talált, a termelési teszt eredményei-

ből, folyamatos termeltetés esetén a kitermelt mennyiség időbeni adatsorából és a tárolópara-

méterek időben változó adataiból számítással becsülhető az egyes telepek kitermelhető 

vagyona. 

Az Ercsi területen az eddigi kutatások még nem tártak fel kereskedelmi értékű szénhid-

rogén vagyont. A koncessziós vizsgálati területtől KÉK-re, a Paleogén-medence területén 

ismertek lelőhelyek, legközelebbiek az Ócsa és a Monor–Észak előfordulások. 

2.1.2.2. Az Ercsi terület reménybeli szénhidrogénvagyona 

A szénhidrogén anyakőzetéből elmigrált kőolaj és földgáz mennyiségét megbecsülhetjük 

ún. térfogatgenetikai módszerrel is, az anyakőzetek elterjedésének, effektív vastagságának, az 

eredeti szerves széntartalom mennyiségének ismeretében, illetve konkrét laboratóriumi 

mintaelemzések (Rock–Eval pirolízis) birtokában. A becslés bizonytalansággal terhelt, 

ugyanakkor a bemenő paraméterek alkalmas megválasztásával tájékozódhatunk a várható 
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szénhidrogénvagyon nagyságáról (SCHMOKER 1994). Az ún. biogén gázok keletkezhetett 

mennyiségét ez a becslés nem tartalmazza. 

Az Ercsi vizsgálati területre vonatkozó vagyonbecslést a 42. táblázat mutatja be. A 

reménybeli vagyon feltételezésünk szerint a területrészek között egyenletesen oszlik meg. A 

legfontosabb termikusan érett anyakőzetként számontartott paleogén képződményeket a 

mélyebb medencerészekben feltételezzük, ahonnan a generálódott szénhidrogének viszonylag 

rövid migrációs útvonalon elérhették a tároló képződményeket. A generáló képződmények 

elterjedését a képződmények mélység- és vastagságtérképeinek áttekintése alapján adtuk meg. 

A potenciálisan hatékony generáló képződmények effektív vastagságát és az eredeti átlagos 

szerves szén (OTOC – original total organic carbon) tartalmat súlyszázalékban három-három 

különböző értékkel becsültük. Az anyakőzetek eredeti szénhidrogén generáló szerves 

anyagból, a kerogénből, a TOC egy-egy – a generáló szerves anyag típusától függő – része 

kőolajjá, más része éghető földgázzá alakul, ennek becsült részarányait is a táblázat mutatja. 

Azt, hogy a szénhidrogén az anyakőzetből kilépve a másodlagos migráció útvonalán tároló-

kőzetbe jutva csapdázódott, a migráció és a csapdázódás hatékonyságát megadó értékekkel 

fejezzük ki. A tárolókőzetből kinyerhető szénhidrogén arányát a területre vonatkozó termelési 

tapasztalatok szerint adtuk meg. 

A táblázatban megadott paraméterekkel végzett determinisztikus becslés alapján a generált 

és felhalmozódott kőolaj és földgáz mennyiségét egy alacsony, egy közepes és egy magas 

kockázatú becslési eredménnyel fejeztük ki. Ezek közül a legjobb becslésként nevesíthető, 

közepes kockázatú földtani szénhidrogénvagyon felszíni, normál állapotra vonatkoztatva 5,1 

Mt kőolaj és 3,3 Md m
3 
földgáz. A reménybeli vagyon ettől kevesebb, mert ebből le kell 

vonni a fúrásokkal már feltárt szénhidrogének mennyiségét (az Ercsi területen egyelőre ilyen 

nincsen) ahhoz, hogy a területen még várható prognosztikus földtani vagyon mennyiségét 

megkapjuk. Ennek egy jellemző, becsült kihozatali tényezővel való szorzata adja meg a 

kitermelhető részt. Az Ercsi területen a reménybeli szénhidrogéneknek a fenti módon 

számítható, kitermelhető mennyisége így közelítően 1,8 Mt kőolaj és 1,3 Md m
3
 földgáz. 

A keletkezett szénhidrogének fenti becslése jelentős bizonytalansággal terhelt, hiszen 

ismerni kellene az anyakőzetek tényleges kiterjedését, mélységszintenkénti effektív vastag-

ságát és érettségi paramétereit, a migrációs irányokat, a felhalmozódás, illetve a generálódott 

szénhidrogének szétszóródásának arányait és számos más összetevőt, amely a szénhidrogének 

vándorlását befolyásolja az anyakőzettől a jelenkori tároló szerkezetekig. Erre még a jól 

megkutatott területeken sincs mód teljes mértékben. 

A fent becsült perspektivikus vagyon értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a migrált 

és felhalmozódott szénhidrogének jelentős része halmozódhatott fel kis területi kiterjedésű 

csapdákban. Számos ilyen telep helyezkedhet el az aljzat egykori, erózió által változatosan 

tagolt felszíne mentén, illetve a felsőbb diszkordancia felszíneken, amelyek a migráció szem-

pontjából kitüntetett felületek. A migrációs áramlási vonalak mentén jelentős számú, a jelen-

legi geofizikai módszerekkel elérhető felbontóképesség határa alá eső, kisméretű szénhidro-

gén-előfordulás létezhet. Ebből következően a fent megadott reménybeli szénhidrogénvagyon 

értékei nem a jelenlegi technológiai szinten gazdaságosan kitermelhető mennyiséget jelentik. 

Nem vizsgáltuk azt sem, mekkora az az egy előfordulás esetében elvárt minimális 

szénhidrogénvagyon, amelynél a kitermelés jelenlegi gazdaságossága feltételezhető. 
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42. táblázat. Reménybeli szénhidrogénvagyon becslése az Ercsi területre 

A Ercsi 
Mérték- 

egység 
Számítás 

Alacsony 

kockázatú 
becslés 

Közepes 

kockázatú 
becslés 

Magas 

kockázatú 
becslés 

  Anyakőzet kora 
  

paleogén 

B Az anyakőzetek szerves anyagának térfogata 

B1 
Az anyakőzet(ek) elterjedési 

területe 

km2 

(106m2)  
75 100 125 

B2 Össz. effektív anyakőzetvastagság  m 
 

25 50 75 

B3 TOC (teljes szerves széntartalom) súly%/100 
 

0,03 0,04 0,05 

B4 
OTOC/TOC (eredeti/jelenlegi 

TOC) 
%/100 

 
1,1 1,1 1,1 

B5 
OTOC (eredeti teljes szerves 

széntartalom) 
106 m3 B1×B2×B3×B4 61,9 220,0 515,6 

C Migrált és felhalmozódott kőolaj térfogata 

C1 Nettó generált kőolaj arány %/100 %OTOC/100 0,10 0,10 0,10 

C2 
Migráció és felhalmozódás 

hatékonysága 
%/100 %C1/100 0,1 0,1 0,1 

C3a Kőolaj térfogata (standard, felszín) 106 m3 B5×C1×C2×2,71 1,7 6,0 14,0 

C3b Kőolaj tömege (standard, felszín) 106 m3 C3a×0,85 1,4 5,1 11,9 

 
Kitermelhető kőolajmennyiség 

C4 Kihozatal (kőolaj) %/100 adott 0,35 0,35 0,35 

C5a 
Kőolaj térfogata (standard, felszín) 

kitermelhető 
106 m3 C3a×C4 0,59 2,09 4,89 

C5b 
Kőolaj tömege (standard, felszín) 

kitermelhető 
106 tonna C5a×0,85 0,50 1,77 4,16 

C6 
Korábban felfedezett földtani 

vagyon 
106 tonna adott 0,00 0,00 0,00 

C7 
Korábban felfedezett kitermelhető 

vagyon 
106 tonna adott 0,00 0,00 0,00 

C8a Reménybeli földtani kőolaj tömege 106 tonna C3b×C4 0,5 5,1 11,9 

C8b 
Reménybeli földtani kőolaj 

térfogata 
106 m3 C8a/0,85 0,6 6,0 14,0 

C9a Reménybeli kitermelhető kőolaj 106 tonna C8a×C4 0,2 1,8 4,2 

C9b 
Reménybeli kitermelhető kőolaj 

térfogata 
106 m3 C8a×1/0,85 0,2 2,1 4,9 

D Migrált és felhalmozódott földgáz térfogata 

D1 Nettó generált földgáz arány %/100 %OTOC/100 0,05 0,05 0,05 

D2 
Migráció és felhalmozódás 

hatékonysága 
%/100 %D1/100 0,10 0,10 0,10 

D3 
Földgáz térfogata (standard, 

felszín) 
106 m3 B5×D1×D2×3025 935,9 3327,5 7798,8 

 
Kitermelhető földgázmennyiség 

D4 Kihozatal (földgáz) %/100 adott 0,4 0,4 0,4 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

117 

 

D5 
Földgáz térfogata (standard, 

felszín) kitermelhető 
106 m3 D3×D4 374,3 1331,0 3119,5 

D6 
Korábban felfedezett földtani 

vagyon 
106 m3 adott 0,0 0,0 0,0 

D7 
Korábban felfedezett kitermelhető 

vagyon 
106 m3 adott 0,0 0,0 0,0 

D8 Reménybeli földtani földgáz 106 m3 D3-D6 935,9 3327,5 7798,8 

D9 Reménybeli kitermelhető földgáz 106 m3 D8×D4 374,3 1331,0 3119,5 

 

2.1.2.3. Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak 

A koncessziós terület szénhidrogénvagyonával kapcsolatos kifejezéseket a Bányatörvény 

ide vonatkozó, 49. §-a szerint alkalmaztuk. A fogalmak az alábbiak: 

– „Ásványvagyon”: az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és minő-

ségét földtani, valamint bányaműszaki és -gazdasági szempontok alapján becsléssel vagy 

számítással határozzák meg. 

— „Kutatási terület”: a koncessziós szerződésben vagy a kutatási jogot adományozó határo-

zatban meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására körülha-

tárolt terület. 

— „Lelőhely”: az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, telep, 

lerakódás). 

— „Szénhidrogénmező”: egy vagy több, szakmailag igazolható módon ugyanazon földtani 

szerkezethez, vagy szerkezetileg összefüggő, közös hidrodinamikai rendszerű, jól lehatá-

rolható rétegtani képződményhez tartozó, szénhidrogéntelepből álló szénhidrogén elő-

fordulás. 

— „Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes 

mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számba-

vételi kondíciókkal) — műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül — határoznak 

meg. 

— „Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a pillé-

rekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos–

technikai fejlettségi szinten kitermelhető része. 

— „Ipari vagyon”: a földtani vagyonnak az a része, amely az adott időpontban gazdaságosan 

kitermelhető. 

 

A törvény végrehajtási rendelete 34. §-a alkalmazásában: 

— „Mező”: a szénhidrogéntelepek termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy 

vagy több hidrodinamikai kapcsolatban nem álló szénhidrogéntároló réteget vagy telepet 

tartalmazó földtani térség külszíni vetülete. 

 

A Bányatörvényben nem definiált fogalmak: 

— „Készlet”: tágabb értelemben az ásványvagyon szinonimájaként használják, szűkebb 

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

— „Reménybeli vagyon”: földtani meggondolások alapján feltételezett vagyon, melyet 

konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük közvetett földtani ismeretek 

alapján valószínűsíthető (= prognosztikus vagyon). 
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2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati 

tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák 

bemutatása 

2.2.1. Felszíni geofizikai kutatás 

A szénhidrogén-kutatás legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrás le-

mélyítése, ezért a fúráspont helyének kijelölését jelentős felszíni geológiai és geofizikai infor-

mációgyűjtés, mérés és értelmezés előzi meg. A felszín alatti térrész megismerésének lehető-

ségét a már korábban meglevő adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai térképezés 

és különböző geofizikai módszerekkel történő mérések eredményeinek értelmezése biztosítja. 

A szénhidrogén-kutató szakemberek napjainkban döntően a szeizmikus mérési eredményekre 

támaszkodva jelölik ki a potenciális tárolószerkezeteket. A 2D szeizmika a mérési vonal alatti 

térrészt mutatja meg szelvényszerűen, a 3D szeizmikus mérések eredményei alapján a felmért 

terület alatti térrész tetszőleges szeletekben jeleníthető meg. 

A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek elő, majd a földkéreg 

belső határfelületeiről visszaérkező jeleket (rugalmas hullámokat) geofonpontokon elhelyezett 

műszerekkel érzékelik, és a több ezer csatorna (korszerű 3D mérés esetén) jeleit rögzítik. A 

nyomáshullám előidézésére fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy gépjár-

műre szerelt vibrátor alkalmazásával keltenek rezgést. A mérés kivitelezéséhez esetenként 

jelentős terepi felvonulás szükséges, alkalmanként több tíz ember, gépjárművek, jelző-

eszközök, kábelek, mérőeszközök és robbanóanyag kijuttatása történik meg a mérési területre. 

A mérés során előidézett területkárosítás (taposás, robbantólyukak mélyítése, rezgés, zaj) 

mértéke a területhasználat jellegétől függ, melyet engedélyeztetési eljárásban kell meghatá-

rozni. A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, magneto-

tellurikus felszíni, illetve légi geofizikai mérések eredményeire is támaszkodnak a CH-kutatás 

során. Ezek a mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, mint a szeizmikus kutatás. 

2.2.2. Kutatófúrások mélyítése 

Fúrási, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azt a pontot, ahol indokolt a 

kutatófúrás lemélyítése. Az olajiparban általában a rotary fúrási eljárások használatosak, 

amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrások. Az öblítőközeg általában 

öblítőiszap vagy haböblítés, de lehet légöblítés is. Fő feladata, hogy védje a lyukfalat az 

omlásveszély ellen. Ezzel a módszerrel akár 10 000 méter mélység is elérhető, de a legmé-

lyebb magyarországi fúrás alig haladja meg a 6000 m-t (Makó M–7; 6085 m). A 41. ábra 

szemlélteti a fúróberendezés fő elemeit (ALLIQUANDER 1968). 
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41. ábra. A fúrótorony és berendezései 

1. emelőmű; 2. erőgépcsoport; 3. forgatóasztal; 4. forgatórúd; 5. öblítőfej; 6. rotary-horog;7. szállítócsigasor; 8. koronacsigasor; 9. 

koronaerkély; 10. kapcsolóerkély; 11. rotary-tömlő; 12. holtkötélszál; 13. öblítő nyomóvezeték; 14. fúrótorony; 15. kitörésgátló tolók;16. 

kifolyó cső; 17. rázószita; 18. szívótartály; 19. iszapszivattyú; 20. forgatórúd és fúrócső;21. súlyosbítók; 22. görgős fúró (ALLIQUANDER 
1968) 

 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső 

anyagú fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján 

lévő fúrófej vágja, hasítja, aprítja fel a kőzetet a fúró fajtájától függően. A fúró az átfúrt réte-

gek keménységétől függően kopik, így a fúrási művelet során többször is sor kerül cseréjére a 

kopás és az átmérő függvényében. A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függőleges irányban 

működő csigarendszerrel ellátott, nagy teherbírású daru, amely azért olyan magas, hogy abban 

a fúró cseréjéhez szükséges kiépítéskor (a fúrórudazat kihúzásakor) a munkafolyamat meg-

gyorsítása céljából egyszerre több (2–3 db), egymásba csavart acél fúrórudat ki lehessen 

támasztani. 

A kőzetdarabok folyamatos eltávolítása a lyuktalpról öblítéssel történik. Az öblítő közeg 

leggyakrabban iszap, ritkán haböblítés. A fúrás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítményű 

szivattyúkkal, különböző iszapjavító anyagok adagolásával engedik a lyukba az öblítőiszapot, 

amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt réte-

gekből 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 felhasználják. Figyelembe véve a technológiai és 

környezetvédelmi szempontokat, minden fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési 

technológiát alkalmaznak (42. ábra). 
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42. ábra. Iszapgödör-mentes fúrási technológia 

 

Nem megfelelő súlyú iszaposzlop esetén bekövetkezhet a lyuk kitörése, amely jelentős 

károkat, balesetet okozhat, és a fúrás tönkremeneteléhez is vezethet. A kútkitörések megaka-

dályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel működtethető kitörésgátlót 

szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken laborató-

riumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján 

nyernek. A begyűjtött különböző információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, és 

a fúrást befejezik. 

A fúró forgatásának másik módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a megoldásnál 

a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblítőfolyadék segítségével a 

turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukferdítéseknél 

használják. Irányított ferde vagy vízszintes fúrást mélyítenek, ha a szénhidrogéntelepek lakott 

vagy védendő területek alatt találhatók, vadkitörés elfojtásakor, illetve a rétegben a beáramlási 

felület növelése céljából (43. ábra). A bokorfúrás az egy pontról mélyített, irányított 

ferdefúrások sokasága. 

 

 
43. ábra. Irányított ferde fúrás 

 

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt 

elhelyezkedő rétegek egymástól történő elszigetelését. Ehhez összecsavart, acélból készült 

béléscsöveket cementeznek a fúrólyukba. A béléscsövek a következőképpen csoportosíthatók: 

iránycső, vezetőcső (felszíni béléscső), közbenső béléscsőrakat, termelési béléscsőrakat, be-

akasztott béléscső, kitoldó béléscső. A felszíntől beépített béléscsöveket és a beakasztott 

béléscsöveket a legbiztonságosabb módon kell beépíteni az előzetesen meghatározott saru-

mélységig, majd el kell cementezni laboratóriumban bevizsgált, megfelelő technikával beke-
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vert cementtejjel a felszínig, vagy az előre meghatározott mélységig. A cementpalást szerepe 

egyrészt a rétegizoláció, a béléscsőoszlopok rögzítése és védelme, a mechanikai szilárdság 

növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, a folyadékbesajtolás 

hatékony megvalósításának támogatása, a fluidummigráció megakadályozása, valamint a kút 

élettartamának növelése. 

A hagyományos módon történő rétegkivizsgálás csövezett és cementezett fúrólyukakban 

történik a fúrás befejezése után. A rétegvizsgálat rendszerét és módozatait a lyukszerkezet 

szabja meg. A vizsgálatot végezheti maga a fúróberendezés, de leggyakrabban egy kisebb, ún. 

lyukbefejező berendezést alkalmaznak. 

A vizsgálatra kijelölt réteget/rétegeket perforálással nyitják meg, a rétegmegnyitás célja az, 

hogy lehetővé tegye a rétegben tárolt szénhidrogének (kőolaj, földgáz) kútba áramlását. A 

rétegvizsgálati eljárások két csoportra bonthatók. A beáramlási vizsgálatok célja az, hogy 

meghatározzák a rétegből beáramló szénhidrogén összetételét és mennyiségét. Az ún. elnye-

léses vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy bizonyos nyomásértékek mellett a réteg 

milyen mennyiségű folyadékot (vagy gázt) képes elnyelni. 

Előfordulhat, hogy a kőzet áteresztőképessége a kút közvetlen környezetében vagy teljes 

kiterjedésében annyira kicsi, hogy nem ad érdemleges beáramlást. Az áteresztőképesség 

javítását, vagyis a nagyobb beáramlás biztosítását, ill. besajtoló kutaknál a jobb elnyelési 

viszonyok elérését célzó eljárásokat összességében rétegkezelési eljárásoknak nevezzük. 

A kútkörnyéki zóna áteresztőképességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárás a 

kőzetrészek kémiai kioldása, az ún. savazás, ill. rétegrepesztés. A rétegrepesztés célja a kedv-

ezőtlen beáramlási viszonyok javítása. A művelet során speciális folyadékok nagy nyomású 

besajtolásával nyitják meg a réteget, és természetes vagy mesterséges (pl. kerámia, homok) 

szemcséket (proppant) juttatnak a repedésbe, amelyek megakadályozzák az összezáródást. 

Évtizedek óta végeznek rétegrepesztéseket Magyarországon a szénhidrogén-termelésben, 

ennek ellenére a művelet a nem hagyományos szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódóan vált 

közismertté. A rétegrepesztés fúróberendezés nélküli folyamatát mutatja a 44. ábra 

 

 
44. ábra. Rétegrepesztés folyamata 

 

A nagy nyomású és nagy hőmérsékletű (HPHT) környezetben kivitelezett rétegrepesztési 

művelet jelentős felszíni technológia felvonultatását igényli, a repesztés kizárólag a legszi-

gorúbb biztonsági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével végezhető. 

Egy-egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút- és a 

rétegviszonyoknak megfelelően. A termelő kutak kiképzéséhez rendkívül sokféle szerelvényt 

építenek be, minden termelési módnak megvannak a maga jellegzetes szerelvényei, berende-

zései. A kútkiképzések és termelő szerelvények változatossága mellett valamennyi termelési 

mód közös kelléke a termelőcső. 
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Az üzembe helyezett kutak felszín alatti, termelő szerelvényei bizonyos idő után meghibá-

sodhatnak. A hibák elhárítására a karbantartási kútmunkálatok szolgálnak, ide soroljuk 

mindazon kútmunkálatokat, amelyek a béléscsövön belül elhelyezkedő termelő szerelvények 

cseréjére, javítására vagy változtatására vonatkoznak, illetőleg a termelés közben összegyűlt 

szennyeződés eltávolítására szolgálnak. 

 

Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen, vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 

lehetséges, és szükséges kútgeofizikai vizsgálatok elvégzése. Ezek célja információszerzés az 

átfúrt rétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum minőségéről és szén-

hidrogén-tartalmáról, illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehetőség van a fúrófej 

mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egyidőben mérni a kút-

talpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és néhány formációparamétert 

(elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma-sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő többségét azonban kábelen leengedett szondákkal 

végzik, ehhez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez idő alatt a fúrás áll. A 

kút állapotára ad információt a lyukbőség- és lyukferdeségmérés. A kőzetfizikai tulajdon-

ságok meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda áll rendelkezésre. Az 

egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a 

fúrás által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, szénhid-

rogén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a kőzetsűrűségről. Lehető-

ség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékonyrétegzettség és a rétegek 

dőlése, repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus és szeizmikus mérés 

alapján lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A szénhidrogénnel telített 

szakasz tesztelhető, a lyukfalból, illetve a fluidumból minta vehető. Vizsgálható a béléscsö-

vezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépített csövek geometriája, eset-

leges károsodása. A termelő- és a visszasajtoló kutakban szintén vizsgálható a kútkiképzés 

műszaki állapota, és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, ill. szénhidrogén-mennyi-

ségi változások. 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek — szállítás, tárolás, 

hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás — általános leírása (MBFH) 

A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben 

előírt módon. Ezen zajlik a kútépítéshez, és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 

szükséges anyagmozgatás. A vezetéképítések esetén a mezőgazdasági művelésű, ideiglenesen 

anyagmozgatáshoz igénybevett területet, a bányakárra vonatkozó jogszabály szerint eredeti 

állapotában helyreállítják. 

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a környezet-

szennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékokat a vonatko-

zó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállítóval az 

engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, 

bizonylatolt módon. 

A létesítmények kivitelezése során az energiaellátás a helyszínre tartálykocsikkal szállított 

gázolaj felhasználásával történik. Közvetlenül gázolajüzemű meghajtás vagy diesel-elektro-

mos rendszerű meghajtás kerül kialakításra. A vízellátást a helyszínre tartálykocsikkal 

szállított vízzel oldják meg. Az üzemszerű termelés kezdetétől, a termelési technológiától és a 

termelés volumenétől függően energia-, illetve vízvezetékrendszer kiépítésére kerülhet sor, 

illetve a terület adottságaitól függően vízkivételi kutat hozhatnak létre. 
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2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

 

A vizsgálati terület hozzávetőleg 65%-a Fejér megyében található, 25%-a Pest, tizede 

pedig Bács-Kiskun megyére terjed ki. 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

A terület közlekedési hálózatának térképe a 45. ábra mutatja. 

 
45. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület térségének (Pest- Fejér- és Bács-Kiskun megye)  

vasút- és közúthálózata. (2013) 

 

Az Ercsi vizsgálati területre is jellemző az, amely minden — nem Budapestet érintő, de 

annak térségében található — területet érint, hogy a közút- és vasúthálózat Budapest-

centrikus. Eszerint az úthálózatok szerkezete radiális, Budapest központú.  

Az ország különböző részeiből a főváros megközelítési lehetőségei kiválóak, de hiányosak 

a harántoló kapcsolatok. 

A közlekedési helyzetet megnehezíti, hogy a vizsgálati terület három földrajzilag elkülö-

nülő részre osztható: kisebbik, keleti része a Duna–Tisza közére, a középső része a Csepel-

szigetre, a nyugati része pedig a Dunántúlra esik. 

A vizsgálati területen belül a három területrész között közlekedési kapcsolat — a ráckevei 

Duna-hidat és a dunavarsányi Taksony hidat kivéve — nincs. 

A harántoló kapcsolatokat a — hidakat nem számítva — az M0 autópálya kivételével 

szinte kizárólagosan mellékutak biztosítják, amelyek állapota, burkolatminősége, keresztmet-
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szeti és vonalvezetési adottságai alacsony szolgáltatási szintet és elégtelen forgalombizton-

ságot eredményeznek. 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A nagytérségi közúti kapcsolatokat elsősorban a gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút), és 

a főutak szolgálják. 

Fejér és Pest megye fekvése közlekedésföldrajzilag nagyon szerencsés. Az országot 

Nyugat- és Kelet-Európával összekötő fő (mind közúti, mind vasúti) közlekedési folyosók 

érintik, és közel fekszik a fővároshoz. Az M5-ös autópálya a helsinki IV-es, az M6 és M7 

autópálya a helsinki V. folyosó részét képezi, mely a Trieszt–Lvov tengely erős nemzetközi 

forgalmú szakasza. 

A Pest és Fejér megyét érintő nemzetközi folyosók az országos magisztrális hálózat részei, 

így a nemzetközi forgalom mellett a fővárosi célforgalom is fokozottan terheli a térséget. Pest 

megye úthálózatának sűrűsége, valamint az egy lakosra jutó gépjárművek száma országos 

összehasonlításban a legnagyobb, azonban a területegységre jutó útsűrűségi mutató egyenet-

len: az agglomerációs térségtől a megyék határai felé csökken.  

A térségbe érkező autópályák, nemzetközi főutak érintett útpályái a megyei úthálózat leg-

zsúfoltabb, legkritikusabb forgalmú elemei, amelyek mentén nem épült ki a forgalmat egy 

fenntartható térségi közlekedésbe illesztő eszközváltási infrastruktúra (illeszkedő, jó minő-

ségű mellékhálózat) sem.  

Összességében és fent említett szerkezeti hiányok ellenére is megállapítható, hogy a vizs-

gálati terület közlekedésének legfőbb hiányosságai nem mennyiségi, hanem inkább minőségi 

hiányosságok, illetve működtetési, együttműködési, intézményi, szabályozási hiányosságok. 

Ezek megszüntetése jelenti a térség közlekedési rendszerének legnagyobb tartalékát. 

Pest megyén belül a közutak teljes hossza 2707 km, ebből 233 km gyorsforgalmi út, 257 

km elsőrendű, 270 km pedig másodrendű főút. A megye valamennyi adatával első helyen áll a 

megyék között országos szinten. Fejér megye közúthálózatának sűrűsége majdnem eléri a 

Pest megyei adatokat. 

A vizsgálati területen és térségében az alábbi úthálózat található: 

 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

— M0: Budaörs–Törökbálint–Szigetszentmiklós–Gyál–Ecser–Újpest 

— M5: Gyál (M0) – Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged–Röszke–(Szerbia) (a TENT háló-

zat része) 

– M6: Budapest (M0)–Dunaújváros–Szekszárd–Bóly–Ivándárda térsége–(Horvátország) (a 

TEN-T hálózat része) 

– M7: Törökbálint (M0)–Székesfehérvár–Siófok–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–

Letenye–(Horvátország) (a TEN-T hálózat része) 

– M8: Dunaújváros-Dél–Dunavecse 

 

A fenti gyorsforgalmi úthálózat közül az M6-os és M7-es halad át a vizsgálati területen. Az 

Az M6-os gyorsforgalmi út Budapestről indul, és az ország déli zónájával, Pécs térségével 

teremt kapcsolatot. Százhalombattától nyugatra lépi át a vizsgálati terület határát. ÉD-i irány-

ban teljes hosszában áthalad terület középső részén és ívelten ívet leírva fut déli irányba. 

Dunaújvárostól nyugatra lép ki a területről. 

Az M7-es autópálya a vizsgálati terület északnyugati zónáját metszi át. Tordastól délre lépi 

át annak északi határát, és délnyugati irányba futva, Velencénél lép ki. Tovább haladva dél-

nyugat felé, Székesfehérvárnál ismét érinti a terület északnyugati sarkát. Könnyen elérhetővé 

teszi Horvátországot, és biztosítja Nyugat-Európa déli részével a kapcsolatot. 
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A vizsgálati területet nem érintő gyorsforgalmi utak 

Az M0-ás autóút (autópálya) a vizsgálati területtől északra, attól 4–7 km-re, hozzávetőleg 

K–Ny-i irányban halad. Bár a területet nem érinti, mégis létfontosságú szerepe van a terület 

megközelítésében. Megközelíthető róla a területen átmenő, ill. azt megközelítő összes 

sugárirányú autópálya, illetve főút. 

Az M5-ös autópálya is a vizsgálati területen kívül halad, ÉNy–DK-i irányban. Távolsága a 

terület északkeleti sarkától 6 km, és DK-i irányba tart. Az ország DK-i térségével, Szegeddel 

és környékével biztosítja a kapcsolatot, valamint nemzetközi összeköttetést jelent Románia 

DNy-i régiójával. 

Az M8-as autópálya Dunaújváros-dél–Dunavecse közötti torzója (a Duna-híddal) a vizs-

gálati területen kívül, annak déli határától mintegy két km-re, K–Ny-i irányban fut. Meg-

teremti a vizsgálati terület déli zónája dunántúli területeinek összeköttetését a Dunántúli-

hátsággal. 

 

Főutak a vizsgálati terület térségében 

— 6. sz. főút: Budapest–Dunaújváros–Szekszárd–Pécs–Barcs–(Horvátország) 

— 7. sz. főút: Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa–Letenye–(Horvátország) 

— 51. sz. főút: Budapest–Kalocsa–Baja–Hercegszántó–(Szerbia) 

— 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút)–Székesfehérvár térsége (7. sz. főút) 

— 63. sz. főút: Tolna (6. sz. főút)–Sárbogárd–Székesfehérvár (M7) 

 

A 6-os számú főút a vizsgált területen a Duna vonalát követi, Ercsi déli részétől Kulcs 

északi részéig árvédelmi töltésen halad. Az M6-os autópálya elkészültével a jelenlegi nyom-

vonal a települések közötti belső forgalmat bonyolítja. A területre északról Százhalombattánál 

lép be, déli irányba halad, és a területet Dunaújvárosnál hagyja el. 

