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A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 2010. év elejei 
módosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország 
egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatörvény 
értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói 
kezdeményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a 
területrészeken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok 
figyelembevételével –, az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia 
kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.  

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt – a koncessziós 
jelentés I. részét – a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
kiküldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek.  

A koncessziós jelentés II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 
felsorolása, a III. rész pedig a koncessziós területre vonatkozó tiltások és korlátozások 
felsorolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint az 
illetékes hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 
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Bevezetés 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2010. év elejei módosítása alapján a 
geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország egész területén a 
természetes felszíntől mért 2500 méter alatti földkéregrész. A Bányatörvény értelmében a zárt 
területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések 
alapján a miniszter koncessziós 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 103/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 

természetes előfordulási területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 
jogszabály alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI), a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), a 
Vízügyi és Természetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) – 2012. január 1-től jogutódja a 
Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) –, valamint a rendelet 1. mellékletében megjelölt 
közigazgatási szervek közreműködésével elkészítette az Nagykanizsa geotermikus 
koncessziós terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati tanulmányát (1. ábra, 1. melléklet).  

Az érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet szabályozza, amelynek értelmében a „komplex érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat” a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- 
és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és 
földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és 
ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

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

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete határozza 
meg: 

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

térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása. 
1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC).  
1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, 

geofizikai). 
1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín 
alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység 
bemutatása (kitermelt víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), 
vízbázis védőterületek és védőidomok megadása.  

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

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

földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok. 
2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása 

során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása. 
2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, 

energiaellátás, vízellátás – általános leírása. 
2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési 

infrastruktúra bemutatása. 
2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy 

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

nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása. 
2.7. A terhelés várható időtartama. 
2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek. 
3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése. 
3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékenység 

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

ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható 
állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások 
bemutatása. 

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

 
A koncessziós pályázatra javasolt geotermikus hasznosítás – egyben a fluidumbányászat – 

sajátossága, hogy a művelet elsősorban a felszín alatti, tehát a földtani környezetet, azaz a 
földtani közeget érinti, így a vizsgálatot elsősorban ebben az irányban végeztük. A felszíni 
környezet vizsgálatából – abból kiindulva, hogy a geotermikus energiatermelés valamennyi 
bányászati tevékenységhez képest kisebb mértékű környezeti terhelést okoz – csak a 
legszükségesebb, általános lépéseket végeztük el. Alapkoncepciónk szerint a felszíni 
környezet terhelésének vizsgálata már a telephely ismeretében készítendő előzetes 
hatástanulmány részét kell, hogy képezze. Ez vonatkozik főként az ún. közvetett hatásokra és 
folyamatokra, melyek elemzése már a működő létesítmény tényleges közvetlen hatásainak 
ismeretében történhet. 

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 

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

lehatárolása (MÁFI, ELGI) 

1.1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása 

A koncessziós terület szabálytalan alakú, torzított fekvő „T” betűhöz hasonlító sokszög, 
mely két nagytáj; a Nyugat-magyarországi-peremvidék és a Dunántúli-dombság határán 
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helyezkedik el (1. ábra). Területe 260,2 km2, legmagasabb pontja a Bagó-hegy, 298,6 m 
(Nagybakónak), legalacsonyabban, cca. 145 m tszf magasságon a Rigóc-patak völgye fekszik 
a térrész D-i részén, Somogybükkösd mellett. 

A koncessziós terület kijelölésénél a hatályos szénhidrogén (CH) bányatelkeket nem 
zártuk ki, javasolt a részleges vagy esetleg teljes kizárás megfontolása (részletesebben ld. a 
1.5.2.1. fejezet, 4. melléklet).  

A területen a 2500 méternél mélyebben várható potenciális rezervoárok a Közép-
dunántúli-egység karbonátos képződményei (legjelentősebb a felső triász Táskai Mészkő 
Formáció és az Igali Formáció, illetve a déli területrészen középső-felső triász Iharosberényi 
Mészkő Formáció kőzetei ott, ahol hosszabb ideig felszíni hatásnak, mállásnak és 
karsztosodásnak voltak kitéve). Ezen felül a lokálisan hozzájuk kapcsolódó permeábilis zúzott 
zónák, bazális rétegek is szerepet kaphatnak. HDR–EGS technológia (2.2.2.2. fejezet) 
alkalmazása esetén a koncessziós terület egyéb részei is szerepet kaphatnak. 

 
A szabálytalan sokszög alakú koncessziós terület körül – pusztán csak technikai 

szempontok alapján – kijelöltünk egy 5 km-rel kibővített téglalap alakú területet (5 km-es 
környezet, 1. táblázat). A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 

A koncessziós terület mérete: 260,19 km2. 

1. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós terület sarokpontjai 

Id Koncessziós terület Id 5 km-es környezet 
 EOV Y (m) EOV X (m)  EOV Y (m) EOV X (m) 

1 495111 137071 1 483649 103206 
2 499139 137092 2 515579 103206 
3 499683 125650 3 515579 142092 
4 510568 123781 4 483649 142092 
5 510579 118715 5 483649 103206 
6 498758 118600 
7 495309 108278 
8 488649 108206 

 

 
A terület vertikális lehatárolása: –2500 és –6000 mBf közti térrész. 
A területen jelentősebb folyó nem található. 
A terület természetvédelmi védettségét az 2. ábra, 1. melléklet mutatja be, és az 1.1.2. 

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

kijelölt koncessziós terület. 
 

2. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós területet érintő települési közigazgatási határok 
(25 település) 

Település Megye Település Megye Település Megye 
Belezna Zala Nagybakónak Zala Somogybükkösd Somogy 

Csapi Zala Nagykanizsa Zala Surd Zala 

Galambok Zala Nagyrécse Zala Varászló Somogy 

Iharos Somogy Nemesdéd Somogy Zákány Somogy 

Iharosberény Somogy Nemespátró Zala Zalakomár Zala 

Inke Somogy Pat Zala Zalasárszeg Zala 

Kisrécse Zala Pogányszentpéter Somogy Zalaújlak Zala 

Liszó Zala Porrog Somogy 

Miháld Zala Sand Zala 
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1. ábra: A Nagykanizsa koncessziós terület elhelyezkedése 

A kijelölt térség nagyobb része a Zalaapáti-hát D-i részén, a Principális-völggyel közel 
párhuzamosan húzódik. Ez a kistáj É–D-i csapású, eróziós–deráziós felszínű dombság. 
Anyagát a pannóniai aljzatra települt agyagos és löszös üledékek képezik. A kistájat alkotó, 
D-felé szélesedő hát É–D-i irányban kibillent, K–Ny-i irányban lépcsősen lezökkent és 
feldarabolódott. A Zala-felőli szegélye völgyvállas szerkezetű, eróziós–deráziós völgyhálózat 
alakult ki, ahol a formák lejtői és a tetőszintek nagyobb mértékű eróziót szenvedtek. A tagolt 
dombsági terület a kistáj csaknem felét, 45%-át alkotja. Mintegy 10%-a nagy relatív 
szintkülönbségű, középhegység-jellegű. Az átlagos relief 61 m/km, maximálisan 169 m/km 
lehet. A kistáj D-i része, ahová a koncessziós terület esik, az É-i részhez képest kevésbé 
tagolt. 

A koncessziós területre Ny-ról benyúló Principális-völgy olyan kis részt fed le, hogy 
ismertetésétől eltekinthetünk. 

A Nyugat-Belső-Somogyba átnyúló térrész – a fekvő „T” betű szára – nagyjából Ny–K-i 
csapású sáv, mely a kistáj É-i részére esik. A térség feltöltött süllyedék; a homokos, agyagos 
képződményekből álló, pannóniai aljzatot az Ős-Duna hordalékkúpja fedte le, ennek kavicsos 
üledékei 5–15 m mélyen húzódnak a fedő futóhomok és lepelhomok alatt, a felszínen csak 
elvétve jelennek meg. Összességében tehát egy homokformákkal tagolt hordalékkúp-síkság 
alakult ki. Az átlagmagasság dél felé csökken, északon 160–170 m tszf. A relief a sűrűbben 
tagolt térszíneken 12–29 m/km, a lankásabb futóhomokos felszíneken 6–11 m/km, viszont az 
erősebben homokos térszíneken 30–40 m közötti. A völgysűrűség 8 km/km2. A viszonylag kis 
vízfolyásokhoz képest a kialakult, É–D-i irányítottságú völgyek szokatlanul szélesek. Mivel a 
kistáj É-i része a Balaton, D-i része a Dráva felé adja le vizét, a vízgyűjtők határán völgyi 
vízválasztók alakultak ki. Gyakoriak a tágas mélyedések, az É–D-i irányítottságú buckasorok 
és a lepelhomokkal fedett, teraszszerű formák. A lapos térszínek vizenyősek, a magasabb, 
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homokkal fedett felszínek szárazak. A felszíni mélyedésekben lápi mész, tőzeg és kotus 
láptalaj kifejlődések fordulnak elő. Mivel a talajvíz a mélyebb térszíneken legfeljebb 1–1,5 m 
mélységben húzódik, helyenként mocsaras, vizenyős foltok alakulnak ki. 

A koncessziós terület éghajlata mérsékelten nedves, a Ny-i pásztán mérsékelten hűvös, a 
K-i részen inkább mérsékelten meleg éghajlatú. Az évi napsütéses órák száma 1900–2000, K 
felé nő. Az évi középhőmérséklet 9,8–10,2°C, ugyancsak K felé emelkedik. A napi 
középhőmérséklet 188–195 napon emelkedik +10°C fölé, április 8 és október 20 között. 
Fagymentes időszakra a Zalaapáti-hát területén 190–195 napon át (április 20 és október 20 
között), Nyugat-Belső-Somogy É-i részén 196–200 nap körül (április 8 és október 27 között) 
lehet számítani. A nyári hőmérsékleti maximumok átlaga 33,5°C, a téli minimumok átlaga 
Ny-on –17,5°C, K-en –16,0 – –16,5°C. Az évi csapadék 700–750 mm, a 24 órán belül 
lehullott maximális csapadék Ny-on 93 mm (Nagykanizsa), K-en 122 mm (Ötvöskónyi, a 
területtől DK-re). A hótakarós napok száma 32–40 közötti, Ny-on nagyobb, az átlagos 
hóvastagság 22–25 cm. Az ariditási index 0,92–0,98 közötti. Az uralkodó szélirány É-i, de 
gyakoriak a D-i szelek is. Az átlagos szélsebesség 2,5–3 m/s. 

1.1.2. A koncessziós terület természetvédelem alatt álló területeinek 
elhelyezkedése 

A koncessziós területen lévő, vagy azzal határos védett területek típusa, védelmi szintje 
jelentős mértékben befolyásolhatja a telephely kialakítását és a szállítási útvonalak 
megjelölését, ezért alábbiakban rövid ismertetést adunk ezekről (2. ábra, 1. melléklet). 
 

 

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

(VKGA 2009) 
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A vizsgált területen nemzeti park, természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet nem 
található. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek kiterjedése a TERMÉSZETVÉDELMI 

INFORMÁCIÓS RENDSZER (TIR) adatai szerint jelentős (elsősorban ökológiai folyosó, kisebb 
részben magterület). A Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket csak egy keskeny benyúló 
terület képviseli Miháld és Pat között. 
 
Natura 2000 területek 

 közösségi jelentőségű élőhely (SCI): Miháld és Pat között belóg egy keskeny sávban 
(Csörnyeberek D-i része), 

 különleges madárvédelmi terület (SPA): a kijelölt területen nem található. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti területek 

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

 TT: Somogybükkösd – kastélypark, Nagykanizsa – Hevesi Sándor Általános 
Iskola udvara, Surdi arborétum, 

 TE: Somogybükkösd – temető idős fái. 

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

A 2. melléklet és a 3. táblázat a területhasznosítás eloszlását mutatja be (CORINE, TIR, a 
bemutatott anyagok a 2006. évi állapotot tükrözik). 

A vizsgált koncessziós terület ismert tájhasznosításának táblázatos összefoglalását adjuk 
kistájak szerinti bontásban, százalékos megoszlásban (3. táblázat). A 2. melléklet a 
területhasznosítás térképi eloszlását mutatja be. 

3. táblázat: A Nagykanizsa terület tájhasznosításra vonatkozó adatsorai kistájanként 

Típus/kistáj Zalaapáti-hát 
(%) 

Nyugat-Belső-Somogy 
(%) 

Lakott terület 4,0 2,7 
Szántó 53,0 45,4 
Kert 2,0 1,0 
Szőlő 11,0 1,2 
Rét, legelő 2,0 6,1 
Erdő 27,0 41,0 
Vízfelszín 0,6 1,5 
Egyéb* 0,4 1,1 

*Egyéb: ártér, védett terület, felhagyott bányaterület. 
 
A Zalaapáti-háton az erdőművelésben főleg vegyeslombú, ritkábban fenyőerdők 

találhatók. Nagykanizsa környékén gyakoriak a telepített erdeifenyő- és akácültetvények, 
másodlagos cseres-tölgyesek. 

Nyugat-Belső-Somogyban az erdőművelésben a lombos erdők mellett nagyobb 
mennyiségben jelenik meg a fenyő. A területrészen a hajdani összefüggő erdők mintegy fele 
található még meg. 
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1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság 
(geológiai, geofizikai) (MÁFI, ELGI) 

1.3.1. Talajtani jellemzők (MÁFI) 

A Zalaapáti-hát talajainak csaknem háromnegyed része lejtőlöszön kialakult, 
agyagbemosódásos barna erdőtalaj (3. ábra). Ez fizikai szempontból zömmel kedvező 
vízgazdálkodású homokos vályog–vályog. A koncessziós területen nagyobb arányban jelenik 
meg a periglaciális térszínen kialakult pszeudoglejes erdőtalaj, melynek előzőnél nagyobb 
vályogtartalma miatt rosszabb a vízháztartása. Míg az előző típus nagyjából egyforma 
arányban alkalmas az erdőknek, a gyümölcsösöknek és szántóföldi művelésnek, addig a 
pszeudoglejes erdőtalajon kevésbé jó hasznosíthatósága miatt többnyire összefüggőbb 
erdőállomány található. A talajtípus erősen savanyú kémhatása is korlátozza mezőgazdasági 
hasznosításukat. A két fő típus a kistáj talajainak mintegy 94%-át teszik ki. A barnaföldek, 
réti- és láptalajok elterjedése nem számottevő. Az intenzív talajerózió miatt gyakoriak a 
kopárosok – elterjedésük a D-i területen ritkább –, ezeket elsősorban szőlőtermesztésre 
hasznosítják. A kistáj koncessziós területre eső részén az uralkodó erdei társulás a gyertyános 
tölgyes. 
 

 

3. ábra: A fontosabb talajtípusok eloszlása a koncessziós területen 

(VKGA 2009) 
 
Nyugat-Belső Somogy talajainak zömét a homokon és löszön képződött általában gyenge 

termőképességű, agyagbemosódásos barna erdei talaj adja (mintegy 83%). A löszön kialakult 
homokos vályog valamivel jobb minőségű, az É-i részen kb. 3%-os az elterjedése. A réti 
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öntés, réti, illetve lápos réti talajok (csak a kistáj É-i határa környékén) csekély elterjedésűek, 
fizikai szempontból ezek vályogtalajok. 

A lazább talajokon a bükkösök mellett különböző tölgyesek (kocsányos, kocsánytalan, 
cseres) fordulnak elő, míg a patakok mentén tölgy–kőris–szil, kőris- és égerligetek 
tenyésznek. A nyílt térszíneken mészkerülő homokpuszták alakultak ki. 

1.3.2. A terület földtani viszonyai (MÁFI) 

A terület földtani felépítését alaphegységi és medenceüledékek bontásban adjuk, mivel az 
alaphegység a geotermikus energia hasznosítása miatt fontos, a medenceüledékek viszont az 
alaphegység feltárásához, (fúrásához) vezető elérési út mentén hatásviselőkként vannak jelen. 

A terület földtani felépítésének ismertetéséhez is szükséges szerkezeti egységek 
ismertetését – a jogszabályban előírt tanulmány-szerkezethez való igazodás miatt – a 1.3.5. 
fejezet tartalmazza (16. ábra, 3. melléklet). 

1.3.2.1. Általános szerkezeti helyzet 

A koncessziós terület a dél-dunántúli régiónak a prekainozoos aljzat tekintetében kiemelt 
fontosságú övezetében lett kijelölve: a Balaton-vonal és Közép-magyarországi-vonal között 
(HAAS et al. 2010, 4. ábra, 3. melléklet). A képződmények elrendeződésére a pásztás 
megjelenés a jellemző (részletesebben ld. az 1.3.5. fejezetben). 

1.3.2.2. Alaphegység (prekainozoikum) 

A prekainozoos aljzat képződményeit szerkezeti alegységenként ismertetjük. Ezek a Dél-
karavankai alegység, Juliai–savinjai alegység, Dél-zalai alegység. (Ezekről részletesebben az 
1.3.5. fejezet és a 16. ábra, 17. ábra számol be.) 

A terület földtani felépítésének szemléltetésére a T–JAM (Thermal Joint Aquifer 
Management) szlovén–magyar együttműködés révén megvalósult EU pályázat támogatásával 
készített szinttérkép-sorozatból mutatunk be a koncessziós területre eső kivágatokat. A 
területről készült legújabb, 2011-ben a T–JAM projekt keretében szerkesztett pre-tercier (pre-
kainozoos) aljzat térképet az 5. ábra mutatja be. A térkép a korábbi aljzattérképek (HAAS et al. 
2010, 4. ábra) felhasználásával, meglévő fúrások rétegsorának átértékelésével, szeizmikus 
szelvények újraértelmezésével és új idő-mélység konverzió alkalmazásával készült. Ez az 
aljzat felszínének egy újabb lehetséges értelmezését adja. Sajnos azonban a medence 
legmélyebb részeiről eddig még nincs az aljzatot harántolt fúrási adat! 

A koncessziós területen a két térkép közötti leglényegesebb különbség Nagyrécsétől (Nr-
jelű fúrások) északra mutatkozik. Itt a 2010-es országos aljzattérkép 4000–4500 m-es, de 
5000 m-t el nem érő mélységű árkot mutat. A legfrissebb térkép szerint egy mélyebb, 
markáns, nyugat–keleti csapású árok éri el a területet, melyben az aljzat 5500–6000 méteres 
mélységbe süllyed. A kérdéses árkon áthúzódó NA–69 jelű szeizmikus szelvény 
(nyomvonalát az 5. ábra mutatja be) értelmezése (6. ábra) és sebesség–mélység-konverziója 
ez utóbbi változatot látszik alátámasztani.  
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4. ábra: A Nagykanizsa koncessziós terület és tágabb környezete pre-kainozoos térképe 

(kivágat, HAAS et al. 2010) 
16– mezozoos képződmények tagolás nélkül, 17 – permi riolit, 23 – variszkuszi metamorf összlet (gneisz, 

csillámpala, amfibolit), 55 – szenon pelágikus márga, 56 – jura–kréta ofiolit melanzs, 57 – nagyon kisfokú 
metamorf triász–jura lejtő- és medence fáciesű képződmények, 58– középső–felső triász platform- és medence 

fáciesű képződmények, 61 – permi sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlet, zöldesbarna sáv 
Nagybakónak, Nab.ÉNy jelű fúrások környezetében: variszkuszi nagyon kisfokú- és kisfokú metamorf ópaleozoos 

tengeri üledékes és vulkáni képződmények (aleuritpala, fillit, kvarcfillit, mészkő, metaandezit, metabazalt) 
elterjedési területei 

 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

10 

 

5. ábra: A pre-tercier aljzat izovonalas térképe [mBf] 

(UHRIN 2011) 
pontozott vonal – NA–69 szeizmikus szelvény (6. ábra) nyomvonala 
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     koncessziós terület 
             ____________________________________ 
 

 

6. ábra: A koncessziós területet keresztező NA–69 jelű szeizmikus szelvény 

(UHRIN 2011) 
A szelvény nyomvonalát az 5. ábra és a 3. melléklet mutatja be. 