A 7-es számú főút a vizsgálati terület északnyugati zónáján halad át. Az M7-es autópályá-

val párhuzamosan fut, ÉK–DNy-i irányban, az autópályától 1–2 km távolságban. A területre 

Martonvásár északi részénél lép be, és Gárdonynál hagyja el azt. 

Az 51-es számú főút Budapestről indul, és déli irányba haladva a déli országhatár felé tart. 

A vizsgálati terület északi határát Taksony térségében lépi át, déli határát Kunszentmártonnál 

hagyja el, és halad tovább, Kalocsa felé. A terület nyugati zónáját teljes hosszában átszeli. 

A 62-es másodrendű főút Székesfehérvár térségéből indul, és NyÉNy–KDK-i irányba tart. 

Börgöndtől délre lép be a területre, és Dunaújváros előtt, a 6-os főútnál végződik. A terület 

dunántúli részének déli térségeit gyakorlatilag teljes egészében átszeli, és haránt irányú össze-

köttetést teremt Dunaújváros és Székesfehérvár között. 

A 63-as főút a vizsgálati terület délnyugati részén fut, ÉNy–DK-i irányban. Székesfehér-

vártól délre lép át a terület nyugati határán, és Sárszentágota mellett lép ki a területről, Sár-

bogárd irányába. 

Az országos közutak Fejér és Pest megyei mellékúthálózata döntően megfelel a megye 

geográfiai viszonyainak és településhálózatának. A problémát a mellékúthálózat kis áteresztő-

képessége és helyenként leromlott állapota jelenti, mely nagyobb volumenű forgalmat jelen 

állapotában állagromlás nélkül nem képes elviselni. 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, ill. kitermelés a felszínre is kiterjedő 

talajmozgásokat nem eredményez, úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a 

közúti forgalom biztonságát nem veszélyezteti. 

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 

elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút keze-
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lőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. 

Útcsatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezelőjének hozzájárulása, új út csatlakoztatása 

esetén viszont a meglévő közút vagyonkezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges továbbá 

a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 

100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatá-

sához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok 

és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától 

számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen — a közút mellett — ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és 

közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a 

közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 

kivágásához illetve 

c) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövő ház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőséggel 

bír, ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal-hálózatát. Az Ercsi vizsgálati területnek 

és térségének vasúti hálózatát a 46. ábra mutatja be. 

A vizsgálati területnek és környékének vasúti hálózatára is elmondható, hogy irányult-

ságuk Budapest központú, a vasúti pályák sugaras hálózatúak. A Pest és Fejér megyei vasút-

hálózat a XIX. század óta lényegében változatlan, a nemzetközi vasúti pályák Pest megyei 

szakaszai a főhálózat legszűkebb, és néhány elem esetén a legkorszerűtlenebb elemei. 

Az országos vasúti törzshálózat térséget érintő szakaszainak jelentős része az európai 

jelentőségű TEN-T hálózat részét képezik. A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Budapest–

Lajosmizse vasútvonal kivételével villamosítottak. 
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46. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület térségének (Pest, Fejér és Bács–Kiskun megye) vasúti közlekedési 

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

 

Az Ercsi vizsgálati területen és térségében az alábbi – az országos törzshálózati, regionális 

és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. számú 

melléklete alapján besorolt országos törzshálózati, valamint a 2. melléklete alapján besorolt 

regionális, és a 3. melléklete alapján besorolt egyéb vasúti pályák érintettek: 

 

Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 30-as számú, Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–

országhatár 

– 40-es számú, Budapest (Kelenföld)–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs 

– 44-es számú, Székesfehérvár–Pusztaszabolcs 

– 150-es számú, Budapest (Ferencváros)–Kiskőrös–Kelebia–országhatár 

 

A 30-as számú, Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–

országhatár vonal Budapestről indul. ÉK-i irányból érkezik, Százhalombatta mellett lép be a 

területre, és annak északnyugati zónáján halad át. Gárdonynál lép ki a területről, és halad 

tovább délnyugat felé, a Balaton irányába. 
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A 40. számú, Budapest (Kelenföld)–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs vonal is Budapestről 

indul, és NyDNy felé halad. Tököl térségében lépi át a vizsgálati terület északi határát, és 

Nagylók után lép ki a területről. A terület középső zónáját teljes egészében átszeli. 

A 44-es Székesfehérvár–Pusztaszabolcs vonal Székesfehérvárról indul, és halad kelet felé. 

Börgöndnél lépi át a terület nyugati határát, és halad a vizsgálati terület középső zónájában 

Pusztaszabolcsig, a terület közepéig. 

A 150-es számú, Budapest (Ferencváros)–Kiskőrös–Kelebia–országhatár vonal Buda-

pestről indul, és halad déli irányba. A vizsgálati terület északkeleti sarkát Taksonynál lépi át, 

és a terület keleti peremén halad, dél felé. A területről Dömsödnél lép ki, és halad tovább 

DDK-i irányba, Kunszentmiklós felé. 

 

Nem transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 42-es Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks 

— 43-as, Mezőfalva–Rétszilas 

— 45-ös, Sárbogárd–Börgönd 

 

A 42-es Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks vonal a vizsgálati terület közepéről, 

Pusztaszabolcsról indul, és DK-i irányban haladva átszeli a terület déli részének közepét. 

Dunaújvárosnál lép ki a területről és halad tovább, Dunaföldvár felé. 

A 43-as, Mezőfalva–Rétszilas vasúti pálya szintén a terület közepéről Pusztaszabolcsról 

indul. Nyomvonala a vizsgálati terület egészén megegyezik a 42-es pályáéval, csak a terület 

határán kívül, attól délre ágazik el nyomvonaluk. 

A 45-ös, Sárbogárd–Börgönd vonal a terület déli határát Sárbogárdtól északra lépi át, és 

ÉÉNy-i irányban annak nyugati zónáját teljes hosszában keresztezi. A területről Börgöndnél 

lép ki, és halad tovább északnyugati irányba, Székesfehérvár felé. 

 

Egyéb vasúti pályák:  

A 151-es számú, Kunszentmiklós–Tass–Dunapataj pálya a vizsgálati terület délkeleti 

sarkát metszi egy rövid szakaszon. Kunszentmiklósról indul. Először délnyugati irányba 

halad, átlépve a terület határát. Kb. 2,5 km-t tesz meg a területen, majd Szalkszentmártontól 

északra kilép a területről, és déli irányba, Tass felé fut tovább. 

 

A kutatásra, kitermelésre tervezett terület az alábbi helyi közforgalmú vasúti pályát érinti: 

A vizsgálati területen a 252-es számú, Budapest (Boráros tér)–Ráckeve HÉV vonal halad 

át. Szigetszentmiklósnál lépi át a vizsgálati terület északi határát, és fut dél felé, a terület 

nyugati részének közepéig, Ráckevéig. 

A HÉV vonal csak személyszállításra használható, teherszállításra nem vehető igénybe. 

 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a ráckevei vizsgálati terület közúton, illetve 

vasúton való megközelítési lehetőségei kiválóak. A területen áthaladó gyorsforgalmi autó-

pályák, főutak és nemzetközi törzshálózati vasúti pályák a terület minden zónáját könnyen 

elérhetővé teszik. 

A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátá-

sára vonatkozó követelmények: 

Valamennyi vasúti pályára vonatkozóan be kell tartani 

— A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben foglaltakat. 

— A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelye-

zéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. 
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— Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés h) és i). pontja alapján 

vasutak elhelyezése céljára — más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv hiányában — kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, 

egyvágányú vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

 

Az transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező, valamint a nem transzeurópai 

vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati, valamint regionális vasúti 

pályákkal kapcsolatosan: 

— Az OTÉK 38. § (10) bekezdése szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágá-

nyától számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi 

létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 

helyezhető el. 

— Az OTÉK 38, § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket tartalmazó jogszabály az 

országos közforgalmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi 

létesítményei tekintetében a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 

szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. 

kötet (továbbiakban: OVSZ I.). 

— A fent felsorolt típusú országos törzshálózati, valamint regionális vasúti pályák kereszte-

zése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak alapján lehetséges. 

— Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor vagy 

védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben meg 

kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzájárulás 

kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák esetén be kell 

tartani még 

— a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010 (XII. 23.) NFM rendelet és 

— a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 

szóló 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet előírásait. 

 

A helyi közforgalmú vasúti pályákkal kapcsolatban: 

— A helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi létesítményei 

és a vasúti járművek tervezése, kivitelezése és működtetése során az OVSZ II. az Országos 

Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendeletet 

(továbbiakban: OVSZ II.) kell alkalmazni. 

— A helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az ÓVSZ II 4. fejezet előírásai 

szerint lehetséges. 

 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 

A felsorolt vasúti pályák kezelője a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi 

Igazgatóság Budapest (1087 Budapest, Kerepesi út 3.) 

A helyi közforgalmú pályahálózat kezelője a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) 

 

A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények: 

Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és beruházási főigazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) és a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.), a helyi közforgalmú vasúti 
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pályák tekintetében a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 

Budapest, Akácfa u. 15.) tud felvilágosítást adni. 

2.4.1.3. Vízi közlekedés 

A térséget érintő vízi utak közül – mint kijelölt transzeurópai közlekedési folyosó – 

meghatározó a Duna szerepe. A Duna a transzkontinentális Duna–Majna–Rajna vízi út része, 

amelyhez az ENSZ EGB besorolással (Duna 1641–1433 fkm (Budapest–déli országhatár) 

közötti szakaszára a VI/C vízi útnak megfelelő paraméterek az irányadóak. A Duna magyar-

országi szakasza a jelenlegi állapotában azonban nem felel meg az előzőekben vázolt, a 

transzeurópai víziúttal kapcsolatban támasztott kritériumoknak, több mint 50 helyen kell 

mélységi és szélességi korlátozással számolni, amelyek jelentős mértékben akadályozzák a 

vízi út kihasználását. 

 

Az érintett víziutak a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. számú melléklete szerint: 

— 1. Duna (nemzetközi víziút), 

— 6. Ráckevei-Duna. 

 

Közforgalmú kikötők a vizsgálati terület térségében: 

— Dunaújváros 

— Adony 

— Százhalombatta, Dunai finomító 

 

A Dunaújvárosi kikötő a Dunai Vasmű kikötőjeként létesült, alapvetően a vasmű szállí-

tásait szolgálta. A kikötő fejlesztését a jelenlegi helyén az adottságok (vízbázis, természet-

védelmi terület) korlátozzák. 

Az Adonyban létesült kikötő országos közforgalmú kikötő. Funkciója a hajón és közúton, 

vasúton érkező ömlesztett áru ki- és berakása, tárolása és kezelése. 

A Százhalombattai kikötő a MOL NyRt. kezelésében van. 

 

A vizsgálati területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a bizton-

ságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelményekre az alábbi jogszabályok 

vonatkoznak: 

— A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges 

felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet hatálya alá 

tartozó víziutak, valamint 

— a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 

használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM 

rendelet hatálya alá tartozó hajózási létesítmények. 

2.4.2. Energiahálózatok 

Az Ercsi vizsgálati terület nagyobb része Fejér, kisebbik része Pest megyében valamint 

Bács-Kiskun megye északnyugati részén, az ország középső térségében helyezkedik el. 

Területén az országos jelentőségű energiaellátó rendszerekhez tartozó vezetékrendszerek 

közül nemcsak a nemzetközi funkciójú gerinchálózatok haladnak keresztül, hanem az ország 

legnagyobb fogyasztóit (Budapestet, a budapesti agglomerációt, valamint Magyarország 

legnagyobb kőolajfinomítóját, (a MOL százhalombattai üzemét) és a dunaújvárosi ISD 

DUNAFERR vas- és acélgyártó üzemét ellátó helyi vezetékek is, melyek döntően a megye 

területén jelentkező igények ellátásában töltenek be bázis szerepet. 
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2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia-rendszer négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző 

funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét 

képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második 

szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek 

rendszere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. Utóbbiak 

a regionális szolgáltató kezelésébe tartoznak a többi nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar 

Villamos Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. 

Az Ercsi vizsgálati területnek és térségének villamosenergia ellátási térképét a 47. ábra 

tartalmazza. 

 

 
47. ábra. Az Ercsi vizsgálati terület villamosenergia ellátásának térképe  

(Pest megye Területrendezési terv módosítása. Melléklet, Villamosenergia ellátás, energiahálózatok  

és alépítményeik). KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező KFT nyomán. 2010. május 
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A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

A 750 kV-os országos főgerinc a területet nem közelíti meg. 

A 400 kV-os átviteli hálózat nyugat felé tartó ága az Albertirsa–Ercsi–Martonvásár vona-

lon fut. Áporkától északkeletre lép be a területre, áthalad a vizsgálati terület északi zónáján, és 

Martonvásártól keletre lép ki a területről. 

A Martonvásár–Paks átviteli hálózat hozzávetőlegesen É–D-i irányban halad. A vizsgálati 

terület északi határáról, Martonvásárról indul, és a terület középső részén fut déli irányba, 

teljes egészében áthaladva azon, és Nagylóktól keletre hagyja el a területet. 

A Dunaújváros–Martonvásár–Paks távvezeték felhasítási pontja Perkátától délre, a 

vizsgálati terület déli határától mintegy 2 km-re van. A Martonvásár–Paks vezeték itt ágazik 

el, és DK-i ága Dunaújvárost látja el elektromos árammal. 

A 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei közül a Százhalombatta–Délegyháza–Ócsa 

vezeték hozzávetőleg K–Ny-i irányú. Százhalombattánál lépi át a vizsgálati terület határát, 

átszeli annak északkeleti sarkát. Dunavarsány határában lép ki a területről, és halad tovább 

KÉK-i irányba. 

A 120 kV-os átviteli hálózat egy eleme található meg a térségben: a Budapest (Soroksár)–

Ócsa vezeték. 

A 120 kV-os, térségi ellátást biztosító elosztó hálózat elemei a térségben (részletezés nél-

kül): 

— Budapest (Soroksár)–Dunaújváros felhasítási pontja–Ráckeve 

— Albertirsa–Budapest (Soroksár) 

— Százhalombatta–Inota felhasítási pontja–Baracska 

— Inota–Dunaújváros vezeték felhasítási pontja–Székesfehérvár 

— Inota–Dunaújváros felhasítási pontja–Szabadegyháza 

— Dunaújváros–Észak alállomás–Százhalombatta 

— Székesfehérvár–Észak alállomás–Szabadbattyán–Baracska távvezeték felhasítási pontjától 

120 kV-os bekötés 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és 

szilárd energiahordozók aránya csekély. 

Pest, Fejér és Bács–Kiskun megye földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva 

épült ki. A rendszer ellátásának bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték-

hálózat, amelybe a gáz elsődlegesen a nemzetközi vételezés és kisebb hányadban hazai 

szénhidrogén-mezőkből érkezik. A megyék földgázellátása ehhez az országos alaphálózathoz 

több helyen kapcsolódik. A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével 

történik az országos hálózatról a vételezés. 

A gázátadó-nyomáscsökkentőkön keresztül nagy-középnyomású vezeték szállítja a 

földgázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-

közép/közép nyomásszabályozóig. 

A települések közötti elosztás nagy-középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 

gázellátó hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. 

A földgázszállító rendszer gázvezetékeinek osztályozására a gázvezeték üzemi nyomását 

használjuk. 

Nagynyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 25 bar. 

Nagy-középnyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 8 bar, 

de legfeljebb 25 bar. 

Középnyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 4 bar, de 

legfeljebb 8 bar. 
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Kisnyomású gázvezeték: melynél legfeljebb 4 bar a névleges üzemi nyomás Ezek a veze-

tékek helyi igényeket elégítenek ki. 

 

A vizsgálati területen és térségében futó szénhidrogén-szállítóvezetékek az alábbiak: 

Nagynyomású gázvezetékek 

A (Szlovákia) országhatár–Zsámbok–Vecsés–Százhalombatta vezeték ÉK–DNy-i irányba 

haladva keresztezi a vizsgálati területet. 

Az (Ukrajna) országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–

Százhalombatta vezeték ÉK–DNy-i irányban fut, és az alsó harmadánál szintén keresztezi a 

vizsgálati területet. 

Az (Ukrajna) országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Füzesabony–Szolnok–

Százhalombatta vezeték Abony felől, keleti irányból érkezik. Ceglédtől északra ÉNy-i irányba 

vált, és Monor–Vecsés irányába halad. Vecsésnél DNy-i irányba fordul, és halad tovább az 

(Ukrajna) országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–Százhalombatta 

vezeték nyomvonalán. A vizsgálati területet északi részén keresztezi. 

 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállítóvezetékek (földgáz, kőolaj és finomított szénhidro-

gén-termékek): 

A Szolnok–Százhalombatta termékvezeték KDK–NyÉNy irányban halad a vizsgálati terület 

északi zónáján át. 

Az (Ukrajna) országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–

Százhalombatta kőolajszállító vezeték ÉK–DNy-i irányban halad, az (Ukrajna) országhatár–

Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–Százhalombatta vezeték Taksonytól 

délkeletre lép be a vizsgálati területre, és a Dunavarsány–Százhalombatta vonalon haladva 

áthalad a terület északi zónáján. 

 

Más vezetékek részletezés nélkül: 

— Battonya–Algyő–Városföld–Százhalombatta 

— (Románia) országhatár–Nagylak–Hódmezővásárhely–Kecskemét–Adony–Székesfehérvár–

Mór–Tét–Rajka–országhatár (Ausztria) 

— Tiszaújváros–Százhalombatta 

— Százhalombatta–Hetes–Berzence–országhatár (Horvátország) 

 

Térségi szénhidrogén szállító vezetékek (részletezés nélkül): 

— Kápolnásnyék–Vecsés (két párhuzamosan haladó nyomvonal) 

— Százhalombatta–Hetes–Berzence–országhatár (Horvátország) 

— Városföld–Százhalombatta–Pilisvörösvár–Győr 

— Városföld–Adony–Százhalombatta 

— Százhalombatta–Kápolnásnyék 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél 

A gazdaság teljesítőképessége és a társadalom jóléte a biztonságosan hozzáférhető és 

megfizethető energiától függ, ezért hazánk jövőjének egyik legnagyobb kihívása az energiával 

kapcsolatos kérdések megoldása. A világ energiatermelése 2000-re meghaladta a 400×1018 J-t, 

amelyen belül a kőolaj közel 50%-ot, míg a földgáz kb. 10%-ot képviselt. 

A világ népességének 2100-ra becsülhető 8 milliárdra növekedése mellett, a US 

Department of Energy előrejelzése szerint a világ globális energiaigénye az elkövetkező száz 

év alatt, várhatóan több mint négyszeresére fog nőni. Noha ez az energiaszükséglet csak új 

energiaforrások (pl. szél-, szoláris, bio-, geotermikus, hulladékenergia) bekapcsolásával lesz 

kielégíthető, a konvencionálisnak tekinthető fosszilis energiahordozóknak továbbra is jelentős 

szerepük lesz a XXI. században (pl. a kőolaj és a földgáz együttes aránya a század közepére 

20%-ra, a század végére 15%-ra csökken) (48. ábra). Ez új megvilágításba helyezi a 

szénhidrogének termelését és felhasználását. A század első évtizedében évente átlagosan 

4×109 t kőolajat és 5×1012 m
3
 földgázt kell kitermelni, míg a század közepére 2,8×109 t 

kőolaj és 8×1012 m
3
 földgáz felszínre hozása a kívánatos. A jelen évszázadban 250–

260×10
9
 t kőolaj és 500–550×1012 m

3
 földgáz kitermelése lesz szükséges (LAKATOS, 

LAKATOSNÉ 2010) (49. ábra). 

 

 
48. ábra. A világ várható energiafogyasztása 2000–2100 között  

(LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010) 
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49. ábra. Előrejelzések a világ kőolaj és földgáztermelésének  

várható alakulására (LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010) 

 

Az energiaellátás biztonsága és függetlensége nemzetbiztonsági kérdés. A hazai 

földgázfogyasztás évente 10 Md m
3
 körül van, az elmúlt években csökkenő tendenciát 

mutatva. Magyarország energiaellátása jelentős részben importált energiaforrásokkal történik, 

ezen belül is különösen jelentős a földgáz esetében az egyoldalú függőség. Habár a 

függőségből eredő kockázatok csökkentésének fontos externális pozitív hatása lehet a 

megújulóenergia-hasznosítás növelésére, a hazai energiaellátásban ma még mintegy 42%-ban 

jelenlevő atomenergia fokozatos kiváltását a következő generáció a gázfelhasználás 

növelésével fogja elérni (NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2011) (50. ábra). 

 

 
 

50. ábra. Energiatípusok megoszlása Magyarországon  

2010-ben (Magyar Energia Hivatal http://www.eh.gov.hu) 

 

Magyarország ellátásbiztonsága földgázból a meglévő Testvériség és a tervezett 

gázvezetékek (Déli áramlat, kapcsolat horvát LNG terminál, szlovák leágazás) mellett 

komplex nemzetközi együttműködés függvénye. Tehát a hazai reménybeli szénhidrogén-

készletek feltárása és termelésbe vonása, ezáltal az importfüggőség csökkentése fontos 

energiaellátási cél. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatai szerint 2010-ben a hazai kőolajtermelés 

0,7 M t, a földgáztermelés 3,1 Mrd m
3
 volt (MBFH 2011). 

Magyarország jelenlegi, nyilvántartott, reálisan (technológiailag elérhetően és a gazdasá-

gosság megítélésén kívül egyéb feltétel által nem korlátozottan) kitermelhető szénhidrogén 

vagyona 23 millió tonna kőolaj és 74 milliárd m
3
 földgáz. Ezen mennyiség gazdaságosan 

kitermelhető hányada folyamatosan változik az aktuális kutatás–termelési költségek és a 

technológiai fejlődés függvényében. Az összesített hazai termelés kőolajra 98 millió tonna, 
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földgázra 228 milliárd m
3
, a napjainkig megismert kitermelhető kőolajnak több mint 80%-át, 

a földgáznak több mint 75%-át már hasznosítottuk (Ásványvagyon-hasznosítási és készlet-

gazdálkodási Cselekvési Terv 2013). 

A jelenleg prognosztizálható néhány évtizedes időintervallum, ameddig kőolaj- és föld-

gáztermelés lehetséges várhatóan kitolódik az újonnan felfedezésre kerülő szénhidrogén-

telepek miatt. A hazai termelés és az import adatait összevetve nyilvánvaló, hogy az elmúlt tíz 

év alatt Magyarország importfüggése kőolajból és földgázból is jelentősen növekedett, 2005-

ben a hazai termelés mindössze 10, illetve 20%-át fedezi a fogyasztásnak (43. táblázat). Ez az 

arány 2009-ben is közelítően megmaradt (Eurostat adat). 

 

43. táblázat. Magyarország szénhidrogén importfüggőségének változása (LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010) 

 

Év 

Kőolaj 

Hazai termelés 
106 t 

Import 
106 t 

Összesen 
106 t 

Importfüggés 
% 

1995 1,668 5,444 7,112 76,5 

2005 0,900 6,400 7,300 87,6 

 

Év 

Földgáz 

Hazai termelés 109 m3 Import 

109 m3 

Összesen 

109 m3 

Importfüggés 

% 

1995 5,194  6,813 12,007 56,7 

2005 3,200 12,000 15,200 78,9 

 

Magyarország szénhidrogénvagyonának névleges gazdasági értéke igen jelentős. Hazánk a 

megkutatottság szintjén a jól feltárt országok közé tartozik. Ez elsősorban a sekély, illetve a 

közepes, tehát kb. 3000 m mélységig helytálló megállapítás. Ezzel szemben a nagymélységű 

kutatás perspektívája jó, bár a 3000–4000 m alatt elhelyezkedő tárolókban a kőolaj döntő 

hányada kedvezőtlen kőzetfizikai adottságokkal rendelkező földtani közegben, a porozitás, 

áteresztőképesség, kompakció, litosztatikai nyomás miatt kevéssé áramlásképes rendszerek-

ben található. A reális és valószínűsíthető szénhidrogén-előfordulás ilyen esetekben elsősor-

ban földgáz, illetve gázcsapadék (kondenzátum), amely a kitermelhetőség nehézsége, a 

többfázisú rendszer állapota miatt nem konvencionális szénhidrogénnek (deep gas, tight sand 

gas, basin-concentrated gas accumulation) minősül. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó 

legfontosabb feladatok a következők lesznek: (1) új kőolaj- és gáztelepek megkutatása; (2) a 

kitermelési hatásfok növelése (ipari készlet növelése). 

Az energiastratégia célja nemcsak egy kívánatos energiamix megvalósítása, hanem 

Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság verseny-

képességének, a környezeti fenntarthatóságnak, és a fogyasztók teherbíró képességének figye-

lembe vételével. A cél az, hogy a 2010-es 1085 PJ hazai primer energiafelhasználás lehetőleg 

csökkenjen, de a legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 PJ-t, a gazdasági válság 

előtti évekre jellemző értéket. Mindennek a versenyképesség, fenntarthatóság és ellátás-

biztonság szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis energiahordozók felhasználásának 

és a CO2-kibocsátásnak a csökkentése mellett kell megvalósulnia. 

Arra is fel kell készülni, hogy a földgáz világpiaci árának további várható növekedése első-

sorban a távhőszolgáltatás fogyasztói körének döntő hányadát kitevő lakossági fogyasztókat 

fogja sújtani (51. ábra). 
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51. ábra. Magyarország várható lakossági és tercier hőfelhasználása  

2010 és 2030 között (Nemzeti Energiastratégia 2030, forrás: REKK) 

 

Látható, hogy 2030-ig még 32%-ra emelkedő megújuló energiarészesedés mellett is, vár-

hatóan 55%-ban fog szerepelni a földgáz a távhő-felhasználásban. A minél hatékonyabb 

energiatakarékosság mellett is tehát jelentős mértékben kell majd támaszkodni a földgáz 

importra, illetve a hazai készletekre. 

Az Ercsi vizsgálati területen reménybeli szénhidrogének kitermelhetőként számítható 

mennyisége közelítően 1,8 M t kőolaj és mintegy 1,3 Md m
3
 földgáz. A vizsgálati területen 

megvalósuló szénhidrogén-kitermelés tehát mérsékelné a hazai importfüggőséget. 

Megjegyzendő, hogy lényeges szempont az energiagazdálkodásban a Nemzeti Éghajlat-

változási Stratégiának való megfelelés is. A 2012-ben meghosszabbított kiotói egyezmény 

szerint az első vállalási időszakban az EU-15 együttesen vállalt 8%-os üvegházhatású 

gázkibocsátás-csökkentést, amit egy belső tehermegosztással osztottak le tagállami szintre. Ez 

Magyarország számára 2008–2012 átlagára nézve 6%-os üvegházhatású gázkibocsátás-

csökkentést határozott meg az 1985–87-es évek átlagához képest. A nehézipar időközben 

bekövetkezett leépülése és a gazdasági válság miatt a tényleges kibocsátás 2009-ben 43%-kal 

volt alacsonyabb a bázisértéknél. 

Az energetikában a jövőben bekövetkező nemzetközi fejlemények és technológiai fejlesz-

tések jelentős bizonytalansággal terhelik az előrejelzéseket. A részletes hatástanulmányoknak 

egy-egy adott döntési pont előtt kell majd rendelkezésre állniuk, a lehető legtöbb aktuális 

adatot és információt szolgáltatva a döntés előkészítéshez, mivel meg kell találni az időpontot, 

amikor a befektetési költségek arányban vannak a bevezetést követő gazdasági és társadalmi 

előnyökkel. 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

A földgáz természetes, elsődleges energiaforrás. A földgáz részesedése az elsődleges 

energiaforrások felhasználását tekintve Európában folyamatosan emelkedik, ma mintegy 

20%-os. Ennél csak a kőolaj részesedése nagyobb. Más elsődleges energiaforrásokat, így 

például a fekete kőszenet, a barnaszenet, a lignitet, vagy a megújuló forrásokat lényegesen 

kisebb arányban használunk fel. A földgázt a XXI. század energiaforrásának tartják, miután 

felhasználása a többi hagyományos energiaforráshoz viszonyítva kényelmesebb és kevésbé 

szennyezi a környezetet. 

A kőolaj széles körben alkalmazott ásványi erőforrás. Fajlagos energiatartalma magas, s a 

szilárd energiahordozóknál könnyebb a kitermelése, szállítása, valamint elosztása és további 

tárolása. A kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre áll és tovább fejleszthető. A kőolaj fűtő-

értéke 10000–11500 kcal/kg (41870–48150 kJ/kg), gyakran 50%-kal nagyobb a fűtőértéke, 

mint a kőszénnek. Ipari felhasználása széleskörű, erőművekben, vegyipari alapagyagként, 

üzemanyagként egyaránt hasznosítható. 

Ásványvagyon-gazdálkodási szempontból a szénhidrogén-kutatást, kitermelést és 

feldolgozást közel 80 éves hazai tapasztalat segíti. A szénhidrogének ipari méretű termelése 

1937-ben a DNy-Dunántúlon indult céltudatos, tudományos megalapozottságú geológiai–geo-

fizikai kutatások eredményeként a Magyar–Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) 

keretein belül. Az 1950-es évek végétől, főleg az eredményes alföldi kutatások nyomán a 

hazai olajipari tevékenységet 1960-tól összefogó Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 

(OKGT) végezte, majd 1991-től jogutódja a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 

(MOL Rt.) az ország legjelentősebb vállalata. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó, fel-

halmozódott tudás és tapasztalat mind a hazai iparban, mind pedig a hazai tudományos és 

oktatási intézményekben jelentős. 

A szénhidrogének további kutatásával és a telepek termelésbe állításával az egyik legfonto-

sabb nemzetgazdasági előny az importfüggőség csökkentése. Az ország importfüggősége ma 

79%-os, ez a mennyiség csaknem teljes egészében Oroszországból érkezik, vagyis a teljes 

földgázfogyasztás hozzávetőlegesen 70%-át az orosz import fedezi. Az Ercsi vizsgálati 

területre eső kőolaj- és földgázkészletek termelésbe állításával az import–export mérleg 

javítható és a gazdaság nemzetközi versenyképessége is növekedhet. Az importfüggőség mér-

séklése egyben a szénhidrogén ellátásban bekövetkező zavarok kockázati tényezőjét is 

csökkenti. 

Földgázból az importfüggőség mérséklésének szükségességét egy példa is szemlélteti. Az 

ország –10 °C-os napi középhőmérséklet mellett mintegy 90 M m
3
 földgázt fogyaszt. Ebből 

mintegy 10 M m
3
 származik hazai termelésből és 47,5 M m

3
 gázt lehet kivenni azokból a 

földalatti tárolókból, amelyeket a fűtési szezonon kívül importgázzal töltünk fel. Ez az a 

mennyiség, ami a téli hónapokban minden körülmények között rendelkezésünkre áll. Az 

igények kielégítéséhez minden további köbméter földgáznak importvezetékeken keresztül kell 

az országba érkeznie, –10 °C esetén körülbelül napi 32,5 M m
3
 (http://www.mol.hu/ 

gazkerdes-/szallitas.html). 

Az energiafüggőség mérséklésének az energiatakarékosság, a megújuló energia nagyobb 

arányú felhasználása, a biztonságos atomenergia, a közlekedés elektrifikációja és a kétpólusú 

mezőgazdaság létrehozása mellett, egyik eszköze az európai energetikai infrastruktúrához 

való kapcsolódás. Ez garantálja a földgáz piaci beszerzési árát, ami mellett a CO2 leválasztási 

és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz továbbra is megőrizheti meghatározó 

szerepét. Az átmeneti időszakban, amíg a megújuló energiákat még nagyobb arányban 

használjuk fel, egyelőre nem mondhatunk le a fosszilis energiahordozókról, így a kőolajról és 

a földgázról sem. 
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Egy adott vizsgálati területen belül a szénhidrogén kutatása és a készletek termelésbe 

állítása rövidebb és hosszabb távon is csökkentheti az importfüggőséget. Az adott vizsgálati 

területen és környezetében a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a környezetvédelmi előírások 

betartása mellett, a településekre és a lakosság életére rövidebb-hosszabb távon is kedvező 

hatásokat eredményezhet, többek között a munkahelyteremtéssel, mely révén a kistérségek 

népességmegtartó képessége fokozódhat. Ezen kívül élénkülhet az innováció, a K+F tevé-

kenység és fejlődhet az infrastruktúra. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy Magyarország szénhidrogén-vagyonának névleges 

gazdasági értéke igen jelentős. Az ipari készlet, a jelenlegi kitermelési volument alapul véve, 

több évtizedes termelési élettartamot jelez előre, de a termelés fokozatosan csökken. Jelenleg 

a szénhidrogének importja közelítően 90%-os, aminek csökkentése nemzetgazdasági érdek és 

cél. Az Ercsi vizsgálati terület kőolaj- és földgáztelepeinek megismerése és termelésbe vonása 

csökkentheti az importfüggőséget. 
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2.7. A terhelés várható időtartama 

2.7.1. A vizsgálati tevékenység szakaszai és időtartamuk 

A vizsgálati tevékenység kezdeti szakaszában kutatási tevékenység folyik, amelynek célja 

a koncesszióval fedett terület azon részének vagy részeinek kijelölése, ahol a kutatás során 

felderített, gazdaságosan kitermelhető ásványi nyersanyag bányászata megkezdhető. A 

termelési szakaszban történik meg a bányászathoz szükséges infrastruktúra kiépítése, majd a 

nyersanyag kitermelése és elszállítása. A termelés felhagyását a terület rendezése, rekultivá-

ciója követi. A kutatás–termelés–rekultiváció időtartama 20–40 évre becsülhető, a feltárt 

szénhidrogénvagyon mennyiségétől függően. 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter vizsgálati 

szerződést köt. A vizsgálati szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alka-

lommal, legfeljebb a vizsgálati szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. 

2.7.2. A kutatási szakasz időtartama 

A Bányatörvény 14. § (1) szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványi-

nyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. 

A kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével 

meghosszabbítható. 

A kutatás első szakasza a vizsgálati kutatási szerződés aláírásával kezdődik. A szerződés 

meghatározza a kutatás célját, időtartamát és a kutatás munkaprogramját, amelyben le kell 

fektetni az elvégzendő minimális kutatási tevékenység típusait és mennyiségét. A szerződő fe-

lek megállapodnak arról is, hogy az esetlegesen feltárt és kitermelt nyersanyagból hogyan 

részesednek. A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk 

összegyűjtésével és újraértelmezésével kezdődik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, 

geofizikai mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a kutató-

fúrások helyének kijelöléséről. A szükséges terepi mérések tervezése, kivitelezése és értelme-

zése egymásra épülő folyamat, időszükséglete legalább egy év. 

A kutatás második szakaszában a kutatófúrás(ok) tervezése, lemélyítése zajlik. A kutató-

fúrás helyszínét elő kell készíteni, oda megfelelő utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúrás-

hoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell szállítani, ennek időtartama hete-

ket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemélyítésének időtartama főképpen a 

fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek minőségétől függ, illetve felléphetnek előre 

nem várható műszaki problémák. A kivitelezés időtartama hónapokban mérhető. A fúrás 

mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek, szénhidrogén-kutatás során vizsgálják a 

kútba esetlegesen beáramló gáz- és olajnyomokat, beáramlásokat. Amennyiben a fúrás pro-

duktív zónát tárt fel, az alkalmas szakaszt tesztelik, mérik a beáramló szénhidrogén mennyi-

ségét, és a fluidumból mintát vesznek. Megfelelő mennyiségű szénhidrogén-beáramlás esetén 

a kút próbatermeltetése következik, melynek időtartama néhány nap, esetleg néhány hét. A 

próbatermelés eredményeképpen megállapítható, hogy a feltárt szénhidrogén mennyisége és 

minősége alkalmas-e a gazdaságos kitermelésre. Ha igen, a kutat termelőkúttá építik át. 

A kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyről zárójelentés készül. 

Választ kell adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve 

feltárt-e a kutatás gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont. A kutatási fázis teljes időtar-

tama években mérhető nagyságrendű tevékenység, általában négy év. Amennyiben a kutatás 

nem tárt fel gazdaságilag értékelhető mennyiségű szénhidrogént, de erre az eredmények 

alapján esély van, újabb kutatási periódus indítható. 
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2.7.3. A termelési szakasz időtartama 

Amennyiben a kutatófúrásokkal gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont sikerült 

kimutatni, megkezdődik a mező termelésbe állítása. Megtörténik a bányatelek-fektetés a 

megismert lelőhelyek területére. A sikeres kutatófúrás környezetében újabb fúrásokat mélyí-

tenek az előfordulás kiterjedésének megismerésére, illetve a lelőhely szénhidrogénvagyo-

nának kitermelésére. A szénhidrogénekkel együtt kitermelt víz telepbe való visszajuttatására 

visszasajtoló kutakat fúrnak. A szükséges termelő és vízvisszasajtoló kutak száma a mező 

szénhidrogénvagyonától függ. Egy adott szénhidrogénmező termeléséhez szükséges kutak 

száma több tíz is lehet, lefúrásuk folyamatosan történik, és éveket vehet igénybe. 

A mező élettartama a telepekben felhalmozódott szénhidrogének mennyiségének és a 

tároló képződmények kőzetfizikai paramétereinek függvénye. A kitermelhető mennyiség 

kőolaj esetében a tárolókőzetben levő kőolaj 10–50%-a, a földgáz esetében 40–80%-a. A 

kitermelhető mennyiséget a kúthozamok és a telepnyomásadatok alapján lehet becsülni, az 

éves termelési adatokat értékelve a hozamcsökkenésből állapítható meg a mező várható 

élettartama. Másodlagos, harmadlagos termeltetési módszerekkel a mező szénhidrogén-

vagyonának kitermelhető része növelhető, élettartama hosszabbítható. Az egyes kutakból való 

termelés költsége szabja meg azt a határt, ameddig az egyre csökkenő mennyiségű termelés 

még gazdaságos. A mező termelésbe állításától a felhagyásig terjedő idő nagyságrendje 

esetenként több tíz év. A vizsgálati területen a könnyen feltárható, nagy kiterjedésű mezőket 

feltehetően már feltárták, inkább több, kisebb méretű előfordulás felfedezésére lehet 

számítani. Ebből következően a felfedezett mezők várható élettartamát 20–30 évre becsül-

hetjük. 

2.7.4. A termelés felhagyását követő időszak 

A mezők letermelése után a kútberendezéseket leszerelik, a kutat lezárják, elcementezik. A 

kút környékét rendezni kell, a feleslegessé vált tárgyakat elszállítják. Esetenként szükség lehet 

a talajba került szennyeződések semlegesítésére, eltávolítására. A visszatájosodás néhány 

hónap alatt megtörténhet. 

A letermelt gáztelepek alkalmas feltételek esetén földalatti gáztározóvá építhetők át. A cső-

vezetéken érkező gázt besajtolják a már kitermelt gázmezőbe, így a tartalékolt gázmennyiség 

tetszőleges időpontban használható fel. A kiépített tározók élettartama évtizedekben mérhető. 

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

évtizedes távlatban tekintve mobilizálódhat, a tároló regenerálódik, ennek lehetőségét a 

letermelés során bekövetkező csökkenő telepnyomás teremti meg. Az eredetileg ki nem 

termelhető szénhidrogénrész az utánáramlás miatt így perspektivikusan kitermelhetővé válik. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

A szénhidrogén-termelés és -kutatás legfőbb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 

ehhez kapcsolódnak a legfőbb bányaveszélyek is, így a három fő bányaveszély: a kútkitörés, a 

tűzveszély és a robbanásveszély. Fő bányaveszélyként számolhatunk a kutak kitörésével, 

amelyek a kutatás, alárendelten termelés, kútjavítás során következhetnek be. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária-helyzetekre, mert azok rendkívül rövid 

idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. A bányá-

szati tevékenységgel összefüggő súlyos ipari balesetek kockázatainak meghatározása esetén 

elsősorban a veszélyek azonosítása szükséges, majd meg kell határozni a gyakoriságokat és 

azonosítani kell a következményeket. Ezekből adódik a kockázat meghatározása, és ennek 

értékelése. A bányászat során – az ipari gyakorlatban – azon súlyos ipari baleseteket kell 

figyelembe venni, ahol a rendszer integritásának megszűnését követően nagy mennyiségű 

veszélyes anyag, illetve energia szabadul el. 

Mivel a kiáramlott anyagok jelentős részéről elmondható, hogy ezek mérgezőek, foko-

zottan tűz- és robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk például 

mérgező felhők, valamint tüzek és robbanások energiatranszportja révén valósul meg. A gáz 

halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a légutakon fel-

szívódva mérgeznek. 

A káros hatások forrásának jellemzői lehetnek például a tócsaméret, a gázdiszperzió térbeli 

és időbeli alakulása, a potenciális gyújtóforrások jelenléte, a különböző mértékű és eredetű 

tüzek terhelései, a robbanások terhelései (nyomáshullám, repesz). 

Leeső vagy lengő teher okozta ütközések, következmények (kinetikus energia eloszlása, 

helyzeti energia eloszlása, impulzus-eloszlás), valamint a teherviselő elemek stabilitásának el-

vesztése is veszélyforrások lehetnek. 

A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 

foganatosítása (HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a következők: 

— a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 

kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

— az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 

— a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 

— a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása és 

fejlesztése; 

— a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, tovább-

képzése; 

— bekövetkezett kútkitörések, robbanások, tűzesetek alkalmával gyors elhárítás megvalósí-

tásával a károk csökkentése; 

— a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

A vállalkozók fúró- és lyukbefejező berendezésének rendelkeznie kell bányakapitánysági 

(bányahatósági) engedéllyel, így munkavédelmi minősítéssel is. A berendezéseknél az előírt 

mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköznek rendelkezésre kell állnia. A letermelt szénhidro-

géntelepekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés tervezésekor figyelembe kell 

venni biztonságtechnikai, illetve gazdasági szempontból. 

A szénhidrogén-tároló környezetében található víztározó rétegek (vízbázisok) szempont-

jából maga a szénhidrogén-termelvény veszélyes szennyező anyagnak számít. A szénhidrogé-

nek vízbázisbeli jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, vagy 

a csövezés körül lévő gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal hidrogeoló-

giai összefüggésben levő rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális szennyező-

forrás vízbeszerzési szempontból.  
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A szénhidrogéntelepek felett kialakuló geokémiai háló általában tartalmaz szulfidokat is. A 

telep feletti részek arzén szennyeződése kialakulhat a hibás cementpalást miatt, mert így 

rövidzár jön létre a víztartó rétegek és az arzént tartalmazó zárókőzetek, agyagpalák között. A 

rosszul palástcementezett fúrás a felszíni eredetű szennyezéseket lejuttathatja az ivóvíztározó 

rétegekbe is, így azok fokozott veszélyforrásnak számítanak. A letermelt szénhidrogén-tele-

pekben, az ipari szempontból meddő rétegekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a területen léte-

sítendő vízfúrások kútkiképzése során figyelembe kell venni. A felszíni szennyezések lehet-

nek kapcsolatosak a mezőgazdasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvizek-

kel, közlekedéssel vagy egyéb talajszennyező tevékenységgel. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása,  

melyet a tevékenység jelentősen befolyásolhat 

Az Ercsi koncessziós területen, hasonlóan az ország más területeihez, a környezet számos 

elemét érinthetik a szénhidrogén-termelés életciklusának főbb fázisai. Ezek a fázisok a kuta-

táshoz, a tényleges termelésekhez és a termelést követő felhagyási fázishoz köthetők. Az aláb-

biakban valamennyi környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra vonatko-

zó hatások várható nagyságát, vagy jelentőségét is. 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szer-

kezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyezhe-

tőségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-

nálati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet. 

A szénhidrogén-kutatás és -termelés környezetre gyakorolt hatásának tárgyalásakor elöl-

járóban meg kell említeni, hogy ehhez a tevékenységhez kapcsolódó fúráspontok rendszerint 

lakott területen kívül kerülnek kijelölésre. A tervezett fúráspontok 300 méter sugarú 

környezetében általában nem található sem lakóépület, sem egyéb, pl. zajtól védendő 

létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelkedően nagy értékű mezőgazdasági területet, 

nemzeti parkot nem érintenek, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tűzik ki. 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése várható az elérési utak építése, terep-

előkészítések, rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során, valamint ide 

sorolhatók a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével kapcsolatos esetleges szag-

hatások is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet a CO2 és 

a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes értékeléssel és ezt 

követő gondos tervezéssel minimalizálható. A termelés idején a levegőminőség folyamatos 

monitorozása és azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel biztosíthatják a 

kockázatok csökkentését. 

 

Jogi háttér 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében külön 

jogszabály állapítja meg a levegőterheltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint 

mértéke alapján az ország területét, – külön jogszabályban felsorolt –, légszennyezettségi 

agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez között légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 

a kijelölt légszennyezettségizónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok 

megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település 

közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét A, 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. 
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A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. sz. melléklete a 

zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

 
A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint 

B csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja 

C csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van 

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

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

O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

 

Az A, B és C besorolás a levegőterheltségi szint egészségügyi határértéket meghaladó 

mértékét jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály szerint az A, B, C és 

D zónatípusoknál kötelező a helyhez kötött mérések alkalmazása a levegő terheltségi 

szintjének vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák 

és az indikatív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában 

modellezési technikák vagy az objektív műszaki becslés alkalmazása önmagában is elegendő. 

A talajközeli ózon minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra 

vonatkozik. 

Míg Budapest 11 pontján működnek a levegő minőségét vizsgáló monitorhálózat állomásai 

és további 27 pontján a RIV (Regionális Immisszió-vizsgáló) hálózat egységei, addig Pest 

megye területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 6 db automata és 5 db 

manuális mérőállomást, Fejér megyében pedig 2 db automata és 5 db manuális mérőállomást 

üzemeltetett 2012-ben. Ezek különböző jellegű légszennyezettségeket mérnek: városi háttér, 

lakó- és ipari övezet, illetve olyan területeket, ahol a közlekedés a meghatározó. 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó immissziós adatok hiányában a 

levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak az emittáló légszennyező-

források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, 

mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és 

értékelése alapján lehet megtenni. 

Az Ercsi vizsgálati területre eső Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációt, 

valamint a Székesfehérvár és környéke, és Dunaújváros és környéke légszennyezettségi zónáit 

ábrázoló térképet az 52. ábra mutatja be.  

Az ábra alapján megállapítható, hogy az Ercsi vizsgálati terület északkeleti része a 

Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba esik. A vizsgálati terület délkeleti 

zónájában a Dunaújváros és környéke légszennyezettségi zónájának északi része található, 

míg a terület nyugati részébe Székesfehérvár és környéke légszennyezettségi zónája nyúlik 

be. 
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52. ábra. Az Ercsi vizsgálati területre eső budapesti légszennyezettségi agglomeráció, valamint a Székesfehérvár 

és környéke, valamint a Dunaújváros és környéke légszennyezettségi zónák bemutatása (a közigazgatási 

területek határai alapján). 

 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák közül Budapest környéke a „Budapest és környéke légszennye-

zettségi agglomeráció”-ja az 1-es, míg Fejér és Pest megye területe a „10. Az ország többi 

területe” nevű zónába van sorolva. 

A fentiek szerint a vizsgálati terület, valamint Budapest és környéke légszennyezetségi 

érték szerinti besorolását szennyező anyagonként az alábbi 44. táblázat és 45. táblázat foglalja 

össze: 

 

44. táblázat. Fejér-, Pest- és Bács-Kiskun megye, valamint Budapest és környéke, Dunaújváros környéke és 

Székesfehérvár környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete 

szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
kén-  

dioxid 
nitrogén-  

dioxid 
szén-  

monoxid 
szilárd  
(PM10) benzol 

Talajközeli 
ózon 

1. Budapest és környéke E B D B E O–I 

4. Székesfehérvár-Veszprém 

környéke 
F C F D F O-I 

5. Dunaújváros környéke F C D D F O-I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 
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45. táblázat. Fejér-, Pest- és Bács-Kiskun megye, valamint Budapest és környéke, Dunaújváros környéke és 

Székesfehérvár környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete 

szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
PM10 arzén 

(As) 

PM10 
kadmium 

(Cd) 

PM10 nikkel 

(Ni) 
PM10 ólom (Pb) 

PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 

1.  Budapest és környéke F F F F B 

4. Székesfehérvár-Veszprém 

környéke 
F F F F D 

5. Dunaújváros környéke B B D B D 

10.  Az ország többi területe F F F F D 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy az Ercsi vizsgálati területen és annak 

térségében: 

A kén-dioxid (SO2) és benzol koncentrációja Budapesten és környékén a levegőterheltségi 

szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). Ugyanitt a nitrogén-dioxid (NO2) kon-

centrációja a levegőterheltségi szint határértékét és a tűréshatárt meghaladja (B), a Székes-

fehérvár–Veszprém környéke-, és a Dunaújváros környéke légszennyezettségi zónában a 

határérték és a tűréshatár között van.  

A szén-monoxid (CO) koncentrációja Budapesten és környékén valamint a Dunaújváros 

környéke légszennyezettségi zónában a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 

vonatkozó határérték között van (D). 

A szilárd PM10 μm méret alatti koncentrációja Budapesten és környékén a levegőter-

heltségi szint határértékét és a tűréshatárt meghaladja (B), Székesfehérvár–Veszprém 

környéke, és a Dunaújváros környéke légszennyezettségi zónában a felső vizsgálati küszöb és 

a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D), a vizsgálati terület egyéb 

részein pedig a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben 

meghatározottnak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva. 

Az egyéb szennyező anyagok közül a PM10 arzén (As), PM10 kadmium (Cd) és PM10 ólom 

(Pb) koncentrációja vizsgálati területen, a Dunaújváros környéke légszennyezettségi agglo-

merációban a levegőterheltségi szint határértékét és a tűréshatárt meghaladja (B), ugyanitt a 

PM10 nikkel (Ni) koncentrációja a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 

vonatkozó határérték között van (D). 

A PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a Budapest és környéke légszennyezettségi 

agglomerációban a levegőterheltségi szint határértékét és a tűréshatárt meghaladja (B), a 

vizsgálati terület összes többi részén — beleértve a Székesfehérvár és környéke, valamint a 

Dunaújváros és környéke légszennyezettségi zónát — a felső vizsgálati küszöb és a levegő-

terheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékélésére vezették be légszennyezettségi index fogalmát. A lég-

szennyezettségi index kidolgozása a 14/2001. (V.9.) KoM–EuM–FVM együttes rendeletben 

és módosításaiban szereplő határértékek, illetve a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben szereplő 

határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által előírt módszerek szerint. 

Az Ercsi vizsgálati terület településeinek légszennyezettségét a manuális és az automata 

mérőhálózat méri. 

A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 

(legkedvezőtlenebb) indexű szennyezőanyag alapján határozzák meg. 
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A manuális mérőhálózat adatai 

A manuális mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2011. évi összesítő értékelés 

hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelése mutatja be. 

Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált három fő komponens (nitrogén-

dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. 

A mérések a vizsgálati területen két településen, Dunaújvárosban és Gárdonyban történtek. 

Másik két település, Székesfehérvár és Sukoró bár a vizsgálati területen kívül, de annak köz-

vetlen közelében található, ezért ezek mérési adatait is ismertetjük (46. táblázat). 

 

46. táblázat. A 2011. évi légszennyezettségi index értékelése  

a manuális mérőállomások szerint (OMSZ, 2012). 

Település Légszennyezettségi index Összesített 
index  NO2 SO2 Ülepedő por 

Dunaújváros kiváló (1) – – kiváló (1) 

Gárdony jó (2) – – jó (2) 

Sukoró kiváló (1) – – kiváló (1) 

Székesfehérvár jó (2) – jó (2) jó (2) 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a területen a manuális mérőhálózat által mért 

légszennyezettség-adatok alapján összesített légszennyezettségi index jó, illetve kiváló. 

 

Az automata mérőhálózat adatai 

Az automata mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2011. évi összesítő értékelés 

hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” c. értékelése mutatja be. 

Az értékelés a mérőállomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2, valamint 

benzol szennyezőanyagok adataiból készült. 

A mérések a vizsgálati területen három településen, Dunaújvárosban, Százhalombattán és 

Tökölön, valamint a vizsgálati területen kívül eső, de ahhoz közeli Székesfehérváron történtek 

(47. táblázat). 

 

47. táblázat. A 2011. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint (OMSZ, 2012). 

Mérőállomás neve 

Légszennyezettségi index 
A legmagasabb 

indexű komponens 

alapján SO2 NO2 NOx PM-10 Benzol CO O3 

Dunaújváros kiváló (1) jó (2) kiváló (1) megfelelő (3) – kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 

Százhalombatta1 kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Százhalombatta2 kiváló (1) * * jó (2) – kiváló (1) – jó (2) 

Százhalombatta3 kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Székesfehérvár - jó (2) jó (2) megfelelő (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 

Tököl kiváló (1) jó (2) jó (2) megfelelő (3) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a légszennyezettség-adatok indexei a vizsgálati 

területen és térségében jók, illetve kiválóak, viszont az értékelést lerontja a szálló por 

koncentrációjának nagysága, ezért a települések összesített légszennyezettségi indexe jó, 

illetve megfelelő. 

Az emberi tevékenység levegőszennyező hatásának legfontosabb elemei az ipar, a 

mezőgazdaság, a háztartási fűtés és a közlekedés. 
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Az országos emisszió térszerkezete az elmúlt években érdemben nem változott, továbbra is 

azok a térségek számítanak erősen terheltnek, amelyekben jelentős ipari tevékenység talál-

ható. Ilyen térség Fejér és Pest megye is. A közúti közlekedésből származó emisszió az ÉNy–

DK tengely mentén – a nagymértékű hazai és tranzitforgalom következtében – a legma-

gasabb, de jelentős a DNy–ÉK vonal mentén is, valamint szigetszerűen a nagyvárosok és 

közlekedési csomópontok környékén. 

Fejér és Pest megye szilárd anyag, kén-dioxid- és szén-dioxid kibocsátás szempontjából is 

az ország legnagyobb kibocsátói közé tartozik. A nitrogén-dioxid-kibocsátás, bár nem esik az 

országos legnagyobb kibocsátási kategóriába, de szintén magas. A kén-dioxid- és a nitrogén-

dioxid-kibocsátás Fejér megyében növekvő, Pest megyében csökkenő tendenciát mutat, a 

szén-dioxid-kibocsátás stagnál és csak a szilárdanyag-kibocsátás csökkent 2005 és 2010 

között. (Fejér megye Területfejlesztési koncepciója, Feltáró-értékelő vizsgálat. 2012.) 

Néhány szennyező anyag kibocsátásának nagyságát, és a kibocsátás változását megyénként 

2005–2010 között, a 53. ábra tartalmazza. 

 

 
53. ábra. Néhány szennyezőanyag kibocsátása (2010), és változása megyénként (2005-2010) VÁTI, 2012. 

Adatforrás: Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer. (Melléklet, Fejér megye Területfejlesztési koncepciója, 

 Feltáró-értékelő vizsgálat. 2012.) 

 

A legfontosabb tényezőket összefoglalva: Fejér és Pest megyében a nagyobb forgalmú 

útvonalak mellett a nitrogén-oxidok és a szállópor jelenti levegőminőség szempontjából 
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imissziós problémát. A megyék emissziós légszennyezettségének alakulásában viszont 

jelentős szerepet játszanak az ipari kibocsátók is. Az agglomerációs övezet fejlett sokrétű 

gazdaságú, de környezetet terhelő iparral is bíró településeinek levegőjét nagyobb terhelés éri.  

A térség levegőminősége az elmúlt évtized alatt jelentősen javult. Ez elsősorban a nagy 

ipari szennyezők technológiai korszerűsítésének köszönhető. Mindamellett Fejér és Pest me-

gye jelentősen részesedik az országos légszennyező anyag kibocsátásból. A nagyvárosokban 

tapasztalható szálló por okozta légszennyezettség elsősorban közlekedési eredetű. 

Pest megyében nincsenek olyan hegyek, hegyláncok, amelyek akadályoznák, lassítanák a 

szél által hordott por terjedését. A természetes növénytakaróval borított területek alacsony és 

egyre csökkenő aránya miatt a talaj felső rétege a széleróziónak kevésbé áll ellen, aminek 

következménye az igen gyakori porképződés. A por lehet talajfelszíni (városi, mezőgaz-

dasági) és növényi eredetű (pollenek) is. A szállópornak 10 μm-nél kisebb frakciója igen nagy 

távolságokról érkezhet. Becslések szerint az agglomeráció szálló por szennyezettségének 

legalább a fele nem helyi, hanem regionális eredetű. A PM10 napi határérték-túllépések nagy 

része télen, valamint a szárazabb, hűvösebb tavaszi és őszi inverziós időszakokban történik.  

A levegő minőségét a kibocsátásokon és az időjáráson kívül a földrajzi fekvés is jelentősen 

befolyásolja. Kedvező hatású, hogy a területre jellemző északi és nyugati szelek viszonylag 

tiszta levegőt szállítanak. Az átszellőzést a Duna és a Dunántúli-középhegység völgyei is 

elősegítik. 

 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

Por keletkezése elsősorban a termelőkút kutatási, kiépítési fázisában várható, a munka-

gépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési utak építése, a terep-előkészítések, a 

talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a nehéz munkagépek általános hasz-

nálata. A mélyfúrásos tevékenység a kút építése során légszennyező hatást kizárólag a fúró-

berendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság-védelem 

biztosított legyen, azaz a légszennyező anyagok mennyiségei a megengedett határérték alatt 

maradjanak, szükségesek a kivitelező által rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések, az 

adatok jegyzőkönyvezése és az eredmények eljuttatása az illetékes hatósághoz. A megfelelő 

műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. 

A levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülé-

sével kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető 

tényező lehet a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata 

előzetes értékeléssel és ezt követő gondos tervezéssel minimalizálható. 

3.1.2. Zajhatás és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének kismértékű növekedése várható rövid ideig a szeizmikus kuta-

tásokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során. A tervezés és a kivitelezés függvényében hosszabb 

időn keresztül várható kismértékű zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési útvonalak 

létesítése, a terület előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevé-

kenységekhez tartozó szállítások során, azonban ezek együttes zajhatása sem számottevő. A 

próbatermeltetés során sem kell számottevő zajhatással számolni. Szükség esetén a zajterhelés 

csökkenthető a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A zaj és rezgés mini-

malizálását különösen a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi területek térségében kell 

különös gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve a védelemre 

szolgáló időszakokat is (pl. költési, vándorlási időszakokat). 

A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépek és szállító-

eszközök, a használatba vont úthálózatot érő terhelésére és az útvonal menti épületeket érő 

rezonanciára is. A munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az útburkolat és a kör-
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nyező ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és az illetékes ön-

kormányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) kor-

mányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezet zaj- és rezgésterhelési határ-

értékek megállapításáról szóló 10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet által módo-

sított 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet az irányadó. 

3.1.3. A talajvízre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) 

részletezi. A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás, beleértve a fúrási tevékenysé-

get is, nem lesz jelentős hatással az itt lévő sekély és porózus víztestek mennyiségi állapotára. 

A kutatás vízigényének, a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke 

csekély, a térségben regionális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás az itt lévő sekély víztestek esetében 

okozhat minőségi hatásokat, melynek kivédésére különösen törekedni kell, mert a koncessziós 

területet érintő sekély porózus víztestek közül kettő, valamint egy sekély hegyvidéki és egy 

karszt víztest minőségi állapota gyenge minősítésű nitrátterhelés miatt. A felszínhez közeli 

vizekbe csak a talajon keresztül kerülhetnek szennyező anyagok, de a biztonságos tárolás és 

anyagkezelés (fedett tároló betonlapon kialakítva), valamint a zárt rendszerű, gödörmentes 

iszapkezelési technológia ezt megakadályozza. A kutatási fázisban a fúrások körzetében a 

fúrási tevékenységhez kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre hozott esetle-

gesen toxikus anyagok, valamint a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, melyekkel 

szembeni védelmet biztosítani kell. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszap kezelésre, 

tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és veszélyes 

(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó fúróiszapo-

kat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. Ezeknek a 

talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (0–1000 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a 

fúróiszapból gyorsan képződő iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A fúrólyukba 

helyezett béléscsövet a felszínig cementezve jön létre a cementpalást, ami teljesen elzárja 

egymástól a vízadó rétegeket. 

A kutató és feltáró fúrások mélyítése során a csurgalék vizeket, a betonlapra esetlegesen 

kifolyó fúrási iszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer 

segítségével lehet egy technológiai gödörben szelektíven összegyűjteni és megfelelően 

kezelni. A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a gépekről, motorokról 

származó, esetleg olajat is tartalmazó, folyadékokat külön csatornarendszerrel kell ösz-

szegyűjteni. Az olajjal, (fáradt olajjal) szennyezett folyadékot az olajcsapdából összegyűjtve 

veszélyes hulladékként kell kezelni és elszállítani a fáradt olajat engedéllyel átvevő telep-

helyre. 