A bal oldali skála a kétszeres futásidő (TWT [s]). 
A jobb oldali skála becsült mélység [m] a Dráva-medencében található Gyékényes Gyék–I fúrás 

szeizmokarotázs adatai alapján. A fúrás 2175 m-es mélységig pannon, 4652 m-ig miocén rétegsorban haladt, 
4675 m-ben kréta mészkőben állt le. Nagyobb mélységből nincs információnk 

 
A koncessziós terület északi kis része a Dél-karavankai alegység területére esik 

(17. ábra, 3. melléklet, elvi rétegsor: 40. táblázat). A Nagybakónak környéki fúrások tárták fel 
a képződményeket. A vázlatos rétegsor (HAAS (szerk.) 2004) legidősebb triász tagja, a 
lagunáris Buzsáki Formáció, buT1, – amelynek tarka márga, mészkő, ooidos mészkő, 
dolomitos mészkő, mészmárga rétegsorában homokkő és anhidrites dolomárga betelepülések 
váltak ismertté – legközelebb a magyarszentmiklósi Mszm–I jelű fúrással van feltárva 
mintegy 450 m vastagságban (talpig). Figyelemreméltó az a tény is, hogy a Buzsáki F. 
tetőszintje az Mszm–I fúrásban kb. –3700 m, ami felett az elvi rétegsor szerint a Táskai 
Mészkő F. következne, de valójában mintegy 700 m vastag, nóri–rhaeti korú Igali Formáció 
települ a fedőben, nyilvánvalóan eróziós üledékhézaggal vagy rátolódásos helyzetben. A 
nagybakónaki fúrásokban viszont a Táskai Mészkő Formáció karbonát-képződményei váltak 
ismertté. A Táskai Mészkő szürke–világosszürke dolomit, dolomitbreccsa, dolomitos mészkő, 
dolomárga, foraminiferás mészkő rétegekből áll, amely kőzetegyüttes az eufotikus zónában, 
karbonát-rámpán, sekélyvízi környezetben keletkezett. Ennek a nagybakónaki fúrásokban 
ismert legnagyobb mélysége –2500 m, de egy fúrásban sem harántolták teljes vastagságában. 
Az alegység területén, tovább K felé haladva, a Zalakaros–Sávoly környéki fúrásokban ismét 
a fiatalabb, nóri–rhaeti korú Igali Formáció (iT3) rétegeit azonosították. Az elvi rétegsor 
szerint (HAAS (szerk.) 2004) ebben a szerkezeti alegységben ladin korú, radioláriás agyagkő 
betelepüléseket is tartalmazó, mély-medence fáciesű Sávolyi Mészkő és a platform-szegély–
intraplatform medence fáciesű Újudvari Márga Formáció rétegeit is megtalálták számos 
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fúrásban. Ez azt is jelentheti, hogy néhány km-es horizontális távolságban nagyon eltérő 
ősföldrajzi helyzetben képződött üledékek vannak jelen. A koncessziós területnek tehát ez az 
északi része különösen jelentős volumenű előkutatást igényelne a pontos földtani kép 
kialakítása miatt, beleértve ebbe a rétegtani vizsgálatokat is (magfúrások, őslénytani-, fácies 
vizsgálatok). 

A koncessziós terület középső része a Júliai–Savinjai alegység területére esik (17. ábra, 
3. melléklet, elvi rétegsor: 41. táblázat). Az alegység két, Ny–K-i irányú nagyszerkezeti vonal 
között helyezkedik el (a felső azonosítható az ún. Buzsáki-vonallal). A koncessziós területen 
erre a területrészre a nagyrécsei Nr–1–4, az NrM.IF–1, az Inke I–6 és néhány bajcsai fúrás 
esik, amelyek – az I–6-ot is beleértve – nem érték el a premiocén aljzatot. A Nr–1–3 fúrások 
esetében –2890 és –3030 m talpmélységben még miocén üledékekben álltak meg, a Nr–4 
fúrás –2570 m-ben már triászt fúrt. 

A koncessziós területen kívül, a bajcsai fúrásokban a miocént legtöbbször el sem érték, 
vagy csak belefúrtak (a fúrási talpmélységek –3136 és –1976 m között változnak). Három 
fúrásból írtak le triász és jura képződményeket: a Bajcsa–I-ben 3267–3428 m-ig Táskai 
Mészkövet, alatta talpig 4126,5 m-ig Pátrói Formációt. A Bajcsa M–1-ben 3076–3250 m-ig 
(talp) triász képződményeket általában, a Bj–14 fúrásból 3174–3293,5 m-ig (talp) Pátrói 
Formációt.1 

Fontos kiemelni, hogy a Nagyrécse NrM.IF–1 jelű fúrás rétegsorában a triász 
képződmények két szintben: 3386–3493 m-ig és 3612–talpig, 3761 m-ig települnek, közöttük 
tektonikus zóna van kb. 120 m fúrt vastagságban. 

A koncessziós terület legnagyobb, déli része a Dél-zalai alegység területére esik 
(17. ábra, 3. melléklet, elvi rétegsor: 42. táblázat). Ezt északról a bajcsai mezőt is kettéosztó 
tektonikai vonal határolja, több alaphegységi magaslatot is magába foglal Pátrónál, Liszónál 
és Patnál. 

Elvi rétegoszlopa szerint (HAAS (szerk.) 2004) a koncessziós területen fúrással el nem ért 
felső perm–alsó triász Semjénházai Formáció települ, amit legközelebb a Ny-ra eső 
semjénházai fúrásokban tártak fel. A triász képződményeket a végig maggal fúrt, és a 
koncessziós területen kívül eső, Iharosberény Ib–I fúrás alapján lehet jellemezni. Eszerint 
sekélytengeri platform-karbonát rétegsort fúrtak mintegy 100 m vastagságban, amelyet 
Iharosberényi Mészkő Formáció néven írtak le (ibT2–3), amely gyér faunája alapján ladin–
alsó karni korú (GYALOG, BUDAI 2004). Efölött a Pátrói Formáció rétegeit találhatjuk, 
mintegy 30 m vastagságban, –1663 m tsza mélységig. 

A liszói fúrások a Liszó–4 és –8 jelű fúrásoktól K-re záródó alaphegységi magaslat Ny-i 
szárnyán mélyültek. Közülük a Liszó–1 és –3 fúrásokban különítettek el Táskai Mészkő 
Formációt 170 m körüli vastagságban (talpig), illetve mezozoikumot általában a Liszó–4 jelű 
fúrásban 70 m körüli vastagságban. Északi irányban, magányosan áll a Jankapuszta Jp–1 
fúrás, amely mintegy 30 m vastagságban a Pátrói Formációba sorolható képződményeket 
harántolt2. A liszói fúrásoktól délre találjuk a pátrói alaphegységi magaslatot, amelynek 

                                                 
1 A Pátrói Formációt barnásszürke, sötétszürke kovapala, szericitpala, agyagpala és radiolarit rétegek váltakozása 

építi fel. Alsó részében intraklasztit vagy mikrobreccsa jellegű mély, disztális lejtő fáciesű mészkő 
betelepülések (olisztolit?), felső részében erősen átalakult, kovásodott, vékony vulkanit erek gyakoribbak. 
Esetenként metahomokkő-lencsék és vékony rétegecskék is előfordulnak. A Közép-dunántúli szerkezeti 
egységben fordul elő. Valódi vastagsága nem ismert, az Iharosberény Ib–I fúrás 77 m vastagságban harántolta, 
Radioláriák alapján a középső–felső jurába sorolható. (GYALOG L., BUDAI T. 2004 ) 

2 A Jankapuszta Jp–1 fúrás befejező jelentésében a 2816–2829 m közötti szakaszt, amely „szürke, világosszürke, 
kalciteres, autigén dolomitbreccsa, helyenként zöldesszürke árnyalatú, bontott vulkanitból, agyagkőből, 
durvaszemcsés homokkőből áll; kvarckavicsokból, dolomitkavicsokból álló konglomerátum 
közbetelpülésekkel” a triász időszakban képződöttnek írták le. A részletező fejezetekben megemlítik, hogy a 
konglomerátum betelepüléseknek jellegzetes törmeléke a kovás radiolarit. A radiolaritból ősmaradvány-
vizsgálat nem történt. Tekintettel arra, hogy e fúrás környezetében a legújabb litosztratigráfiai besorolás 
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tetőzónája –1500 mBf-et is meghaladja. A Pátró–1 fúrásban, –1503 m-től talpig a Pátrói 
Formáció rétegei települnek, 350 m-t meghaladó vastagságban. Ugyancsak Pátrói Formációba 
tartozó rétekeget írtak le a területen kívül, Ny-ra eső Bajcsa Bj–14 és a Bj.M–1 jelű 
fúrásokból. A liszói fúrásoktól K-re, kisebb magaslaton illetve ellaposodó nyeregben lettek 
telepítve a Pat jelű fúrások (Pat–1–7). Ezek közül a Pat–1, –2 és –4 fúrásokban Táskai 
Mészkő (tsT2–3) lett elkülönítve 324 és 111 m közötti látszólagos vastagságban (átfúrásra 
nem került sor). A Pat–5–7 fúrások közül csak a Pat–7-ben fúrtak triászt kb. 200 m 
vastagságban, további besorolás nem áll rendelkezésünkre. Lényeges körülmény, hogy pl. a 
Jankapuszta Jp–1 fúrásban, meszes dolomitban hidrotermális eredetű üregeket írtak le (vö.: 
kitölthető tér növekedés). 

A bagolai fúrások a déli részterület északi határánál fekszenek. A Bag–1 fúrásban és 
környezetében, tektonikus érintkezéssel, felső kréta korú, faunás képződmények váltak 
ismertté (tető: –3280 mBf). Ez a kifejlődés erősen különbözik a közeli, nagylengyeli 
sekélytengeri felső kréta képződményektől. Ez az adat a terület elvi rétegsorának, 
fejlődéstörténetének szempontjából igen lényeges. A közeli Bag–2 jelű fúrás triász rétegeket, 
Táskai Mészkövet tárt fel, –2729 mBf mélységtől –2855 m-ig. 

 
A koncessziós terület középső részén a 88-as jelű „ismeretlen medencealjzat” folt (4. ábra. 

3. melléklet) területén a pre-kainozoos aljzat mélysége a szeizmikus mérések újabb 
értelmezése szerint a 4. ábra térképkivágatán (HAAS et al. 2010) feltüntetett –5000 m-t el nem 
érő mélység helyett akár –6000 m is lehet (UHRIN 2011, 5. ábra), amit azonban fúrásokkal 
eddig még nem igazoltak. 

1.3.2.3. Medence kitöltő képződmények (üledékek és vulkanitok, kainozoikum) 

Részleteiben ismeretlen elterjedésben eocénbe sorolt tufás és magmatitos (dioritos, 
tonalitos) képződményekkel is találkozunk a koncessziós terület közvetlen környékének 
rétegsoraiban. Nagybakónakon, a Nab.ÉNy–1 fúrásban, kiemelt helyzetben (tető: –1668 mBf, 
egy 130 m fúrt vastagságú metamorfit pikkely alatt, a fúrás 3000 m-es talpáig 1145 m 
vastagságban fúrták meg az eocént. A szomszédos Nab.ÉNy–2 fúrásban vékony miocén is 
települ az eocén felett, és az eocén tető kb. 500 m-rel lejjebb van, mint a Nab.ÉNy–1-ben. A 
Nab–I jelű fúrás eocén képződményeket már nem harántolt. Az eocén tufák és magmatitok 
tömege szeizmikus szelvények tanúsága szerint rátolódott helyzetben van a triász karbonátok 
fölött. 

Ezen kívül eocén szárazulati, tarka és szürke agyag és aleurit, szenes agyag, barnakőszén, 
homokkő, kavics, konglomerátum ciklusos váltakozásából felépülő, késő eocén korú 
Szentlőrinci Formációba (slE3) sorolt képződmények fordulnak elő a sávolyi Sáv–1, Sáv–2, 
Sáv.D–1 és a Szőkedencs Sző.K–1 fúrásokban. 

Oligocénbe sorolható képződményeket a területen és környékén nem ismerünk. 
A miocén képződmények általános elterjedésűek és nagy vastagságokban is ismertek a 

koncessziós területen és környékén. Legidősebb képződmények a Szászvári Formációba 
sorolhatók (szMe–o), amelyet délen, Inke, Iharos, Zákány és Pat környékén tártak fel a 
fúrások. A Szászvári Formációt folyó-ártéri–mocsári keletkezésű, szenes agyag betelepüléses 
aleurit, homok, homokkő, kavics, konglomerátum és barnakőszén rétegek építik fel. 
Legvastagabb az Inke–I fúrásban, ahol két tagozata is elkülöníthető és 1072 m vastagságban 
harántolták. Szintén vastag az iharosi Ih–2 fúrásban (522 m), ahol ebben a képződményben 
állt le a fúrás. A koncessziós területen a pati Pat–4 jelű fúrásban különítették el, 105 m 

                                                                                                                                                         
szerint Pátrói Formáció ismeretes, a jankapusztai rétegsort is a Pátrói Formációhoz tartozónak véljük részben a 
radiolarit, részben a vulkáni betelepülések és egyéb kőzettársulások jelenléte miatt. Ugyanakkor, magleírás 
alapján meglehet, hogy a konglomerátum és a dolomit tektonikus érintkezése sem zárható ki. 
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vastagságban, alatta Gyulakeszi Riolittufa települ (gMo). Ezeken kívül, az inkei fúrásokban, 
az Inke–I környezetében szintén ismerünk alsó miocénbe sorolt rétegsort (M1) kb. 400–800 m 
vastagságban. A Gyulakeszi Riolittufa előfordulása a rétegsorokban is különleges szerkezeti 
és ősföldrajzi helyzetre hívja fel a figyelmet. Elkülöníteni jelenlegi adataink szerint a pati Pat–
4 és Iharos Ih–2 jelű fúrásokban lehetett. A Pat–4 fúrásban triász feletti vastagsága 261 m, 
teteje –1694 mBf-ben van. Ezzel szemben az iharosi Ih–2 fúrásban mindössze 2 m 
vastagságban különítették el, és a Szászvári F. alatta települ. A tufa települési helyzete és 
itteni kis vastagsága alapján esetleg feltételezhető, hogy áthalmozottnak kell tekinteni az 
iharosi réteget. A prepannon miocén/pannon határ ugyanebben a fúrásban –1428 mBf-ben 
van. A prepannon miocén/pannon határ tekintetében jelentős a kb. 140 m szintkülönbség 
mintegy 10 km-es távolságban. Kis területi elterjedésben, Sávoly–Szőkedencs környékén a 
Mecseki Andezit formáció (mMe–o) is megtalálható, szintén változatos vastagságokban, 
közeli fúrásokban (60–>400 m), Sávoly–1, –2, Szö.K–1. 

A részben vagy egészben kárpáti korú képződmények jelentős elterjedésűek a területen. A 
kárpáti transzgresszió DNy felől éri el a területet. A Budafai Formáció (bdMk) partszegélyi–
parti, néhol delta és lagúna fáciesű; homok, kavics, homokkő, konglomerátum és halpikkelyes 
agyagmárga, aleurit rétegek váltakozásából áll. Kimutatták Zalakaros, Újudvar, 
Magyarszentmiklós, Liszó, Pat fúrásaiban, valamint a Bagola Bag–2 fúrásban. Biztosan nincs 
jelen a Nagyrécse–4-ben a triász fölött, a többi nagyrécsei fúrás badeni képződményekben, 
illetve Tekeresi Slírben állt le. A vastagság-adatok 35,5–401 m közöttiek. Északon (Újudvar, 
Zalakaros, Nagybakónak) vagy hiányzik, vagy vékony, Liszónál változatos vastagságú (160–
401 m), Patnál is vékony (35,5–114 m). A területen kívül esik, de meg kell említeni, hogy az 
Inke–I-ben 1745 m vastagságban fúrták meg. Tari Dácittufát (tMk) a Pat–3 jelű fúrásból 
írtak le, Tekeresi Slír és az Endrődi Formáció közötti helyzetben, 260 m vastagságban. 

A Tekeresi Slír Formáció (teMk–b1) finomhomokos aleurit, homokos agyag, 
agyagmárga kőzet-összetételű, gazdag mikrofauna tartalmú, partközeli–nyíltvízi keletkezésű 
összlet. Általános elterjedésű. Hiányzik a Bagola Bag–1-ben, a csákányi fúrásokban (Csák–1, 
–2), a liszói fúrásokban, a nagybakónak-északi fúrásokban, a Pat–4-ben, a sávolyi fúrásokban 
(Sáv–1, –2, Sáv.D–1) és Zalakarosnál (K–16). Sok fúrásban összefogazódik a Lajtai Mészkő 
Formációval. A koncessziós területen ez csak a Bagola Bag–2-ben és a Pátró–I jelű fúrásban 
volt megfigyelhető, de a környező fúrásoknál gyakori. 

A beleznai fúrások közül a Be–1, –10, –14 és –26 jelűek fekszenek a koncessziós terület 
közvetlen közelében. Egyik fúrás sem jutott ki a miocén rétegekből, amelyeket 756 és 108 m 
közötti vastagságban tártak fel, Tekeresi Slírt (teMk-b1) fúrtak Budafai Formációval (bdMk1) 
és Lajtai Mészkővel (lMb) összevontan. 

A Lajtai Mészkő Formáció az egész zalai térségben nagy fontosságú képződmény. 
Sekélytengeri zátony kifejlődésű, lithothamniumos, mészhomok-, mészkő-, bázis-
konglomerátum kőzetösszetételű képződmény. Az utóbbi évek fúrás-átértékeléseinek és 
részben az elődök formáció-besorolásainak köszönhetően a badenin belül rendelkezünk a 
lajtai fáciesre vonatkozó adatokkal is. A koncessziós területen elsősorban az északi részen, 
Nagybakónak (50–>300 m), Újudvar (15–40 m) térségében különítették el. Ismerjük még a 
Szőkedencs Szö.K–1 fúrásból a koncessziós területen kívül. Szintén a területen kívüli bajcsai, 
beleznai és inkei fúrásokban csak folt-szerű elterjedésben ismert (közeli fúrások között is 
kiékelődik). Liszónál az –1, –3, és –5 jelű fúrások tárták fel 6–114 m vastagságban, a Bag–1-
ben 32 m vastag. Gyakran összefogazódik a medence-fáciesű Szilágyi Agyagmárga 
Formációval is (ld. pl. Zalakomár K–11), illetve a térképi ábrázolás feltételei miatt csak 
összevontan ábrázolható. 
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7. ábra: A pannóniai képződmények talpmélysége [mBf] 

(UHRIN 2011 nyomán) 
 

Röviden meg kell említenünk az igazán esetleges elterjedésű, a kárpátitól a szarmata 
végéig besorolt Mátrai Andezit Formációcsoportba (MMk–s) tartozó vulkanitokat. A 
koncessziós területen eddig még nem különítették el, de a környezetben a Csákány Csák–1 és 
–2 fúrásokból ismerjük 500–700 m vastagságban, illetve Sávoly Sáv.DK–1 fúrásból, két 
szintből is, összesen 200 m vastagságban.  

A prepannon miocén tető/pannóniai talp térképet a 7. ábra mutatja be (UHRIN 2011). 
Szépen kirajzolódik a Nagybakónak (Nab jelű fúrások) és Nagyrécse (Nr jelű fúrások) közötti 
(az ábrán M-el jelölt) mélyület, amely NyDNy-ra, a koncessziós területen kívül folytatódik, és 
a fiatalabb képződmények aljzat-térképén (10. ábra) is mutatkozik. A 7. ábra azt is sugallja, 
hogy a nagybakónaki és a magyarszentmiklósi (Mszm–I fúrás környezete) relatív 
kiemelkedések nem azonos rögvonulathoz tartoznak. Az Inke–I fúrásban a badeni tető 
(Szilágyi Agyagmárga, szMb2) igen magasan, közvetlenül a Szolnoki F. alatt, –1102 m-ben 
van. Az általános rétegsort ismerve lehetséges azonban, hogy az agyagmárga legfelső szintjei 
már badeninél fiatalabbak. 

A szarmata képződmények lényegesen kisebb elterjedésűek és vastagságúak, mint a 
badeni képződmények. Elsősorban a Kozárdi Formáció (kMs) molluszkás agyag–
agyagmárga, alárendelten homok, homokkő, mészmárga, mészhomokkő kőzetösszetételű, 
brakkvízi, sekélytengeri, partközeli képződményei fordulnak elő. Ismertek Bajcsa, Belezna, 
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Inke, Újudvar, Zákány körzetében. A koncessziós területen jelentős az előfordulása 
Nagybakónaknál, ahol vastagsága 41 és 301 m között változik. A Balaton-vonaltól északra 
eső Nagybakónak Nab.ÉNy–1-ben is megtalálható, de ott már csak 7,5 m vastagságban. A 
Nagybakónak környéki szarmata előfordulás jelentőségét hangsúlyozza, hogy Zalakarosnál a 
Tinnyei Formáció (tMs) durvamészkövei is feltárásra kerültek. 

A pannóniai képződmények elterjedése általános. Települése a szarmata fölött folyamatos 
is lehet, de a badeni és a pannóniai között nemcsak üledékhiány, de diszkordancia is lehet 
(BERNÁTHNÉ et al. 1997). Az Endrődi Formáció (eMs–Pa1), ami mészmárga-agyagmárga 
kőzet-összetételű, parttávoli, mélymedence fáciesű képződmény, nem fejlődött ki nagy 
vastagságokban a területen (8. ábra). A nagyrécsei fúrásoknál észlelhető 
vastagságkülönbségek esetleg újabb korrekcióra szorulnak, bár az NrM.1.F–1 fúrásban 
megállapított vastagsághoz hasonló értékek mutatkoznak a Bj–I és Pat–3 jelű fúrásokban. Az 
Endrődi Formáció szénhidrogén-anyakőzetnek minősül. A badeni Tekeresi Slírrel, Szilágyi 
Agyagmárgával és Kozárdi Formációval – különböző párosításokban – vastag rétegsort is 
alkothat. 

 

 

8. ábra: Az Endrődi Formáció vastagságtérképe [m] 

(UHRIN 2011 nyomán) 
 
Az Endrődi Formációra települő turbidit-összlet (Szolnoki Homokkő Formáció, 

továbbiakban Szolnoki Formáció) a legnagyobb vastagságot a koncessziós területen a 
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Nagyrécse Nr–3 jelű fúrásban éri el: 1062 m-t. Legkisebb vastagsága: Nagybakónak Nab.É–2: 
70 m. Teteje a tengerszinthez viszonyítva legmagasabban az Inke–I-ben van, –942 m-en, a 
koncessziós területen pedig a Nab.É–1-ben, –1164 m-el. Talpa legmélyebben az Inke–I-ben 
van: –4832 m, a szűkebb területen, a NrM.1F–1-ben, –3553 m-ben. A Szolnoki Formáció 
vastagságtérképét a 9. ábra mutatja be. 
 

 

9. ábra: A Szolnoki Formáció vastagságtérképe [m] 

(UHRIN 2011 nyomán) 
 

Az általános rétegsorban következő Algyői Formáció képződése a medence-lejtőn történt: 
megkezdődik a vízmélység folyamatos, de oszcilláló csökkenése. Jellemző kőzetkifejlődései: 
aleurit, agyagos aleurit, márga, homokcsíkokkal és -rétegekkel. Az Algyői Formáció vízzáró 
rétegei a Szolnoki F. homokköves összleteinek zárókőzeteként kapnak fontos vízföldtani 
szerepet. Szénhidrogén anyakőzetként általában már nem vehetők számításba. A koncessziós 
területen legnagyobb vastagsága 500 m körüli, legvékonyabb a Nab.É–1-ben: 127 m. 

A következő fontos képződmény az Újfalui Homokkő Formáció (a továbbiakban: 
Újfalui F.), amely hévízgazdálkodási szempontból igen jelentős (szénhidrogén-tárolóként 
ezen a területen nem ismert). A formáció talpának izovonalas térképét a 10. ábra mutatja be. 
A formáció definíciója szerint delta-front- és deltasíksági rétegösszletet egyaránt tartalmaz. 
Vízföldtani szempontból azonban jónak láttuk, hogy a formáció alsó, általában homokosabb 
részét – amely kizárólag a parthomlok–torkolati zátony víz alatti részének rétegeit 
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tartalmazza, amelyeket a karotázs alapján a felfelé durvuló tendenciát mutató kifejlődési 
jellege miatt el tudunk különíteni –, önálló egységként is elkülönítsük a formáció egyéb 
részeitől (11. ábra). 

 

 

10. ábra: Az Újfalui F. talpának izovonalas mélységtérképe [mBf] 

(UHRIN 2011 nyomán) 
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11. ábra: Az Újfalui F. deltafront eredetű homokos rétegcsoportjának vastagságtérképe 
[m] 

(UHRIN 2011 nyomán) 
 

Az Újfalui F. alsó szakaszának tsza. mélységeit számba véve jelentős vastagságban történt 
még üledékképződés a területen, delta-síkság és alluviális síkság képződési környezetekben (–
199 és –1121 mBf, Nagybakónak Nab.É–1, illetve Bajcsa Bj–26). Ezeknél a fácieseknél a 
homok-összletek horizontális kapcsolódásai a tavi delta-front fáciesű homok-kifejlődéseknél 
rosszabbak. Mélyebben és jelentős vastagságban való kifejlődés esetén azonban ezekből az 
összletekből is várható termálvíz előfordulás és termelés. 

A negyedidőszaki képződmények max. 150 m vastagságban fordulnak elő, alluviális 
síksági fáciesben, egyes helyeken eolikus képződmények is megjelennek, általában kis 
vastagságban (2–15 m). 

Bagola, Pat, Iharosberény és Inke térségében a kvarter vékony, <25 m (12. ábra).  
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12. ábra: A kvarter vastagságtérképe [m] 

(TÓTHNÉ MAKK Á., a 2009-ben, a MÁFI-ban készült, kéziratos kvater-talp térkép alapadatai felhasználásával) 
 
A terület többi részén, a mélyületek irányában 25–50 m közötti. A koncessziós területtől 

nyugatra valószínűleg a vastagság eléri a 100 m-t (Bajcsa, Belezna). Keleten és DK-en is 
valószínűsíthető a vastagabb kvarter jelenléte3. 

 

                                                 
3 A kérdést általánosságban vizsgálva, a kis méretarányú térképeken (1:500 000 és kisebb) zalai térség egészére 

pozitív tengerszint szerinti kvarter talpmélységeket állapítanak meg. A nagyobb méretarányok esetén 
nehézséget jelent, hogy a kistérségi falvakban alig van jól dokumentált és kellő mélységet elért fúrás, amely a 
bizonyíthatóan pannóniai képződményeket is elérte volna. A koncessziós terület északi részén, az 1:100 000 
méretarányú felszíni földtani térképen pannóniai képződményeket jelölnek. Mivel a szénhidrogén-kutató 
fúrásokat ezeken a területeken 0 és 100–200 m között általában nem karotálták és karotálják, ez tovább 
fokozza a bizonytalanságokat a kvarter képződmények vastagságának, valamint a pannóniai felső határának 
megállapításakor. 

A pannóniai/kvarter határ megállapítása azért bizonytalan, mert közel azonos genetikájú képződményeket kell 
elválasztani kevés adat alapján. Az alluviális síksági képződmények, főleg, ha kavicsot nem tartalmaznak, 
hidrogeológiai tulajdonságaikban nagyon hasonlóak, így a korhatár megállapítása inkább szerkezet-fejlődési, 
ősföldrajzi szempontokból fontos. Ismereteink szerint a lehetséges több millió éves üledékhiány következtében 
kialakuló térszín közelében lejátszódó diagenetikus folyamatok termékei ezen a területen nem mutatkoznak 
kitüntetett zónaként. Alluviális síksági fáciesekben egyébként is egy új üledékciklus (pl. a kvarter kezdete) 
mederbevágódással, helyi erózióval indul, ami a felszínen kialakult talajt, mészkonkréciós finomszemcsés 
üledékeket eltávolítja. 
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A területre jellemző, a szénhidrogén-kutatások eredményei alapján összeállított és a 
szénhidrogén-kutatásban alkalmazott nevezéktant tükröző elvi rétegsort mutat be a 
43. táblázat. 

1.3.3. A terület vízföldtani viszonyai (MÁFI) 

1.3.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

Talajvíztartó 
A talajvíztartó képződmények a koncessziós terület nagy részén (Nagykanizsa–

Zalasárszeg vonaltól D-re), alacsonyabb térszínen felső pleisztocén korú, löszös rétegekben 
alakultak ki. A Miháld–Sand vonaltól K-re folyóvízi felső pleisztocén korú homokos 
üledékek, míg Nagykanizsától Ny-ra, kis területen (Principális-csatorna), illetve a vízfolyások 
völgyeiben holocén alluviális homok és kavics alkotják a talajvíztartót. A kiemeltebb, 
magasabb dombvidéki területeken a talajvíztartót a felső pannon korú Somlói Formáció felső, 
homokosabb, vagy mállottabb agyagos, kőzetlisztes zónái (Nagykanizsa–Zalasárszeg vonaltól 
északra) alkotják. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy a dombvidéki területeken nem 
mindenhol találkozunk összefüggő talajvízzel. (Az összefüggő kétfázisú talajvíztartó fölött 
helyenként függő talajvizek is kialakultak, melyek magasabb vízszinttel, az állandó 
vízfolyások szintje feletti lokális fakadásaikkal jelentkeznek.) A talajvíztartó vastagságát 
néhány méterre, estenként néhány tízméterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása követi a 
felszíni domborzatot, mélysége 3–4 m-rel a felszín alatt jellemző. A vízfolyások völgyeiben 
maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt. 

 
Regionális elterjedésű hideg- és termális rétegvizek 
A talajvíztartó alatt regionális elterjedésben és mintegy 1200 méteres átlagvastagságban 

(1000–1400 m) a különböző felső pannóniai alluviális és delta-síksági formációk 
horizontálisan és vertikálisan is változatos homokos−agyagos rétegei alkotják a következő 
vízadó rendszert. Az összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű kútjainak 
nagy része elsősorban a felső 100–200 m vastag homokosabb, relatíve sekély kutakkal 
könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű rétegein (Zagyvai Formáció) települ. 

Az összlet rétegeinek horizontális és vertikális jellemzőit fontos lehet ismerni, hiszen a 
területen jellemző jelentős szerkezetalakulási folyamatok településükre jelentős hatással 
vannak. Ezek a deformált réteg-menti földtani kényszerpályák alapvetően meghatározzák az 
utánpótlódási útvonalakat, a jelenlévő vizek összetételét, korát, sok esetben a mélyebb régiók 
sós vizének sekélyebb szintekbe jutását. A Zagyvai Formációban határolhatjuk el a medence 
porózus üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. 

Az összlet mintegy 500 méternél mélyebb részein lévő homokos rétegek már 30ºC-nál 
melegebb vizet, termálvizet szolgáltathatnak. Hévízbeszerzés szempontjából legjelentősebb 
regionális rétegvízadó az Újfalui Formáció, annak is homokosabb delta-front esetleg vízzel-
borított delta-síksági üledékei. Térbeli helyzete szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai mérések 
alapján területünkön jól ismert. Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, 
regionális áramlási rendszerének feküjét is jelenti. 

 
Lokális rétegvíztartók 
Lokális vízadókkal kell számolni a regionális elterjedésű Szolnoki Formáció turbidit-

homokjaiban. Mindezidáig hévíztermelés és geotermikus hasznosítás szempontjából alacsony 
vízvezető-képessége miatt nem vették számításba, viszont mint a CO2 tárolására potenciálisan 
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alkalmas képződmény fontos lehet foglalkozni vele, így a mélyebb geotermikus hasznosítások 
kialakításánál erre tekintettel kell lenni. 

A Szászvári Formáció folyóvízi-ártéri összletének ciklikus, homok–homokkő, kavics, 
konglomerátum anyagú üledéksorában, valamint a sok esetben közvetlenül az alaphegységre 
települő Budafai, illetve a Budafoki Formáció partszegélyi–abráziós–parti / litorális–
szublitorális porózus üledékeiben lokális rétegvíztartókat találhatunk. A képződmények, ahol 
nagyobb mélységben találhatóak (Nagykanizsa környékén, illetve tőle Ny-ra), akár CO2 
tárolására is alkalmasak lehetnek, megfelelően vastag záróösszlet esetén. 

A permeábilisabb alsó pannon és miocén képződmények a koncessziós területen 
szénhidrogén tároló kőzetek is, így a terület hasznosítása során erre fokozott figyelemmel kell 
lenni. A bazális képződmények szénhidrogén tartalma jó esetben rövid migrációs utat bejárva 
a keletkezés közelében is csapdázódhat. A koncessziós terület Liszótól D-re eső részein ipari 
mennyiségű szénhidrogén található a miocén tárolókban. A területen kőolaj, CO2 gáz és 
metán is csapdázódhat a különböző korú tárolókban. A koncessziós terület É-i részein, 
Nagybakónak környékén mind az alsó pannon, mind a miocén rétegekben találhatunk gázt, 
valamint a miocén tárolókban kisebb mennyiségű kőolajat. 

A terület geotermikus hasznosításakor ügyelni kell a jelenlévő szénhidrogén telepekre, 
valamint fokozott figyelemmel kell lenni a létesítmények telepítésekor, hiszen az olajzóna 
1800–2500 m (D-en), illetve 1800–2200 m (É-on), a gáz zóna általában 3000 m alatt 
helyezkedik el. Ezek tekintetében a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. 

 
Lokális porózus, kettős-porozitású rendszerek 
A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a Nagykanizsa területen 

előforduló prepannon miocén formációk közül a Lajtai Mészkő Formációt. Hévízföldtani, 
vagy geotermikus hasznosítás szempontjából azonban csak ott lehet jelentősége, ahol 
alaphegységi tárolóhoz kapcsolódik (koncessziós terület É-i része). 

A Lajtai Mészkő szénhidrogén szempontjából nem reményteljes, foltszerű elterjedése 
következtében, jelentősége csak ott lehet, ahol az aljzat triász korú mészkövein települ 

 
Regionális vízzáró egységek 
Az Újfalui Formáció és a pre-tercier aljzat között több alsó pannóniai korú regionális 

elterjedésű vízzáró képződmény is elkülöníthető, melyek az alsó pannóniai Endrődi és Algyői 
Formációkba sorolhatóak. Geotermikus energiahasznosítás szempontjából fontos, hogy azt 
elkülöníti a különböző más célú hasznosítások egy részétől. 

Az alsó pannon üledékek alatt a területen a Nagykanizsa–Zalaszentjakab vonal mentén 
található, nagy mélységű árokban megjelenő miocén korú, döntő részben aleurit, agyagmárga, 
agyag által felépített képződmények is ide sorolhatóak. Ezek az üledékek Ny–K-i irányban jól 
nyomozhatók. A Tekeresi Slír Formáció és a Szilágyi Agyagmárga Formáció finomszemcsés 
üledékei akár jelentős vastagságot is elérhetnek. 

1.3.3.1.2. Alaphegységi víztároló képződmények 

Metamorf képződmények 
A terület északi környezetében (a Balaton-vonaltól északra) a nagymélységű aljzatban 

megismert metamorf képződmények repedezett víztározók, vízadó és víztározó képességük 
alacsony. Azonban a lepusztulások és tektonikai mozgások következtében kialakult esetleges 
repedezett, mállott és törmelékes zónák víztározó és -vezető képessége jelentős is lehet. 

 
Karbonátos egységek karsztosodott és üde zónái 
A geotermikus hasznosítás szempontjából legjelentősebb rezervoárokat a felső triász 

Táskai Mészkő Formáció és az Igali Formáció kőzetei jelentik ott, ahol hosszabb ideig 
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felszíni hatásnak, mállásnak és karsztosodásnak voltak kitéve. Ugyanez a helyzet a déli 
területrészen előforduló középső-felső triász korú Iharosberényi Mészkő Formáció esetében 
is. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor tíz, esetleg száz méteres vastagságban lehet 
megnövekedett pórus- és repedéstérrel valamint permeabilitással számolni. A mállással nem 
érintett „üde” részeken jelentősen kisebb a porozitás és a permeabilitás, de a terület 
tektonizáltságát figyelembe véve, itt is számolhatunk sűrűbb töredezettségből következő 
magasabb értékekkel. A regionális értékeléseknél fontos elemezni azt is, hogy a mállott, 
karsztosodott fekvőre közvetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-
e az alaphegységi rezervoár-részekkel. Ugyancsak itt kell megemlíteni, hogy az azonos 
szerkezetföldtani egységbe tartozó Som–1 mélyfúrásból a MÁFI észlelőkútját hidrotermális 
eredetűnek tartható üregrendszerre képezték ki. Az eocén, vagy oligocén magmatitok és a 
bádeni vulkanitok koncessziós területen és közvetlen körzetében megismert jelenléte alapján 
hidrotermális hatásokra létrejött rezervoárok itt sem kizárhatóak. A geotermikus hasznosításra 
esetlegesen alkalmas felső triász képződmények a koncessziós terület északi, valamint déli-
délnyugati területein találhatóak, a felszíntől számítva mintegy 2500 m-es mélységtől. E 
képződmények Nagykanizsa irányában azonban nem ritkán már 3000–3500 m-es mélységben 
jelennek meg. 

A koncessziós terület Liszótól D-re eső, valamint É-i részein a triász aljzat mészkövei 
CO2 tartalmú halmaztelepekkel rendelkeznek. A terület geotermikus hasznosításakor erre 
fokozott figyelemmel kell lenni, a létesítmények telepítésekor a szükséges óvintézkedéseket 
meg kell tenni. 