A termelési időszakban hasonló problémákra kell felkészülni a termelő-, besajtoló-, 

likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 

szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária esetére megfelelő kárelhárítási terv 

kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett térségekben a hatás-

vizsgálat fontos részeként egy előzetes talajvíz-áramlási és vízminőségi értékelés elvégzése 

szükséges. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 
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3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 

rezsimben változások nem várhatók. Más szóval, a fúrási tevékenység a felszíni vizek 

mennyiségi viszonyaira nincs számottevő hatással. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és fel-

színi vízkitermelések fizikai zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési 

tevékenységek során létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a 

vízgazdálkodásban illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. Az elérési 

útvonalak tervezésénél a vízfolyások kereszteződésekor el kell kerülni azok megzavarását. 

Ár- vagy belvízveszélyes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell 

a munkálatokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet szá-

mításba. 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is, melyek 

állapota többségében már gyenge, vagy mérsékelt. A vízfolyás víztestek többségénél az öko-

lógiai minősítés bizonytalan, az állóvíz víztestek esetében pedig adathiány miatt nincs álla-

potértékelés. A tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a 

potenciálisan veszélyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring 

kiépítésével, havária-terv kidolgozásával. A kutatási fázis során felszínre jutott kedvezőtlen 

összetételű vizek kezelésére megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az 

illetékes zöldhatósággal, vízvédelmi és vízügyi hatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. 

A termelési fázisban a szénhidrogénekkel felszínre jutott és leválasztott vizek sorsáról az ide-

vágó jogszabályok szellemében kezeléssel, és a mélységi rezervoárba történő vízlikvidálással 

kell gondoskodni. A vízlikvidálással együtt a gáz–víz szétválasztásánál használt vegyszerek 

(metanol, esetenként glikol) a jogszabályoknak megfelelő mértékben, és környezeti hatás-

vizsgálat alapján juttathatók a mélységi rezervoárba. 

A vizsgálati területen több településen (pl. Tököl, Szigetújfalu, Ráckeve, Tass, Ercsi, 

Halásztelek stb.) hasznosítják a Duna vizét parti szűrésű kutakon keresztül kommunális 

(ivóvíz) célokra. A területen öt távlati ivóvízbázis is található. A több százezer m
3
/nap véden-

dő összkapacitású, parti szűrésű távlati és üzemelő vízbázisok nagy területű védőterületei a 

Duna vonalában, a koncessziós terület középvonalában fekszenek (Budapest ivóvízellátásában 

résztvevő Ráckeve I–II. vízműtelep, Tököl–Szigetújfalui vízműtelep, valamint a koncessziós 

területtől északra lévő Csepel–Halásztelek vízműtelep), ezért a folyó e szakaszait esetleg 

érintő beavatkozásoknál ezt figyelembe kell venni. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, javí-

tására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, vala-

mint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmara-

dásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 

3.1.5. Természetvédelem 

Előre kell bocsátani, hogy a szénhidrogén koncessziók esetében a felszíni és felszínközeli 

képződményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 

majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan 

kezdődhet a fúrás. A gyakorlat azt mutatja, hogy ferde fúrások alkalmazásával — bizonyos 

műszaki korlátok figyelembe vételével — még egy város sem akadálya egy mélyfúrási tech-

nológián alapuló kitermelés megvalósításának. A kitörésveszély vagy bármely a fúrólyukhoz 

kapcsolódó potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszáj környezetéhez kötődik. A kon-

cesszió kiírásakor figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati tevékenységre alkalmas 

terület nem feltétlenül esik egybe a felszínen használatra kijelölt területekkel, mivel a felszíni 
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terület viszonylag jelentős része alkalmatlan lehet a kitermelés felszíni objektumainak tele-

pítésére, akár az ökológiai rendszer érzékenysége, akár emberi létesítmények miatt. 

Az előírt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 

nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottevő részben az épített, antropogén rendszerekre 

vonatkozik. A vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

— A kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem is-

merhetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát a teljes koncesszióra java-

solt területre ki kell terjeszteni. Ebből pedig következik, hogy: 

— a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot — különösképpen a vé-

dett fajok és élőhelyek esetében — teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érde-

mes. Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásával. 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 

mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 

és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 

legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal 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 védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–41. §, a természeti terü-

letekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabá-

lyokat pedig a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémája általában hosszú ideig fennálló gaz-

dasági tevékenység mellett alakult ki, melyet a természetvédelem konzerválni igyekszik. Az 

egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az maradandó káro-

sodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszumokat nem ismerő 

védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható fejlődés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt tudomásul kell venni, hogy 

az a védett környezetre bizonyos mértékben mindenképpen hatni fog, másrészt, hogy közér-

dekű beruházásról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló 

ökoszisztémában beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a 

tevékenység által produkált nemzetgazdasági értékkel. A kellő körültekintés nélkül meghozott 

döntések ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérülésé-

hez, mint gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon, 

előnytelenül hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 

munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonat-

kozó engedélyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szük-

séges. 

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 nemzeti park szintű védettség esetén végezhető tevékenységek száma rendkívül korlá-

tozott és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékes-

sége esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az nemzeti park 

igazgatóságával. 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 
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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.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészíté-

sét írják elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékeny-

ség károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, 

sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken 

vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. Figyelmet kell 

fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az akkumulálódó 

hatások elleni védekezésre. 

A mezőgazdasági tevékenységgel érintett, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan 

területek, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni, és be kell 

tartani a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § [1] és [2] 

bekezdései, illetve a 43. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett termé-

szeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak száraz vagy fagyott talajon lehet gépjármű-

vel közlekedni. Nem megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választa-

ni, amely nem jár a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett 

vagy jelölő fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a kijelölés 

céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezke-

dését és meg kell határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem foly-

tatható. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1 – február 

28 között végezhető, azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelölő faj életmódját 

is. 

A különböző szintű védettséget élvező területeken történő mérési, kutatási munkálatokat az 

illetékes természetvédelmi őrrel, helyszíni bejárás keretében kell egyeztetni. Védett vagy 

fokozottan védett faj fészkelőhelye körül az aktuális fészkelési időben, az illetékes természeti 

őr bevonásával kijelölendő védőzónán belül kutatás nem végezhető. 

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 tevékeny-

ségeknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedé-

sének megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) 

pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a 

törvénynek a 16. § (1) pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a 

továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 

foglalja a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet védelmé-

nek általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 
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3.1.6. Tájvédelem 

A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett 

lakosságnak és konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. 

A kőolaj- és földgázkutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig 

tartó beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lénye-

gesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és 

ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe 

illően kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell 

elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra 

kerülnek. 

3.1.7. A termőföld védelme 

A termőföldet érintő tevékenységek szabályozásával alapvetően a 2007/CXXIX., a 

termőföld védelméről szóló törvény (továbbiakban: Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és 

megvalósítási stádiumában elsősorban ennek előírásait kell követni. 

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 

lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe vételé-

hez adatszolgáltatás kérhető. Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a beruházást 

lehetőleg rosszabb termőfölddel fedett térszínre tervezzék. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 

más célra történő hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 

Tvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével kapcsolat-

ban a Tvt. 11. § [1] szakaszában leírtak a mérvadók). Ebben az esetben a tényleges munkála-

tok megkezdése előtt a területileg illetékes körzeti földhivataltól állásfoglalást, más célú 

hasznosítás esetén hasznosítási engedélyt kell kérni. 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 

kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként léphet fel. 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 

130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfele-

lően. A kitermelt humuszos réteg megfelelő elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre vonat-

kozó 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 hulla-

déktárolást pedig a Tvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a meg-

bontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 

iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 

radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba 

szállításáról gondoskodni kell. 

3.1.8. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell 

figyelembe venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehet-

séges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő meglétét 
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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 enge-

délyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell bejelen-

teni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 

ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-

nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erdő-

terv-módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű rög-

zíteni. 

3.1.9. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az örökségvédelem 

hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a kulturális 

javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre 

kiterjed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemények, régészeti emlékek (a 

régészeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, régészeti 

védőövezetek és tárgyegyüttesek. A műemlékvédelem részeként kezelendők azok a temetők 

és temetkezési emlékhelyek vagy a temetőknek azok a részei, amelyek műemléki értékei a 

magyar történelem, a vallás, a kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei, mint a 

történeti kertek, történeti tájak stb. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelő-

helyeket és műemléki ingatlanokat el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre 

és a műemlékekre vonatkozó közhiteles nyilvántartást a Lechner Lajos Tudásközpont 

Nonprofit Kft. vezeti, a szükséges adatok innen kérhetők le. Az adatbázis folyamatos 

bővülése miatt a létesítmények előkészítése során általában régészeti terepbejárással 

egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány készítésére van szükség). Abban az esetben, ha a 

lelőhely elkerülése nem valósítható meg, vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a 

lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintettséget 

vizsgálni kell, az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban 

egyeztetni kell. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során az MBFH-ról szóló 267/2006. (XII. 20.) kor-

mányrendelet 2. melléklet 11. pontja alapján az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal 

járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát szakhatóságként kell bevonni. Nagyberu-

házásnak minősülő beruházás esetében (a KÖtv. 7. § 31. pontban foglalt esetekben), ha 

régészeti tanulmány még nem készült, a KÖtv. 20/A. § (1) bekezdése értelmében előzetes 

régészeti dokumentációt kell készíteni. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 

régészeti lelőhelyeken 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkával jár, a terület jellegét 

veszélyezteti vagy befolyásolja és a védetté nyilvánított kulturális örökségelem jellegét és 

megjelenését érinti, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban korm. r.) 2. § (1) a) 

pontja értelmében a területileg illetékes járási hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

hatóságként engedélyez. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

A KÖtv. 22. §-a értelmében a veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A megelőző 
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régészeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja elő, az érintett terület és a 

beavatkozás mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a KÖtv. és a korm. r. 

szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a 

hatóság álláspontja az irányadó. 

Régészeti lelet esetében a Kötv. 24. §-a értelmében kell a kivitelezés során eljárni, ún. 

mentő feltárást kell végezni régészeti lelőhelynek nem minősülő területen is. (Mivel meg-

felelő technológiák léteznek viszonylag nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes 

átvizsgálására, az ilyen esetek kellő körültekintéssel nagyrészt elkerülhetők.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és terület-

rendezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos korlátozáso-

kat (elkerülés, tájképi vonatkozások stb.). Bár a hasznosításra kerülő mélyfúrások kiválasztása 

a kutatási fázis után történik, célszerű már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni a vizsgálati 

területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni 

a helyszíni egyeztetést az illető önkormányzattal is. 

A vizsgálati terület örökségvédelem alatt álló objektumait az 48. táblázat sorolja fel. 

48. táblázat. Örökségvédelem alá eső objektumok az Ercsi vizsgálati területen (I–II. kategória) 

Fejér megye I. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Aba 1692 Béke tér R. k. templom, (Szentháromság) barokk 

Ercsi 1630 Templom tér R. k. templom 

Martonvásár 1719 Emlékezés tere 1. Volt Brunszvik-kastély és parkja 

Seregélyes 1736 József A. u. Volt Zichy-Hadik-kastély és parkja 

Soponya-Nagyláng 1737 Dózsa Gy. u. 13.  

Petőfi S. u. 

Volt Zichy-kastély és parkja 

Pest megye I. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ráckeve 7224 Kossuth u. 95. Volt Savoyai-kastély 

Ráckeve 7229 Viola u. 1. Gör.kel. szerb templom 

Bács-Kiskun megye II. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Szalkszentmárton 641 Jókai u. 2. Községi Tanácsház 

Szalkszentmárton 642 Petőfi tér Ref. templom 

Szalkszentmárton 643 Petőfi tér 14. Ún. Petőfi-ház, Petőfi Emlékmúzeum 

Tass 9956 Dózsa Gy. u. 18. Lakóépület 

Tass 644 Kálvin tér Ref. templom 

Tass 646 Széchenyi út 3. Kultúrotthon, volt Földváry-kúria 

Pest megye II. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ráckeve 6618 Kossuth u. 1. Volt kereskedőház 

Ráckeve 7230 Viola u. 1. Gör.kel. paplak 

Ráckeve 9197 Viola u. 1. Kántorház 

Ráckeve 9198 Viola u. 1.  

Somogyi B. u. 28. 

Harangozóház 

Fejér megye II. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Dunaújváros 1583 Öreghegy Római katonai tábor maradványai 

Ercsi 10814 Fő u. 33. R. k. plébániaház, barokk 

Káloz-Külterület 1680 Belmajor Volt Zichy-kastély és parkja 

Kápolnásnyék 1711 Vörösmarty u. Vörösmarty Mihály szülőháza 

Pázmánd 1732 Fő u. R. k. plébániatemplom 

Perkáta 1634 Dózsa Gy. u. 15. Volt Győry-kastély és parkja 

Perkáta 1633 Templom tér R. k. templom (Kisboldogasszony), barokk 

Rácalmás 1636 Kiss Ernő u. 5-7. Volt Jankovich-kúria és parkja 

Ráckeresztúr 1639 Lászlópuszta Szentháromság-szobor 

Sárosd 1687 Perkátai út  

Hantosi u. 2. 

Volt Esterházy-kastély és parkja 

Velence 10453  Volt Meszlényi-kastély 

A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanok 

szerepelnek a 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet alapján. 
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A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezi. Az épített környezet 

alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 56. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek 

feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének 

biztosítása a települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek 

szakmai szabályait a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi 

területi védelem (településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, 

műemléki környezetet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és 

annak földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos 

országos szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez 

hasonlatosan a helyi művi értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan 

szabályokat kell előírni, mely egyrészt megvédi a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan 

átalakítja a környezetüket segítve az egységes településkép kialakulását, a negatív vizuális 

elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. A vizsgálati területen található, rendelkezésre álló 

műemlékek jegyzékét az 49. táblázat közli. 

 

49. táblázat. A vizsgálati területen található műemlékek részleges listája 

Bács-Kiskun megye műemlékjegyzéke (2006) 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Tass 9956 Dózsa György u. 18. Szerbith-kúria, késő barokk 

Tass 645 Munkácsy u. 25. R. k. templom, klasszicista 

Fejér megye műemlékjegyzéke (2008) 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Aba 10443 Dózsa György u. 36. R. k. plébániaház, késő barokk 

Aba 9824 Dózsa György út 36/a Zichy–Bolváry-kúria, klasszicista 

Aba-Belsőbáránd 10318 Belsőbáránd Spingler-villa, historizáló 

Aba-Felsőszentistván 10319 Szentiván-puszta Víztorony, historizáló 

Baracska Templom u. 

27. 

1694 Ref. templom, klasszicista 

Adony 1625 Kossuth Lajos u. 2. Xavéri Szent Ferenc-szobor, barokk 

Adony 1624 Rákóczi u. 37. R. k. templom (Sarlós Boldogasszony) 

Adony 9703 Révátkelőhely Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Dunaújváros 8783 Domanovszki Endre tér Római kori ikerház 

Dunaújváros 1582 Magyar u. 35. Rudnyánszky–Montbach–Frankl-kúria és 

melléképülete 

Dunaújváros 1586 Táltos u. Szerb ortodox templom, barokk 

Dunaújváros 1583 Öreghegy Római kori katonai tábor maradványai 

Dunaújváros 10930 Öreghegy Római kori fürdőépület 

Dunaújváros 11064 Dózsa György tér 1. Dózsa Filmszínház, szocreál 

Dunaújváros 11065 Vasmű út 10. Redelőintézet, szcreál 

Ercsi 11158 Cukorgyári út 2. Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet) 

Ercsi 11184 Eötvös u. 32. Szapáry–Wimpffen-kúria, Barokk 

Ercsi 1628 Eötvös u. 33. Eötvös-kúria, klasszicista 

Ercsi 9478 Kápolna-dűlő Szapáry-kápolna (Nagyboldogasszony) és 

Eötvös-obeliszk 

Ercsi 1631 Templom tér Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Ercsi 10844 Villanytelep utca Magtár, barokk 

Ercsi 1631 Templom tér Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Gárdony 1704 Bóné Kálmán u. 10. Ref. templom, késő barokk 

Gárdony-

Agárdpuszta 

1706 Gárdonyi Géza u. Gárdonyi Géza szülőháza 

Gárdony-

Agárdpuszta 

10130 Gárdonyi Géza u. Nádasdy-obeliszk, historizáló 

Gárdony-Dinnyés 1705 Gárdonyi Géza u. 23. R. k. templom (Szent György), klasszicista 

Káloz 1681 Szent István tér R. k. templom (Mária mennybemenetele) 

Káloz 9704 Szent István tér Mária-oszlop, barokk 

Káloz 9705 Szent István u. 6. Kőkereszt, historizáló 

Káloz 8907 Szent Vendel u. 13. Szent Vendel-szobor, barokk 

Martonvásár 10322 Dózsa György út 13. Gyermekkert, historizáló 

Martonvásár 1718 Emlékezés tere R. k. templom (Szent Anna), barokk 
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Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Martonvásár 1720 Emlékezés tere Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Martonvásár 1719 Emlékezés tere 1. Brunszvik–Habsburg–Dreher-kastély és 

parkja 

Martonvásár 11163 Kolozsvári u. Magtár, késő barokk 

Martonvásár 1717 Szent László út Mária Immakulata-szobor, barokk 

Martonvásár 10323 Szent László út 7. Lakóház, historizáló 

Pázmánd 1733 Fő u. Mária-oszlop, barokk 

Pázmánd 1734 Fő u. 27. Jezsuita rendház, barokk 

Pázmánd 10446 Fő u. 36. Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Perkáta 10447 a 62-es út mellett Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Perkáta 9696 Templom tér Szentháromság-szobor, klasszicista 

Rácalmás 1637 Bay tér 17. Modrovich-kastély, klasszicista 

Rácalmás 11017 Rác köz Szerb ortodox templom 

Rácalmás 9694 Temető Pietà-szobor, késő barokk 

Rácalmás 9695 Temető Temetőkereszt, késő barokk 

Ráckeresztúr 1638 Kossuth Lajos u. R. k. templom (Szent Kereszt), barokk 

Ráckeresztúr-

külterület 

1639 Szentlászlópuszta Szentháromság-szobor, barokk 

Sárkeresztúr 1685 Hősök tere R. k. templom (Antiochiai Szent Ignác) 

Sárosd 1686 Fő u. R. k. templom (Nepomuki Szent János) 

Seregélyes 10133 Fő u. Szentháromság-oszlop, barokk 

Seregélyes 10451  Zichy-Hadik-kastély műemléki környezete 

Seregélyes 9738 Kertész u. 22 Kertészlak, klasszicista 

Soponya 1738 Kastélypark Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Szabadegyháza 1689 Tükrösmajor Templomrom 

Velence 1751 Ország út, Meszleny-temető Meszleny-sírkápolna, sírkövek, barokk 

Velence 1750 Panoráma u. – Csongor u. 

sarok 

Présház és pince, ún. Vörösmarty-pince 

Velence 1749 Pincesor u. Pince 

Velence 10452 Régiposta u. 1/b. Beck-kastély, historizáló 

Velence 1748 Templom tér R. k. templom (Szent István király) 

Velence 1752 Templom tér Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Velence 9725 Viola u. 8. Lakóház, 19. század első fele 

 

Pest megye műemlékjegyzéke nem áll rendelkezésünkre. 

 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 

kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 

szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 

feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 

nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 

jelöltek legyenek. 

A térségben világörökségi-várományosi területnek számít az egykori Duna menti római 

limes maradványa (54. ábra). 

A BATrT törvény a lehatárolt területet, mint a világörökségi területek lehatárolása során 

vizsgálat alá vonható területet határozta meg, amelyen belül kell keresni a távlati világörökség 

magterület és pufferterület határait. (A dunai LIMES, mint világörökség várományos terület. 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció – Helyzetfeltárás, 2012. november 30.) 
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54. ábra. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete az Ercsi vizsgálati területen és térségében (A 

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi osztálya 2013 nyomán.) 

 

A római limes hazánk legnagyobb kiterjedésű, területileg összefüggő kulturális öröksége. 

A védettségre váró objektumok között katonai létesítmények, erődök, őrtornyok, utak, 

mesterséges gátak, sáncok és polgári létesítmények lehetnek. Az egyes különálló helyszínek 

közötti „kohéziós erő” a határvonal mentén haladó limes út. Ennek ismert szakaszai adják 

nálunk a világörökségi helyszín nyomvonalát, gerincét. A limes út, illetve a Duna nyomvo-

nalát követve kijelölhetők azok a települések, amelyek kül- vagy belterületei érintettek 

lehetnek a projektben.  

A római limes az UNESCO által kijelölt egységes világörökségi területet fog alkotni, 

amely 8 országot érint, a Magyarország részvételével jelenleg is folyamatban lévő projektben 

pedig 5 ország vesz részt. A világörökségi cím egyrészt rangot, elismerést, pezsgő kulturális 

turizmust és ezzel gazdasági fellendülést hozhat, másrészt azonban olyan kötelezettségeket, 

megszorításokat is jelent, melyek a világörökségi helyszín megmaradását és fejlesztését 

szolgálják. A római limes magyarországi szakaszáról (mintegy 500 km) 2011-ben elkészült a 

részletes feltáró, összefoglaló vizsgálat. 
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3.1.10. Társadalmi vonatkozások 

A kőolaj- és földgázkutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig 

tartó beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lénye-

gesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és 

ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe 

illően kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell 

elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra 

kerülnek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A táj-

hasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmara-

dásáról.” 

A 7.§ a következőképpen rendelkezik: „(1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és 

fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző 

természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti 

értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 

külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet 

funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;”  

Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak is be kell mutatni a szükséges 

engedélyezési eljárások során. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 

víztestekre, ivóvízbázisokra, védett természeti és Natura 2000 területekre 

vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális, 

vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása 

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

termelési és felhagyási fázisokra, valamint a területen korábban végzett bányászati 

tevékenységek eddig bekövetkezett hatásaira is. Ez utóbbi célja kettős: egyrészt a korábbi 

hatások ismerete jelzi azt a kört, melyre az újabb tevékenységek során számítani kell, és 

amelyre megfelelően fel kell készülni, vagy melyeket lehetőség szerint el kell kerülni. 

Másrészt az újabb bányászati tevékenységek helyszínein célszerű lesz felmérni és összegezni 

a korábbi tevékenységektől „örökölt” következményeket és hatásokat is, viszonyítási alapként 

is, terheltségi állapotként is. 

Az Ercsi koncessziós területen és környékén, hasonlóan az eddig más területeken végzett 

szénhidrogén-bányászati tevékenységeknél készített „Műszaki Üzemi Terv”-ekhez, azok 

bányaveszélyekkel, bányakárokkal, tájrendezéssel, környezetvédelemmel, (azon belül a talaj-, 

talajvíz- és ivóvízbázis-védelemmel, levegőtisztaság-védelemmel, zajvédelemmel és hulla-

dékgazdálkodással) foglalkozó fejezetei megfelelő alapul és követendő példaként szolgálnak 

az újabban jelentkező bányászati tevékenységeknél. Különösen fontos elemét jelenti ezeknek 

a terveknek az a tény, hogy ezekbe már a korábbi terület-, vagy térség-specifikus bányászati 

tapasztalatok, valamint a területileg illetékes bányakapitányság és zöldhatóság, (környezet-

védelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság) jelentős gyakorlati tapasztalata és szemlélete is 

megjelent. 

A továbbiakban a szénhidrogén-bányászati tevékenységek hatásait három főbb egység 

szerint tárgyaljuk, aszerint, hogy azok a rezervoárokban, a rezervoárok és a felszín közötti 

részben, illetve a felszínen jelentkezhetnek. 

3.2.1. Hatások a rezervoárokban 

Az Ercsi vizsgálati terület potenciális szénhidrogén-rezervoárjai több szintben fordul(hat)-

nak elő: az aljzati képződmények felső, repedezett, mállott, esetlegesen karsztosodott, másod-

lagos porozitással rendelkező zónái, az aljzat és a rátelepülő fedő érintkezési zónája, miocén 

korú törmelékes-karbonátos fáciesű kőzetek, homokkövek. A rétegek elsősorban földgázt, 

ritkábban kőolajat tárol(hat)nak. 

Az eddig mért adatok alapján a rezervoárok a területen nem túlnyomásosak, azonban az 

Adony és Ráckeve között található árok területén a nagyobb mélységben elhelyezkedő 

rezervoárok túlnyomásosak lehetnek. 

A kvarter összletben tárolt vizek uralkodóan 400–800 mg/l összes oldottanyag-tartalommal 

(TDS) rendelkeznek és jellemzően CaMgHCO3-os, illetve NaHCO3-os, kémiai jellegűek, 

mely összetétel fokozatosan eltolódik a NaHCO3-os kémiai jelleg felé. 

A Dunántúli Formációcsoport képződményeiben tárolt vizek mintegy 400 méteres 

mélységig döntően 400–1000 mg/l TDS-űek, mely alatt megjelennek az 1000–1500 mg/l-es 

sótartalmú vizek is. Az itt tárolt vizek ÉNy–DK-i irányban változó összetétellel rendelkeznek: 

az eleinte CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os vizeket K-i, DK-i irányban, a Duna felé, és attól 

K-i irányban felváltják a NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os, illetve NaHCO3Cl-os kémiai jellegű 

vizek. A relatíve alacsony sótartalmú vizek (kb. <1500 mg/l) a kvarter korú és a felső-

pannóniai (Dunántúli Formációcsoport) összletben uralkodó intenzívebb áramlási rendszer 

meglétére utalnak. 

A prepannóniai miocén rétegek vizei döntően alacsony (550–600 mg/l) összes oldottanyag-

tartalmúak és CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os kémiai jellegűek, esetenként megnövekvő 
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szulfáttartalommal, mely a relatíve sekély (<200 m) mélységben elhelyezkedő, intenzív víz-

áramlással jellemezhető víztartókra utal. 

Az eocén és oligocén rétegek vizei, elzártabb rendszerre utalnak ezekben a képződmé-

nyekben: 2280–2920 mg/l TDS NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os kémiai jelleggel párosul, eseten-

ként magasabb szulfáttartalommal. 

Az aljzat képződményeiből a koncessziós terület nyugati határáról állnak rendelkezésre 

adatok. Itt a triász korú aljzatképződményekben az intenzívebb áramlási rendszernek köszön-

hetően (relatíve) alacsony, 2200–3000 mg/l összes oldottanyag-tartalmú, de NaCaMgHCO3SO4Cl-

os víz fordul elő. 

Az alapállapot értékelésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a rezervoárokban a korábbi 

fúrásos kutatásokhoz kapcsolódóan a fúrófolyadék veszteségeihez kapcsolódó lokális 

szennyeződésekre számítani lehet. A sikeres szénhidrogén-kutatás után várható termelések 

hatására akár nyomáscsökkenés is bekövetkezhet. Ezzel ellentétben a szénhidrogén kihozatal 

érdekében végzett vízbesajtolások a rétegenergia helyreállítása során lokálisan akár többlet-

nyomással jelentkezhettek. Ugyancsak számolni kell a kútmunkálati folyadékok és más 

szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai szennyvizeknek a szénhidrogénekkel 

együtt termelt rétegvizekkel együtt történő majdani visszasajtolásának hatásaival is. Ezeknek 

a vízlikvidálásnak is nevezett tevékenységnek az adott rezervoárt érintő minőségi és 

mennyiségi hatásai is lehetnek. 

Az erre vonatkozó jogi szabályozás, a 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti 

vizek védelméről 11. §-a a következő idevágó részeket tartalmazza: 

11. § (1) Tilos szennyező anyagnak mélyinjektálással történő elhelyezése vagy bármilyen 

módon történő mélybesajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A felszín alatti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése ese-

tén, az olyan természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képződménybe, 

amely a szennyező anyagok — beleértve a szén-dioxidot is — továbbterjedése szempontjából 

zártnak tekinthető szénhidrogén-tároló, a felszín alatti víz minőségromlás minden jelenlegi 

vagy jövőbeni veszélyének kizárásával a 13. § szerint engedélyezhető: 

a) az olyan veszélyes anyagokat nem tartalmazó vizek visszasajtolása, amelyek a bányá-

szati kutatáshoz, feltáráshoz, kitermeléshez tartozó tevékenységből származnak, továbbá 

(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységre engedély akkor adható ki, ha komplex érté-

kelésre támaszkodó vizsgálatokkal is bizonyított, hogy a visszasajtolás, besajtolás: 

a) az adott tevékenységből származik, és nem tartalmaz az adott tevékenységből származó-

tól eltérő anyagot, és 

b) a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése az elérhető legjobb technika alkalma-

zásával történik, és 

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

minőségi viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését, továbbá 

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellenőrzött. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben, valamint a 10. §-ban foglalt előírásokból következő intéz-

kedéseket bele kell foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézke-

dési programjába. 

Mindezek mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy e jogszabály megszületése előtti 

időkben végzett bányászati tevékenységek esetében a szabályozás nem volt ennyire szigorú, 

így azok esetében előfordulhatnak olyan hatások is, melyek elválasztása az újabb tevékeny-

ségektől az újabb bányászatot végző érdeke is. 

A tervezett tevékenységeknél tehát a korábbiak során megismert hatásokkal kell számol-

nunk. A porózus rezervoárokban várható hatások esetében figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy – különösen túlnyomásos esetekben – előfordulhat jelentős nyomáscsökkenés is, 

melynek kompakciós következményeként a rétegbeli porozitás csökkenhet és így a későbbi, a 
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bányászat felhagyása után esetlegesen jelentkező mélytárolási lehetőségek csökkenhetnek. A 

kompakció esetleges felszíni hatásait a későbbiekben vizsgálni szükséges. 

Az Ercsi vizsgálati terület legjobb tároló képződményei a miocén homokkövek, karbo-

nátok, valamint az alaphegység felső, mállott zónája, továbbá az alaphegység és a felette 

települő rétegek határzónája lehetnek. Hangsúlyozni kell, hogy a szénhidrogén-termelések, 

valamint a kapcsolódó víz-visszasajtolások és a területet érintő jövőbeli esetleges geotermikus 

hasznosításokhoz kapcsolódó hévíztermelések, geotermikus termelések–visszasajtolások 

közötti összefüggések tisztázása alapvető fontosságú feladat kell, hogy legyen. 