1.3.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a 
meteorológiai viszonyok mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A 
térképezések során megismert, döntően löszös, homokos talajképző üledékei alapján az évi 
csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló agyagos, 
kőzetlisztes felszíni képződmények esetében ez csupán 4–5%-ra tehető, azonban konkrét 
terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

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

A vizsgált területen kívül találhatók a pannóniai és az alaphegységi hidrosztratigráfiai 
egységek beszivárgási területei, ezek szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként 
jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű 
megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban a 
medence területek felől, Ny-i irányból számíthatunk, melyet jelez a rezervoárokban tárolt 
vizek kémiai összetétele is. A köztes áramlási rendszer felső 100–200 méteres részein már 
számíthatunk a közelebbi talajvizek irányából származó komponensekre is. 

Az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak a részletesebb kutatási fázis során 
szerzett ismeretek alapján határozhatók meg. A geotermikus energiahasznosítást megelőzően 
és során az itteni termálkarszt esetében a lokális és regionális áramlási rendszerek együttes 
modellezése, értékelése alapvetően szükséges feladat lesz. 

1.3.3.2.3. A terület mesterséges utánpótlásai 

Számolni kell a területen, illetve annak környékén szénhidrogén-ipari vízlikvidálásokkal, 
illetve kitermelést segítő (EOR) visszatáplálásokkal. 
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1.3.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

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

 Állandó vízfolyások 
 Talajvíz-párolgással jellemezhető területek 
 Szivárgó felszínek 
 Oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 
 
Az első háromféle típusú megcsapolás területünkön döntő mértékben a talajvizek és 

részben a sekély rétegvizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén 
jelentkezik. Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben 
megismert hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú 
elfolyásként lehet számba venni. Itt a medence irányából, Ny, NyDNy-i irányból, K felé 
történő áramlással lehet számolni. 

1.3.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter–
felső pannóniai rezervoárokat érintő ivó-, ipari-, mezőgazdasági víztermelések, gyógyászati 
célú vagy fürdős vízhasznosítások, bányászati célú vízkivételek vannak. 

1.3.3.4. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek regionális és lokális hidrogeológiai 
paraméterei 

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

 
Az egységek regionális és lokális hidraulikai paraméterei az alábbiak: 

 Hidraulikus vezetőképesség, transzmisszivitás, permeabilitás 
 Porozitások (teljes, gravitációs és effektív porozitások) 
 Tározási tényezők, fajlagos tározási tényező 

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

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

1.3.3.5. A terület vízminőségi képe 

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

A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion 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 megcsapolási területek 
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felszínközeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpárolgás, mely az oda 
áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is következik, hogy a 
felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi értékelések, illetve a későbbiekben az 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Az összes oldottanyag tartalom kicsi, döntően 300–650 mg/l között változik, viszont a 
terület nyugati határához közeli Molnári 69, 70 jelű figyelőkutakban a 800 mg/l értéket is 
elérheti (13. ábra). A klorid-ion tartalom a területhatáron belül jellemzően 2–41 mg/l, ami 
jóval alacsonyabb, mint az ivóvízben megengedett határérték (250 mg/l). Összességében híg 
vizek jellemzik a felszín közeli sekély porózus víztartót. 

 

13. ábra: A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták összes oldottanyag 
(TDS [mg/l]) tartalmának eloszlása 

A piros vonal a koncessziós terület határa, a bordó a terület 5 km-es környezete 
 
A felső pannon homokrétegek (elsősorban az Újfalui, illetve a Zagyvai Formáció) 

vizeinek összes oldottanyag tartalom (TDS) eloszlását vizsgálva (14. ábra) megállapítható, 
hogy az összes oldottanyag tartalom a rendelkezésre álló adatok alapján döntően 550–700 
mg/l között változik. A vizek kémiai jellege hidrogén-karbonátos, melynek koncentrációja a 
mélységgel nő (HCO3

-: 340–800 mg/l). A koncessziós terület ÉK-i határától közvetlenül K-i, 
Zalakaros térségében a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a mélységgel nő az 
összes oldottanyag tartalom, elérve az 1200 mg/l körüli értéket. Összességében úgy az összes 
oldottanyag tartalom, mint a (jelen tanulmányban nem ábrázolt) klorid adatok híg vizek 
jelenlétét mutatják, mely arra enged következtetni, hogy jelentősebb vízutánpótlódással lehet 
számolni a területen. 

Az alsó pannon rétegek vizeit csak nagyon kevés fúrás tárta fel a területhatáron belül. 
Ezen adatok alapján az összes oldottanyag tartalom döntően 2000–13 000 mg/l között 
változik, 6600 mg/l körüli medián értékkel. Lényegesen nagyobb (38 000 mg/l-t elérő) összes 
oldottanyag tartalom jellemző a terület DNy-i határához közeli beleznai, valamint a terület D-i 
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részén mélyült inkei fúrások vízmintáira. A terület Ny-i határához közeli bajcsai fúrások 
vízmintái alapján e térségre kisebb (döntően 2000 mg/l körüli, helyenként 8000 mg/l-t elérő) 
összes oldottanyag tartalmak jellemzőek. 

Gyakran nem csak az alsó pannon, hanem az annál idősebb miocén képződmények vizeit 
is ugyanaz a szűrő szakasz, vagy rétegvizsgálati szakasz tárta fel, így kevert (általában 
nagyobb összes oldottanyag tartalmú) vízösszetétel jellemző e mélységzóna vízmintáira. 

 

14. ábra: Felső pannon vizek összes oldottanyag (TDS [mg/l]) tartalmának eloszlása 

A piros vonal a koncessziós terület határa, a bordó a terület 5 km-es környezete 
 
Az alsó pannonnál idősebb miocén képződményekből származó vizek változatos 

nagyságú összes oldottanyag tartalmúak, döntően 5000–29 000 mg/l értékűek, körülbelül 
1000–10 000 mg/l nátrium, és 1000–16 000 mg/l klorid tartalom mellett. 

A triász aljzat vizeinek összes oldottanyag tartalma 9000–22 000 mg/l közötti, ami a 
mélységgel növekszik. Uralkodó kation a nátrium-ion (kb. 2500–8000 mg/l), anion a klorid-
ion (kb. 3000–12 000 mg/l). 

2500 méter alatt 13 db fúrás tárta fel az alsó pannon, az annál idősebb miocén és triász 
képződményekben tárolt vizek összetételét, mely változó sótartalommal (döntően 2000–
18 000 mg/l), és nátrium-kloridos vízösszetétellel (körülbelül 200–7000 mg/l nátrium, és 
körülbelül 200–13 000 mg/l klorid) jellemezhető. 

A koncessziós terület felszín alatti vizeire jellemző főbb vízminőségi paramétereinek 
mélység szerinti alakulását a 15. ábra szemlélteti. A mélység növekedésével nő a víz összes 
oldottanyag tartalma és a felszíntől mért 1000–1500 méter mélységben bekövetkező 
ugrásszerű növekedés vízminőség-változásra utal. A mélységgel növekszik a nátrium és a 
kalcium tartalom, uralkodó anion a hidrogén-karbonát helyett a klorid lesz. 
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15. ábra: A koncessziós terület felszín alatti vizeinek főbb vízminőségi paraméterei, 
mélység szerint 

(Megjegyzés: a „miocén kutak” megjelölés az alsó pannonnál idősebb miocén rétegek vizeire vonatkoznak) 

1.3.4. Hidrodinamikai rendszerek, nyomásállapot, geotermikus viszonyok 
(ELGI) 

A koncessziós területet is érintő szénhidrogén-kutatások alapján az alábbi jelentős 
vízföldtani egységek különíthetők el a koncessziós területen és környezetében (TORMÁSSYNÉ 

et al. 2002b, MOLNÁR et al. 1998, MOLNÁR et al. 1999, az egyes kutatások által érintett 
területeket a 23. ábra mutatja be): 

  
 mezozoos rendszer (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b), mezozoos karbonátos 

képződmények (MOLNÁR et al. 1998), triász karbonátos összlet (MOLNÁR et al. 
1999): sós vizet tárol. 
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 kárpáti-badeni törmelékes képződményekben kialakuló lokális hidrodinamikai 
egység: sós vizet és helyenként kevés kőolajat tárol (MOLNÁR et al. 1998) 

 alsó pannon homokkőcsoport, sós vizet tárol (MOLNÁR et al. 1998) 
 felső pannon-kvarter: ivóvíz minőségű édesvizet tárol. 

 
A miocén és alsó pannon rendszer alárendelt jelentőségű vízföldtani szempontból. 
 
A mezozoos aljzatban, illetve a vele összefüggő rétegekben hidrosztatikus, vagy ahhoz 

közeli a nyomás. A miocén bázisát alkotó konglomerátum, illetve a mezozoos felszínére 
közvetlenül települő tároló rétegek egy egységet képeznek, a rétegvizük azonos. A 
vizsgálatok során karsztvizet nem találtak a területen (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b). A mészkő 
és a dolomit kőzetekben a NaCl-os, NaHCO3-os, változó szulfát-tartalmú, általában nagy 
karbonát keménységű, a mély miocén medencékre jellemző rétegvíz van jelen. Jellemző a 
magas sótartalom (20–25 g/l), amely a mélységgel még tovább növekszik. A Bag–1 fúrásban 
felső krétából (inert gázos, olajnyomos) NaCl-os 24,4 g/l-es sósvíz beáramlást kaptak 
(BERNÁTHNÉ et al. 1997). 

A Nagyrécse Nr–4 (3021 m mély) szénhidrogén-kutató fúrás középső triász mészkő- és 
dolomit összletében 1785 m-ben 143˚C-os kőzethőmérsékletet mértek, a 2755–2785 m közötti 
szakaszból pedig 744 m3/nap 103˚C-os felszíni hőmérsékletű sósvíz-túlfolyást kaptak. 

A már a koncessziós területen kívül eső Nagykanizsa–Miklósfa Bajcsa Bj–I. (19–143) kút 
a DNy-Dunántúl legmélyebb, 4126,5 m mély felső triász mészkőben befejezett és 
víztermelésre kiképezett szénhidrogén-kutató fúrása. A 3174,5–3378 m között (részben a pre-
tercier aljzatban: 3267–3428 m középső triász Táskai Mészkő F., 3428–4127 m középső-felső 
jura Pátrói F.) 5 szakaszban perforált és 3603 m-től csövezetlen szakaszából maximum 370 
l/perc 90˚C-os 22 036 mg/l töménységű, alkáli-kloridos típusú, erősen gázos hévizet nyertek 
24,5 atm üzemi kútfejnyomás mellett. A statikus kútfejnyomás 32,5 atm, a rétegnyomás 
3592,5 m-ben 353,0 atm volt. A kivitelezés közben 3607,5 m-ben 14 óra állás után 139˚C 
mélységi hőmérsékletet is mértek (VIKUV 1971-es mérése, LORBERER, LORBERER 2011). 

A Bagola Bag–2 (19–197) fúrásban 2925 m-ben középső-felső triászban a 
telephőmérséklet (1980-ban) 148˚C volt, ami állandósult értéknek fogadható el. A 3019–
3050 m közötti nyitott szakasz felső triász dolomitjából és mészköveiből 6 mm-es átmérőjű 
fúvókán 33,6 m3/nap nem éghető gáznyomos, 133˚C-os sós telepfolyadékot kaptak felszálló 
termeléssel (LORBERER, LORBERER 2011). A középső triászban mért rétegnyomás a 
hidrosztatikusnál kisebb, a geotermikus gradiens 49,6˚C/km (0,0496˚C/m, BERNÁTHNÉ et al. 
1997). 

A koncessziós terület északi részére jellemző adatnak tekinthető a MOLNÁR et al. 1999 
által közölt adat: a triász karbonátos összletben hidrosztatikus vagy annál kissé alacsonyabb 
nyomás és a mélység függvényében 43,9–51,8˚C/km geotermikus gradiens várható. 

 
A miocén kárpáti összletben a koncessziós területen kívűl eső Ih–1 fúrásban végzett 6 

mérés alapján a rétegsor alsó szakaszán a túlnyomás 33%, a középső részén 23,6%, a felső 
részén nincs megbízható érték. A geotermikus gradiens az alsó szakaszra 54,9˚C/km, a felső 
szakaszra pedig 56,4˚C/km 2–2 adat alapján. Ez alapján az látható, hogy a túlnyomás felfelé 
fokozatosan csökken, a geotermikus gradiens pedig emelkedik (BERNÁTHNÉ et al. 1997). 

A miocén badeni képződményekben mért adatok alapján a Pat–5 fúrás egyetlen 
nyomásértéke 16% túlnyomást adott, a geotermikus gradiens pedig 50˚C/km körüli volt 
(BERNÁTHNÉ et al. 1997). 
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A pannonban a rétegnyomás hidrosztatikus, de az alsó részen, a márga-mészmárga 
szintben már 10–20%-os túlnyomást mértek, ami a miocénben is hasonló mértékű, vagy 
magasabb (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b). 

Az alsó pannonra vonatkozó adat a Nr–4 fúrásban a badenihez hasonlóan 17%-os 
túlnyomást mutatott (ez alapján a badeni és alsó pannon kezdőtagja vélhetően egy 
hidrodinamikai egységhez tartozik). Az alsó pannon homokkő sorozatban 3 adat alapján a 
geotermikus gradiens 50,1˚C/km, BERNÁTHNÉ et al. 1997). 

A felső pannonban hidrosztatikus vagy kissé alacsonyabb nyomás és a mélység 
függvényében 42,2–51,3˚C/km geotermikus gradiens várható (MOLNÁR et al. 1999). 

 
A koncessziós területen kívül eső Bajcsa Bj–9 (19–28), Bj–40 (19–111), és Bj–I (19–143) 

hévízkútnak minősül, de csak a Bj–40 (19–111, Nagykanizsa K–62) kutat hasznosítják 
(Nagykanizsa strandfürdő és uszoda kútja, 878–1630 m közti pannon 11 szakaszra szűrőzött 
kút 410 l/p hozammal, 46˚C kifolyóvíz hőmérséklettel). A Bj–I (19–143) kút 570 m3/nap 
90˚C–os, forró, CO2-gázos, sós vizet adott (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b). 

 
A 94. Iharos–Miháld területen a geotermikus gradiens 42–53˚C/km (0,042–0,053˚C/m) 

közti (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b). 
A Jankapuszta Jp–1 fúrásban hidrosztatikus vagy ahhoz közeli rétegnyomásokat észleltek 

(15%-nál nem nagyobb az esetleges túlnyomás), a geotermikus gradiens 44,2˚C/km (MOLNÁR 
et al. 1998). 

 
További geotermikus információk találhatók a 2.1. és 2.5. fejezetben. 

1.3.5. Tektonikai jellemzés (MÁFI, ELGI) 

1.3.5.1. A terület általános fejlődéstörténete 

A terület fejlődéstörténetét miháldi és a Sávoly és környéke MOL területi szénhidrogén-
kutatási zárójelentések alapján foglaljuk össze (BERNÁTHNÉ et al. 1997, MOLNÁR et al. 1999). 
Eszerint a metamorf aljzatra a triász (távolabb a felső perm is) sekélytengeri–parti 
karbonátos–sziliciklasztos kifejlődésben települt, a lagúnákban evaporitokkal. A folyamatos 
triász rétegsort a jelenlegi feltártság és még inkább a tektonikai helyzet miatt nem lehet 
rekonstruálni. Általánosságban igaz azonban, hogy az intenzív süllyedés következtében a 
középső triász üledéksor itt is a mélyvízi fáciesek jellegeit hordja magán. A felső triászra a 
kiterjedt sekélytengeri peritidális- és platform képződmények jellemzőek. A triász 
összvastagsága 1000–1500 m körüli lehetett. Ezután a késő krétáig tartó térrövidülés miatt a 
terület összetöredezett, feltolódások alakultak ki. A „szubhercini fázis”-hoz kapcsolhatóan 
extenziós viszonyok között a szenonban epikontinentális üledékgyűjtő alakult ki (ld. Bag–1), 
amelynek üledékei azonban a „larámi” tektonikai fázis idején nagyobbrészt erodálódtak. 
Ehhez a fázishoz köthető az idősebb mezozoos aljzat lépcsős szerkezetének kialakulása is. A 
határoló vetőrendszer fő irányai ugyanakkor merőlegesek az ausztriai fázishoz köthető 
tektonikai vonalakra. A kréta szerkezetalakulások következtében a terület szárazulat volt 
egészen a paleogénig. A pireneusi mozgások hatására új üledékgyűjtő alakul ki, amelynek 
rétegsorait Nagybakónaknál, Sávolynál tárták fel fúrásokkal, és amelyeket távolabb, a Bak–
Nova-i árok területéről ismerhetünk. 

A szávai–óstájer orogénben a kárpáti emelettől kezdve új üledékciklus vette kezdetét, 
amely két kisebb megtorpanással egészen napjainkig tart. 

Nagy általánosságban a mezozoikumra a töréses szerkezetalakulás, a harmadidőszakra a 
gyűrődéses szerkezetalakulás volt jellemző. 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

30 

1.3.5.2. Szerkezeti viszonyok 

A koncessziós terület a Balaton-vonal és Közép-magyarországi-vonal között helyezkedik 
el (3. melléklet). A prekainozoos térképen jellemző a fő tektonikai irányok szerint pásztás 
elrendeződés, amely itt csaknem Ny–K-i csapású. Szembetűnő az aljzatdomborzatban 
jelentkező nagy, több ezer méteres szintkülönbség (1.3.2.2. fejezet, 5. ábra, 3. melléklet). 
Kisebb és nagyobb mértékben kiemelt rögsorok és vályúk váltakoznak, elsősorban az említett 
Ny–K-i irányban, de a rögök között haránt irányokban is. 

Északon a nagybakónaki fúrások körzetében, a koncessziós terület közvetlen közelében 
két kisebb aljzat-kiemelkedés van Magyarszentmihály, illetve Nagybakónak–Zalakaros 
környékén. Ezt a két magaslatot a fúrásoktól délre egy ÉNy–DK-i irányú harántvető is 
elválasztja. A déli mezozoos pásztában magában is két rögvonulat van: az északi a 
(Semjénháza)–Bajcsa–Bagola-i és a déli (Belezna)–Pátró–Liszó–Iharosberény–Inke–Pat 
környéki. A magaslatok között helyi minimumok helyezkednek el. Az északi és déli 
mezozoos pásztákban Ny-ról K felé az aljzat fiatalodása figyelhető meg. Jól szemlélteti ezt a 
fiatalodást a Bagola Bag–1 fúrásban megismert felső kréta rétegsor (21. ábra, 22. ábra, a kréta 
tektonikusan becsípett helyzetben van). 

1.3.5.3. Szerkezeti alegységek 

A koncessziós terület teljes terjedelmében az előbb említett Balaton- és Közép-
magyarországi-vonalak között elhelyezkedő Szávai nagyszerkezeti egység DNy-i részére esik. 
A Szávai egységen belül, egy ÉNy–DK-i irányú eltolódási vonal mentén, több részegység is 
elkülönítésre került (HAAS (szerk.) 2004, HAAS (ed.) 2001, 17. ábra, illetve szelvénymenti 
változatban: 16. ábra). Ezek közül a Dél-karavankai, a Juliai–Savinjai és a Dél-zalai 
alegységek területe is beletartozik, vagy benyúlik a koncessziós területre. Mivel néhány, végig 
maggal fúrt alapfúrás is van a területen vagy annak közvetlen közelében, és ezek rétegsora 
jelentős eltéréseket mutat, ezért viszonylag kis területű részegységek lettek kijelölve, 
feltételezett és ismert tektonikus határokkal. 
 