Ez azt jelenti, hogy a konkrét kutatási, termelési helyszínek ismeretében a késő-pannóniai 

korú, illetve pannóniainál idősebb miocén hévízrezervoárok térségében szükség lesz mind a 

termelési körzetek lokális, mind a kapcsolódó termálvíztest regionális hidrogeológiai 

értékelésére, a meglévő és várható, vagy lehetséges kölcsönhatások modellezésére. Különösen 

fontos a regionális vízföldtani értékelés elvégzése a Szabadbattyányi félig zárt, és a Budapesti 

nyitott alaphegységi termálkarszt-rendszerekhez hidraulikailag kapcsolódó, vagy annak 

részeként jelentkező rezervoároknál. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a termálvíztestet 

érintő kedvezőtlen hatások csökkentésére, vagy megelőzésére kidolgozott intézkedéseket a 

221/2004. (VII. 21.) kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe 

is be kell majd illeszteni. 

A koncessziós területet érintő felszín alatti víztestek minőségi szempontból leginkább jó 

minősítéssel rendelkeznek, ugyanakkor az sp.1.7.1, sp.1.9.1, sh.1.9, k.1.1 víztest (kivéve az 

sh.1.9-t, nitrátszennyezés következtében) gyenge minősítéssel rendelkezik. A víztestek 

mennyiségi állapota többnyire jó, bizonytalan besorolásúak az sp.1.7.1, sp.1.14.2, p.1.14.2, 

k.1.1 víztestek és gyenge minősítésűek a kt.1.3 és pt.1.2 víztestek. Fentebbiek következtében 

a tervezett tevékenység során fokozottan figyelembe kell venni, hogy a víztestek állapota nem 

romolhat, illetve a jó állapotot a VGT célkitűzései alapján 2027 utánra el kell érni. 

3.2.2. Hatások a rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, — a ter-

melő és a visszasajtoló kutak, — aktív szereplői a szénhidrogén-rezervoárok hasznosításának. 

Mások a hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő kutak, 

tartalék kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő CH-kutak. Ezek a kutak a 

létesítésük során, az esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások 

következtében potenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, a sérülékeny-, 

valamint a felszín felőli szennyeződéstől egyébként védett ivóvízbázisok vízadóit is. Erre 

vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a felette 

lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, sótartalom, 

gáztartalom és vízkémiai összetételadatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 

Ugyan a területen található késő-pannóniai korú rétegek, rezervoárok hidrosztatikus 

nyomásállapotúak, a Ráckevétől nyugatra elhelyezkedő árok területén, az ennél idősebb 

rétegek esetén nem kizárt a túlnyomás. Ezek következtében, a kutatófúrások rossz kiképzése 

miatt, és/vagy a termelő kutak esetleges meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a sekélyebb 

szintben található (termál)víztartókba bejuthat a mélyebb rétegek jelentősen eltérő sótartalmú 

és szénhidrogén-tartalmú, (vagy más szervesanyag-tartalmú) nyomelem-tartalmú vize. 

A területen és környezetében számos felszíni szennyeződéstől védett és sérülékeny 

üzemelő ivóvízbázis található. A védelmükről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a 

felszín felől érkező szennyeződésekkel foglalkozik, a védőterületek kialakítása is erre vonat-

kozik. Azonban a vízbázisok csupán egy része rendelkezik védőidomokkal, ezek, és egyes 

vízbázisoknál jelenleg becsléssel, számítással megállapított védőterületek és védőidomok 

figyelembe vétele különösen fontos az esetleges alsóbb rétegekből érkező szennyeződések 

kivédése érdekében. 
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Mennyiségi szempontból fontos vizsgálni, hogy a terület egy része a gyenge mennyiségi 

állapotú Nyugat-Alföld (pt.1.2) porózus termál víztestre, illetve a Budapest környéki termál-

karszt víztestre (kt.1.3), továbbá a bizonytalan mennyiségi állapotú Dunántúli-középhegység–

Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtőjére (k.1.1) esik, mely víztestek állapota 

nem romolhat a tevékenységek hatására. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott 

célkitűzések szerint a jó mennyiségi állapotot 2021-re el is kell érni. Különös figyelmet kell 

fordítani a Dunántúli Formációcsoportba tartozó (felső-pannóniai), illetve felső-triász karsztos 

termálvíztartókra, melyekből több célra is hasznosítják a hévizet a vizsgálati területen és 

közvetlen környezetében. 

A felhagyás következtében a termelő kutak rossz lezárása, illetve esetleges meghibásodása 

eredményezhet fenteiekhez hasonló szennyeződést a mélyebb termálvízadó rétegekben. 

Az Ercsi koncessziós területen elsősorban a korábbi szénhidrogén-kutatások és termelések 

meglévő, vagy felhagyott kútjai, (főleg a kútpalást menti rövidzárakkal, illetve fúrástechno-

lógiai problémák miatt) okozhattak rétegbeli szennyeződéseket. 

Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése előtt, a konkrét 

helyszínek körzetében lévő felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotfelmérését 

célszerű előírni. Az ilyen állapotfelmérés egyúttal olyan viszonyítási alapot is jelenthet a 

bányászati tevékenység időtartama és lezárulta után az esetleges káros, vagy jelentéktelen 

változások megítéléséhez. Ehhez a konkrét tevékenységhez legközelebbi, meglévő termelő, 

vagy megfigyelő kutak adatait célszerű felhasználni, esetenként a bányászati tevékenység 

hatásaira nézve jellemző, indikátor alkotók kiegészítő vizsgálatával. 

 

A vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani az üzemelő 

vízbázisokra települt vízműkutak védőövezetében történő munkálatokra. A területen 44 db, 5 

km-es környezetében 31 db üzemelő ivóvízbázis található, ezek közül 24–15 sérülékeny, 

befejezett diagnosztikával az 5 távlati vízbázison kívül 16, illetve 12 üzemelő vízbázis rendel-

kezik. Ezen felül a területen 4 ásványvíz- és 3 gyógyvízkút, 5 km-es környezetében 2 ásvány-

vízkút és 4 gyógyvíztermelő kút található. A védőövezet kialakítására vonatkozó előírásokat a 

123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és 

a vízkészlet szennyeződésektől és rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat 

a rendelet 3. § (1) bekezdése fogalmazza meg. A védőterületek és védőidomok övezeteire vo-

natkozó korlátozásokat a kormányrendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat 

felszín alatti vízbázisok hidrológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, 

meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől 

függően megengedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy 

környezetvédelmi felülvizsgálat, ill. ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményé-

től 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 a felszín alatti vízbázisok további védőöve-

zetein ugyancsak a korábban ismertetett előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező földgázt, illetve kőolajat csővezetéken vezetik el. Normál „üzemmód”-

ban nem kell más hatással számolni a környezetben, mint, ami a termelő létesítmények és 

kiszolgáló berendezések építéséhez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra fel lehet, és 

fel is kell, készülni. A felszíni vízfolyásba jutó szénhidrogének, és/vagy szénhidrogén-tartal-

mú, jelentős oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek szintén problémát okozhatnak. 

Arra az eseményre, amelyet az Ercsi térségi hasznosítás esetében az említett kedvezőtlen 

összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, célszerű ideig-
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lenes felszíni tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő víz kezeléséről 

gondoskodni. 

A felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető hatók közül ki kell emelni a fúrásos, 

kútkiképzési, kútkarbantartási és kútjavítási munkálatoknál jelentkező zömében folyékony 

hulladékokat. Ezek kezelését a Bányatörvényben előírt „Műszaki Üzemi Terv”-ek megfele-

lően tartalmazni fogják. Itt most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kutatás koncepcióját a 

következő megfontolások alapján kell kialakítani: 

Ha van a konkrét területen védendő elem, akkor a kutatólétesítményeket a lehető legtá-

volabb kell kialakítani. 

Ha lefolyásirányban közvetlenül érintett, védendő felszín vizes, vagy felszín alatti vizes 

élőhely, vagy objektum (pl. fürdőhely) található, akkor annak figyelembevételével kell ki-

alakítani a megfelelő megelőző, vagy havária-tervet és létesíteni a megfelelő vésztározót, 

kezelőműveket. 

A vizsgálati terület esetében különösen érzékenynek kell ebből a szempontból minősíteni a 

Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi területeit, a Nemzeti Ökológiai Hálózat, valamint 

a Natura 2000, a Ramsari területeket, illetve a helyi jelentőségű védett természeti területeket, 

valamint kiemelten a Duna vízgyűjtőjére eső részeket a folyók vízminőség-védelme szem-

pontjából. A felszíni vizek védelme szempontjából a Velencei-tó és az azt tápláló vízfolyások 

kiemelt fontosságúak. Az esetleges havária, annak előre tervezett megfelelő kezelése esetén 

elkerülhetőek azon felszíni vízfolyásokat, és más felszíni környezeti elemeket terhelő 

szennyeződések, melyek érinthetik a védett élőhelyeket. 

Figyelemmel kell lenni a vizsgálati területen és környezetében előforduló, lokális áramlási 

pályák kilépési pontjainál lévő felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra (FAVÖKO), 

melyek károsodását a védett területektől távolabb – a lokális áramlási pályán – jelentkező 

kedvezőtlen hatás is előidézheti. A területen lévő FAVÖKO-k (védett területek) mindegyike 

különböző céllal természetvédelem alá helyezett területen található. 

A felhagyás után a kutak nem megfelelő lezárása eredményezhet a fentiekben leírt szeny-

nyezést a felszínen, illetve a felszíni vízfolyásokban, mely viszont a megfelelő előírások be-

tartásával kiküszöbölhető. 

Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett kuta-

tófúrás, vagy termelőkút, vagy más hasznosítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a 

helyzet, ha a rezervoár felszíni kiszolgáló egységei ivóvízbázis közelében helyezkednek el, ez 

esetben a 123/1997. (vízbázisvédelmi) kormányrendeletnek megfelelően kell eljárni a létesí-

tést megelőzően. 

A Natura 2000, (de más természetvédelmi területek körzetében is) az adott kutatási munka, 

adott hatással járó fázisát hozzá kell igazítani a közeli élőhelyekre jellemző érzékeny idő-

szakokhoz, (például a költési időszakok megzavarásának elkerülésével), melyhez az illetékes 

nemzeti park igazgatóság véleménye nyújthat segítséget. 

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 

Az Ercsi vizsgálati terület szénhidrogén-hasznosítása során a felszín alatti és felszíni 

vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. Hatások várhatók a rezervoárnál, mégpedig 

akár regionális hatások is, melyek érinthetnek gyenge mennyiségi állapotú termálvíztesteket 

is, miközben a VGT-ben megfogalmazott célkitűzés alapján a jó mennyiségi állapotot 2021-re 

el kell érni. A rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan jelentős hatással nem kell 
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számolni. A felszíni vizekre, ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások a szénhidrogén-

kutatáshoz és -termeléshez tartozó objektumok helyének pontos ismeretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és 

modellezések segítségével elkerülhetők. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat először a konkrét 

termelő objektum helyszínének kijelölése, majd a kutatás fúrásos szakaszának eredményei 

alapján is elvégezni, a további fázisok végleges engedélyezése előtt. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek figyelembe ve-

szik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó intézkedéseket, vala-

mint az EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott 

környezeti célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni és felszín alatti víztestek, 

valamint a védett területek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják, a meglévő jó álla-

potot fenntartják. A tevékenységek tervezése során figyelembe kell venni a VGT-ben megfo-

galmazott célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedéseket is. 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek elő-

fordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (természetvédelmi területen, erdőben geo-

fizikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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rendelet tervezetben megfogalmazott szempontok alapján — Kézirat, 19 p. 

 

http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-tervek/megyek/pest-megye-teruletrendezesi-terve/pest-megye-teruletr
http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-tervek/megyek/pest-megye-teruletrendezesi-terve/pest-megye-teruletr
http://www.terport.hu/webfm_send/1846
http://geo.kvvm.hu/tir/
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II. 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 kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére, Ercsi szénhidrogén vizsgálati területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. A beérkezett 

válaszokkal kapcsolatban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) bekezdésében 

előírt egyeztetésre nincs szükség. Az eredeti válaszlevelek az MBFH Irattárában találhatók 

meg. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

Aba Város Jegyzője 

Adony Város Jegyzője 

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 

Apaj–Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

Baracska Község Jegyzője 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Ercsi Polgármesteri Hivatal 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal 

Gárdony Város Jegyzője 

Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

Iváncsa Község Jegyzője 

Káloz Község Jegyzője 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 

Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal 

Kisláng és Mátyásdomb községi Önkormányzatok Jegyzője 
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Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Kulcs Község Jegyzője 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 

Martonvásár Város Jegyzője 

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal 

Perkáta Nagyközség Jegyzője 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal Örökségvédelmi Osztály 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője 

Rácalmás Város Jegyzője 

Ráckeresztúr Község Jegyzője 

Ráckeve Város Jegyzője 

Sárkeresztúr Önkormányzatának Jegyzője 

Sárosd Nagyközség Jegyzője 

Seregélyes Nagyközség Jegyzője 

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Szabadegyháza Község Jegyzője 

Szalkszentmárton Község Jegyzője 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Iroda 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Tass Községi Polgármesteri Hivatal 

Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Kajászói Kirendeltség 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadó 

Velence Város 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, 

az OVF és NeKI intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek 

megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Ercsi szénhidrogén vizsgálati 

területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) 

bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleménye-

zésre és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcso-

latban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) bekezdésében előírt egyeztetésre 

nincs szükség. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok — az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatósága, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség — észrevételei alapján és az adatszolgáltatás keretében részünkre megküldött 

információk felhasználásával a tanulmányt kiegészítettük, illetve javítottuk. 

 

A továbbiakban ismertetjük Ercsi területre az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, 

valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható tiltásokat és 

korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett 

kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében 

meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a 

tanulmánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a 

szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban 

pedig az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 

 

 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. 

alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgálati terület nemzeti parkkal nincs átfe-

désben, ellenben egy tájvédelmi körzettel és hat természetvédelmi területtel van kapcsolata. 

Viszonylag kis lefedettségben Natura 2000-es területek találhatók itt (kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területek és különleges madárvédelmi területek). Legjelentősebb elter-

jedésben a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei (ökológiai folyosó, magterület) fordulnak elő. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység — ameny-

nyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban rögzített 

feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.8. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek 

várható terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvetőbb szabályozási elvekre 

is. 

 
A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 
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A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség észrevételei 

— Táj- és természetvédelem szempontból: 

— Felhívja a figyelmet az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tör-

vény 17. és 18. §-ára, amelyek szerint a magterület és az ökológiai hálózat övezetében 

(bizonyos itt fennálló kivételektől eltekintve) nem jelölhető ki beépítésre szánt terület. 

Az állandó létesítmények telepítési helyének tervezésekor ezt a szempontot (és az 

általános tájvédelmi szempontokat) mindenképpen figyelembe kell venni. 

— A szénhidrogén kitermelése a felszínt kevésbé terhelő bányászati módok közé sorol-

ható, de az ehhez szükséges kutatásoknak, illetve már a termeléshez kapcsolódó kivi-

telezési munkálatoknak is lehet hatása az élővilágra. Ezek a hatások lehetnek átmenetiek 

(elsősorban a kutatáshoz kapcsolódóan) és az élőhely megszűnésével járók (állandók, 

pl. telephely létesítése), de közvetett jellegűek is (felszíni élővízfolyások szennyezése). 

— A geotermikus energia tárgyi koncessziós területen történő kitermelésének és hasznosí-

tásának az élővilágra gyakorolt hatásai legfőképpen az igénybevett területek elhelyezke-

désétől függenek. Ezekből következően a szénhidrogének kitermelésének élővilágra 

gyakorolt tényleges hatásai a tervezés jelen fázisában nem értékelhetők, nem jellemez-

hetők pontosan, de a későbbi engedélyezési eljárások során a tanulmányban felvázolt 

hatásokkal kell elsősorban számolni. 

— A felszíni létesítmények helyszínének tervezésekor a területen kijelölt védett természeti 

területeket vagy Natura 2000 területeket alapvetően el kell kerülni. Ezen övezetek az 

érintett vizsgálati területeken elsősorban keskenyebbed, kisebb kiterjedésűek, így 

álláspontja szerint a tervezés során ezek a területek figyelembe vehetők, elkerülhetők. 

Ebben az esetben lehetőség lesz a beruházás táj- és természetvédelmi érdekeket is 

figyelembe vevő megvalósításának. 

— A kutatás élővilágra gyakorolt hatásai ugyancsak a kutatással érintett terület elhelyezke-

désétől és az alkalmazni kívánt kutatási módszertől függenek, amelyek a tervezés 

jelenlegi fázisaiban még szintén nem ismeretesek teljes körűen. Ezen tevékenység 

vonatkozásában is a tanulmányban felvázolt hatások várhatóak. 

— A szénhidrogén kutatásból, illetve kitermelésből származó hatásokat, így a felszíni 

létesítmények elhelyezhetőségét vagy az esetleges előírásokat a konkrét tervek ismeretében 

a további egyedi eljárások során fogja a Felügyelőség megítélni, a fentiek figyelembe 

vétele mellett. 

 

A felügyelőség által jelzett hibát a tanulmányban javítottuk, a kért kiegészítéseket elvégeztük. 

 

— Környezetvédelmi szempontból: 

— A pontos környezetvédelmi szempontok megadását a szénhidrogén kutatáshoz és terme-

léshez tartozó objektumok helyének pontos ismeretében, részprojektek engedélyezése 

során adja meg a Felügyelőség. A részprojektek összeállításakor a környezeti hatásvizs-

gálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) kormányrendelet ad iránymutatást. 

— A tervezett tevékenységek környezeti hatásainak megítélése során a tevékenységből 

származó környezetterhelés és ennek okán a szükséges intézkedések megtételéről, az 

egyes korlátozások, előírások szükségességéről, a helyszín, tervezési környezet ismere-

tében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) és a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendeletek adnak irány-

mutatást. 
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— Levegőtisztaság-védelem szempontjából: 

— Megállapítja, hogy a vizsgálati tanulmány légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 07.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének vonatkozó ada-

tait, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontfor-

rások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. mellékletében 

felsorolt zónatípusok ismertetését és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

kormányrendeletben meghatározott levegőtisztaság-védelmi szempontokat, követelmé-

nyeket helyesen alkalmazza. 

— Tájékoztat arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Állam-

titkársága 2013. december 31-i határidővel elrendelte az egyes zónákra korábban 

készített levegőminőségi tervek felülvizsgálatát. A Felügyelőség illetékességi területén 

található zónák jóváhagyott tervei a Felügyelőség honlapján: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu 

Környezeti adatok/Levegőminőségi tervek rovatban elérhetők. 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 

következőkre hívja fel a figyelmet: 

— Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

— Tájékoztat arról, hogy a Felügyelőség illetékességi körén belül a Dunavarsány, Érd, 

Majosháza, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Taksony és Tököl települések a 

„Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomerációhoz, míg az illetékességi 

területéhez tartozó egyéb térségek „Az ország többi területe” légszennyezettségi 

zónához tartoznak. 

— A kutatási, illetve kitermelési szakaszban az alábbi levegőterhelő hatások jelezhetők 

előre: diffúz kiporzás a megközelítési útvonalak kiépítése, illetve a fúrókörzet 

kialakítása érdekében végzett földmunkák során; a szállító járművek légszennyező 

anyag kibocsátása; a furat mélyítése során a fúróberendezések dízelmotorjainak 

légszennyező anyag kibocsátása; kitermelési szakaszban a kitermelt fluidumokból eredő 

esetleges szaghatások. Havária esemény bekövetkezése esetén a környezeti levegőt 

terhelik a szénhidrogének égése során felszabaduló anyagok is. Korszerű berendezések 

alkalmazása, illetve a környezetvédelmi előírások betartása esetén a kutatási szakasz 

során fellépő időszakos jellegű levegőterhelő hatások hatékonyan csökkenthetőek, 

gondos tervezés esetén pedig a havária események bekövetkeztének valószínűsége is 

elfogadható mértékűre csökkenthető. 

— A vizsgált területe belül levegőtisztaság-védelmi szempontból előzetesen nem határoz-

ható meg olyan terület, ahol a tevékenység nem folytatható. Konkrét engedélyezési 

eljárás keretében a tevékenység szűkebb környezete levegőminőségére gyakorolt hatá-

sának vizsgálata, illetve a hatások mérséklését szolgáló előírások megtétele szükséges. 

 

— Táj- és természetvédelmi szempontból: 

— Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt terület érint országos jelentőségű védett 

területet (Peregi Parkerdő TT, Rácalmási-szigetek TT), ex-lege védett lápokat, helyi 

jelentőségű védett természeti területeket, európai közösségi jelentőségű, természetvé-

delmi rendeltetésű területeket érint. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a koncessziós tevékenységgel érintett területek igénybe-

vételének tervezése előtt táj- és természetvédelmi szempontból a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (2) és (3) bekezdéseit, valamint a 31. § előírása-

it kell figyelembe venni. 

— A Natura 2000 hálózathoz tartozó területek esetleges igénybevétele esetén elsősorban a 

275/2004. (X. 08.) kormányrendelet 4. § (1) valamint a 10. § (1) és (2) bekezdései az 

irányadóak. 

http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/
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— A koncesszióra javasolt terület a Felügyelőség illetékességi területén több helyen érinti 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt 

országos ökológiai hálózat övezetét is. 

 

— Általánosságban kijelenti, hogy országos jelentőségű védett természeti terület esetleges 

élőhely megváltoztatásával járó igénybevétele ellentétes a Tvt.-ben meghatározott, vonat-

kozó előírásokkal, a védett természeti területek fenntartási és természetvédelmi kezelési 

célkitűzéseivel. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a tanulmány 2. ábráján a Natura 2000 területek, illetve az 1. 

számú mellékleten az országos jelentőségű védett természeti területek nem kerültek 

feltüntetésre. (A természetvédelmi kategóriák pontos területi elhelyezkedésének 

vonatkozásában a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modulja ad 

tájékoztatást.) 

— Tájékoztatásul közli, hogy a fenti természetvédelmi kategóriák pontos területi elhelyezke-

désének vonatkozásában a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati 

modulja segítségével lehet tájékozódni; http://geo.kvvm.hu/tir/, továbbá, hogy a védett 

természeti területek és értékek nyilvántartásáról a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet rendel-

kezik. 

 

— A Felügyelőség javasolja a koncessziós pályázatot az észrevételekkel kiegészíteni, a szük-

séges követelményeket a pályázati kiírásban előírni, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásait figyelembe venni. 

— A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontú véleménye-

zéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos megkeresést vízügyi szakkérdések tekintetében 

áttette a hatáskörrel rendelkező Közép-dunántúli Vízügyi Hatósághoz. 

 

Aba Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy Aba közigazgatási területén több, orszá-

gos jelentőségű természetvédelmi terület található. 

Adony Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység érintheti az 

Adony Város Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) rendelete által helyi védettséget 

élvező „Líviai” halastavak 160,6 ha kiterjedésű területét. (A helyrajzi számok az érintett 

telkek pontos kiterjedésével a levélben találhatóak.) 

Az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érintheti a helyi védettséget élvező Ráckevei-Duna-szakaszt, a település 

határterületein található ex lege védettségű lápokat valamint a Natura 2000 területhez 

tartozó nemzeti ökológiai hálózat területeket. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy 

Áporka község Önkormányzata Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról 

szóló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) 16. § (2) a) pontja a táj- és 

természetvédelem vonatkozásában kimondja, hogy a tájhasználat során biztosítani kell a 

táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek megóvását, ennek keretében az 

országos ökológiai hálózat területein, a tájképvédelmi terület övezetén új külszíni bánya 

nem nyitható. 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érinthet a 9/1999. (X. 22.) önkormányzati rendeletben helyi védettség alá 

helyezett természeti értékeket („juhar fasor, „vad körtefa”, „Görgey-féle és Kristóffy-féle 

feketefenyők”, „ nyugati tujafa”). 

A Dömsödi Polgármesteri Hivatal tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység 

a10/2008. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet szerint helyi védettség alatt álló természeti 

http://geo.kvvm.hu/tir/
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értékeket — a Kis-Dunát, a Dömsödi kocsányos tölgyeket és a Tatárhegyet — érintheti. A 

területek kiterjedését és helyrajzi számait levelében megadja. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érinthet helyi oltalom alatt álló természeti értékeket. Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 

69/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete sorolja fel a védettség 

alatt álló 2 természetvédelmi területet, a 2. számú melléklet pedig a 24 természeti emléket. 

A rendelet megtalálható és letölthető a http://www.dunaujvaros.hu/doc/353 internetes felü-

letről is. 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy Dunavarsány 

Város Képviselő-testületének a 4/1988. (II.10.) számú, többször módosított rendelete 

(Rendelet) rendelkezik a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról. 

— Ezek: a Domariba-sziget, a 096/3 hrsz. területen álló 4 db fekete fenyő, a 034/25 hrsz. „a” 

alrészletű szántó és a 034/7 hrsz. szántó (vizes élőhely), a 017/2 hrsz. természetes állapotú, 

összefüggő gyepvegetáció és a 056/2 hrsz. II. jelű területe. A Rendelet 2. § (7) bekezdése 

alapján a helyi védett természeti területen és annak védőövezetét érintően csak olyan 

tevékenység végezhető, ami összhangban van a településrendezési eszközökkel, a helyi 

építési szabályzattal és annak mellékletét képező szabályozási tervvel. 

— Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunavarsány Építési Szabály-

zatáról szóló 16/2013. (IX. 11.) számú önkormányzati rendeletének I. függeléke szerint 

település területén országos (Ráckevei-Duna úszólápjai, valamint a Ráckevei-Dunaág 

természetmegőrzési területei) és helyi jelentőségű, védett természeti területek, valamint 

helyi jelentőségű, védett természeti emlék találhatóak. Ezen felül további természeti 

értékek védelem alá helyezése van folyamatban. A védett értékek tételes felsorolása 

helyrajzi számaikkal a Hivatal levelében található. 

— Tájékoztat továbbá arról, hogy Majosháza Képviselő-testület egyes helyi természeti 

emlékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2004. (IX. 16.) számú rendelete 1. mellékletében 

helyi jelentőségű természeti területté nyilvánította a 449/2. hrsz. területen álló Eperfát és 

Tanúfát, valamint a 47. hrsz.-on lévő Hősök Parkját és a Kopjafát. 

Ercsi Polgármesteri Hivatal tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység helyi 

védettség alatt álló természeti értékeket érinthet. A területek helyrajzi számait levelében 

megadja. 

Iváncsa Község Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2005. (II. 20.) (HÉSZ) Kt. 

rendelete is tartalmazza a Natura 2000 területeket. A HÉSZ VI. fejezet foglalja össze a 

Környezet- és természetvédelem helyi szabályait. A HÉSZ a http://ivancsa.hu/ 

index.php?p=docdir&dir=3 linken érhető el. 

Kulcs Község Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység érinthet a 

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulcs község kül- és belterületének 

Szabályozási Tervéről és Helyi építési Szabályzatáról szóló 1/2006. (II. 3.) önkormányzati 

rendeletében (HÉSZ) felsorolt, védett természeti értékeket. Ezek: védelmi rendeltetésű 

erdőterület, a Duna ártere, a Keleti-völgyi-patak, a Natura 2000 besorolású terület (öko-

lógiai hálózat i elemek), valamint a Dajapusztai-árok (ökológiai folyosó). A HÉSZ 39. § 

(3) bekezdése kimondja, hogy ökológiai folyosók területén beépítésre szánt terület ki-

jelölése, illetve a folytonosságot megbontó létesítmény elhelyezése nem engedélyezhető. A 

(4) bekezdés értelmében természetes és természetközeli állapotú vízfolyások partvonalától 

számított 50 méteren belül új építmény elhelyezése nem engedhető meg. Az (5) bekezdés 

tartalmazza, hogy a 2106 hrsz.-ú telek déli részén található, fokozottan védett gyapjas 

csüdfű (Astragalus dasyanthus) állományának szabályozási terven lehatárolt területén 

épület, építmény, burkolat nem helyezhető el. A növényállomány természetes állapotában 

http://www.dunaujvaros.hu/doc/353
http://ivancsa.hu/%20index.php?p=docdir&dir=3
http://ivancsa.hu/%20index.php?p=docdir&dir=3
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megőrzendő, fenntartása a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon 

történhet. 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantos vonatkozásában felhívja a figyelmet arra, 

hogy be kell tartani a levegőtisztaság-védelemmel, a zajhatás- és rezgések elleni védelem-

mel, a talajvizekre gyakorolt hatások miatt — ideértve a rétegvizeket is — azok védelmét 

szolgáló, a felszíni vizek védelmére, a természetvédelemre valamint az épített környezet és 

kulturális örökség védelmére vonatkozó előírásokat. Összességében — amennyiben a 

környezetre vonatkozó projekt megvalósul — úgy valamennyi környezeti elemre vonat-

kozóan, azok védettségére tekintet nélkül azok megóvásáról gondoskodni kell. Ügyelni 

kell arra, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben foglalt kötelezettségek és jogosultságok 

minden esetben teljesüljenek. 

— Hantos község esetében helyi védelem alatt álló természeti érték, környezeti elem nincs. 

Ugyanakkor a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Tervének megálla-

pításáról Hantos Község Képviselő-testületének 5/2007. (IV. 05.), 11/2009. (IX.30.) 

számú, valamint a 13/2009. (XII. 01.) számú rendeleteivel módosított 11/2006. (III. 29.) 

önkormányzati rendelete 19. §-a tartalmazza a táj- és természetvédelemre vonatkozó 

előírásokat, illetve a helyi védelemre javasolt természeti területek listáját. 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a 

356/2005. (XI. 24.) számú határozattal jóváhagyott Településrendezési Tervben helyi 

természetvédelmi oltalom alá helyezett területet; a Cikolai-tavat és környékét érintheti 

(mely egyben Natura 2000-es terület is). 

Rácalmás Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység 

Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (III.11.) számú 

rendelete 3. §-a és 1. sz. melléklete alapján helyi védettség alatt álló természeti értékeket 

érinthet. A területek helyrajzi számait levelében megadja. 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy Százhalombatta 

Város Képviselő-testületének 16/2009 (VII. 8.) számú rendelete a város Helyi Építési 

Szabályzatában (HÉSZ) foglaltak alapján rögzítésre kerültek a település városképileg 

kiemelt területei, az országos védettségű természetvédelmi területek, a Duna irányából 

látvány szempontjából meghatározó jelentőségű meredek lejtésű területek valamint a Szent 

László út mentén a helyi érdekvédelmi területek. A HÉSZ külön övezetbe sorolja a 

természetközeli területeket, amelybe az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó védett vagy 

védelemre tervezett területek tartoznak. 

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy Szigetbecse, Makád és 

Lórév a tervezett koncessziós tevékenység érinthet a helyi védelem alatt álló ingatlanokat, 

melyek helyrajzi számai levelében ismerteti. 

A Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a Taksony Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti területté nyíl-

vánításáról szóló 10/2011. (IV. 28.) rendelete értelmében a Kakukk-hegy és környéke 

élvez védelmet (az érintett ingatlanok helyrajzi számai a levélben olvashatók). A vizsgálati 

terület pontos lehatárolása híján nem tud érdemben nyilatkozni arról, hogy a tervezett 

koncessziós tevékenység érintheti-e a Natura 2000 védelem alatt és országos védelem alatt 

álló területeket, illetve a Soroksári-Duna hókonyai helyi jelentőségű védett természeti 

területet. 

Velence Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati 

rendelete 108. §-a tartalmazza a táj- és természetvédelemmel, 112–114. §-ai pedig a 

levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírásokat. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
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rendelete (Rendelet), valamint az e rendelethez készült Velence Örökségvédelmi Hatás-

tanulmánya előírja: „A Velencei-tó településhez tartozó része az 1996. évi LIII. törvény 

23. § (2) bekezdésének értelmében, mint szikes tó, a törvény erejénél fogva országos jelen-

tőségű védett területnek minősül, tehát természetvédelmi oltalom alatt áll.” A helyi területi 

védelem helyét, területének határait önkormányzati rendelettel megállapított, a helyi építési 

szabályzat mellékletét képező szabályozási terv tünteti fel. (A szabályozási terv a levél 

mellékletét képezi.) 

— A Rendelet kimondja, hogy helyi jelentőségű természetvédelmi területen a jegyző korlá-

tozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értékeket és a területet ká-

rosító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet. 

— A természetileg értékes fák, növénycsoportok kivágása, ritkítása csak biológiai pusztulás 

esetén engedélyezhető, az önkormányzat által kijelölt helyen való pótlás feltételével, a 

biológiai aktivitás értékeinek fenntartása mellett. 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön nem 

érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt álló) területet: 

 

Aba Város Jegyzője, 

az Alapi Közös Önkormányzati Hivatala Sárszentágota vonatkozásában, 

Apaj–Áporka Közös Önkormányzati Hivatal Apaj vonatkozásában, 

Baracska Község Jegyzője, 

a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Besnyő és Beloiannisz vonatkozásában, 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Gárdony Város Jegyzője, 

Iváncsa Község Jegyzője, 

Káloz Község Jegyzője Káloz és Soponya vonatkozásában, 

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal, 

Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal, 

Kisláng és Mátyásdomb községi Önkormányzatok Jegyzője Kisláng vonatkozásában, 

Martonvásár Város Jegyzője, 

a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, 

Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője, 

a Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pázmánd és Vereb vonatkozásában, 

Perkáta Nagyközség Jegyzője, 

Ráckeresztúr Község Jegyzője, 

Ráckeve Város Jegyzője, 

Sárkeresztúr Önkormányzatának Jegyzője, 

Sárosd Nagyközség Jegyzője, 

Seregélyes Nagyközség Jegyzője, 

a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Zichyújfalu vonatkozásában, 

Szabadegyháza Község Jegyzője, 

Szalkszentmárton Község Jegyzője, 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Iroda, 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal, 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője, 
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a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Tác és Csősz vonatkozásában, 

Tass Községi Polgármesteri Hivatal, 

a Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Kajászói Kirendeltsége és  

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadója. 

 

A kormányrendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással kap-

csolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, ebben az 

alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekkel a 3.1.8. 

alfejezet foglalkozik. 

 

A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága megállapítja, hogy 

illetékességi területén 493,93 ha erdőterület található a vizsgálati területen. Ebből elsőd-

leges rendeltetése szerint védelmi rendeltetésű 203,40 ha, gazdasági rendeltetésű 205,34 

ha, közjóléti rendeltetésű 6,08 ha, erdőgazdálkodás céljait szolgáló egyéb terület 79,11 ha. 

Natura 200 érintettségű 133,61 ha. 

— A tervezett koncessziós tevékenység az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törtvény (Evt.) 77. § b), c) és d) pontja szerint erdő-igénybevé-

tellel, azaz erdők termelésből történő kivonásával, időleges igénybevételével, illetve a 

rendeltetés szerinti használatuk akadályozásával járhat. Az Evt. 78. § (2) bekezdése alapján 

erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat arról, hogy az erdőről és 

az erdő védelméről az Evt. és ennek végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM 

rendelet rendelkezik. 

— Az erdő és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület fogalmát az 

Evt. 6. és 13. §-a fogalmazza meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény — 6. §-ában 

meghatározott — természetbeni állapothoz, ill. az Országos Erdőállomány Adattár 

nyilvántartásához köti az erdő fogalmát, nem pedig az ingatlan-nyilvántartásban szereplő 

művelési ághoz. 

— Az Evt. 78. § (1) bekezdése szerint erdőt igénybe venni csak kivételes esetben lehet, ha az 

erdőterületre tervezett létesítmény elhelyezésre vagy tevékenység gyakorlására az adott 

térségben nem található más, arra alkalmas földterület. A 79. § (4) bekezdése értelmében 

hasonlóan kell eljárni az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület 

igénybevétele esetén is. Ezek miatt kéri, hogy erdőt igénylő igénybevételeket csak valóban 

kivételesen indokolt esetben tervezzenek. Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság 

előzetes engedélye szükséges. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 

2005. évi LXIV. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében, hogy az egyes területeken lévő, 

erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága — a település közigazgatá-

si területére vetítve — nem csökkenhet. Ha az erdőterületként besorolt terület-felhasználási 

egységek a koncessziós tevékenység következtében csökkennének, abban az esetben új 

erdő övezeteket kell kialakítani az adott településen. 

 

A Hivatal által kért módosítást a vizsgálati tanulmány szövegében elvégeztük. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Aba Város Jegyzője 

Adony Város Jegyzője 
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Alapi Közös Önkormányzati Hivatala 

Apaj–Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Baracska Község Jegyzője 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Ercsi Polgármesteri Hivatal 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Gárdony Város Jegyzője 

Iváncsa Község Jegyzője 

Káloz Község Jegyzője 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 

Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal 

Kisláng és Mátyásdomb községi Önkormányzatok Jegyzője 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Kulcs Község Jegyzője 

Martonvásár Város Jegyzője 

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője 

Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal 

Perkáta Nagyközség Jegyzője 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője 

Rácalmás Város Jegyzője 

Ráckeresztúr Község Jegyzője 

Ráckeve Város Jegyzője 

Sárkeresztúr Önkormányzatának Jegyzője 

Sárosd Nagyközség Jegyzője 

Seregélyes Nagyközség Jegyzője 

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Szabadegyháza Község Jegyzője 

Szalkszentmárton Község Jegyzője 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Iroda 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Tass Községi Polgármesteri Hivatal 
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Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Kajászói Kirendeltség 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadó 

Velence Város Jegyzője 

 

 

2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti a 

szénhidrogén kitermelés esetén a rezervoárt érő hatásokat. Felhívja a figyelmet a korábbi 

kutatásokhoz kapcsolódó esetleges lokális elszennyeződésekre. Számolni kell a kútmunkálati 

folyadékok, és más szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai szennyvizeknek a 

szénhidrogénekkel együtt termelt rétegvizekkel közösen történő visszasajtolásának hatásaival 

is. 

A késő-pannóniai, illetve pannóniainál idősebb korú miocén hévízrezervoárok térségében 

szükség lesz mind a termelési körzetek lokális, mind a kapcsolódó termálvíztest regionális 

hidrogeológiai értékelésére, a meglévő és várható, vagy lehetséges kölcsönhatások model-

lezésére. 

A szénhidrogén kitermeléskor figyelembe veendő hidrológiai feltételeket; a vízgyűjtő-gazdál-

kodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti víz-

testek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági vélemények érkeztek: 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság tájékoztat arról, hogy a vizsgálati terület 

túlnyomórészt Fejér és Pest megyei településekre vonatkozik. A Hatóság illetékességi 

területére csak a terület DK-i sarkában található Tass és Szalkszentmárton települések 

területének egy része esik. 

— A Hatóság illetékeségi területére eső részén található az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-

tóság 62.796-3/2003 (vízkönyvi szám: 1/796) számú határozatával kijelölt Dunai Kistér-

ségi Vízmű Gudmon-foki üzemelő partiszűrésű vízbázis, melynek üzemeltetője a Bácsvíz 

Zrt. 

— A vizsgálati terület déli határvonala érintheti a 8.2. Dunavecse–Észak távlati partiszűrésű 

vízbázis védőterületét, melynek üzemeltetője az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. A 

védőterület a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság H/4847-8/2003-12. számú határozatával 

jelölte ki, melyet az Alsó-Duna-völgyi környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség K5K10469/05 számú határozatával módosított. 

— A vízbázis védőterületeket kijelölő határozatok és a kijelölés alapjául szolgáló dokumen-

tációk, melyek a védőterületek pontos lehatárolását tartalmazzák, az engedélyeseknél fel-

lelhetőek. 

— A vizsgálati terület DK-i része érinti a Duna nagyvízi medrét, melynek kezelője az érintett 

Duna-szakaszon a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, aki a nagyvízi meder jelleg 

bejegyeztetését a területileg illetékes vízügyi hatóságnál eddig nem kezdeményezte. 

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a következőket kéri figyelembe venni a pályázati 

követelményrendszer összeállításánál: 

— Ivóbázis belső és külső védőövezetén a tervezett koncessziós tevékenység nem folytatható 

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet (korm. rendelet) 5. sz melléklete 

szerint. 
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— Egyéb, vízbázis védőövezettel érintett területeken a korm. rendeletben foglalt előírások és 

korlátozások maradéktalanul betartandóak, a korm. rendelet szerint szükséges hatásvizs-

gálatok az egyes munkafázisok előtt elvégzendőek. 

— Vízilétesítmények tervezése esetén figyelembe kell venni, hogy kivitelezésükre vízjogi 

létesítési engedélyt kell kérni a Vízügyi Hatóságtól. A kérelem mellékleteként a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) 

KHVM rendelet szerint összeállított tervdokumentációt kell benyújtani. 

— A tervezésnél figyelembe kell venni a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók ese-

tében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabá-

lyokról szóló 83/2014. (III. 14.) kormányrendeletben foglaltakat. A vizek és közcélú léte-

sítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú létesítmények 

mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder meg-

közelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak. 

A parti sávban létesítmények nem helyezhetőek el. 

 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság tájékoztat arról, hogy Ercsi településen lévő víz-

bázis a település területén létesített partiszűrésű kutakból áll. A kutakból Százhalombatta 

település vízellátását biztosítják. A kutak üzemeltetését a Battai Víziközmű Korlátolt 

Felelősségű Társaság a 2018. szeptember 30-ig hatályos, többször módosított 20569-

4/1995. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzi. A Közép-dunántúli Környezet-

védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7583/2005 ügyiratszámú határozatá-

val az Ercsi vízbázis belső, külső, valamint „A” és „B” hidrogeológiai védőterülete kije-

lölésre került, melynek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség víz- és 

talajvédelmi szempontból a következőkre hívja fel a figyelmet: 

— A termelő telepek kialakítását úgy kell tervezni és elvégezni, hogy a kitermelés a lehető 

legkisebb mértékben érintse, illetve károsan ne befolyásolja a szénhidrogén-tároló képződ-

ménnyel egy hidrodinamikai egységet alkotó képződményekben lévő víz hőmérsékletét, 

mennyiségi és minőségi állapotát. 

— A kutató fúrások műszaki kialakítását illetően a felszín alatti vízkészletekbe történő be-

avatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendelet 3. § (4) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni arra, hogy a szénhidrogén-ter-

melő kút különböző víztesteket, illetve egymástól eltérő hidrodinamikai és vízkémiai 

tulajdonságú vizeket, a 1042/2012. (II. 23.) kormányhatározat melléklete alapján meghatá-

rozott, egymással hidrodinamikai kapcsolatban nem lévő víztesteket ne kapcsoljon össze 

egymással. 

— Amennyiben a termelésbe állított szénhidrogén kút termelvénye jelentős víztartalommal 

bír, a termelényből leválasztott kísérővizet a termelt tárolókőzettel hidrodinamikai szem-

pontból összefüggő, azonos vagy jelentősen nem eltérő vízkémiai karakterű víztestbe kell 

visszasajtolni. 

— Amennyiben a lemélyített kutatófúrás szénhidrogén tekintetében meddőnek bizonyul és 

felszín alatti vizet tár fel, a kútra vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott 

tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával vízjogi üzemeltetési 

engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatóságtól. 

— Amennyiben a lemélyített szénhidrogén tekintetében meddőnek bizonyuló mélyfúrást a 

szénhidrogén termelő kutak termelvényéről leválasztott kísérővíz likvidáló kútjaként 

kívánják üzemeltetni, a vízjogi üzemeltetési eljárást egy, a környezeti hatásvizsgálati és az 
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egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormány-

rendelet 3. számú mellékletének 123. pontja alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás-

nak kell megelőznie. 

— A vízlikvidáló kútból a vízjogi üzemeltetési eljárást megelőzően vízmintát kell venni és 

alapállapot vizsgálatot kell végezni az alábbi komponensekre: általános vízkémia, összes 

alifás szénhidrogén (THP), oldott szerves anyagok, gázok, valamint a szénhidrogén termel-

vényből leválasztott kísérővíz kezelése során hozzáadott adalékanyagok. A mintavételeket 

és a minőségvizsgálatokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

kormányrendelet 47. § (3) bekezdése alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkre-

ditált szervezet végezheti. 

— A szénhidrogén termelés tervezésénél figyelembe kell venni a geotermikus kutatási kon-

cessziós területeken feltárni kívánt, valamint az azokkal kapcsolatban lévő, a 1042/2012. 

(II. 23.) kormányhatározat Melléklete alapján meghatározott víztesteken engedélyezett 

víztermeléseket, tényleges vízkivételeket. Meg kell vizsgálni, hogy a tervezett szénhidro-

gén-kitermelés, illetve termelvényből leválasztott kísérővíz visszasajtolása milyen hatással 

lesz a víztestekre. Vizsgálni kell továbbá, mennyi az a maximális terhelés, amely mellett az 

érintett víztestek jó állapotának biztonságos megőrzése még biztosítható, illetve mennyi az 

a kitermelt és visszasajtolt víz közötti maximális hőmérsékleti különbség, amely a 

víztestből kitermelhető víz hőmérsékletét hosszú távon sem csökkenti le, illetve jó minő-

ségi állapotát nem veszélyezteti. 

— A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, ennek érdekében 

a tevékenység során a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. 

— A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. 

(VII. 21.) kormányrendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a fel-

szín alatti víz és a földtani közeg ne sérüljön. 

— A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotának visszaállításáról a koncesszió jogosultja, illetve a tevékenység 

végzője köteles gondoskodni. 

— A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapo-

tának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet és 

úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát. 

— A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 11. § (1) bekezdése értelmében tilos szennyező 

anyagnak mélyinjektálással történő elhelyezése vagy bármilyen módon történő mélybe-

sajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

— A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 11. § (2) bekezdés a9 pontja alapján a felszín alat-

ti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén, az olyan 

természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képződményekbe, mely a 

szennyező anyagok — beleértve a szén-dioxidot is — továbbterjedése szempontjából zárt-

nak tekinthető a szénhidrogén-tároló, a felszín alatti víz minőségromlás minden jelenlegi 

vagy jövőbeni veszélyének kizárásával a 13. § szerint engedélyezhető az olyan veszélyes 

anyagokat nem tartalmazó vizek visszasajtolása, amelyek a bányászati kutatáshoz, feltárás-

hoz, kitermeléshez tartozó tevékenységből származnak. 

— A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 11. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti 

tevékenységre engedély akkor adható ki, ha komplex értékelésre támaszkodó vizsgálatok-

kal is bizonyított, hogy a visszasajtolás, besajtolás 

a) az adott tevékenységből származik és nem tartalmaz az adott tevékenységből szár-

mazótól eltérő anyagot, 

b) a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése az elérhető legjobb technika alkalma-

zásával történik, 
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c) nem veszélyezteti a környezeti elemek — különösen a felszín alatti vizek — mennyi-

ségi és minőségi viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését 

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellenőrzött. 

— A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 11. § (4) bekezdése alapján az (1)–(3) bekezdé-

sekben, valamint a 10. §-ban foglalt előírásokból következő intézkedéseket bele kell 

foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programjába. 

 

Velence Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza 116–117. §-ai tartalmazzák a felszíni és felszín alatti vizek védelmével 

kapcsolatos előírásokat. 

 

A 2. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 

Velence Város Jegyzője 

 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 

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

 

A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya megállapítja, 

hogy a vizsgálati terület Bács–Kiskun megyét érintő Szalkszentmárton és Tass települések 

közigazgatási területén 55 ismert régészeti lelőhely és 7 országosan védett műemlék 

található, valamint, hogy a tervezett munkálatok örökségvédelmi érdeket érinthetnek. A 

Hivatal a következő előzetes véleményt adja: 

— A jelgerjesztési munkálatokkal az ismert lelőhelyeket és a műemlékeket, valamint ezek vé-

dett környezetét el kell kerülni. Robbantásos gerjesztés esetén a régészeti lelőhely, műem-

léki érdekeltséggel bíró terület szélétől minimum 10 m védőtávolság megtartása javasolt. 

Minden ilyen módon megközelíteni kívánt régészeti lelőhely vagy műemléki érték esetén 

külön egyeztetés szükséges a robbantó lyuk lefúrása előtt legalább öt munkanappal. 

— Tájékoztat arról, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(Ktv.) 20/A. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás (melyet a Kötv. 7. § (31) pontja ír le), 

valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén előzetes 

régészeti dokumentációt kell készíteni. Egyéb esetekben előzetes régészeti dokumentáció 

készíthető különösen a földterület-kiválasztás során, a hatósági engedélyezési eljárásokat 

megelőzően. 

— Mivel a tervezett koncessziós tevékenység várhatóan jelentős mértékben érinteni fog örök-

ségvédelmi elemeket, ezért, az örökségi elemek védelme, illetve a beruházás jobb tervez-

hetősége és akadálymentes lebonyolítása érdekében javasolja, hogy a beruházás vonatko-

zásában még az előkészítés fázisában készüljön előzetes régészeti dokumentáció. 
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— Tájékoztat továbbá arról, hogy a kulturális örökségi elemekre vonatkozó közhiteles nyíl-

vántartási adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását a 80/2012. (XII. 28.) BM 

rendelet 1. §-a értelmében a Lechner Lajos Tudásközpont végzi. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal tájékoztat arról, hogy a kulturális örökség védelméről a 2001. 

évi LXIV. törvény rendelkezik, melynek általános és részletes előírásait a tervezésnél fi-

gyelembe kell venni, továbbá, hogy a régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki jelentő-

ségű területek, műemléki környezetek és történeti tájak központi, közhiteles nyilvántartását 

a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. vezeti, a szükséges, nyilvántartásba vett ada-

tokat innen lehet beszerezni. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökség-

védelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztálya tájékoztat arról, hogy régészeti lelőhelyen 

megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatalt szakhatóságként kell megkeresni. 

— A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 19. § (1) bekez-

dése, illetve a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. 

(XII. 20.) kormányrendelet (Rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket lehetőleg el kell kerülni. A Kötv. 

22. § (1) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmun-

kával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerrel megelőző feltárást 

kell végezni. 

— A Kötv. 22. § (2) bekezdés a) pontja értelmében régészeti megfigyelést kell előírni, ha a 

régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos 

földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, illetve a 

régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. A földmunkák közben végzendő régészeti 

megfigyelés (Kötv. 7. § 21) célja a beruházás földmunkájának helyszínen történő folyama-

tos figyelemmel kísérése, a régészeti örökség elemeinek tudományos módszerrel történő 

felkutatása és dokumentálása. Ennek függvényében a hatóság a Kötv. 22. § és a Rendelet 

30. §-a alapján próba-, illetve teljes felületű feltárást írhat elő. A hatóság a régészeti felada-

tokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

— A Rendelet 30. § (3) bekezdése szerint próbafeltárást lehet előírni, ha a régészeti lelőhely 

jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert, illetve ha a tömbkieme-

léssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás esetén, a 30. § (1) bekezdésében 

meghatározott szempontok alapján a beruházással érintett lelőhely nem minősül hazánk 

múltjának nagy jelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrásának. 

— A Rendelet 30. § (4) bekezdése szerint teljes felületű feltárást lehet előírni azon a védetté 

nyilvánított régészeti lelőhelyen, amelyet a beruházással nem kell elkerülni, történeti vá-

rosmag területén vagy azon a lelőhelyrészen, amelyen eredeti összefüggéseiben megma-

radt, helyben és fizikai állagromlás nélkül megőrzendő régészeti emlék előkerülése vár-

ható, illetve abban az esetben, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan érdemben 

új információkkal gyarapítja. 

— A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (2) bekezdése és 

a Rendelet 21. § (1) bekezdése rendelkezik. A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult 

szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. § (4) bekezdése, a beruházó költ-

ségviselését a 19. § (3) bekezdése írja elő. 

— Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen a földmunkák során váratlan 

régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a Kötv. 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
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— A koncesszióra javasolt területen található egyedileg védett régészeti lelőhelyeket, nyilván-

tartott műemlékeket, valamint „ex lege” természetvédelmi oltalom alatt álló kunhalmokat a 

tervezett földmunkákkal nem érinthetik. 

— Javasolja az adatszolgáltatás érdekében a kapcsolatfelvételt a régészeti lelőhelyek és mű-

emlékek nyilvántartását vezető szervvel (Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építés-

ügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.). 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya jelzi, hogy a tanulmányt a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához helyezte 

át. (Az érintett hivatal véleményét lásd fentebb.) 

 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a város 

területén 19 helyi védelemre javasolt objektum (épület, emlék, szobor) található. Ezek lis-

táját helyrajzi számaikkal levelében közli. Dunavarsány Építési Szabályzata a 22. §-ban 

rendelkezik a régészeti lelőhelyekről. A nyilvántartott régészeti területeket a tervlapok 

jelölik. 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a helyi építészeti 

értékek védetté nyilvánításáról szóló 38/2008. (XI. 12.) önkormányzati rendelet melléklete 

a város területét érintően az alábbiakat rögzíti: 

— régészeti védelem alatt áll a Római út (limes út), a Nyugat római temető és a bronzkori 

2. számú földvár, 

— helyi egyedi védelem alatt 20 épület áll (listájuk a levélben is meg található). 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett 

tevékenység során figyelembe kell venni a régészeti lelőhelyeket és az eset szükséges 

előzetes feltárásokat elő kell készíteni. 

 

A 3. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal Örökségvédelmi Osztály 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 

 

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati terüle-

ten előforduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig felvázolja 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 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala a dokumentációban foglaltak ellen 

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emel. Megállapítja, hogy a vizsgálati terület 

Bács–Kiskun megyében Szalkszentmárton és Tass településeket érinti. 

— Tájékoztat arról, hogy a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és 

a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 2007. évi CXXIX törvényt (Tfvt.) írja elő. A 

Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más 

célra hasznosítani, vagyis minden (1–8. minőségi osztályú) termőföld időleges, vagy vég-

leges más célú hasznosítása esetén az igénybevevőnek a földhivataltól be kell szereznie a 

más célú hasznosításra vonatkozó engedélyező határozatot. A Tfvt. 16. § (1) bekezdése ér-

telmében a termőföld engedély nélküli más hasznosításának minősül, ha a más célú hasz-

nosítás megkezdése előtt az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az 

engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet. A Tfvt. 11. § (1) bekez-

dése értelmében termőföldet más célra csak kivételesen — elsősorban a gyengébb minő-

ségű termőföld igénybevételével — lehet felhasználni. A (2) bekezdés szerint az átlagosnál 

jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet. Átlagosnál jobb minőségi termőföldnek az, amelyik az ingat-

lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott törzskönyvben sze-

replő, az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona 

értékei területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld. (A Hivatal levelében részletesen 

közli Szalkszentmárton és Tass külterületén az átlagosnál jobb minősítésű termőföldek 

listáját.) 

— A Tfvt. 11. § (3) bekezdése alapján helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különö-

sen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, a bá-

nyaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint 

azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházá-

si célterületté nyilvánított. 

— A fentiek alapján a Hivatal nem tartja lehetségesnek azon terület- és térrészek meghatá-

rozását, ahol a vizsgálati területen a bányászati tevékenység nem végezhető. Amennyiben 

technikailag lehetséges, a kitermeléshez szükséges létesítményeket az adott ingatlan gyen-

gébb minőségű területén kell elhelyezni. 

— A pályázati kiírásban szükségesnek tartja az alábbi követelmények előírását: 

— a területi igénybevételt a szükségleteknek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni, 

— a pályázat végeredményeként keletkező jogosultság gyakorlása, tevékenység végzése 

lehetőség szerint a gyengébb minőségű földeken történjen, 

— a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását ne akadályozza, 

— a termőföldeken a taposási kárt minimálisra kell csökkenteni, 

— a mérések, kutatások nyomvonalait lehetőleg úgy kell kijelölni, hogy azok a 

dűlőutakhoz igazodjanak, 

— a tervezett létesítmények termőföldön csak akkor helyezhetők el, ha a termőföld más 

célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás jogerősen befejeződött, 

— időleges más célú igénybevétel befejezésekor a termőföldet az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti előző állapotába kell állítani. 

— A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 27. § (2), (3) 

és (4) bekezdései szerint az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorló-

jának (vagyonkezelőjének) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, mely az ingat-

lanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A föld-

mérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulaj-

donosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak 

köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül 
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bejelenteni. A földmérési jel áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek 

az áthelyezés vagy a megszüntetés érdekében áll. A földmérési jel megóvása az ingatlan 

mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének), 

jogszerű használójának a kötelezettsége. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (2a) bekezdése 

alapján a földmérési jelet vagy az államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez 

vagy elmozdít, szabálysértést követ el. 

— A termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló ké-

relmeket a területileg illetékes járási földhivatalhoz, amennyiben több járási földhivatal 

illetékességi területén történik egyidejűleg a beruházás, akkor a Bács–Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Földhivatalához kell benyújtani. 

— A Hivatal a földvédelmi érdekek érvényesítése céljából a vonatkozó eljárásban, a jogsza-

bályi lehetőségeknek megfelelően a továbbiakban is részt kíván venni. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatal Földügyi Osztálya felhívja a figyelmet arra, 

hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 10. § (1) bekezdése 

alapján hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani, továbbá a külterületi 

földet belterületbe vonni. Az engedélyt a földhivatal adja ki. Javasolja a településszerkezeti 

és szabályozási terv módosítása során a jövőbeni engedélyezés Tvt.-ben foglalt szempont-

jainak figyelembe vételét. 

— Termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljaira csak kivételesen — elsősorban 

a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével — lehet felhasználni. 

— A Tvt. 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy átlagosnál jobb minőségű termőföldet más 

célra hasznosítani csak időlegesen, vagy helyhez kötött beruházás céljából lehet. A Tvt. 2. 

§ f) pontja meghatározza az átlagos minőségű termőföld fogalmát. 

— A Földhivatal — tekintettel arra, hogy a koncesszió célja szénhidrogén-kutatás, és a kuta-

tás végleges termőföld-igénybevétellel nem jár, továbbá tekintettel az esetleges kitermelés 

céljára és helyhez kötöttségére —, a vizsgálati anyagot nem kifogásolja, azzal, hogy 

gyümölcsös és szőlő művelési ágú területeken a kutatást és a beruházást nem támogat. 

— A Tfvt. alapján az illetékes járási földhivataltól a kutatás elvégzése előtt időleges más célú 

hasznosítási engedélyt kell kérni, ha a tevékenység időleges más célú hasznosításnak minő-

sül. Amennyiben a kutatás több járási földhivatal illetékességi területét érinti, első fokon a 

Megyei Kormányhivatal Földhivatala jár el. A kutatás akkor minősül időleges más célú 

hasznosításnak, vagy akkor engedélyköteles, ha az érintett területen az alábbiak valame-

lyike bekövetkezik: 

a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

b) terméskiesés következik be, vagy 

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d) a talajszerkezet károsodik. 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, mivel a tanulmány nem tartalmazza pontosan 

az érintett termőterületek elhelyezkedését, csak a vonatkozó jogszabályokra hívja fel a fi-

gyelmet. Felsorolja az érintett Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatalához tartozó 

tizennyolc és az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatalához tartozó két települést, melyek 

külterületén termőföld igénybevétel történhet. Arra vonatkozóan, hogy települési viszony-

latban mely termőterületek átlagosnál jobb minőségűek, a járási földhivatalok adnak 

tájékoztatást. 

— Tájékoztat arról, hogy a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és 

a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 2007/CXXIX törvényt (Tfvt.) tartalmazza. 
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— Kiemeli a földvédelmi eljárást, mely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatá-

sával, valamint a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatban kerül 

lefolytatásra. A földvédelmi eljárás során a földhivatal minden esetben helyszíni szemle 

alapján dönt. 

— Tájékoztat arról, hogy a kérelemre induló eljárásért 2013. 11. 01. napjától a kérelmezőnek 

az eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján kell az igazgatási szolgáltatási 

díjat megfizetnie. (Levelében a díjak összegét részletesen közli.) 

— A Tfvt. előírása szerint termőföldet más célra csak kivételesen — elsősorban a gyengébb 

minőségű termőföld igénybevételével — lehet felhasználni, valamint az igénybevételt az 

indokolt szükségleteknek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. A 11. § (2) bekez-

dése szerint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időle-

gesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. (Átlagosnál jobb minőségi 

termőföldnek az minősül, amelyik az adott művelési ágban nyilvántartott termőföldjeinek 

1 hektárra vetített aranykorona értékeinek átlagát meghaladja.) A (3) bekezdés szerint 

helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévő létesítmény bővítését, 

közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, a bányaüzemet és az egyéb természeti 

kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint azt a területet, amelyet a Kor-

mány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánított. 

— Kéri, hogy a megadott településeket érintő tervezések során legyenek figyelemmel a ter-

mőföld védelméről szóló törvény átlagosnál jobb minőségű termőföldterületekre vonat-

kozó rendelkezéseire, mert a kutatási tevékenységet szükségszerűen megelőző termőföld 

más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló kérelem földhivatali elbírálása során az 

illetékes járási földhivatal e törvényi előírások alapján fogja döntését meghozni. 