A szerezeti egységek ismertetése előtt – a bizonytalanságok szemléltetésére – felhívjuk a 
figyelmet egy ÉNy–DK-i irányú eltolódási vonalra, ami a területről rendelkezésre álló 
különböző szerkezetföldtani térképeken eltérő módon jelenik meg. 

AZ 1990-es szerkesztésű szerkezeti térképen (18. ábra, BERNÁTHNÉ et al. 1997) a 
koncessziós területtől kb. 15 km-rel nyugatra fut az oltárci O–, BO– jelű fúrások 
környezetében.  

A vizsgált vonal HAAS 2004-es regionális léptékű térképén (17. ábra) a terület északi és 
keleti részén is áthalad. A legutóbbi szerkesztésű pre-kainozoos földtani térképen (HAAS et al. 
2010) ez a vonal Magyarszentmiklós és Nagybakónak között helyezkedik el és 
Nagybakónaktól délre belesimul a Buzsáki-vonalba, nem szeli át a közép-magyarországi-
zónát (3. melléklet e jelű vonala). 
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16. ábra: A szerkezeti egységek helyzete és kapcsolata 

(HAAS (szerk.) 2004) 
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17. ábra: A Szávai szerkezeti egység DNy-magyarországi részének térképe az alegységek feltüntetésével 

(HAAS (szerk.) 2004, Száva egység = Közép-dunántúli egység (Közép-magyarországi-Főegység része)
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18. ábra: Szerkezetföldtani térkép a közép-magyarországi zóna DNy-i részéről 

(BERNÁTHNÉ et al. 1997, 3. sz. melléklet) 
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1.3.5.4. Kainozoos szerkezet-alakulás 

A terület szárazulat volt egészen a paleogénig. Az eocén magmatitok (17. ábra) elterjedés- 
és vastagság-viszonyai a szórványos fúrási adatok miatt korábban nem adtak lehetőséget 
szerkezetföldtani modell készítésére. A tágabb térségre vonatkozóan azonban már, számos új 
információ alapján az a vélemény alakult ki, hogy az oligocén közepétől a koramiocén késői 
szakaszáig tartóan eltolódásos deformációk jelentkeztek. A mozgás kezdetét az oligocén (a 
fenti földtani ismertetéseknél még eocénként említett) magmatit (tonalit-intrúziók) 
benyomulása jelezte 32-31 millió évvel ezelőtt. Valószínű, hogy már az intrúzió maga is 
eltolódásos kinematikájú vetők mentén történt. (FODOR et al. 2011). 

A szávai–óstájer orogénben viszont, a kárpáti emelettől kezdve új üledékciklus veszi 
kezdetét. Úgy a kárpáti–badeni, mint a pannóniai képződmények vastagság-viszonyaira 
jellemző, hogy a kifejlődés jellegére erősen rányomják bélyegüket a szerkezeti mozgások: az 
intenzív és területileg változatos süllyedés következtében nagy vastagság-különbségek jöttek 
létre, s az elterjedési területek is változatosak, többnyire szerkezeti vonalakhoz kötötten. 

A miocén tető/pannóniai talp térképén (7. ábra, UHRIN 2011) a Nagybakónak és 
Nagyrécse közötti, és ettől a vonaltól NyDNy-ra folytatódó mélyület és annak peremei jól 
kirajzolódnak. A térkép azt is sugallja, hogy a nagybakónaki és a magyarszentmiklósi relatív 
kiemelkedések nem azonos rögvonulathoz tartoznak. Az is említésre érdemes, hogy a badeni 
tető tekintetében Iharosberény környezetében vannak a magaslatok: Liszó, Pátró és Pat a 
magaslat oldal kiemelkedéseit alkotják. A Lajtai Mészkő Formáció teteje legmagasabban az 
Inke I–29-es fúrásban van, –1308 m tsza-ban. Ennél magasabban badeni csak az Inke–I-ben 
van, közvetlenül a Szolnoki Formáció alatt. Az általános rétegsort ismerve lehetséges, hogy az 
agyagmárga legfelső szintjei már badeninél fiatalabbak. 

A kárpáti és badeni képződmények között nincs mindig üledékfolytonosság, sőt több 
helyen szögdiszkordancia is fellép. BERNÁTHNÉ et al. (1997) szerint Miháld környékén 
például a badenire az alsó pannóniai diszkordanciával is települhet. A badeni képződmények 
túlterjednek a kárpáti képződmények elterjedési területén. A badeni végén viszont mindkét 
rétegösszlet együtt kiemelkedik és felgyűrődik. 

 
A terület É-i határára és északi részére (Balaton-vonal környezte) jellemző É–D irányú 

földtani szelvényt jelenít meg a 19. ábra. 
A terület középső részén áthaladó ÉNy–DK irányú, a Magyarszentmiklós Mszm–I és a 

Liszó–3 fúrások között haladó földtani szelvényt (az Iharosberény Ib–1-es fúrás kívül esik a 
koncessziós területen) mutat be a 20. ábra. 

Teljes hosszában a koncessziós területen haladó DNy–ÉK-i szeizmikus, illetve az ez 
alapján szerkesztett értelmezett földtani szelvényt mutat be a 21. ábra, illetve a 22. ábra. 

A területet ÉÉNy–DDK-i irányban keresztező értelmezett szeizmikus szelvényt jelenít 
meg a 6. ábra. 
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         koncessziós terület 
É                   _________________________________ D 

19. ábra: É–D irányú földtani szelvény 

(MOLNÁR et al. 1999) 
A szelvény nyomvonalát (N jelű szelvény) és a fúrások (Nagybakónak Nab–ÉNy–2, Nab–I, Nab–1, Nab–3) helyét ld. a 

3. mellékleten. 
T: talp [m] és [mBf] 

 

TRIÁSZ

MIOCÉN 
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20. ábra: ÉNy–DK irányú földtani szelvény 

(FODOR et al. 2011). A jelölések a formációk térképi indexei. KDE= Közép-dunántúli szerkezeti egység.  
A szelvény alja –5000 mBf, a vízszintes vékony fehér vonalak 1000 m-es osztásközt jelölnek. 

A szelvény nyomvonalát (T–JAM–P5 jelű szelvény) és a fúrások (Mszm–I, Nagykanizsa K–59 (Bj–9, 19–28), K–62 (Bj–40, 19–111), Bag–2, Liszó–3, Ib–1) helyét ld. a 3. 
mellékleten  
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21. ábra: DNy–ÉK irányú szeizmikus időszelvény 

(TORMÁSSYNÉ et al. 2002b. A függőleges tengelyen a kétutas futásidő TWT [ms].  
A szelvény nyomvonalát (B jelű szelvény) és a fúrások (Jankapuszta Jp–1, Bag–2, Bag–1, Nagyrécse Nr–4, Pat–3) helyét ld. a 3. mellékleten.)
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22. ábra: DNy–ÉK irányú földtani szelvény 

(TORMÁSSYNÉ et al. 2002b. A függőleges tengelyen a mélység [m].  
A szelvény nyomvonalát (B jelű szelvény) és a fúrások (Jankapuszta Jp–1, Bag–2, Bag–1, Nagyrécse Nr–4, Pat–3) helyét ld. a 3. mellékleten.) 
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1.3.6. Szénhidrogén-földtani viszonyok (MÁFI) 

MOLNÁR et al. (1998) szerint Bajcsán az alsó pannóniai rétegek tárolónak minősülnek. A 
Jankapuszta Jp–1 jelű fúrásban, a miocén tetőzónájában, kis olajtelepet találtak. 

BERNÁTHNÉ et al. (1997) szerint Miháld környékén a kutatási területen az olajzóna 1800–
2500 m mélységben van, a gáz zóna 3000 m alatt. Beleznán ipari mennyiségű szénhidrogén 
van a miocén tárolókban és szénhidrogén gáz található az alsó pannóniai homokkőben. A 
Pátró–1 fúrásban szén-dioxid (CO2) halmaztelep van valamint CO2 és metán (CH4) található 
az alsó pannon homokkőben. Liszónál a triász aljzatban van jelentős CO2-tartalmú 
halmaztelep, de az alsó pannóniai homokkőben is találhatók kevertgáz és éghető szénhidrogén 
telepek. Hasonló a helyzet az Ib–2, –1 és néhány inkei fúrásban. Paton kis kőolajtelep van 
alsó pannóniai és a badeni érintkezési zónájában. 

Liszón és Pátrón triász – repedezett és hidrotermális eredetű üregekkel szabdalt – dolomit 
és mészkő a tároló. 

A Lajtai Mészkő Formáció Miháld környékén nagyon foltszerű elterjedésű, ezért 
szénhidrogén szempontjából nem reményteljes (BERNÁTHNÉ et al. 1997). 

Sávoly és környékén a Nab–I és a Nab–É–1 fúrások környezetében kis olajtelep található 
(MOLNÁR et al. 1999). A jelentés szövegének 3. oldalán említést tettek egy bányatelek 
fektetési kérelemről Nagybakónaknál. 

A kőolajablak ezen a területen 1800–2200 m között van, alsó pannon gáz a mostani 
koncessziós területen a Nab–I-ben van. Miocén formációgáz a Nab–I fúrásban van, emellett 
kevés olaj is a környező 6 fúrásban. A mezozoos képződményekben is ismert háttérgáz és 
formációgáz előfordulás is. Ezen a Nagybakónak–Sávoly környéki területen az a ritka, ahol 
semmilyen szénhidrogénnyom sincs. 

Ezt a rövid összefoglalást azért illesztettük a földtani-tektonikai jellemzés végére, mert a 
kis szénhidrogén-előfordulások, a kis szerkezeti csapdákban különös óvatosságra intenek a 
terület geotermikus terhelhetősége szempontjából. Ugyanígy igen fontosnak tartjuk, hogy az 
olajablak több részterületnél meglehetősen magasan van, ami az egész terület minősítése 
szempontjából is jelentős körülmény. 

1.3.7. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága (ELGI) 

1.3.7.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén (CH)-kutatás (MBFH JELENTÉSTÁR). A terület 
szempontjából legjelentősebb már visszaadott területek fontosabb adatait a 4. táblázat adja 
meg (23. ábra, 4. melléklet). 

4. táblázat: Korábbi szénhidrogén-kutatási területek a Nagykanizsa területre 

Jel Név Engedélyes Zárójelentés, fontosabb  
dokumentáció az FGBA-ban 

Hivatkozás jelen 
anyagban 

59 59. sz. Miháld MOL T.19921 BERNÁTHNÉ et al. 1997 
73 73. sz. Liszó-Miklósfa MOL T.19929 MOLNÁR et al. 1998 
38 38. sz. Sávoly környéke MOL T.20119 MOLNÁR et al. 1999 
92 92. sz. Belezna  MOL T.20682 TORMÁSSYNÉ et al. 

2002a 
94 94. sz. Iharos-Miháld MOL T.20683 TORMÁSSYNÉ et al. 

2002b 
I Inke Blue Star'95 Kft. T.22219 GYARMATI J. 2008 
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23. ábra: Korábbi szénhidrogén-kutatási zárójelentések által érintett területek 

A zöld számok a 4. táblázat Jel oszlopa alapján azonosíthatók 
 
A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek adatait a 23. táblázat adja meg (MBFH 

BÁNYÁSZAT, 2011.10. havi állapot, 4. melléklet). 

1.3.7.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük az egyes geotermikus koncessziós területekhez potenciálisan rendelkezésre 
álló földtani, geofizikai, fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Földtani, Geofizikai és 
Bányászati Adattárában (FGBA). A fontosabb jelentéseket az 5. táblázat listázza. 
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5. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a Nagykanizsa területre 
MBFH 
adattári 
szám 

Szerzők Jelentés címe Enge-
délyes 

T.19921 BERNÁTH Z.-NÉ, KOVÁCS I., 
DÁVID GY., APÁTHYNÉ JUHÁSZ 

Á., SZABÓ ZS., MÓRINÉ 

NÉMETH I., SZENTENDREI E., 
CZUCZI G. 1997 

Az 59.sz. Miháld terület kutatási zárójelentése. 1997. 
december 12. (Bagola, Bag.1., 2., Iharos, Ih.1., 
Iharosberény, Ib.2., Nagyrécse, Nr.1., 2., 4., Pat.3., 5.sz. 
fúrások - szénhidrogén) 

MOL 

T.19929 MOLNÁR J., MÓRINÉ NÉMETH I., 
BAKSA B., DÁVID GY., 
HORVÁTH ZS., MARTON T. 1998 

A 73.sz. Liszó-Miklósfa terület kutatási zárójelentése, 
1998. szeptember (szénhidrogén) 

MOL 

T.20119 MOLNÁR J., ÁBELE F., MARTON 

T., CSÁSZÁR J., TÓTH L., 
MÓRINÉ NÉMETH I., BAKSA B., 
BOKOR CS., KOVÁCS I., STRÁZSI 

S., VÁRY M. ET AL. 1999 

A 38. sz. Sávoly környéke terület kutatási zárójelentése. 
(Nagybakónak, szénhidrogén). +Hiánypótlás. +Rezessy 
Géza (MGSZ, 2000) kiegészítése és szakvéleménye, 
Szőts András (MGSZ, 1999) szakvéleménye 

MOL 

T.20682 TORMÁSSYNÉ VARGA É., 
KOVÁCSVÖLGYI S., 
SZENTENDREI E., TÖRÖK V-NÉ, 
VÁRY M. TÓTHNÉ MEDVEI ZS., 
GUBUCZ E. 2002 

Belezna 92. sz. terület szénhidrogén kutatási 
zárójelentése. 

MOL 

T.20683 TORMÁSSYNÉ VARGA É., 
KOVÁCSVÖLGYI S., 
SZENTENDREI E., TÖRÖK V-NÉ, 
VÁRY M., TÓTHNÉ MEDVEI ZS., 
GUBUCZ E., MARTON T. 2002 

Iharos-Miháld 94. sz. terület szénhidrogén kutatási 
zárójelentése. 

MOL 

T.22219 GYARMATI J. 2008 Inke koncessziós terület szénhidrogén kutatási 
zárójelentése. (CH fúrások: Blue Topaz-9, Bolhás, 
Csákány, Görgeteg, Horvátkút, Inke, Igal, Jákó, 
Kaposfő, Kisberény, Kutas, Lábod, Marcali, 
Mesztegnyő, Nagyatád, Nagykorpád, Nikla, 
Nagyszakácsi, Öreglak, Pamuk, Pat, Sikabonyi-1, 
Somogysámson, Szenta, geofizika). 2008. – Blue Star'95 
Kft., FGBA  

Blue 
Star'95 
Kft. 

 
A felhasználható anyagok egy része üzleti titok (zárt minősítésű). 
Az MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (FGBA) a területről 

rendelkezésre álló jelentéseket számba vettük (MBFH JELENTÉSTÁR, MBFH GEOLÓGIAI 

MEGKUTATOTTSÁG). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk: szénhidrogén-
kutatás, geotermia–mélykutatás, illetve az érzékenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz 
kapcsolódó anyagokat (feltételezhető fontosságuk szerint minősítve) külön táblázatba 
gyűjtöttük. Kigyűjtöttük a legfontosabb, eddig áttekintett jelentések adattartalmát (SŐRÉS et 
al. 2010). 

1.3.7.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFH FÚRÁSI MEGKUTATOTTSÁG, MÁFI 

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

A Nagykanizsa területen 21 db 2500 m-es mélységet elért fúrás található (MÁFI 

EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS, 6. táblázat, 3. melléklet). 7 db pre-tercier aljzatot elért, de 
2500 m-nél sekélyebb fúrás esik a területre. Ezek valamint a többi pre-tercier aljzatot 
harántolt fúrás alapadatait a 7. táblázat adja meg.. 
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6. táblázat: A 2500 m-es mélységet elért fúrások a Nagykanizsa területen (MÁFI) 

FRS_ID Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum 

2720 Bagola Bag–1 2860,5 497127,4 121080,9 189,98 1978 

2721 Bagola Bag–2 3050 494340 120236 195,29 1980 

65558 Inke I–26/a 2603 489797,3 110219,1 175,68 1966 

251704 Nagykanizsa Jp–1 2839 492910,9 118810,1 158,63 1995 

86522 Liszó Liszó–1 2538 495286,9 115154,1 215 1976 

86524 Liszó Liszó–3 2607 494739,6 116331,3 243,59 1977 

96262 Nagybakónak Nab.É–1 2700 497456,6 136243,1 255,91 1983 

96263 Nagybakónak Nab.É–2 2700 498669,3 136438,5 184,32 1984 

96264 Nagybakónak Nab.É–3* 2534 498174,5 135888,4 203,03 1984 

96259 Nagybakónak Nab–1 2701 496560,9 134329,6 203,6 1976 

96260 Nagybakónak Nab–2 2681 497611,8 134980 252,63 1977 

96261 Nagybakónak Nab–3 2700 495836,3 133780 258,15 1978 

251701 Nagybakónak Nab–I 2876 496755,9 135677,7 208,72 1994 

281013 Nagybakónak Nagybakónak 
E3* 

2534 498175 135888 209 0 

281049 Nagyrécse Nagyrécse–
3+ 

3200 498152 125816 170 0 

100084 Nagyrécse Nr–1 3091 498807,2 123893,9 201 1963 

100085 Nagyrécse Nr–2 3101 497827,8 123629,7 214,37 1964 

100086 Nagyrécse Nr–3+ 3200 498138,9 125815,3 166,33 1965 

100087 Nagyrécse Nr–4 3021 500312 123312,7 213 1974 

251758 Nagyrécse NrM.1F–1 3761 497289,6 123114,5 208,4247 2000 

113633 Pat Pat–3 2702,5 504499,6 123035,6 152,36 1963 

* Nab.É–3= Nagybakónak E3, + Nr–3= Nagyrécse–3 

7. táblázat: A pre-tercier aljzatú fúrások a Nagykanizsa területen (MÁFI) 

Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum Pre-
tercier* 

2720 Bagola Bag–1 2860,5 497127,4 121080,9 189,98 1978 2570 m K3 
(2) 

2721 Bagola Bag–2 3050 494340 120236 195,29 1980 2924 m T2–
3 (2) 

65538 Inke I–9 1738 493697,78 110827,7 214,1 1948 1705 m 
ikK3 (1) 

251704 Nagykanizsa Jp–1 2839 492910,9 118810,1 158,63 1995 2809 m T 
(2) 

86522 Liszó Liszó–1 2538 495286,9 115154,1 215 1976 2361 m tsT2 
(2) 

86524 Liszó Liszó–3 2607 494739,6 116331,3 243,59 1977 2436 m tsT2 
(2) 

86525 Liszó Liszó–4 2400 494755,62 114008,3 196,25 1977 2337 m Mz 
(2) 

96262 Nagybakónak Nab.É–1 2700 497456,6 136243,1 255,91 1983 2453 m tsT2 
(2) 

96263 Nagybakónak Nab.É–2 2700 498669,3 136438,5 184,32 1984 2323 m tsT2 
(2) 

96259 Nagybakónak Nab–1 2701 496560,9 134329,6 203,6 1976 2512 m tsT2 
(2) 
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Frs_id Település Fúrás Mélység 
(m) 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Dátum Pre-
tercier* 

96260 Nagybakónak Nab–2 2681 497611,8 134980 252,63 1977 2453 m tsT2 
(2)  

96261 Nagybakónak Nab–3 2700 495836,3 133780 258,15 1978 2648 m tsT2 
(2) 

100087 Nagyrécse Nr–4 3021 500312 123312,7 213 1974 2783 m T2–
3 (1) 

251758 Nagyrécse NrM.1F–1 3761 497289,6 123114,5 208,42 2000 3386 m T 
(1) 

113631 Pat Pat–1 2111 507613,64 120864,4 131,9 1961 2000 m T2–
3 (2) 

113632 Pat Pat–2 2353,5 507826,27 120654,7 133,2 1961 2030 m tsT2 
(2) 

113634 Pat Pat–4 2305,3 509246,25 119606,3 170,33 1963 2125 m T2–
3 (2) 

280482 Pat Pat–7 2050 508564,95 120670,2 180,19 1989 1842 m T 
(2) 

119813 Pátró Pátró–1 2045 491922,99 109795,3 188,6 1976 1692 m 
ptJ2-3 (2) 

*Pre-tercier=(1): MÁFI által átértékelt (ellenőrzött) fúrás, Pre-tercier=(2): még át nem értékelt fúrás az eredeti 
rétegbesorolással.  
1893 m: Pre-tercier aljzat felszín alatti mélysége [m] 
T: triász képződmények általában vagy összevontan, tsT2: Táskai Mészkő F., T2–3: középső-felső triász 
képződmények általában, ptJ2–3: Pátrói F., K3: felső kréta általában, ikK3: Inkei F., Mz: mezozoikum általában 
 

Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint 49 fúrás esik a területre 
(8. táblázat), ebből 20 fúrás 2500 m-nél mélyebb, és további 203 fúrás található az 5 km-es 
környezetben (melyből 36 db 2500 m-nél mélyebb). 