 

A Hivatal által a III. részben jelzett hibát javítottuk. 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantos vonatkozásában felhívja a figyelmet arra, 

hogy a koncessziós tevékenység során fokozott figyelemmel kell lenni a termőföld megőr-

zésére a terület helyreállításával, termelésbe történő visszaállításával, rekultivációs tevé-

kenységekkel. 

Velence Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 

111. §-a tartalmazza a föld- és talajvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 

 

A 4. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Velence Város Jegyzője 

 

 

5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelemmel 

kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 
A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 

venni: 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálati területen, illetve annak 5 km-es körzetében 9 

ásványvízzé és 6 gyógyvízzé minősített kút található, melyek esetében természetes 

gyógytényező érintettsége fennállhat. 

A 29. és 30. táblázatokat a Hivatal által megadott lista alapján kiegészítettük. 
 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, így 

ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 
A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala tájékoztatást ad arról, hogy a kijelölt 

vizsgálati terület 18 települése közigazgatási területén összesen 88 HM vagyonkezelésű 

ingatlan található. Ezek az 1993/XLVIII. (bányatörvény) 49.§ 16. pontja értelmében kivett 

területnek minősülnek, ezért területüket a további koncessziós tevékenység folytatásából 

kizárja. A Hivatal levelében ismerteti az érintett ingatlanok helyrajzi számait. A levél az 

MBFH irattárában tekinthető meg. 

 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

 

 

7. Településrendezés 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értékelést, a 

témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 
A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

Adony Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy minden tevékenységet követően az ere-

deti állapotot vissza kell állítani. 

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy Áporka Község Önkormány-

zata Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 29.) önkor-

mányzati rendelete (HÉSZ) számos helyen szabályozza a bányászati tevékenység végzésé-

nek hatáskörét. 

— Az általános mezőgazdasági terület – szántó vonatkozásában a HÉSZ 53. § (3) c) pontja 

kimondja, hogy általános mezőgazdasági területen új külszíni bánya nem létesíthető. 

Ugyanebben a vonatkozásban a HÉSZ 54. § (5) bekezdés akként rendelkezik, hogy az 

’Má1’ övezetben új külszíni bánya nem nyitható, valamint kutatófúrások sem végezhetők. 

A ’Má1’ övezet meghatározása a mellékletekben található. 
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— A HÉSZ 64. §-a a következő szabályozást tartalmazza Különleges beépítésre nem szánt te-

rület – bányaterület címmel: 

— Különleges beépítésre nem szánt terület – bányaterület a Szabályozási terven „Kk-b” 

jellel szabályozott övezet, mely kizárólag az ásványvagyon kitermeléséhez szükséges 

építmények, valamint a termelő tevékenységet kiszolgáló gazdasági, igazgatási és szo-

ciális építmények elhelyezésére szolgál. 

— A „Kk-b” jelű övezetben az építmény-elhelyezés feltételeit a (2)–(4) bekezdések is-

mertetik. Az (5) bekezdés értelmében a területen bányászati tevékenység csak abban az 

esetben folytatható, ha a bányászati tevékenység felhagyását követően a terület bánya-

tóként való hasznosítása rekultivációs tervben rögzített. 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a helyi építési szabályzat 

korlátozó rendelkezéseit a 16/2005. (IX. 03.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megállapítja, hogy Dunavarsányon 

nincs kijelölt vizsgálati terület. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a 47. § tartalmazza a bányászati előírásokra vonatkozó 

előírásokat, miszerint bányászati tevékenység kizárólag a szabályozási terven lehatárolt 

„Kb” jelű, különleges bányaterületen folytatható. 

— Megállapítja, hogy a vizsgálati terület Majosházát sem érinti. Tájékoztat arról, hogy 

Majosháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2008. (III. 04.) számú 

rendelete Majosháza Építési Szabályzatáról rendelkezik a védelemre javasolt építészeti és 

táji értékek és régészeti lelőhelyek helyrajzi szám szerinti jegyzékéről. Levelében fel-

sorolja a rendelet szerint védett épített örökségi elemeket, régészeti értékeket, valamint 

pontosan nem lokalizálható, védett területeket. 

— Majosháza építési szabályzata 18. § (8) bekezdése szerint a bányaterület a szabályozási 

terven „Kb” jellel szabályozott területfelhasználási egység, amely kizárólag az ásvány-

vagyon (kavics, homok) kitermeléséhez szükséges építmények, berendezések, valamint a 

termelést kiszolgáló gazdasági, igazgatási és szociális épületek elhelyezésére szolgál. A 

(11) bekezdés szerint a bányászati tevékenység ütemezése külön önkormányzati rendelettel 

szabályozott, a (13) bekezdés értelmében pedig további bányanyitás a település teljes 

közigazgatási területén nem engedélyezhető. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kitermelési, kutatási szándék esetén ismételt 

megkeresést kér. 

Gárdony Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy bányászati tevékenységgel össze-

függő építmények a „Kb” jelű, különleges bányaterület övezetben helyezhetők el. 

— A tervezett beruházás helykijelölésénél figyelembe kell venni a város idegenforgalmi, 

turisztikai szerepét. Helykijelölés esetén Gárdony Város Önkormányzatával egyeztetni 

szükséges és a Helyi Építési Szabályzatot módosítani kell. 

Kulcs Község Jegyzője leveléhez mellékelte Kulcs község településrendezési terv módosí-

tásának jóváhagyott anyagát. (A levél és melléklete az MBFH Irattárában tekinthető meg.) 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantos vonatkozásában felhívja a figyelmet arra, 

hogy 

— Az érintett ingatlanok tulajdonosait a munkálatok engedélyese köteles időben értesíteni 

az ingatlanukat érintő tevékenységről, az ingatlanok kutatási céllal történő igénybevé-

teléről. Az igénybevétel felek által tett feltételeit írott formában, megállapodásban kell 

rögzíteni. 

— A kutatást végző az általa okozott károkat a vonatkozó jogszabályok szerint köteles 

megtéríteni. 

— A kutatás befejezését követően a kutatással érintett területet az eredeti állapotára vissza 

kell állítani, a tulajdonosokkal egyeztetve, ellenőrizve. 
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— A kutatás megkezdése előtt az érintett tulajdonosokat tájékoztatni szükséges arról, hogy 

várhatóan a beruházás megvalósulása esetén milyen nagyságú kár és milyen módon 

érheti őket és arról is, hogy a kártérítés módja miként várható. 

— Kiemelt figyelemmel kell eljárni a légvezetékek, halászati területek valamint a földalatti 

infrastruktúra közelében végzett munkálatok során. 

— A belterülettel szomszédos ingatlanokon a lakosság legkisebb mértékű zavarásával kell 

lefolytatni a munkát. 

— A község belterületén a robbantásos és vibrációs kutatáshoz nem járul hozzá. A kutatás 

során szilárd burkolatú út felbontására nem kerülhet sor. 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy Száz-

halombatta város területét érintő bármely bányászati kutatási tevékenység megkezdését 

előkészítő dokumentáció készítése során a Százhalombattai Polgármesteri Hivatallal 

előzetesen egyeztetni szükséges. 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, tekintettel arra, hogy a 

tanulmány nem határozza meg az igénybevétellel érintett, konkrét területeket és az igény-

bevétel módját sem, érintettsége esetén majd a tevékenység megkezdéséhez szükséges ha-

tósági eljárások során kívánja előírásait, kikötéseit, feltételeit a jogszabályok adta keretek 

között megfogalmazni. 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy szükség lehet 

a tervezett terület lőszermentesítéséhez tűzszerészek igénybevételével. 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy Taksony Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

többször módosított 4/2005. (II. 16.) rendeletének értelmében: 

34. § (1) A külszíni bányaterület övezetbe a Szabályozási terven „Kk-B” jellel jelölt terüle-

tek tartoznak. 

(2) Ásványi nyersanyag kitermelése, bányanyitás, bányászati építmények, létesítmények 

elhelyezése kizárólag bányakapitánysági határozattal megállapított bányatelek határon 

belül, a Szabályozási terven bányaterületként lehatárolt területeken, jóváhagyott mű-

szaki üzemi terv alapján végezhető. 

(3) Bányatelekkel lefedett, a Szabályozási terven más terület-felhasználási területeken 

(nem bányaterületen) bányanyitás, ásványi nyersanyag kitermelése kizárólag a rendezé-

si terv módosítását követően kezdhető meg. 

(4) Új bányanyitás kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmezőnek a közi-

gazgatási területen már működő bányájában a teljes ásványi vagyon kitermelésre került 

és a már felhagyott bányája szakszerű rekultiválása megtörtént. 

(5) A bányatelekkel lefedett erdőterületeken bányászati tevékenység, bányaművelés nem 

folytatható. 

— Tájékoztat arról, hogy a Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének a 

helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 02.) számú önkor-

mányzati rendelet 17. §-a meghatározza a külszíni bányaterületek környezet- és természet-

védelmi szabályozását. 

 

Számos település arról nyilatkozott, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem ütközik a 

helyi építési szabályzattal: 

 

Aba Város Jegyzője, 

Adony Város Jegyzője, 

az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Sárszentágota vonatkozásában, 

Apaj–Áporka Közös Önkormányzati Hivatal Apaj vonatkozásában, 

Baracska Község Jegyzője, 
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a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Besnyő és Beloiannisz vonatkozásában, 

a Dömsödi Polgármesteri Hivatal, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, 

Ercsi Polgármesteri Hivatal, 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Gárdony Város Jegyzője, 

Iváncsa Község Jegyzője, 

Káloz Község Jegyzője Káloz és Soponya vonatkozásában, 

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal, 

Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal, 

Kisláng és Mátyásdomb községi Önkormányzatok Jegyzője Kisláng vonatkozásában, 

Martonvásár Város Jegyzője, 

a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, 

a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantos vonatkozásában, 

Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője, 

a Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal Pázmánd és Vereb vonatkozásában, 

Perkáta Nagyközség Jegyzője, 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője, 

Rácalmás Város Jegyzője, 

Ráckeresztúr Község Jegyzője, 

Ráckeve Város Jegyzője, 

Sárkeresztúr Önkormányzatának Jegyzője, 

Sárosd Nagyközség Jegyzője, 

Seregélyes Nagyközség Jegyzője, 

a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Zichyújfalu vonatkozásában, 

Szabadegyháza Község Jegyzője, 

Szalkszentmárton Község Jegyzője, 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Iroda, 

a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád és Lórév vonatkozásában, 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal, 

a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Tác és Csősz vonatkozásában, 

a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

Tass Községi Polgármesteri Hivatal, 

a Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Kajászói Kirendeltsége és 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadója 

 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője arról tájékoztat, hogy a HÉSZ nem tartalmaz 

előírást a tervezett tevékenységgel kapcsolatban. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Aba Város Jegyzője 

Adony Város Jegyzője 

Alapi Közös Önkormányzati Hivatala 

Apaj–Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 
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Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Baracska Község Jegyzője 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Ercsi Polgármesteri Hivatal 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Gárdony Város Jegyzője 

Iváncsa Község Jegyzője 

Káloz Község Jegyzője 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 

Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal 

Kisláng és Mátyásdomb községi Önkormányzatok Jegyzője 

Kulcs Község Jegyzője 

Martonvásár Város Jegyzője 

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője 

Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal 

Perkáta Nagyközség Jegyzője 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője 

Ráckeresztúr Község Jegyzője 

Ráckeve Város Jegyzője 

Sárkeresztúr Önkormányzatának Jegyzője 

Sárosd Nagyközség Jegyzője 

Seregélyes Nagyközség Jegyzője 

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Szabadegyháza Község Jegyzője 

Szalkszentmárton Község Jegyzője 

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Iroda 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Tass Községi Polgármesteri Hivatal 

Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Kajászói Kirendeltség 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadó 
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8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és vasúthálózatának 

főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 
A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal tájékoztat arról, hogy 

a vizsgálati terület a 40/a sorszámú Budapest (Déli pu.) – Pusztaszabolcs országos törzs-

hálózati vasúti pályát érinti. A tervezett terület további regionális vasúti pályát és egyéb 

vasúti pályát nem érint. 

— Az érintett vasúti pálya állaga korának megfelelő állapotban van. A meglévő vonal felújí-

tása, fejlesztése előkészítés alatt van, mely szerint a tengelyterhelés 225 kN-ra emelésével 

Érd–Pusztaszabolcs között a meglévő pálya átépítése után 160 km/h sebességre fog emel-

kedni. A teljes szakaszon UIC 60 rendszerű, hézagnélküli, rugalmas sínleerősítésű, vasbe-

tonaljas, zúzottkő ágyazatú felépítmény készül. Százhalombatta és Ercsi között új nyom-

vonalat építenek, ami elkerüli a településeket. A megmaradó nyomvonal biztosítja az 

elővárosi forgalmat és az ipari területek kiszolgálását. A kölcsönös átjárhatóság érdekében 

a Budapest Déli pályaudvar – Pusztaszabolcs vonalon ETCS vonatbefolyásoló rendszer 

telepítése az ETCS2 szint, valamint a GSMR és az ETCS2-höz szükséges kiegészítések 

tervezése történik. Az állomások, utasforgalmi terek átépítésre kerülnek. A korszerűsítésre, 

átépítésre vonatkozó engedélykérelem a Hivatalhoz még nem került benyújtásra. 

— A Hivatal a következő, a vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemel-

tetési feladatainak ellátására vonatkozó követelményeket emeli ki: 

— Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (OTÉK) 26. § (2) bekezdés 8) és 9) pontja alapján vasutak elhelyezése 

céljára kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén legalább 10 m 

szélességű építési területet kell biztosítani. 

— Az OTÉK 36. § 8) pontja szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától 

számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi léte-

sítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 

helyezhető el. 

— az OTÉK 36. § 8) pontjában hivatkozott jogszabály az országos közforgalmú és saját 

használatú vasutak pályája tartozékai, valamint üzemi létesítményei vonatkozásában a 

hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) 

GKM rendelet 4. számú melléklete (az Országos Vasúti Szabályzat I. kötete [OVSZ I.]), 

— Vasúti pálya keresztezése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában fog-

laltak alapján lehetséges. 

— Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor 

vagy védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben 

meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását; a hozzá-

járulás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

— Vasútfejlesztési kérdésekben — az érintett vasútvonalakat illetően — a MÁV Zrt. Fej-

lesztési és Beruházási Főigazgatóság Hálózatfejlesztés az illetékes. 

— A területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a biztonságos hajó-

forgalom lebonyolításával kapcsolatos követelmények vonatkozásában megállapítja, hogy 

a tanulmánnyal kapcsolatban hajózási, vízi közlekedési szempontból észrevétel nem merült 

fel. A kikötők rendeltetés szerinti meghatározásánál a Hivatal által észrevételezett hibát a 

tanulmányban javítottuk. 
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala felhívja a figyelmet arra, hogy a vizs-

gálati terület a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiköz-

lekedés biztonságára vonatkozó követelményeket érinti, ezért a kérelem teljesítését követke-

ző feltételekhez köti: 

a Hatóság a levelében megadott EOV koordinátákhoz mért, a Börgönd, Alba Airport (IV. 

oszt.) és Pusztaszabolcs DVO/DME repülőterek esetében 5000 m, a Sárszentmihály–

Úrhida, Tököl, Gyúró, Kiskunlacháza és Dunaújváros IV. osztályú repülőterek esetében 

pedig 3000 m sugarú körön belüli kutatásokat az illetékes Bányakapitányságon keresztül a 

Légügyi Hivatalnál külön engedélyeztetni kell. 

 

A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége tájékoztat arról, hogy 

a tervezett koncessziós terület érinti Bács–Kiskun megye közúthálózatát is. Ezen a terület-

részen a következő közutak helyezkednek el: 

— 51. sz. Budapest–Baja–Hercegszántó másodrendű főút, 

— 5205. j. Örkény–Tass összekötő út, 

— 5213. j. Szabadszállás–Szalkszentmárton összekötő út, 

— 51114. j. Dömsöd–Dunavecse bekötő út, 

— 51341. j. Tass hajóállomáshoz vezető út, 

— 51342. j. Dunaújváros révhez vezető út, 

— 52121. j. tassi bekötő út, 

— 52122. j. szalkszentmártoni bekötő út. 

(Az utak jellemzőit a leveléhez mellékelt táblázat tartalmazza.) 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1), 

39. § (1) és a 42/A. § (1) bekezdései sorolják fel azokat a tevékenységeket, melyekhez köz-

útkezelői hozzájárulás, jóváhagyás szükséges. 

— Üzemeltetés, fenntartás szempontjából az esetleges nagy tömegű szállításokból eredő út-

igénybevétel miatt bekövetkezett útleromlással arányos helyreállítási kötelezettséggel kell 

számolni előzetes felmérés alapján. Jelentősebb szállítási útvonalak kijelölése esetén a köz-

lekedésbiztonsági, forgalmi rendi feltételek ügyében a közútkezelővel egyeztetni szük-

séges. 

— Indokoltnak tartja egyeztető tárgyalás összehívását a kutató tevékenység megkezdése előtt, 

melyre meghívandók az érintett útkezelők; az országos közutak tekintetében a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Bács–Kiskun megyei Igazgatósága, az önkormányzati utak tekin-

tetében pedig az érintett települések önkormányzata. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya felhívja a 

figyelmet arra, hogy a kutatások és az esetleges bányászati tevékenység a környező utak 

nyomvonalát, valamint azok állékonyságát nem érintheti, a közlekedés biztonságát nem 

veszélyeztetheti. 

— A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 36. § (1) alapján, a közút terü-

letén, az alatt vagy felett létesítmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása 

szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. 

— A Kkt. 42/A. § (1) a) szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a 

közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz 

méteren belül egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez. A (2) alapján, ha a közút keze-

lője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a hozzájárulás 

iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérel-

mező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz 

fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút 

kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály tájékoztat 

arról, hogy tekintettel a véleményezés és adatszolgáltatás jogszabályban megállapított 

körére, véleménye kialakításához szükségesnek tartja a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

állásfoglalásának ismeretét is. 

— Az építésre, szállításra igénybe venni kívánt útvonal használatához az érintett közútke-

zelőktől a hozzájárulást meg kell kérni. A közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell 

tartani. (A területtől az első országos közúti csatlakozásig a közútkezelői hozzájárulást az 

útvonalra a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től is meg kell kérni.) 

— A szállítási volumen függvényben, a későbbi viták elkerülése végett célszerű a közútkeze-

lőkkel együtt állapotfelvételt kell készíteni az igénybe venni kívánt utakról és szükség sze-

rint a szomszédos ingatlanokról is. 

— Amennyiben a koncessziós tevékenység végzéséből kifolyólag károsodik az úthálózat bár-

mely eleme, úgy azt a közútkezelővel egyeztetett módon helyre kell állítani. 

— A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § értelmében „külterületen a közút 

tengelyétől számított 50 m-en belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és 

egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges”. 

Erre való tekintettel valamennyi érintett köz- és magánútkezelő hozzájárulását a bányászati 

tevékenység megkezdése előtt be kell szerezni. Ha a közút kezelője a hozzájárulását meg-

tagadja, vagy a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem 

nyilatkozik, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat. 

— A vizsgálati terület közúthálózatról történő megközelítése csak meglévő úthálózatok 

igénybevételével történhet, új útcsatlakozás csak az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése útügyi 

műszaki előírás ás az útcsatlakozások kialakítására vonatkozó ÚT 2-1.115 útügyi műszaki 

előírás figyelembe vételével létesíthető, az érintett közútkezelő hozzájárulásával. 

— A vizsgálati területen a szilárd burkolatú közúthálózatra sárfelhordás nem történhet, a csat-

lakozó földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a földútról a járművek a szilárd 

burkolatú közútra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot hordjanak fel. 

— A kutatási terület térségében elhelyezkedő ingatlanok, illetve mezőgazdasági földterületek 

megközelítését a kutatási tevékenység nem akadályozhatja, azt továbbra is biztosítani kell. 

— Amennyiben a kutatással, vagy a későbbiekben a kitermeléssel összefüggésben meglévő út 

megszüntetése, új út kijelölése vagy meglévő út kiépítése válik szükségessé, az csak az 

illetékes közlekedési hatóság engedélye alapján történhet. 

— A kutatás, illetve a kitermelés engedélyezési eljárásaiban a közútkezelő, illetve a közleke-

dési hatóság a megközelítési/szállítási útvonal megfelelőségét részletesen vizsgálja és — 

amennyiben a szállítási forgalom nagysága vagy a közlekedési biztonsági szempontok 

szükségessé teszik — az engedély kiadását a szállító útvonal fejlesztéséhez köti. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság megállapítja, hogy a vizsgálati 

területen tervezett koncessziós tevékenység érinteni fogja a kezelésében lévő utak több 

szakaszát. 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

— tájékoztat arról, hogy a vizsgálati területen figyelembe veendő közúthálózati fejlesztéseket 

az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, az országos 

gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú tervét és hosszú távú fejlesztési programját 

tartalmazó 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározat, az 1004/2007. (I. 30.) kormányhatáro-

zattal elfogadott, 2007–2013 között megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek 

indikatív listája (KÖZOP), valamint a Közép-magyarországi régió ROP programja és a 

Budapesti Agglomeráció Településrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
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tartalmazza. Emellett még a tárgyra vonatkoznak a megyei területfejlesztési tervek, illetve 

jelenleg készült el és várhatóan a közeljövőben kerül jóváhagyásra a Nemzeti Közlekedési 

Stratégia (NKS), mely szintén tartalmaz közúthálózat-fejlesztési elemeket. 

— A közúthálózat-fejlesztési elképzelések időbeni és térbeli ütemezése is változhat. Így a 

bányatelkek kijelölésénél, illetve a koncessziós jogok értékesítésénél — tekintettel a jogok 

időbeliségére is — a közúthálózat fejlesztési igények messzemenő szem előtt tartása miatt 

a pontos nyomvonalak és a későbbi aktuális közútkezelői hozzájárulások ügyében minden 

esetben fel kell venni a kapcsolatot az állami közútkezelői szervezetekkel, illetve a Köz-

ponttal. 

 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 

közigazgatási területén lévő közúthálózat további terhelést nem bír el, az utak jelenleg is 

leromlott állapotúak, a 7,5 tonnát meghaladó súlyú járművekre korlátozó rendelet van 

érvényben. 

 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt vett az 

érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványvagyon-gazdálkodással 

illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást a tanulmány 1.6. és 

3.3. alfejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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Függelék 

1. függelék. A HAAS et al. 2010: Magyarország pre-kainozoos térképének tektonikai 

jelkulcsa 

 

 

2. függelék. Rövidítések 

BHE: Bore Hole Exchanger 

CH: szénhidrogén 

CO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-

növekedéssel egyenértékű hatást kiváltó CO2 mennyisége 

CORINE: Coordination of Information on the Environment (Corine Land cover: európai 

egységes felszínborítás) 

DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 

dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 

dZ: (föld)mágneses mérés, függőleges komponens (geofizika) 

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 

épületsérülések 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 (10
18

 J) 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

HPHT: nagy nyomású és nagy hőmérsékletű 
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MÁFGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

GJ: Gigajoule (10
9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m
3
/m

3
) 

GW: Gigawatt (10
9
 W) 

HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 

HMV: használati melegvíz 

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 

ma: méretarány 

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 (10
6
 W) 

NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 

NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű 

típus 

PJ: petajoule (10
15

 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 (10
12

 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-pannóniai 

Pa1: Alsó-pannóniai 

Pa: Pannóniai 

Ms: Szarmata 

Mb: Badeni 

Mk: Kárpáti 

Mo: Ottnangi 
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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: Ordovícium 

Cm: Kambrium 

Pz: Paleozoikum 

OPz: Ópaleozoikum. 

 

 

3. függelék. A vizsgálati terület helyi védelem alatt álló természeti értékei 

 

Név 
Törzs-könyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Kiter-

jedése 
(ha) 

Ebből 

foko-

zottan 
védett 

(ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Líviai (Cikolai)-

halastavak 
6/16/TT/77 Fejér Adony TT 160,06 0 1977 

Vadkörtefa 12/102/TE/90 Pest Délegyháza TE 0 0 1999 

Dömsödi-holtág 12/67/TT/81 Pest Dömsöd TT 9,35 0 1981 

Tatárhegy 12/87/TT/90 Pest Dömsöd TT 12,61 0 1990 

Tölgyfák 12/35/TT/77 Pest Dömsöd TT 0 0 1977 

Baracsi úti 

arborétum 
6/46/TT/04 Fejér Dunaújváros TT 1,57 0 2004 

Bartók téri 

kocsányos tölgyek 

(2 pld.) 

6/53/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi 100 

éves kocsányos 

tölgyek (3 pld.) 

6/61/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi amúri 

parásfák (2 pld.) 
6/55/TE/04 Fejé Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi-

fehéreperfa 
6/59/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi 

gyurgyalag-

fészkelőtelep 

6/47/TT/04 Fejér Dunaújváros TT 8,33 0 2004 
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Dunaújvárosi-

hársfák (szelestei 

ezüsthárs, kislevelű 

hárs) 

6/58/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Kőműves utcai 

kocsányos tölgyek 
6/51/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi-

mezeiszilfák (2 pld.) 
6/56/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi-

mocsárciprusok (5 

pld.) 

6/60/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi-

vadkörte 
6/57/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Gorkij-udvar fái 

(platán, hárs, nyár, 

ostorfa) 

6/48/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Dunaújvárosi-

magaskőris 
6/49/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Május 1. utcai 

juharok (6 pld. 

Schwedler vérjuhar, 

2 pld. mezei juhar) 

6/52/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Petőfi liget 

kocsányos tölgyei 
6/50/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Vasmű úti fák, 

fasorok 

(páfrányfenyő, 

platán fasor (39 

pld.), pirosvirágú 

galagonya, 

kaukázusi 

szárnyasdió, krími 

hárs, magnólialevelű 

magyal) 

6/54/TE/04 Fejér Dunaújváros TE 0 0 2004 

Domariba-sziget 12/121/TT/98 Pest Dunavarsány TT 169,3 0 1998 

Dunavarsányi erdő 12/386/TT/11 Pest Dunavarsány TT 0,17 0 2011 

Dunavarsányi-

feketefenyők 
12/148/TE/98 Pest Dunavarsány TE 0 0 1998 

Dunavarsányi vizes 

élőhely 
12/149/TT/98 Pest Dunavarsány TT 24,38 0 1998 

Berza kert 12/21/TT/74 Pest Érd TT 0,1 0 1974 

Czabai kert 12/34/TT/77 Pest Érd TT 0,6 0 1977 

Érdi Fundoklia-

völgy 
12/150/TT/99 Pest Érd TT 24,01 0 1999 

Érdi kaptárkövek 12/60/TT/81 Pest Érd TT 0 0 1981 

Idős tölgy 12/63/TT/81 Pest Érd TE 0 0 1981 

Vörösmarty-

emlékmúzeum és 

park 

6/20/TT/80 Fejér Kápolnásnyék TT 2,41 0 1980 
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Szlatina és környéke 12/108/TT/95 Pest Lórév TT 191,02 0 1995 

Majosházai eperfa és 

Tanúfa 
12/200/TE/04 Pest Majosháza TE 0 0 2004 

Majosházai Hősök 

parkja 
12/201/TT/04 Pest Majosháza TT 0 0 2004 

Gyálai parkerdő és a 

Halastó 
12/48/TT/78 Pest Makád TT 425,63 0 1978 

Kengyelesi nádas 12/66/TT/81 Pest Makád TT 98,17 0 1981 

Pázmándi 

Kvarcitsziklák 
6/17/TT/78 Fejér Pázmánd TT 13 0 1978 

Pázmándi-Stáció 6/72/TT/08 Fejér Pázmánd TT 10,49 0 2009 

Rácalmási Duna-ág 6/62/TT/05 Fejér Rácalmás TT 138,48 0 2005 

Rácalmási 

Jankovich-kúria 
6/63/TT/05 Fejér Rácalmás TT 4,82 0 2005 

Római katolikus 

temető 
12/315/TT/09 Pest Ráckeve TT 2,18 0 2009 

Senki-sziget 12/314/TT/07 Pest Ráckeve TT 0,66 0 2007 

Sárosdi-Kápolnakert 6/70/TT/08 Fejér Sárosd TT 0,75 0 2008 

Sárosdi-Karifa 6/69/TE/08 Fejér Sárosd TE 0 0 2008 

Sárosdi-tölgyfa 6/71/TE/08 Fejér Sárosd TE 0 0 2008 

Csala-pusztai tájképi 

kert 
6/21/TT/83 Fejér Székesfehérvár TT 18,66 0 1992 

Sós-tó 6/40/TT/99 Fejér Székesfehérvár TT 91,72 0 1999 

Székesfehérvári 

aplitbánya geológiai 

rétegsora 

6/41/TE/00 Fejér Székesfehérvár TE 4,68 0 2000 

Czuczor-sziget 12/73/TT/85 Pest Szigetszentmiklós TT 14,26 0 1985 

Ártéri erdő 12/29/TT/77 Pest Szigetújfalu TT 88,5 0 1977 

Taksonyi-erdők 12/333/TT/08 Pest Taksony TT 785,95 0 2008 

Vereb, Cseresznye 

fasor 
6/73/TE/10 Fejér Vereb TE 0 0 2010 

Vereb, Gesztenye 

fasor 
6/75/TE/10 Fejér Vereb TE 0 0 2010 

Vereb, Madár 

cseresznyés út 
6/74/TT/10 Fejér Vereb TT 0 0 2010 
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4. függelék. A vizsgálati területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda 
Kutatási terület, adattári 
szám, tartalom, adat 

elérhetőség 

A–9/G MOL (OKGT) 1989 nyilvános    

DU–11 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

DU–14 MOL Rt. 1994 nyilvános     

DU–15 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–16 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–17 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–18 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–19 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–20 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–21 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–5 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–6 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–7 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–8 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DU–9 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
DUNA–8/96 MOL Rt. 1996      

DUNA–9/96 MOL Rt. 1996      

GO–1/78 MOL (OKGT) 1978      

GO–18/80 MOL (OKGT) 1980      

GO–6/78 MOL (OKGT) 1978      

GO–7/79 MOL (OKGT) 1979     

IS–4 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
IS–5 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
IV–1 MOL Rt. 1996 nyilvános    

KI–46/1 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–46/2 MOL (OKGT) 1990 nyilvános     

KI–46 MOL (OKGT) 1989 nyilvános     

KI–48 MOL (OKGT) 1991 nyilvános     

KI–54 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–55 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–56 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–57 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–59 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   

AD.2379 (digitális 

terepi adat), MBFH 

szolgáltatott 

KI–60 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–61 MOL (OKGT) 1990 nyilvános    

KI–71 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
KI–73 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
KI–74 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–78 MOL Rt. 1998 nyilvános   

T.20593, MBFH 

szolgáltatott 

KI–79 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

KI–80 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

KI–83 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–84 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–85 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–86 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

LA–38 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
MOR–1 MOL Rt. 1996 nyilvános   MBFH szolgáltatott 
VE–1 MOL Rt. 1996 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–10 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–11 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–12 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–13 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–14 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–15 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–16 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–17 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–18 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–19 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–2 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20597 

VE–20 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–21 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–22 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–23 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–24 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 
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Szelvény Megrendelő Dátum Minősítés* Adatgazda 

Kutatási terület, adattári 

szám, tartalom, adat 

elérhetőség 

VE–25 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–26 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–27 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–28 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–29 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–3 MOL Rt. 1998 nyilvános   

T.20597, MBFH 

szolgáltatott 

VE–30 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–31 MOL Rt. 2000 nyilvános   
T.20536, MBFH 
szolgáltatott 

VE–32 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–33 MOL Rt. 2000 nyilvános   
T.20536, MBFH 
szolgáltatott 

VE–34 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–35 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–36 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–37 MOL Rt. 2000 nyilvános   

T.20536, MBFH 

szolgáltatott 

VE–4 MOL Rt. 1998 nyilvános   

T.20597 AD.2379 

(digitális terepi adat), 
MBFH szolgáltatott 

VE–5 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

VE–5/A MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

VE–6 MOL Rt. 1998 nyilvános   
T.20597, MBFH 
szolgáltatott 

VE–7 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–8 MOL Rt. 1999 nyilvános    

VE–9 MOL Rt. 1999 nyilvános    

XDK–3/91 MOL (OKGT) 1991    MBFH szolgáltatott 

XGO–13/79 MOL (OKGT) 1979     

XGO–21/81 MOL (OKGT) 1981     

XGO–24/82 MOL (OKGT) 1982     

XGO–25/83 MOL (OKGT) 1983     

XMK–3/85 MOL (OKGT) 1985     
 

   *: Minősítés: nyilvános: korlátozás nélkül hozzáférhető, részben üzleti titok: korlátozott hozzáférés  

a szelvény bányaterületet érintő szakaszához, üzleti titok: korlátozott hozzáférés 

 

5. függelék. Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 

1. Szénhidrogén-kutatás, Geotermia 

Ercsi. Kiemelten fontos szénhidrogén-kutatási vonatkozású dokumentumok a Magyar Állami Földtani, 

Geofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA, Budapest) 
 

Típus: ”A”: adat, mérési eredmény; ”E”: értékelés, értelmezés, jelentés; ”T”: terv; ”P”: termelési adat, készlet, 

ásványvagyon; ”S”: regionális, értékelés, tanulmány 

Adattári jel: T. 21851 

 

Boncz L., Balázs E.-né, Eszes I.-né, Lux M., Krusóczki T. Gy., Pusztai J., Szászfai J., Tomcsányi T., Gyergyói 

L., Mészáros V. C., Zsuppán Gy., Milankovich A., Kormos L., Szalainé Bánlaki E., Vida E. 2013: 

Zárójelentés a 124. Ercsi területen végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről. — MOL Nyrt. T. 22984. ” 

E” 

Kőrös M., Nagy I., Véges I., Karmacsi B. 2009: 2D seismic data processing report. Area: Dunavarsány for MOL 

(+ 1 CD, geofizika). — GES Kft. T. 21851. ”A” 

Bonyár A. 2002: Kutatási zárójelentés Ercsi-Ráckeve 3D területen végzett szeizmikus mérésekről 2002. március 

16-május 11. közötti időszakban. — Geofizikai Szolgáltató Kft. T. 20870. ”A” 
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Sőreg V., Balázs E.-né, Eszes I.-né, Gelencsér I., Mitnyik Z., Pusztai J., Tóthné Medvei Z., Vargáné Fekete E. 