8. táblázat: Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint a Nagykanizsa 
területre eső fúrások 

Település MBFH-
azonosító 

Mélysé
g (m) 

Minősítés EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z_BF
(m) 

Dátum MBFH doku-
mentáció 

Nagykanizsa Bag–1 2860,5 nyilvános 497128,1 121081,5 189,3 1978 1283/3mf 
Nagykanizsa Bag–2 3050,0 nyilvános 494340,7 120236,6 194,6 1980 1283/4mf 
Nagykanizsa Bj–12 2402,5 üzleti titok 491758,7 122052,9 151,1 1961 1913/12mf, 

T.1612 
Nagykanizsa Bj–15 2403,0 üzleti titok 492155,1 122886,2 163,8 1962 1913/15mf, 

T.1612 
Nagykanizsa Bj–18 2381,0 üzleti titok 492674,4 123130,3 158,4 1964 1913/18mf, 

T.1612 
Nagykanizsa Bj–22 2403,0 üzleti titok 493359,0 121791,9 186,3 1967 1913/22mf 
Nagybakónak D–2 946,0 nyilvános 496766,8 134119,4 177,1 1944 1095/2mf 
Nagybakónak D–3 2224,3 nyilvános 496081,3 134157,2 199,3 1943 1095/3mf 
Porrogszentpál I–20 1775,5 nyilvános 493847,9 108675,2 202,0 1964 332/23mf, 

T.1612, 1426 
Porrog I–21 1666,5 nyilvános 495531,5 108833,8 160,4 1964 332/24mf, 

T.1612 
Surd I–26 2220,0 nyilvános 489912,4 109632,7 188,8 1964 332/29mf, 

T.1612 
Surd I–26/a 2603,0 nyilvános 489797,8 110219,4 175,0 1966 332/30mf 
Surd I–3 2119,5 nyilvános 490235,4 110864,6 166,1 1943 332/1mf, 

T.1028 
Nemespátró I–4 1900,0 nyilvános 492122,8 110806,9 163,3 1943 332/2mf, 

T.1028 
Liszó I–5 1981,5 üzleti titok 495881,0 113955,7 222,7 1944 332/7mf 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

44 

Település MBFH-
azonosító 

Mélysé
g (m) 

Minősítés EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z_BF
(m) 

Dátum MBFH doku-
mentáció 

Nagykanizsa I–6 2393,5 üzleti titok 493303,6 121441,8 172,7 1944 332/8mf, 
T.1028 

Nemespátró I–8 1692,0 nyilvános 492861,9 109859,7 203,1 1948 332/10mf 
Nemespátró I–9 1738,0 nyilvános 493678,0 110694,8 213,4 1948 332/11mf 
Nagykanizsa 
Jankapuszta 

Jp–1 2893,0 nyilvános 492910,9 118810,1 158,0 1995  

Liszó Liszó–1 2538,0 üzleti titok 495287,3 115154,3 214,3 1976 1990/1mf 
Liszó Liszó–2 2441,5 üzleti titok 496147,8 114721,6 211,3 1977 1990/2mf 
Liszó Liszó–3 2607,0 üzleti titok 494740,0 116331,5 242,9 1977 1990/3mf 
Liszó Liszó–4 2400,0 üzleti titok 494756,0 114008,5 195,6 1977 1990/4mf 
Liszó Liszó–5 2212,0 üzleti titok 494915,1 117088,3 232,9 1978 1990/5mf 
Liszó Liszó–6 2156,0 üzleti titok 495701,9 116009,5 204,6 1978 1990/6mf 
Liszó Liszó–7 2160,0 üzleti titok 494333,3 115480,0 206,0 1978 1990/7mf 
Pogányszent-
péter 

Liszó–8 2000,0 üzleti titok 496296,6 115827,2 207,3 1980 1990/8mf 

Liszó Liszó–9 2000,0 üzleti titok 494790,1 114878,0 182,5 1981 1990/9mf 
Nagybakónak Nab–1 2701,0 nyilvános 496561,2 134329,7 202,9 1976 1829/2mf 
Nagybakónak Nab–2 2681,0 nyilvános 497612,1 134980,0 252,0 1977 1829/3mf 
Nagybakónak Nab–3 2700,0 nyilvános 495836,6 133780,0 257,5 1978 1829/4mf 
Nagybakónak Nab–É–1 2700,0 nyilvános 497456,8 136243,1 255,2 1983 1829/5mf 
Zalaújlak Nab–É–2 2700,0 nyilvános 498669,6 136438,5 183,6 1984  
Zalaújlak Nab–É–3 2534,0 nyilvános 498174,7 135888,4 202,4 1984  
Nagybakónak Nab–I 2876,0 nyilvános 496755,9 135677,7 208,7 1994  
Nagykanizsa Nr–1 3091,0 nyilvános 498807,5 123894,0 200,3 1963 667/2mf, 

T.1739,1426 
Nagykanizsa Nr–2 3101,0 nyilvános 497828,2 123629,8 213,7 1964 667/3mf, 

T.1612,1739 
Nagyrécse Nr–3 3200,0 nyilvános 498139,2 125815,5 165,7 1965 667/4mf, 

T.1612, 1739 
Miháld Nr–4 3021,0 nyilvános 500312,3 123312,8 212,3 1974 667/5mf 
Nagykanizsa 
(Bagola) 

Nr–M–1 3040,0 üzleti titok 497343,2 123091,7 200,9 2000  

Nagyrécse Nr–M–1F–
1 

3761,0 nyilvános 497289,6 123114,5 207,1 2000  

Varászló Pat–1 2111,0 nyilvános 507613,9 120864,6 131,2 1961 2020/1mf 
Varászló Pat–2 2353,5 nyilvános 507826,5 120654,8 132,5 1961 2020/2mf, 

T.1225 
Pat Pat–3 2702,5 nyilvános 504499,9 123035,7 151,7 1963 2020/3mf, 

T.1426 
Inke Pat–4 2305,3 nyilvános 509246,5 119606,5 169,7 1963 2020/4mf, 

T.1426 
Sand Pat–5 2450,0 nyilvános 503076,5 121070,2 153,2 1989  
Inke Pat–6 2100,0 nyilvános 506056,1 121881,8 138,8 1989  
Varászló Pat–7 2050,0 nyilvános 508565,0 120670,2 179,5 1989  
Nemespátró Pátró–1 2045,0 nyilvános 491923,4 109795,6 187,9 1976 2023/1mf 

*Minősítés: nyilvános: közérdekű adat, üzleti titok: korlátozott hozzáférésű 
 

Az MBFH adattárában (FGBA) jelenleg egyetlen, a területre eső fúrás kútkönyve sem 
érhető el digitális formában. 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

45 

1.3.7.4. Geofizikai mérések 

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

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

A geofizikai felmértséget az 5. melléklet mutatja be. 
A geofizikai felmértséget számszerűen a függelékben található 45. táblázat adja meg. 
 
A terület közel fele fedett 3D mérésekkel. A feldolgozási jelentések minden esetben 

digitális formában elérhetők az MBFH adattárában (FGBA) (9. táblázat). 

9. táblázat: A Nagykanizsa területet érintő 3D szeizmikus mérések 

Területnév Dátum Megrendelő Adatgazda Jelentés Megjegyzés 

Nagyrécse 1998 MOL MOL T.20621 A feldolgozás digitális formában 
FGBA-ban elérhető 

1 db DAT-8 
Belezna 1998 MOL MOL T.20614 A feldolgozás digitális formában 

FGBA-ban elérhető 
1 db DAT-8 

Nagyrécse-Ny 2001 MOL MOL T.20648 A feldolgozás digitális formában 
FGBA-ban elérhető 

1 db DAT-8 
Letenye 2008 MHE Kft. MHE T.22099 Az adatgyűjtés és feldolgozás 

digitális formában FGBA-ban 
elérhető 

1 CD, 1 HDD, 7 db LTO1 kartridzs 

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

közel egyenletes. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait a függelékben található 
44. táblázat listázza. Digitális formában egyetlen szelvényről sem érhető el adat az FGBA-
ban. 

 
Mélyfúrás–geofizikai mérési adatsor digitális formában jelenleg 4 fúrásban érhető el 

(10. táblázat, 11. táblázat, nyílt, közérdekű adat minősítésűek).  

10. táblázat: Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a 
Nagykanizsa területre 

Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) 

Log 
szám 

Dátum Terület 

Nagybakónak NAB–I 496561 134329 204 2876 8 1994 Koncessziós 
területen 

Nagybakónak Nab–É–2 498669 136438 184 2700 5 1984 Koncessziós 
területen 

 
A MOL által mért, de már nyílt minősítésű (szabadon elérhető) mélyfúrás-geofizikai adat 

érhető el jelenleg is digitális formában a Nagybakónak Nab–I fúrásban, illetve a Jankapuszta 
Jp–1 fúrásokból (11. táblázat).  
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11. táblázat: Digitális formában jelenleg elérhető, MOL által 1992–98 közt mért 
mélyfúrás-geofizikai mérések a Nagykanizsa területre 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Dátum Megjegyzés Terület 

Nagybakónak Nab–1 496756 135678 190 2876 1994 nyílt 
Koncessziós 

területen 

Jankapuszta Jp–1 492911 118810 159 2839 1995 nyílt 
Koncessziós 

területen 

 
VSP, illetve szeizmokarotázs mérést 9 fúrásban végeztek, ebből háromról található 

nyomtatott (papír alapú) dokumentáció az MBFH adattárában (12. táblázat). 

12. táblázat: VSP, szeizmokarotázs mérések a Nagykanizsa területre 

Fúrás Jel Enge-
délyes 

Méréstípus EOV X 
(m) 

EOV Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dá-
tum 

Adattári 
azonosító 

Jankapuszta
–1 

JP–1 MOL Rt. VSP 492911 118810 0  papír: 
T.20284  

Liszó–1 LISZÓ–1  szeizmokarotázs 495288 115155 215    
Nagybakóna
k–1 

NAB–1  szeizmokarotázs 496561 134330 204  
  

Nagybakóna
k–É–2 

NAB–É–2  szeizmokarotázs 498670 136439 184  
  

Nagybakóna
k–I 

NAB–I MOL Rt. VSP 496755,8 135678 0 1994 papír: 
T.20288 

Nagyrécse–
2 

NR–2  szeizmokarotázs 497828,4 123630 214  
  

Nagyrécse–
4 

NR–4  szeizmokarotázs 500312,6 123313 213  
  

Nagyrécse–
M–1 

NR–M–1 MOL Rt. VSP 497343,2 123092 201,6 2000 papír: 
T.20523 

Pat–5 PAT–5 MOL 
(OKGT) 

VSP 503076,5 121070 0 1989 
  

 
Magnetotellurikus (MT) mérés 16 ponton található. 
A gravitációs mérések sűrűsége változó, a pontsűrűség az országos átlag feletti 

(4,9 pont/km2). 
15 db nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) esik a területre. 

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

tellurikus vezetőképesség-térképet NEMESI et al. (2002) mutatja be. 
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1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 
előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet 

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

mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbázis 
védőterületek és védőidomok megadása (MÁFI, VKKI) 

A Vízgyűjtőgazdálkodási terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű anyagának 
előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült az alábbi fejezet (ez a 
legfrissebb hivatalos állomány). 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni víztestek 

A koncessziós terület nagyobb része nyugaton a 3–1 Mura, keleten a 4–1 Zala, míg a 
kisebb déli része a 3–2 Rinya-mente alegységhez, a Dráva és Zala fő részvízgyűjtő egységhez 
tartozik. A koncessziós területen és közvetlen környezetében áthaladó főbb síkvidéki meszes 
és szerves, valamint dombvidéki meszes vízfolyás víztestek: Bakónaki-patak és vízrendszere, 
Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszer, Zala-Somogyi-határárok és vízrendszere, 
Principális-csatorna, Marót-völgyi-csatorna, Tekeres-Berki-patak, Taranyi-Rinya-patak, 
Kökényes-patak alsó és Márjás-patak, Dráva felső. 

A koncessziós területen egy sekély síkvidéki meszes állóvíz víztest található (Varászlói 
halastó-csoport), a körülhatároló négyszög területén belül további sekély síkvidéki meszes tó 
(Mórichelyi halastó-csoport) található. A környező terület határa északon metszi a Kis-
Balaton I-es és II-es tározót. 

A koncessziós területen felszíni vízből nyilvántartott ivóvíz célú vízkitermelés nem 
történik. Öntözési célú vízkiemelés a Principális-csatornából, rekreációs célú vízkiemelés a 
Kiskomáromi-csatornából történik, a Bakónaki-patakból, Szaplányos-patakból, Zala-
Somogyi-határárokból, Kökényesi-patakból és a Taranyi-Rinya-patakból történő vízkiemelés 
halastavak vízutánpótlására történik. A vízkiemeléseket és azok mennyiségét a 13. táblázat 
mutatja be. 

A területen lévő mesterséges tavakon halastavi gazdálkodást folytatnak valamint 
természetvédelem alatt is állnak. 

A koncessziós területen nyilvántartott természetes fürdőhely álló- és folyóvizekben nincs. 

13. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Érintett vízfolyás A kiemelt víz hasznosítása Víztest 
Bakónaki-patak halastavi Mura 
Szaplányos-patak halastavi Mura 
Zala-Somogyi-határárok halastavi Zala 
Kiskomáromi-csatorna rekreációs Zala 
Principális-csatorna öntözés Mura 
Kökényes-patak-alsó és Márjás-patak halastavi Rinya-mente 
Taranyi-Rinya halastavi Rinya-mente 
 
A koncessziós terület felszíni vizeinek használatát a terület vízgyűjtőivel a 24. ábra 

mutatja be. 
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24. ábra: A terület felszíni víztestei: a felszíni víz használata a területen és annak 
környezetében 

1.4.2. A felszín alatti víztestek 

A koncessziós területet tekintve 3 sekély porózus (sp.3.1.1 és sp.4.2.1; kisebb területtel 
délen az sp.3.2.1), 3 porózus (p.3.1.1 és p.4.2.1; kisebb területtel délen a p.3.2.1), 1 termál 
porózus (pt.3.1) és 1 termálkarszt (kt.1.7) víztest érintett. A koncessziós terület érintett 
környezetét is figyelembe véve érintett még északról az sp.4.2.2 sekély porózus víztest is. 
Térinformatikailag a lehatároló négyszög területébe 200 méter mélységben északról bevág az 
sp.4.1.1 és p.4.1.1 víztest is, délről pedig mintegy 1,5 km mélységben a sp.3.2.2 és p.3.2.2 
víztest. Szigorúan véve a koncesszió célterületét a termál víztestek jelentik, azonban a 
hidraulikai kapcsolatok és a felszíni kivitelezések miatt a területen fekvő összes víztestet 
figyelembe kell venni (14. táblázat, 25. ábra, 26. ábra). 

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

A víztest neve A víztest azonosítója 
Közép-dunántúli termálkarszt kt.1.7 

Délnyugat-Dunántúl pt.3.1 
Rinya-mente – vízgyűjtő p.3.2.1 

Mura-vidék p.3.1.1 
Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő p.4.2.1 

Mura-vidék sp.3.1.1 
Rinya-mente – vízgyűjtő sp.3.2.1 

Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő sp.4.2.1 
Kis-Balaton sp.4.2.2 
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1.4.3. Nyilvántartott gyógy- és ásványvizek 

Az OGYFI nyilvántartása szerint a koncessziós területen nincs gyógy- vagy ásványvizet 
termelő kút, de a terület 5 km-es körzetében 1 kút vizét ásványvíznek, míg másik 2 kút vizét 
gyógyvíznek minősítették. A fürdési célra használt kutak adatait a 15. táblázat tartalmazza. 

15. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvíz kutak a koncessziós terület 
környezetében 

Kút neve Engedély Haszno-
sítás 

Talp 
mélység 

(m) 

Szűrőzött 
szakasz 

(m) 

Hőmér-
séklet 
(°C)* 

Terület Víztest 
 

Gelse,  
Strand I. sz. 

hévízkút K–5 

ásványvíz fürdési 
célú 

995 733–885 42,5 terület 
körzetében 

pt.3.1 

Zalakaros, 
Gyógyfürdő  
K–5 / D–6 

gyógyvíz fürdési 
célú 

2307 2219–2307 99 terület 5 km-es 
körzetében 

kt.1.7 

Zalakaros, 
Gyógyfürdő 
 K–8 / D–7 

gyógyvíz fürdési 
célú 

2752,5 2696–2744 91 terület 5 km-es 
körzetében 

kt.1.7 

*: létesítéskori hőmérséklet 

1.4.4. Nyilvántartott hévíz kutak 

A koncessziós területen nincs működő, 30°C-nál melegebb kifolyóvizet adó kút. A terület 
5 km-es körzetében 12 db 30°C-nál melegebb vizet adó kutat tartanak nyilván, amelyek közül 
1 db lezárt. A kutak adatait és azok hasznosítását a 16. táblázat tartalmazza. A termál kutak 
többsége a pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl porózus termál víztestre szűrőzött, a Dunántúli 
Formációcsoport képződményeiből termelnek („felső pannon” porózus vízadók). Zalakaroson 
3 darab kút a nagymélységben lévő kt.1.7 Közép-dunántúli termálkarszt víztestet csapolja 
meg, a kifolyó víz hőmérséklete 90°C feletti. A 25. ábra a koncessziós területen és annak 
környezetében lévő 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat ábrázolja a vízadó 
felszín alatti víztestekkel. 

16. táblázat: Nyilvántartott hévízkutak a koncessziós terület környezetében 

Település Kút Szűrőzött 
szakasz (m 
felszíntől) 

Vízadó 
kora 

Vízadó 
jellege 

Kifolyó 
víz T-je 
(°C)x 

Használat Víztest 
 

Galambok K–7 667–740,4 Pa2 porózus 43 fürdő pt.3.1 
Gelse K–5 733–885 Pa2 porózus 42,5 fürdő pt.3.1 
Zalakaros K–11 648,4–78,.8 Pa2 porózus 47 fürdő pt.3.1 
Zalakaros K–14 684–936 Pa2 porózus 53 fürdő pt.3.1 
Zalakaros K–8* 2696,6–2743,9 T2, K2 karsztos 91 fürdő kt.1.7 
Zalakaros K–5** 2219–2307 T3, M4 karsztos 99 fürdő kt.1.7 
Zalakaros K–16 1923,5–2103  karsztos 86 fürdő kt.1.7 
Zalakaros K–18 762–898,6 Pa2 porózus 53 Fürdő pt.3.1 
Zalakomár K–11 1925–1933 Pa2 porózus  fürdő pt.3.1 
Nagykanizsa K–62+ 878–1630 Pa2 porózus 46 fürdő pt.3.1 
Nagykanizsa K–59++ 1415–1421 Pa2 porózus 69,5 lezárva pt.3.1 
Somogysimonyi K–5 934–980 Pa2 porózus 50 fürdő pt.3.1 
*Zalakaros K–8 = 19–153 = D–7, **Zalakaros K–5 = 19–18 = D–6 
+Nagykanizsa K–62 = 19–111 = Bj–40, ++Nagykanizsa K–59 = 19–28 = Bj–9 
X: létesítéskori hőmérséklet adatok 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

50 

 

25. ábra: A kutatási területre és környezetére eső hévízkutak a vízadó porózus termál és 
termál karszt víztestek feltüntetésével 

19–111 = Nagykanizsa K–62 = Bj–40, 19–28 = Nagykanizsa K–59 = Bj–9 

1.4.5.  Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A koncessziós területen a víztermelő kutak mélysége nem haladja meg a 250 m-t. A 
terület környezetében Nagykanizsától nyugatra a kutak többsége 50 méternél sekélyebb, a 
kutak a sekély porózus víztestekből termelnek. A terület környezetének keleti részén a kutak 
többsége nagyobb mélységben nyitott. 

A koncessziós területre és határára 11 üzemelő ivóvízbázis védőterülete vagy védőidoma 
esik, 3 ivóvízbázis sérülékeny, a vízbázisok többségénél a sérülékenység fennállása 
bizonytalan. A terület 5 km-es környezetében további 12 üzemelő ivóvízbázis (ebből 3 
sérülékeny) védőterülete vagy védőidoma található (17. táblázat). A területen és 
környezetében nincs távlati ivóvízbázis. A 26. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a 
víztermelőkutak védőterületeit ábrázolja. 

17. táblázat: Védőterülettel rendelkező felszín alatti ivóvízbázisok 

Település A védőterületre eső 
kutak maximális 

szűrőzési mélysége 
(m) 

Terület Érintett felszín alatti víztest 
 

Pogányszentpéter 128 területre sp.3.1.1., p.3.1.1 
Nagyrécse 120 területre sp.3.1.1., p.3.1.1 
Miháld 205 területre sp.4.2.1, p.4.2.1 
Nagybakónak 109 területre sp.3.1.1., p.3.1.1 
Pátró 126 területre sp.3.2.1., p.3.2.1 
Surd 160 területre sp.3.1.1., p.3.1.1 
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Település A védőterületre eső 
kutak maximális 

szűrőzési mélysége 
(m) 

Terület Érintett felszín alatti víztest 
 

Somogybükkösd 80 területre sp.3.2.1., p.3.2.1 
Zalaújlak 122 területre sp.4.2.1, p.4.2.1 
Inke 133 területre is sp.4.2.1, p.4.2.1 
Zalakaros 226 területre is sp.4.2.1, p.4.2.1 
Nagykanizsa 112 területre is sp.3.2.1., p.3.2.1 
Galambok 216 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Gelse 145 terület 5 km-es körzetében sp.3.1.1., p.3.1.1 
Somogysimonyi 87 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Nemesvid 125 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Iharosberény 96 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Somogyszob 256 terület 5 km-es körzetében sp.3.2.1, p.3.2.1 
Somogycsicsó 130 terület 5 km-es körzetében sp.3.2.1., p.3.2.1 
Vése 130 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Porrog 126 terület 5 km-es körzetében sp.3.2.1., p.3.2.1 
Zalaszentbalázs 115 terület 5 km-es körzetében sp.4.2.1, p.4.2.1 
Csurgónagymárton 152 terület 5 km-es körzetében sp.3.2.1., p.3.2.1 
Csurgó 386 terület 5 km-es körzetében sp.3.2.1, p.3.2.1 

 

26. ábra: Víztermelő kutak, üzemelő és távlati vízbázisok, és a porózus felszín alatti 
víztestek az érintett területen 

1.4.6. Határmenti víztestek 

A terület által érintett sp.3.1.1 és p.3.1.1 porózus (sekély is), valamint a porózus termál 
(pt.3.1) és termálkarszt (kt.1.7) víztestek határmenti víztestek is egyben, amelyekről 
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Horvátországgal és Szlovéniával történt egyeztető tárgyalás az EU Víz Keretirányelv 
megvalósításával foglalkozó egyeztetések során. 

1.4.7. A víztestek terhelési állapota 

1.4.7.1. A felszíni víztestek állapota és terhelése 

A területre és környezetére eső 25 felszíni víztest VKI szerinti minősítését a 18. táblázat 
tartalmazza. A területen 3 jó ökológiai minősítésű felszíni vízfolyás víztest van, 6 gyenge, 1 
rossz (Zala–Somogyi-határárok és vízrendszere) a többi mérsékelt állapotú, vagy adathiány 
miatt nem minősíthető. A koncessziós területen és környezetében 14 természetes, 8 erősen 
módosított és 3 mesterséges vízfolyás víztest található. 

A vízfolyások kémiai állapota adathiány miatt egyik víztest esetében sem állapítható meg. 
Azon folyóvizeken, melyek vízgyűjtőterülete a koncessziós területre esik, az alábbiakba 
történik használt termálvíz bevezetés, mely só- és hőterheléssel jár: Zalakaroson és Gelsén a 
Kiskomáromi-csatornába, illetve Principális-csatornába. A nem kijelölt, fürdésre használt 
vizek esetében az esetleges szennyezések viszont monitoring hiányában nem bizonyítottak, 
csak feltételezhetők. 

A termálvíz bevezetések terhelésein kívül Nagykanizsán a Principális-csatorna felsőben és 
a Taranyi-Rinya és mellékvízfolyásaiban a feldolgozóipar jelent további terhelést. 

Kommunális vízkivétel nincsen az érintett vízfolyásokból, legnagyobb mértékű vízkivételt 
a halastavi vízkivétel adja, mely több vízfolyásból is történik kisebb-nagyobb arányban. 

A területen és környezetében lévő 4 állóvíz víztest állapotának kémiai minősítéséhez nem 
állt rendelkezésre elegendő adat, a Kis-Balaton I.-es és II.-es tározójának ökológiai állapota 
mérsékelt, a másik kettő tó állapotát adathiány miatt nem lehetett megállapítani. 

18. táblázat: A felszíni vízfolyás víztestek állapota 

Víztest név Kategória Víztest állapota 
(ökológia, kémia, védett) 

Bakónaki-patak és vízrendszere erősen módosított gyenge 

Berki-patak (Dráva vízgyűjtő) erősen módosított adathiány 

Dombó-csatorna felső erősen módosított kevés adat 

Dörgő-hídi-árok természetes mérsékelt 

Dráva felső erősen módosított jó 

Kiskomáromi-csatorna mesterséges mérsékelt 

Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere természetes mérsékelt 

Kökényes-patak-alsó és Márjás-patak természetes mérsékelt 

Kürtős-patak természetes kevés adat 

Mántai-patak természetes kevés adat 

Marót-völgyi-csatorna mesterséges jó 

Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője természetes gyenge 

Orosztonyi-patak természetes gyenge 

Principális-csatorna alsó természetes kevés adat 

Principális-csatorna felső természetes mérsékelt 

Principális-csatorna és Kaloncai-patak természetes gyenge 

Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak) természetes adathiány 
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Víztest név Kategória Víztest állapota 
(ökológia, kémia, védett) 

Sárgáti-árok természetes gyenge 

Szaplányos-patak erősen módosított mérsékelt 

Taranyi-Rinya és mellékvízfolyásai erősen módosított mérsékelt 

Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai erősen módosított gyenge 

Visszafolyó-patak természetes kevés adat 

Zala-Somogyi-határárok mesterséges jó 

Zala-Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője erősen módosított kevés adat 

Zala-Somogyi-határárok és vízrendszere természetes rossz 

 

1.4.7.2. A felszín alatti víztestek állapota, terhelése 

A felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotát a különböző tesztek alapján a 
19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat: A felszín alatti víztestek VKI (Víz Keretirányelv) szerinti mennyiségi és 
minőségi minősítése 

Víztest  Víztest neve Mennyiségi 
állapot 

Oka Minőségi 
állapot 

Oka Környezeti 
célkitűzés 

kt.1.7. Nyugat-dunántúli jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

pt.3.1 Délnyugat-
Dunántúl 

jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

p.3.1.1. Mura-vidék jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

p.3.2.1. Rinya-mente -
vízgyűjtő 

jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

p.4.2.1. Zalai-dombság, 
Balaton-vízgyűjtő 

jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

sp.3.1.1. Mura-vidék jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

sp.3.2.1. Rinya-mente-
vízgyűjtő 

jó  gyenge diffúz nitrát 
szennyeződés 

a jó állapot 
elérhető 

sp.4.2.1. Zalai-dombság, 
Balaton-vízgyűjtő 

jó  gyenge diffúz nitrát 
szennyeződés 

a jó állapot 
elérhető 

sp.4.2.2. Kis-Balaton jó  jó  a jó állapot 
fenntartandó 

 

1.4.7.2.1. A felszín alatti víztestek minőségi állapota, terhelése 

A koncessziós területtel kapcsolatban lévő sekély, porózus és termál víztestek kémiai 
állapota jó, azonban a sp.3.2.1 és sp.4.1.1 sekély porózus víztest diffúz nitrát szennyeződés, 
illetve növényvédőszer miatt gyenge kémiai állapotú minősítést kapott. A települések alatt a 
kommunális szikkasztások következtében szennyeződött el a talajvíz. A talajvíz legnagyobb 
szennyezője a mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés. A műtrágyák és permetszerek 
nagyon jól oldódnak, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A 
lebomlásuk viszont oxigénszegény környezetben nagyon lassú. Az 1960–1990 között 
felhasznált nagy mennyiségű műtrágya és peszticid a külterületek egy részén határérték közeli 
vagy ezt meghaladó szennyezést okozott. Továbbá lokális szennyezések jelzik az állattartó 
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telepeket, sokszor a régi benzinkutakat, régebbi ipari létesítményeket, azonban ezek nem 
olyan mértékűek, hogy a víztestek gyenge minősítést érjenek el. 

1.4.7.2.2. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota, terhelése 

A területen és annak környezetében a felszín alatti víztestek mennyiségi állapota a 
vízmérlegre, tartós vízszint-süllyedésre, a felszín alatti vizektől függő felszíni vizekre és 
ökoszisztémákra vonatkozó teszteredmények alapján kivétel nélkül jó minősítésű. Ugyancsak 
nem jelzett kedvezőtlen állapotokat a víztermelés hatására bekövetkező vízminőségi 
változásokat vizsgáló teszt sem. 

A közüzemi ivóvízellátást biztosító vízművek termelése jelentős vízkivételt jelent a 
területre eső porózus (sekély és réteg) felszín alatti víztestekből (kiemelkedően a Mura-vidék 
és Rinya-mente). 

A közüzemi ivóvízellátáson kívül a porózus termál víztestből jelentős mennyiségű a 
fürdővíz célú vízkivétel. A porózus víztestekből az ivóvízen kívül, jelentős még az ipari és 
fürdővíz célú vízkivétel is. Kisebb mértékűek a sekély porózus víztesteket is érintő öntözési 
célú vízkivételek. 

A területre és annak környezetére eső vízkivételeket vízadó típusonként a 20. táblázat 
mutatja be. 

20. táblázat: Évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m3/év) a 
területen és annak 5 km-es környezetében 

Víztest típusa Szűrőzött szakasz  
mélysége 

A kifolyó víz  
hőmérséklete 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség  
(1000 m3/év) 

Sekély porózus sekélyebb, mint 20 m  90 
Porózus mélyebb, mint 20 m kevesebb, mint 30°C 2736 
Porózus termál mélyebb, mint 20 m magasabb mint 30°C 459 
Termálkarszt  magasabb, mint 30°C 115 
Összesen   3400 

 
A koncessziós területen és a lehatároló négyszög területén belül lévő monitoring kutak 

többsége a sekély porózus és a porózus víztestekre szűrőzött (21. táblázat), a porózus termál 
és termálkarszt víztestet 1–1 monitoring állomás figyeli (22. táblázat). 

21. táblázat: A VKI monitoring programjában szereplő kutak típusai és eloszlásuk 

Víztest típusa VKI monitoring Mennyiségi monitoring Minőségi monitoring 
Sekély porózus 15 15 1 
Porózus 9 0 9 
Porózus termál 1 0 1 
Termálkarszt 1 1 1 
Összesen 26 16 12 

 

22. táblázat: A VKI monitoring programjában szereplő monitoring kutak a termál 
víztesteken 

Település A kút neve Szűrő felszíntől 
számított kezdete 

Szűrő 
felszíntől 
számított 

alja 

Szűrőzött víztest 

Zalakaros K–8 2696 2744 kt.1.7 
Zalakaros K–14 684 936 pt.3.1 
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1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, 
az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok (ELGI, MÁFI, MBFH) 

1.5.1. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása 
(ELGI) 

A területen feltárható geotermikus energia alapvetően kétféle technológiával 
hasznosítható. Ezek közvetlen a víz kivételével járó, illetve csak annak hőtartalmát 
felhasználó eljárások. A hasznosítási módokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. A 
leggazdaságosabb felhasználási mód kiválasztása elsősorban a víz mennyiségének és 
hőmérsékletének függvénye. A hasznosítás legkedvezőbb módjának kiválasztása 
természetesen a valós készlet nagyságától függ.  

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

(termálvíz) vizek energetikai (nem balneológiai) célú hasznosítását értjük. Az idetartozó 
alkalmazásokat 2 nagy csoportba oszthatjuk (részletesebben ld. 2.2. fejezetben):  

 az áramtermelés 
 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg még nincs geotermikus áramtermelés Magyarországon.  
Az évek során számos terv készült, így pl. a Zalaegerszegtől ÉNy-ra található Andráshida 

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

1.5.1.2. Közvetlen hőhasznosítás 

A VKI adatai szerint a területet is érintő víztestekből energetikai célú vízkivétel csak a 
HU_p.3.2.1 Rinya-mente-vízgyűjtőből történt (a FAV vízkivétel adatok a 2004–2007 
időszakra ismertek). Visszatáplálás egyetlen vízgyűjtőbe sem történt ebben az időszakban. 

A VKI (fúrás)törzslista alapján a területen és 5 km-es környezetében energetikai célú 
vízkivétel egyetlen kútból sem történik. 

A területen üvegházak fűtésére, a mezőgazdaságban geotermikus energiát nem használnak 
(LAPANJE et al. 2010). 

A koncessziós területre több geotermikus energiahasznosítási projektjavaslat vált ismertté 
(LORBERER, LORBERER 2011). 

Bajcsa környékére elsősorban az egykori Bajcsa–I (19–143) hévízkút adatai alapján 
készítettek az utóbbi években geotermikus energiahasznosítási projekt-javaslatokat. 

Miháld község területén (a Nagyrécse Nr–4 kút eredményeire alapozva) aljzat kaszkád 
rendszerű komplex energetikai hasznosítását tervezte egy 2000-ben készült tanulmány. 

A Nagykanizsa–Miháld projektötlet 2006-ban az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” 
(országosan közzétett napilap-mellékletként is terjesztett) választási kiadványában is 
bemutatásra került. További előrelépésről, a projekt jelenlegi helyzetéről nincs információnk. 
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Területünktől jóval északra Vasvár területén már működik egy városi geotermikus távfűtő 
rendszer, ahol a 72°C-os vízzel egy lakótelepet fűtenek. A felhasznált hőenergia 12,4 TJ/év. A 
rendszer termálvíz visszasajtolási kötelezettséggel nem rendelkezik (LAPANJE et al. 2010). 

A terület tágabb környezetében Zalaegerszeg térségében engedélyezték a Pózva–Gébárti 
tó hévíztermelő–visszasajtoló rendszer kiépítését, ahol egy kórház és néhány közintézmény 
termálvízzel való fűtése a cél. Itt a visszasajtoló rendszer kiépítése még nem fejeződött be. 

1.5.2. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 
jogosultságok (ELGI, MÁFI) 

1.5.2.1. Szénhidrogén-kutatás 

A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területeket a 23. táblázat listázza (MBFH 
BÁNYÁSZAT, 2012. 02. hó, 4. melléklet). 

23. táblázat: A hatályos szénhidrogén-kutatási területek a Nagykanizsa területen 

Területnév Engedélyes Érvényes -tól -ig Megjegyzés 
Inke - szénhidrogén RAG*. 2009.10.07 2014.09.17  
Bajcsa 127. - szénhidrogén MOL 2002.07.09 2012.07.09  
Gellénháza 139. - szénhidrogén MOL 2004.07.07 2012.07.07  
Bázakerettye 133. - szénhidrogén MOL 2003.05.14 2013.05.14  

*RAG Hungary West Kft. 
 
A hatályos szénhidrogén bányatelkeket a 24. táblázat adja meg: a vastaggal szedett 

területek érintik a koncessziós területet, a többi az 5 km-es környezetbe esik (4. melléklet). 
A Miklósfa bányatelek a koncessziós terület nyugati részén kis területen metsz be a 

tervezett területbe, mélységtartománya bőven átfedő a tervezett koncessziós térrésszel. 
Javasolt eltávolítása a koncessziós területből.  

A Liszó I. bányatelek teljes egészben, szigetszerűen, a koncessziós területen belül 
található és csak a koncesszióra kiírandó térrész legfelső részét fedi le (a felső néhány száz 
méteres tartomány átfedő).  

A Pat I. bányatelek a koncessziós keleti nyúlványát fedi le és elvileg nincs mélységbeli 
átfedés a 2500 m alá kiírandó koncessziós területtel.  

Ez utóbbi két bányaterület esetén a geotermikus alkalmazás elképzelhető a szénhidrogén-
bányatelkek alatt, azonban kölcsönhatásokkal számolni kell, erre külön fel kell hívni a 
figyelmet, egyeztetés, speciális feltételek megszabása lehet szükséges! 