2002: Zárójelentés a 62/A. Sárbogárd, 62/B. Mezőfalva, és 63. Csepel-Dél kutatási területen végzett 

szénhidrogén-kutatási tevékenységről +Határozat. — MOL Rt. T. 20620. ”E” 

Molnár J., Mitnyik Z., Dávid Gy., Móriné Németh I., Czuczi G. 1998: 62/A. sz. Sárbogárd, 62/B. sz. Mezőfalva 

és 63. sz. Csepel-Dél terület kutatási zárójelentése (szénhidrogén, Ráckeve). — MOL Rt. T. 20110. ”E” 

 

Ercsi Fontos szénhidrogén-kutatási vonatkozású dokumentumok 
 

Szilágyi I. 2002: 2004. évi egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. (IV. Paleogén: 124. Ercsi, 138. 

Monor; V. Kelet-Mecsek-Cegléd: 104. Cegléd, 119. Kalocsa; VI. Villány-Dél-Alföld: 102. Kiskunmajsa-

Pálmonostora, 106. Szegedi-medence, szénhidrogén, geofizika, környezetvédelem). — MOL Rt. T. 21565. 

”T” 

Véges I., Kőrös M., Németh L., Karmacsi B. 2002: Szeizmikus feldolgozási jelentés Ercsi-Ráckeve 3D. — GES 

Kft. T. 20871. ”A” 

2001: Szeizmikus feldolgozási jelentés a Baracska-1 VSP (geofizika). — GES Kft. T. 20680. ”A” 

Boncz L., Mitnyik Z., Balázs E.-né, Tóth L.-né, Tóthné Medvei Zs., Bartha A., Nunkovics L.-né 2001: 

Zárójelentés a 86. Martonvásár kutatási területen végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről (Baracska, 

Bar.1. sz. fúrás). — MOL Rt. T. 20504. ”E” 

Szilágyi I. 2001: 2002. évi egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. (IV. Paleogén: 124. Ercsi, 103. 

Gödöllő; V. Kelet-Mecsek-Cegléd: 104. Cegléd, 85. Sárköz, 115. Sió, 105. Kiskőrös-Dél, 119. Kalocsa; VI. 

Villány-Dél-Alföld: 91. Rém-Bácsalmás, 106. Szegedi-medence; VII. Békés-Derecske: 100. Darvas-Komádi, 

szénhidrogén, geofizika, környezetvédelem). — MOL Rt. T. 21563. ”T” 

Szilágyi I. 2001: 2001. évi Egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. (Kutatási tervterület: 86. 

Martonvásár, 88. Döbrönte, szénhidrogén, 2D, geofizika). — MOL Rt. T. 22163. ”T” 

Szilágyi I. 2001: 2001. évi Egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. (Kutatási tervterület: 86. 

Martonvásár, 88. Döbrönte, szénhidrogén, 2D, geofizika). — MOL Rt. T. 22163. ”T” 

Boncz L., Szilágyi I. 2000: Ercsi - MOL Rt. kőolaj- és földgázkutatási engedély kérelem. — MOL Rt. 2672. ”T” 

Tiszinger I., Csondor É., Plesovszkiné Tuli A. 2000: Zárójelentés a Martonvásár 2D kutatási területen végzett 

szeizmikus mérésekről (geofizika). — GES Kft. T. 20516. ”A” 

Horváth J., Kloska K. 1999: Zárójelentés a Martonvásár kutatási területen 1999-ben végzett részletező mágneses 

mérésekről (geofizika). — GES Kft., MOL Rt. T. 20387. ”A” 

Járó S. T., Markos T., Martinecz D., Várnai Gy., Karmacsi B. 1999: Szeizmikus feldolgozási jelentés 

Martonvásár kutatási terület feldolgozása (geofizika). — GES Kft. T. 20541. ”A” 

Tiszinger I., Molnárné Matolcsi E. 1999: Zárójelentés a Középdunai-medence, Csepel-Dél, Martonvásár 2D 

kutatási területen végzett szeizmikus mérésekről (Pázmánd, Százhalombatta, Kunszentmiklós, Sárbogárd 

helységek által határolt kutatási terület, geofizika). — GES Kft. T. 20421. ”A” 

Várnai Gy., Pöstyéni F., Karmacsi B. 1999: Szeizmikus feldolgozási jelentés Martonvásár kutatási terület 

feldolgozása (geofizika). — GES Kft. T. 20536. ”A” 

Bardócz B., Bokor Cs. 1998: Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem Sárbogárd, Mezőfalva, Csepel-Dél 

62/A,B. és 63. számú területre. — MOL Rt. T. 20336. ”T” 

Bella J., Molnárné Matolcsi E. 1998: Zárójelentés a Csepel-Délegyháza 2D kutatási területen végzett szeizmikus 

mérésekről (geofizika). — GES Kft. T. 20589. ”A” 

Bella J., Molnárné Matolcsi E. 1998: Zárójelentés a Martonvásár 2D kutatási területen végzett szeizmikus 

mérésekről (geofizika). — GES Kft. T. 20583. ”A” 

Kaveczki Zs., Járó S. T., Dörnyei P. 1998: Szeizmikus feldolgozási jelentés Csepel-Délegyháza kutatási 

területről dátumsík 50 m (geofizika). — GES Kft. T. 20593. ”A” 

Orosz J. 1998: Szeizmikus feldolgozási jelentés Martonvásár kutatási területről (geofizika). — GES Kft. T. 

20597. ”A” 

Tormássy I. 1998: MOL Rt. Hazai Kutatási Üzletág 2000 évi Műszaki Üzemi Terve (Közép-Zala, Újfal-

Nagyrécse, Sávoly környéke, Dél-Somogy-Drávamente, Sárköz, Velence, Felgyő-Üllés-Észak Bakony, 

Jánoshalma-Dél, Bócsa-Kelet, Ásotthalom-Észak, Bihar, Bagamér, Paleogén medence, Körösök-mélyzóna 

kutatási projekt-területek). — MOL Rt. T. 20135. ”T” 

Magyari D., Bardócz B. 1997: Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem Martonvásár 86. számú területre. — 

MOL Rt. T. 20335. ”T” 

Tormássy I. 1997 MOL Rt. Hazai Kutatási Üzletág 1999. évi Műszaki Üzemi Terve (Közép-Zala, Nagyrécse-

Belezna, Sávoly környéke, Dél-Somogy-Drávamente, Velence, Felgyő-Üllés-Észak, Jánoshalma-Dél, Bócsa-

Kelet, Ásotthalom-Észak, Sárköz, Battonya-pusztaföldvári gerinc, Bihar, Bagamér, Paleogén medence-DNy, 

Gádoros kutatási projekt-területek). — MOL Rt. T. 20134. ”T” 

Magyari D., Bardócz B. 1996: 62/A, 62/B, 63. számú Sárbogárd, Mezőfalva, Csepel-Dél kutatási terület. 

Helyzetjelentés és kutatási engedély meghosszabbítási kérelem. — MOL Rt. T. 20337. ”T” 
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Fejér A. 1994: Zárójelentés a Velence területen végzett szeizmikus mérésekről (Mór-Sárkeresztúr-Gyúró által 

határolt terület, geofizika). — GES Kft. T. 19804. ”A” 

Tanács J. et al. 1994: A Közép-dunai medence szénhidrogén földtani vizsgálata. A terület rétegtani felépítése, 

kifejlődési egységei, tektonikai viszonyai és szerkezetfejlődése. (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. — MÁFI. T. 16746. ”S” 

Rancz B., Martinecz D., Péterfia P.-né, Tevan K. 1993: Szeizmikus feldolgozási jelentés Kiskunlacháza-Monor 

kutatási területről (geofizika). — GES Kft. T. 20271. ”A” 

Bella J., Matolcsi E. 1992: Zárójelentés a Kiskunlacháza-Monor területen végzett szeizmikus mérésekről 

(geofizika). — GES Kft. T. 19842. ”A” 

Nemesi L., Milánkovich A. 1984: Jelentés a MOL RT megbízásából Sárbogárd-Dunaújváros közötti területen 

1991-ben végzett tellurikus és magnetotellurikus mérésekről (Pusztaszabolcs, Adony, Perkáta, Seregélyes, 

Sárosd, Nagylók, Mezőfalva, Előszállás). — ELGI. AD. 1206. ”A” 

Olajos K. 1981: Befejező jelentés a Gárdony 1 sz. alap és szerkezetkutató fúrásról. — OFKFV. J311. ”A” 

Albu I. 1940: Jelentés az MK-2 alapszelvényen az 1980. évben végzett földkéreg és felsőköpenykutató 

szeizmikus mérésekről. Karád, Nagyberény, Enying, Dinnyés (Gárdony) Balaton vonal É–D (geofizika). — 

ELGI. ”A” 

Szelényi T., Csajághy G. 1938: Magyar földgázok héliumtartalma. (Szénhidrogén előfordulásokkal 

kapcsolatosak: Székesfehérvár, Mihályi, Lispe (Lispeszentadorján), Kaba, Hajdúszoboszló, Orosháza, Békés, 

Mezőhegyes. Ásványvizekben felbuborékoló gázok: Budapest, Székesfehérvár, Moha, Bodajk, Balatonfüred, 

Mezőkövesd). — Magyar Királyi Földtani Intézet. T. 1409/27*. ”S” 

Strausz L. 1938: Jelentés az EUROGASCO számára 1937-ben végzett geológiai felvételekről (Siófok, 

Veszprém, Székesfehérvár, Tapolca). — EUROGASCO, Nagykanizsa. U-122. ”E” 

 

6. függelék. Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 

2. Érzékenység-terhelhetőség 

 

Ercsi fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában, 

érzékenység–terhelhetőség témakörben (MÁFGBA, Budapest) 
 

Típus: ”K”: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; ”V”: víz, vízbázis, vízkutatás; ” TH”: 

területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, kerékpárút, stb.); ”M”: mérnöki 

(pl. MÜT, talajtani szakvélemény); ”E”: egyéb (pl. beszámoló); ”T”: térkép; ”A”: adat  

Adattári jel: T. 16769.  

 

Füsi B., Angyal J., Cserháti S., Deák Zs., Detzky G., Hermann V., Koloszár L., Koppán A., Kovács P., Madarasi 

A. Laczkóné Őri G., Marsi I., Oszvald T., Paszera Gy. et al. 2012: E6a. Felszíni deformációk detektálása, 

térképezése és előrejelzése modern távérzékelési és földi módszerekkel; közreműködés országos, regionális 

és helyi településrendezési tervek földtani veszélyforrás övezeteinek kijelölésében. ELGI-MÁFI-MBFH 

együttműködés (földrengés, alábányászottság, felszínmozgás, Dunaszekcső, Hollóháza, Rácalmás, 

Dunamenti partfalak, geofizika,+1DVD). — ELGI, MÁFI, MBFH, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. T. 

22414. ”K” 

Közép-dunántúli KTVF Székesfehérvár 2009: Mezőfalva 1323/1 hrsz.-ú ing. termálkút töm. vizj. lét. eng.— 

Mező-Sport Kft. 4672. ”K”; ”V” 

Raincsák Gy.-né, Hermann V., Ollrám A., Végh H. 1999: 2.1.3.2 A Budapesti Agglomeráció 

területfejlesztésének mérnök-hidrogeológiai megalapozása. Jelentés az 1999. évben elvégzett feladatokról. 

(Visegrád, Budajenő, Sóskút, Százhalombatta, Dunavarsány, Isaszeg, Gödöllő). — MÁFI. T. 19707. ”K” 

Csirik Gy. 1994: A részben elkészült MO-ás autópálya körzetének építőipari nyersanyagai az 54-2 

(Székesfehérvár), 55-1, 55-2 (Százhalombatta), 56-3 (Cegléd), 64-2, 64-4 (Tatabánya), 65 (Budapest), 66-1, 

66-3 (Jászberény), 74-4 (Komárom), 75-3, 75-4 (Vác) és 76-3 (Gyöngyös) jelű EOV térképlap területén. 

(mészkő, dolomit, gránitmurva, homok, kavics). — MÁFI. T. 16769. ”K” 

Kurucsai A. 1991: Kiskunlacházai részletes fázisú kavicskutatás kutatási terve. — Bányamester Kft. 800, BTH 

2090. ”K” 

sz. n. 1990: Bányatavak Felmérése Kiskunlacháza. 733, BTH 2049. ”K” 

Kilényi É., Zsadányi É. 1990: Magyarország geofizikai felmértsége. (EOTR 55 Százhalombatta). Adatlapok. — 

ELGI (Közreadó: Országos Geofizikai Adattár). AD. 986. ”K” 

Kilényi É., Zsadányi É. 1990: Magyarország geofizikai felmértsége EOTR 55 Százhalombatta M=1:100000. — 

ELGI. T. 15366. ”T” 

Olajos K. 1987: Befejező jelentés a Kápolnásnyék 3 sz. szerkezetkutató fúrásról. — OFKFV. J346. ”K” 
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Horváth V. 1986: Jelentés: Százhalombatta térségének vázlatos vízföldtani viszonyai. (Diósd, Ráckeve, 

Törökbálint, Tököl, Bugyi, Kulcs, Érd, Szigetcsép). Budapest IX, XI, XXI, XXII. ker. — MÁFI. T. 13771. 

”V” 

Olajos K. 1985: Befejező jelentés a Kápolnásnyék-2 sz. szerkezetkutató fúrásról. — OFKFV. J078. ”K” 

Ivancsics J., Kisházi P. 1984: Magyarországi mezometamorf képződmények átfogó litosztratigráfiai elemző 

értékelése c. témához; Gárdony -1. sz. fúrás anyagvizsgálata. (84.jun.). Témaszám:271.001.4. K(Petr.)106. 

”E” 

Gyalog L. 1983: Alapadat gyűjtemény 505-123 Pázmánd 1:10 000-es térképlaphoz (Foltleírások). — MÁFI. T. 

15470. ”K” 

Gyalog L. 1983: Alapadat gyűjtemény 505-141 Velence 1:10 000-es térképlaphoz (Foltleírások). — MÁFI. T. 

15469. ”K” 

Kuti L., Papp L.-né, Kuchen Z., Scharek P., Gecsei É., Kiss K., Urbancsek J., Kőrössy L., Erőss M., János E. 

1983: Az Alföld földtani atlasza. 1. Debrecen– Nyírábrány, 2. Jászberény, 3. Dunaújváros. — MÁFI. T. 

12423. 1-3. ”K” 

Horváth I., Erőss M. 1981: Beszámoló jelentés. A Nagyalföld komplex földtani vizsgálata. c. kutatási szerződés 

1981. évi teljesítéséről. 8. sz. melléklet: Talajmechanikai fúrások az L-34-26 Ráckeve térképlap területén. 9. 

sz. melléklet: Jelentés, az L-34-38 Dunaújváros jelű térképlapon végzett térképezési munkáról. — MÁFI. 

1964, 1965. ”K” 

Lorberer Á. 1981: A Dunántúli Magyar Középhegység karsztvíz-adatainak értékelése és térképi ábrázolása. 

Előzetes jelentés a karsztvízszint-észlelő hálózat eocén-programmal kapcsolatos bővítéséről.(Bp. V. Engels 

tér, IX. Közraktár u., II. Pálvölgy, IX. Kvassay-zsilip, Csákvár, Vértesacsa, Vál, Alcsútdoboz, Diósd, Perbál, 

Solymár, Sóskút, Bicske, Pilisszentlászló, Zámoly, Csabdi, Felcsút, Epöl, Mány, Zsámbék, Seregélyes). — 

VITUKI. T. 17169. ”K”;”V”  

Rónai A., János E., Franyó F., Kuti L. 1981: Beszámoló jelentés a Nagyalföld komplex földtani vizsgálata c. 

állami kutatási szerződés 1981. évi teljesítéséről. (Csanádpalota-Battonya, Gyula, Mórahalom, Nyíregyháza, 

Mátészalka, Budapest, Jászladány, Ráckeve, Dunaújváros, Tótkomlós). Elek Izabella vizsgálati eredményei. 

— MÁFI. _KMO. 00460. ”K”; ”V” 

Rónai A., János E., Franyó F., Kuti L, Scharek P., Tanács J., Horváth I., Erőss M., Deák J., Rischák G. 1981: 

Beszámoló jelentés a Nagyalföld komplex földtani vizsgálata c. állami kutatási szerződés 1981. évi 

teljesítéséről. (Csanádpalota-Battonya, Gyula, Mórahalom, Nyíregyháza, Mátészalka, Budapest, Jászladány, 

Ráckeve, Dunaújváros, Tótkomlós). +Elek Izabella (MÁFI) vizsgálati eredményei. + FTV talajmechanikai 

szakvéleménye. — MÁFI. T. 10570, 1-11. ”K”; ”V” 

Siposs Z., Vörös G., Szebényi L. 1980: Magyarország 500 000-es vízföldtani térképéhez adatgyűjtemény. 

Reprezentatív (rétegvizet feltáró) fúrások a Dunántúl D-i részéről és Dunaújváros környékéről. — MÁFI. 

1176. ”K”; ”V” 

Kenézlői L., Moyzes A., Horváth Zs. Oszvald T. 1979: Rácalmás község belterület és Kulcs község üdülőterület 

M=1:4000 méretarányú mérnökgeológiai térképezése 1979 + Rácalmás-Ófalu szab. terve 1997.-II. Rácalmás, 

Öregfalu helyszíni bejárásról tájékoztató. 2003.-II Adatszolgáltatás Kulcs településrend. tervéhez - 

felszínmozgás veszélyes területek 2004. ??? — FTV, VÁTI Kht. 0629. ”K” 

Kéri J., Kneifel F. 1979: Magyarországi felszínmozgások katasztere. Fejér megye. (Baracska, Bicske). — MÁFI 

TFSZ. 2401. ”K” 

Kéri J., Kneifel F. 1979: Magyarországi felszínmozgások katasztere. Fejér megye. (Dunaújváros). — MÁFI 

TFSZ. 2402. ”K” 

Csalagovits I., Wagner ? 1978: Beszámoló jelentés Magyarország negyedkori képződményeinek kutatásáról, a 

kutatási szerződés 1977-ben végzett munkáról: – Paksi Téglagyár D-i és É-i lösz feltárásának Molluszka 

faunájának összehasonlítása és kiértékelése. – Dunakömlődi fúrás Molluszka faunája és az abból 

megállapítható ökológiai következtetések. – Dunaújváros, vízművel szembeni feltárás Molluszkáinak 

meghatározása. — MÁFI. T.D. 3849. 1. ”K” 

Császár G., Grim G., Gyalog L., Horváth I., Jantsky B., Nagy B., Szebényi L., Balla Z., Majkuth T. 1978: A 

Velencei-hegység - Balatonfő színesérc kutatási programja (Kajászó, Zámoly, Vilonya, Enying, 

Pusztaszabolcs). — MÁFI, MÁELGI. T. 19510. ”K” 

Szebényi L.-né, Balogh J. 1978: A Dunaújvárosi feltárások, illetve fúrások szelvényeinek komplex vizsgálata és 

értékelése. — MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. 656/B. ”K” 

sz. n. 1969: Adony– Kardoskút gázvezeték térképei 17. Olaj és Gázipar OLAJTERV Kardoskút Gáztávvezeték. 

— ÉLTERV. BÁKI 299/3. ”T” 

Rónai A. 1963: L-34-25 Székesfehérvár, L-34-37 Siófok 100 000-es térképek. — MÁFI. T. 1327. ”T” 

Szentes F. 1960: L-34-25 Székesfehérvár jelű 1:100 000 lap földtani térképek és magyarázója. (Jelentés az 1959. 

évről).— MÁFI. T. 748. ”K” 

Rónai A. 1957: Jelentés 1956 nyarán Ócsa-Bugyi-Majosháza környékén végzett síkvidéki térképező munkáról. 

5062/3., 5062/4., 5162/1., 5162/2. T. 377. ”K” 
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Bogsch L. 1950: Jelentés az 1950. évi felvételről. Adony– Rácalmás és Dömsöd– Tass környékének földtani 

viszonyai (lösz). T. 131. ”K” 

Vitális S. 1936: Jelentés Székesfehérvár, Alcsút, Vál, Tabajd, Kajászószentpéter, Baracska, Martonvásár stb. 

községek környékének geológiai bejárásáról. D.I. 37. ”K” 

Bihari D., Daridáné Tichy M., Dudko A., Horváth I., Ódor L. é. n.: A Dunántúli Középhegység és környéke CH 

földtani vizsgálata. Szerves geokémiai paraméterek, a prognosztikus becslési módszer kialakítása (Komárom, 

Pápa, Celldömölk, Zalakaros, Enying, Székesfehérvár, Budapest, Esztergom). — MÁFI. T. 19460. ”K” 

Schmidt Eligius R. é. n.: A Dunaújvárosi 1964. évi partomlás. 306, BTFSz 6057/1. ”K” 

Vitális Gy. é. n.: Geofond (megkutatottsági) térképek és magyarázóik. L-34-2 magyarázója. L-33-36 

(Veszprém), L-34-25 (Székesfehérvár), L-33-35 (Pápa), L-33-47 (Keszthely). — MÁFI. 1541. ”K” 
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Mellékletek 

1. melléklet: Helyszínrajz a természetvédelmi területekkel: Ercsi 

2. melléklet: Területhasznosítás (CORINE): Ercsi 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010): Ercsi 

4. melléklet: Az alsó-pannóniai képződmények talpmélysége: Ercsi 

5. melléklet: Az alsó-pannóniai képződmények vastagsága: Ercsi 

6. melléklet: Szénhidrogén-kutatási felmértség: Ercsi 

7. melléklet: Szeizmikus felmértség: Ercsi 

8. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Ercsi 
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Méretará n y:

Dá tum : 2014.09.04.

Megren delő:
Digitá lis szerk.:
Ellen őrizte:
Jóvá h agyta:

Paszera György
Gyuricza György
Fan csik Tam á s

MBFH

1. m elléklet

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

Vizsgá lati terület
Adon y kon cesszióra javasolt terület
Baracska kon cesszióra javasolt terület

Term észetvédelem  [VM]
Nem zeti park (NP)
Term észetvédelm i terület (TT)
Tá jvédelm i körzet (TK)

Nem zeti Ö kológiai Há lózat (NÖ H) [VKGA 2009]
Magterület
Ö kológiai folyosó
Puffer terület
Natura 2000 Külön leges m adá rvédelm i terület (SPA) [VM]
Natura 2000 külön leges v. kiem elt jelen tőségű term észetm egőrzési terület (SAC)
Ram sari terület (n em zetközi jelen tőségű vizes élőh ely)
Földvá r
Kun h alom

Kom plex érzéken ységi és terh elh etőségi
vizsgá lati tan ulm á n y

MFGI-MBFH együttm űködés 2014.

Helyszín rajz, term észetvédelm i területek:
Ercsi
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Méretarány:

Dátum : 2014.09.03.

Meg rendelő:
Dig itális sz erk .:
Ellenőriz te:
Jóváhag yta:

Pasz era Györg y
Gyuricz a Györg y
Fancsik  Tam ás

MBFH

2. m ellék let

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

Viz sg álati terület
CORINE
111  Össz efüg g ő településsz erk ez et
112   Nem  össz efüg g ő településsz erk ez et
121  Ipari vag y k eresk edelm i területek
122  Út- és vasúthálóz at és csatlak oz ó területek
123  Kik ötők
124  Repülőterek
131  Nyersanyag  k iterm elés
132  Lerak óhelyek  (m eddőhányók )
133  Építési m unk ahelyek
141  Városi z öldterületek
142  S port- és sz abadidő-létesítm ények
211  Nem  öntöz ött sz ántóföldek
213  Riz sföldek
221  S z őlők
222  Gyüm ölcsösök , bog yósok
231  Rét/leg elő
242  Kom plex m űvelési sz erk ez et
243  Mez őg az daság i területek , jelentős term ész etes növényz ettel
311  Lom blevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Veg yes erdők
321  Term ész etes g yepek , term ész etk öz eli rétek
324  Átm eneti erdős-cserjés területek
333  Ritk ás növényz et
411  S z áraz földi m ocsarak
412  Tőz eg lápok
511  Folyóviz ek , víz i utak
512  Állóviz ek

Kom plex érz ék enység i és terhelhetőség i
viz sg álati tanulm ány

MFGI-MBFH eg yüttm űk ödés 2014.

Területhasz nosítás (CORINE):
Ercsi

CORINE Land cover (felszínborítás). 
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009). 
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Méretarány :

Dátum : 2014.09.03.

Megrendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagy ta:

P aszera Gy örgy
Gy uricza Gy örgy
Fancsik  Tam ás

MBFH

3. m ellék let

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

Vizsgálati te rüle t
P re k ainozoos fe lszín (m Bf)
Szénhidrogén-k utató fúrás (MBFH)
P re k ainozoos aljzatot ért fúrás (MFGI)

47     alsó-triász se k ély te nge ri finom  szilicik lasztos és k arbonátos összle t
10     alsó–k özépső-jura pe lágik us finom  szilicik lasztos összle t
46     anisusi se k ély te nge ri m észk ő és dolom it
52     fe lső-k arbon–alsó-pe rm  granitoid plutonok
50     fe lső-pe rm i se k ély te nge ri k arbonátos és e vaporitos összle t
42     k arni–nori platform  fácie sű dolom it
51     k özépső-és fe lső-pe rm i szárazföldi szilicik lasztos összle t
58     k özépső–fe lső-triász platform  és m e de nce  fácie sű k arbonát összle t
45     ladin–k arni platform  fácie sű dolom it
88     ne m  m e gfe le lőe n érték e lhe tő vagy  ism e re tle n m e de nce aljzat
61     pe rm i se k ély te nge ri szilicik lasztos és k arbonátos összle t
54     variszk uszi k isfok ú m e tam orf ópale ozoos k épződm ény e k  (fillit, m észk ő, m e tavulk anitok )
24     variszk uszi k ristály os k őze te k  tagolás nélk ül
23     variszk uszi m e tam orfit összle t (gne isz, csillám pala, am fibolit)
60     újpale ozoos és m e zozoos k épződm ény e k  tagolás nélk ül

Kom plex érzék eny ségi és terhe lhetőségi
vizsgálati tanulm ány

MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2014.

P re k ainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Ercsi

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy . 2010: 
Magy arország pre-k ainozoos földtani térk épe, 1:500000. –

 Földtani Intézet k iadvány a 

A tek tonik ai vonalak  jelk ulcsát ld. a Függe lék ben.
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Méretarány:

Dátum: 2014.09.03.

Megrendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
Gyuric za György
Fanc sik  Tamás

MBFH

4. mellék let

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

Vizsgálati terület
Alsó-p annóniai talp mélység (mBf)
Szénhidro gén-k utató fú rás (MBFH)

Ko mp lex érzék enységi és terhelhetőségi
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