 

24. táblázat: Szénhidrogén bányatelkek a Nagykanizsa területen és környezetében 

Engedélyes Név Nyersanyag Tető 
(mAf/mBf) 

Talp 
(mAf/mBf) 

Blue Star 95.* Pat I. - szénhidrogén szénhidrogén –1100 –1900 
MOL  Liszó I. – szénhidrogén szénhidrogén földgáz 300 –2500 
MOL  Miklósfa – földgáz szénhidrogén földgáz 139 –4500 
MOL  Inke I. – szénhidrogén szénhidrogén földgáz 180 –1080 
MOL  Belezna – szénhidrogén kőolaj szénhidrogén földgáz 210 –2423 
MOL  Zalakaros I. – szénhidrogén kőolaj szénhidrogén földgáz 200 –2500 
MOL  Bajcsa – földgáz szénhidrogén földgáz 155 –4500 
MOL  Nagykanizsa – földgáz szénhidrogén földgáz 0 0 
MOL  Szőkedencs II. – szénhidrogén kőolaj szénhidrogén földgáz 145 –2239 
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Engedélyes Név Nyersanyag Tető 
(mAf/mBf) 

Talp 
(mAf/mBf) 

MOL  Zalakomár III. – szénhidrogén kőolaj szénhidrogén földgáz 135 –2000 
* Blue Star 95. Magyar Amerikai Koncessziós Termelő és Szolgáltató Kft.  

A vastaggal szedett területek érintik a koncessziós területet, a többi az 5 km-es környezetve esik. 

1.5.2.2. Egyéb nyersanyagok 

A Nagykanizsa területen és 5 km-es környezetében jelenleg működő nemfémes ásványi 
nyersanyagbányák (agyag, homok, kavics, tőzeg, lápföld) vannak (27. ábra, 25. táblázat, 
MBFH Adattár). 

A művelés alatt álló készletek és megkutatott ásványvagyon területi kiterjedése gyakran 
nem ábrázolható, mivel egyes objektumokhoz csak súlyponti koordináták állnak 
rendelkezésre (MBFH Adattár). 

 

 

27. ábra: A Nagykanizsa területen és környezetében működő ásványbányák és a 
megkutatott egyéb nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

25. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós területen működő ásványbányák tájékoztató 
adatai 

S
or

 s
zá

m
* 

Bánya-kód Terület Méret 
(km2) 

Nyersan
yag 

N
ye

rs
an

ya
gk

ód
2 

Engedélyes EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

M
ű

sz
ak

i ü
ze

m
i 

te
rv

 

Érvényes 
 
 
 
 

-tól  --ig 

Status 

1 603760 Nagykanizsa III. 
– agyag 

0,4159 agyag 41 Nagykanizsa 
Téglagyár Burkoló és 
Falazóanyaggyártó 
Kft. 

492425 122809 műkö
dő 

1994. 
10.18 

    .  . bánya-telek 

2 602880 Nagykanizsa II. 
– agyag 

0,0574 agyag 41 Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

493328 127019 nincs  1987. 
06.29 

    .  . bánya-telek 
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S
or

 s
zá

m
* 

Bánya-kód Terület Méret 
(km2) 

Nyersan
yag 

N
ye

rs
an

ya
gk

ód
2 

Engedélyes EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

M
ű

sz
ak

i ü
ze

m
i 

te
rv

 

Érvényes 
 
 
 
 

-tól  --ig 

Status 

3 717960 Gyékényes 
(07183/1-6... 
hrsz.) - homok, 
kavics 

3,5532 homok 
kavics 

42 
43 

Sport 2004 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

491645 103643 – 2010. 
01.27 

2014  
01.2
7 

kutatási 
jogado-mány 

4 717970 Murakeresztúr 
(036/4-45 
hrsz.)- homok, 
kavics 

1,9977 homok 
kavics 

42 
43 

Murasóder 
Folyamtisztító Kft. 

483059 113721 – 2010. 
01.19 

2014  
11.1
7 

kutatás 

5 603880 Zalakomár II. - 
tőzeg 

1,2815 lápföld 
vegyes 
tőzeg 

13 ZALA TŐZEG 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

509605 135005 szüne
telő 

1995. 
03.14 

    .  . bánya-telek 

6 611120 Szőkedencs III. 
- tőzeg 

0,8052 vegyes 
tőzeg 

13 SOMLÓVÍZ 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

510326 135531 műkö
dő 

2002. 
10.25 

    .  . bánya-telek 

7 608980 Somogysámson 
II. (Marótvöl-
gyi bánya-üzem 

0,607 lápföld 
vegyes 
tőzeg 

13 SZIMA PALETTA 
Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

514806 138796 műkö
dő 

2000. 
04.28 

    .  . bánya-telek 

8 606300 Somogysámson 
I. - agyag 

0,6 blokktég
la         
agyag 

41 Wienerberger 
Téglaipari Zrt. 

515823 142060 műkö
dő 

1997. 
06.05 

    .  . bánya-telek 

9 716410 Miháld ( 023/2, 
024/15-22 hrsz.)  

0,4233 homok 42 egyéni vállalkozó 502902 125755 – 2008. 
12.18 

2011  
11.0
4 

kutatás 

10 613670 Zalakomár V. 
(Csaliti dűlő) - 

0,25 homok 42 Tompa 
Ingatlanforgalmi Kft. 

508285 134291 műkö
dő 

2007. 
05.16 

    .  . bánya-telek 

11 604720 Bajcsa I. 
(Bajcsai 
homokbánya) - 
homok 

0,1942 falazó 
homok 

42 Dráva-Kavics és 
Beton 
Kavicskitermelő és 
Feldolgozó 
Építőanyagipari Kft. 

487225 118028 műkö
dő 

1996. 
06.03 

    .  . bánya-telek 

12 614040 Sávoly III. - 
tőzeg-lápföld 

0,1909 tőzeg-
lápföld-
lápimész 

13 egyéni vállalkozó 514430 140281 nincs 2008. 
08.26 

    .  . bánya-telek 

13 607020 Szőkedencs I. - 
tőzeg 

0,1681 vegyes 
tőzeg 

13 Gyöpös-Föld 
Agráripari, Keres-
kedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

510339 133831 műkö
dő 

1997. 
11.11 

    .  . bánya-telek 

14 610180 Sávoly II. - 
tőzeg, lápföld 

0,0888 tőzeg-
lápföld-
lápimész 

13 egyéni vállalkozó 514334 140693 műkö
dő 

2008. 
08.26 

    .  . bánya-telek 

15 612700 Zalakomár IV. - 
homok 

0,0833 Közleke
désépíté
si 
homok 

42 PANNON-
SPEDIMPEX Szol-
gáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

508651 132753 műkö
dő 

2005. 
02.07 

    .  . bánya-telek 

*sorszám: a térképen látható sorszám (27. ábra). 

26. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós területen megkutatott ásványi nyersanyag 
vagyon elhelyezkedésének tájékoztató adatai 

Sor 
szám
* 

Bánya kód Telep-
ülés 

Bányatelek Bányaterület neve Anyag kód Anyag-név Koordináta 
 
 

EOV Y     EOV X 
1 150310001 Sávoly – Kis Balaton fő és oldal 

medence 
1324 Vegyes tőzeg 510390 135850 

2 150310001 Sávoly – Kis Balaton fő és oldal 
medence 

1328 Lápföld 510390 135850 

3 150310002 Sávoly – Kis Balaton K-i 
oldalmedence 

1328 Lápföld 514630 139670 

4 150310004 Sávoly Sávoly I. - tőzeg, 
lápföld 

Sávoly I.(régi)tőzeg- és 
lápföld (031/1, 031/2 hrsz.) 

1324 Vegyes tőzeg 514430 140450 

5 150310004 Sávoly Sávoly II. - tőzeg, 
lápföld 

Sávoly I.(régi)tőzeg- és 
lápföld (031/1, 031/2 hrsz.) 

1328 Lápföld 514430 140450 

6 150310301 Szőke-
dencs 

Szőkedencs I. - 
tőzeg 

Szőkedencs I. - tőzeg 1324 Vegyes tőzeg 510440 133840 
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Sor 
szám
* 

Bánya kód Telep-
ülés 

Bányatelek Bányaterület neve Anyag kód Anyag-név Koordináta 
 
 

EOV Y     EOV X 
7 150310302 Szőke-

dencs 
Szőkedencs III. - 
tőzeg 

Szőkedencs III.-tőzeg 
bányatelken kívül eső 
megkutatott ter. 

1324 Vegyes tőzeg 510280 135480 

8 150310303 Szőke-
dencs 

Szőkedencs III. - 
tőzeg 

Szőkedencs III. - tőzeg 1324 Vegyes tőzeg 510280 135480 

9 150311002 Somogy-
sámson 

– Somogysámson, 011/2 hrsz. 
Marótsári-berek 

1324 Vegyes tőzeg 515010 138790 

10 150311002 Somogy-
sámson 

– Somogysámson, 011/2 hrsz. 
Marótsári-berek 

1328 Lápföld 515010 138790 

11 150311003 Somogy-
sámson 

Somogysámson 
II. (Marótvölgyi 
bányaüzem) - 
tőzeg 

Somogysámson II. 
(Marótvölgyi bányaüzem) 
tőzeg, lápföld 

1324 Vegyes tőzeg 514850 139510 

12 150311003 Somogy-
sámson 

Somogysámson 
II. (Marótvölgyi 
bányaüzem) - 
tőzeg 

Somogysámson II. 
(Marótvölgyi bányaüzem) 
tőzeg, lápföld 

1328 Lápföld 514850 139510 

13 150702201 Inke – Fazekasdencs 4253 Falazó homok 506040 121960 

14 150703401 Porrog-
szent-
király 

– Porrogszentkirály I. - 
agyag, kavics 

4115 Építési agyag 494400 103320 

15 150703401 Porrog-
szent-
király 

– Porrogszentkirály I. - 
agyag, kavics 

4324 Homokos kavics 494400 103320 

16 200300001 Nagy-
kanizsa 

– Nagykanizsa I. (I. sz. 
Téglagyár) - agyag 

4168 Blokktégla agyag 492677 123629 

17 200300002 Nagy-
kanizsa 

– Nagykanizsa II. (II. 
Téglagyár agyagbánya) - 
agyag 

4169 Tömör téglaagyag 493306 127026 

18 200300003 Nagy-
kanizsa 

Nagykanizsa III. - 
agyag 

Nagykanizsa III. - agyag 4168 Blokktégla agyag 492363 122901 

19 200300007 Nagy-
kanizsa 

Bajcsa I. - homok Bajcsa I. - homok 4253 Falazó homok 487170 118118 

20 200303202 Zala-
merenye 

– Kűvölgy 09/2. hrsz. 4252 Vakoló homok 500128 138062 

21 200304001 Gelse – Szévíz-völgy 1321 Érett tőzeg 491325 138812 

22 200304001 Gelse – Szévíz-völgy 1328 Lápföld 491325 138812 

23 200304101 Gelse-
sziget 

– Szévíz-völgy 1321 Érett tőzeg 491473 138162 

24 200304101 Gelse-
sziget 

– Szévíz-völgy 1328 Lápföld 491473 138162 

25 200304501 Újudvar – Szévíz-völgy 1321 Érett tőzeg 491450 136674 

26 200304501 Újudvar – Szévíz-völgy 1328 Lápföld 491450 136674 

27 200310101 Eszter-
egnye 

– Eszteregnye (Bozók Földje, 
V.tömb) -homok 

4254 Közlekedés-építési homok 484197 125192 

28 200312002 Zalako-
már 

Zalakomár II. - 
tőzeg 

Zalakomár II. - tőzeg, 
lápföld 

1321 Érett tőzeg 509657 134369 

29 200312002 Zalako-
már 

Zalakomár II. - 
tőzeg 

Zalakomár II. - tőzeg, 
lápföld 

1328 Lápföld 509657 134369 

30 200312003 Zalako-
már 

Zalakomár III. 
(Csaliti dűlő) - 
tőzeg, lápföl 

Zalakomár III. 
(Szőkedencs) 

1324 Vegyes tőzeg 509276 136364 

31 200312004 Zalako-
már 

Zalakomár V.  
(Csaliti-dűlő) - 
homok 

Zalakomár V.  (Csaliti-
dűlő) - homok 

4254 Közlekedés-építési homok 508303 134497 

32 200312005 Zalako-
már 

– Zalakomár,  (Alsó-Csalit 
dűlő) homok szabad terület 

4254 Közlekedés-építési homok 508621 132930 

33 200312006 Zalako-
már 

Zalakomár IV. - 
homok 

Zalakomár IV. (Alsó-Csalit 
dűlői) homok 

4254 Közlekedés-építési homok 508676 132837 

34 200312102 Balaton-
magyaród 

– Kis-Balaton főmed. D-i 
rész 

1324 Vegyes tőzeg 509077 139912 

35 200312102 Balaton-
magyaród 

– Kis-Balaton főmed. D-i 
rész 

1328 Lápföld 509077 139912 

36 200312102 Balaton-
magyaród 

– Kis-Balaton főmed. D-i 
rész 

1329 Lápi mész 509077 139912 

37 200313201 Kacor-lak – Szévíz-völgy 1321 Érett tőzeg 490757 139269 
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Sor 
szám
* 

Bánya kód Telep-
ülés 

Bányatelek Bányaterület neve Anyag kód Anyag-név Koordináta 
 
 

EOV Y     EOV X 
38 200313201 Kacor-lak – Szévíz-völgy 1328 Lápföld 490757 139269 

39 200313301 Pölöske-
fő 

– Szévíz-völgy 1328 Lápföld 490736 140467 

*sorszám: a térképen látható sorszám (27. ábra). 

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 jogszabályi alapja a Bányatörvény Fogalom meghatározások alapján az 
alábbi: 

49.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 
szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 
közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy 
vezeték biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 
forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett 
természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 
honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit 
jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

 
A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági 

állásfoglalásukban írják elő. 

2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

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

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

mennyiségére vonatkozó adatok (ELGI) 

Geotermikus energia alatt – a jogszabály megfogalmazásában – a szilárd talaj felszíne 
alatt hő formájában található energiát értjük (2009/28/EK (2009. 4. 23.) irányelv). A 
meghatározó hazai jogszabály, a Bányatörvény (Bt. 1993. évi XLVIII. Törvény 49.§11.) 
alapján a geotermikus energia a földkéreg belső hőenergiája. A termodinamikai 
szempontból is szabatos megfogalmazás a következő: a geotermikus energia olyan belső 
energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy hőmérsékletű tömegei tárolnak 
(BOBOK, TÓTH 2010a). A Föld belső, magasabb hőmérsékletű részei felől a felszín felé 
áramló belső energia a földi hőáram. A felszín alatt a mélység felé a hővezetés törvényei 
szerint nő a hőmérséklet, ezt számszerűen jellemzi a geotermikus gradiens, az egységnyi 
mélységre eső hőmérsékletváltozás. Geotermikus energiahordozók azok a különböző 
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halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső 
energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia 
alkalmazásával lehetővé teszik (Bt. 49.§ 12.). A geotermikus energia kutatása, kinyerése és 
hasznosítása bányászati tevékenység (Bt. 49.§ 4.f.). A kitermelt energiatartalmat joule-ban 
határozzák meg. A bányászat célja a fúrásokon (kutakon) keresztül a felszínre hozott 
természetes vagy mesterségesen bejuttatott fluidum energiatartalma. A geotermikus energiát 
a kőzetváz és az annak pórusait, vagy repedéseit kitöltő fluidum tárolja. Az International 
Geothermal Association (IGA) ajánlása alapján geotermikus potenciál alatt az egy évben 
megtermelhető geotermikus energiamennyiséget értik (egy egyéves idő-intervallumra eső 
átlagteljesítmény, BOBOK, TÓTH 2010a). A geotermikus rendszer elemei a hőforrás, a 
geotermikus tároló (rezervoár) és a hőt szállító geotermikus fluidum (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006). 
A geotermikus tároló (rezervoár) a földkéreg azon része, amelynek belsőenergia tartalma 
valamilyen fluidum segítségével felszínre hozható (BOBOK, TÓTH 2010a). 

A geotermikus rendszerek lehetnek (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006): 
 természetesek – azaz a hőforrás, a tároló és a fluidum (víz) is természetes módon 

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

jutatjuk be a rendszerbe. 
A hőforrás, hőutánpótlódás szempontjából a geotermikus rendszer lehet 
 konduktív hőárammal fűtött (hővezetés a meghatározó, azaz anyagmozgás nélküli 

hőszállítás) – ez az uralkodó, a továbbított hőmennyiség arányos a hőmérséklet 
különbséggel és a hővezetési tényezővel, 

 konvektív (vagy advektív) hőárammal fűtött (ahol a hőszállítást áramlás biztosítja) – 
a konvekció módosíthatja a konduktív hőáramot, szállított hőmennyiség 
arányos az áramló folyadék sebességével, sűrűségével, fajlagos 
hőkapacitásával. 

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

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

Magyarország 93 000 km2-es területén a geotermikus energia utánpótlódását biztosító 
forrás, a földi hőáram teljes hőteljesítménye 9021 MW (a paksi atomerőmű kapacitásának kb. 
4,5-szerese), ennek a fajlagos teljesítménysűrűsége azonban csak kb. 0,09 W/m2. A fosszilis 
források energiasűrűsége lényegesen nagyobb, mint a magyarországi gyakorlatban 
hasznosított termálvizeké (összehasonlításként a nyersolaj fajlagos energiatartalma 
42 000 KJ/kg, a széné 29 000 KJ/kg, a 100˚C-os termálvíz belső energiatartalma a 15˚C-os 
környezethez képest 357 KJ/kg, BOBOK, TÓTH 2010a). 

2.1.1. A terület geotermikus viszonyai 

A geotermikus modell meghatározását a réteg-, vízhőmérsékletek, geotermikus gradiens, 
hővezető-képesség, hőfluxus (hőáram), fajhő adatok összegyűjtése, a területen várható 
képződményekre a fenti paraméterek becslése jelenti. 

2.1.1.1. Hőáram-meghatározások 

A Magyarországon végzett hőáram-meghatározások eredményeit DÖVÉNYI et al. (1983), 
DÖVÉNYI (1994), illetve LENKEY (1999) ismerteti. A mérések a fúrásokban végzett 
hőmérséklet és a magokon laboratóriumban történt hővezetőképesség mérések adatain 
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alapulnak. Ezek közül Nagylengyel Nl–47, Nl–62 és Bárszentmihályfa Bm–I, 
Kerkáskápolna–1 fúrások esnek a vizsgált terület tágabb környezetébe. 

A Nagylengyeli mérésekben (BOLDIZSÁR 1959) nehézséget jelentett, hogy a karbonátos 
aljzat feletti neogén üledékek hővezető-képességét nehéz volt jól megmérni a használt osztott 
rudas berendezéssel, másrészt a karbonátos aljzatban kialakult regionális vízáramlások 
torzíthatták a konduktív hőteret. A nagylengyeli területen a hőmérséklet értékek gyorsan 
változnak. Keletről nyugatra haladva Csatár és Szilvágy közt az átlagos hőmérsékleti gradiens 
32 C/km-ről 60 C/km-re nő, ami valószínűleg a mezozoos aljzatban kialakult vízáramlás 
következménye (DÖVÉNYI et al. 1983). 

27. táblázat: Hőáram adatok (DÖVÉNYI et al. 1983, DÖVÉNYI 1994, LENKEY 1999) 
Fúrás Hely 

EOV Y 
EOV X 
Z_mBf 

Mélység 
(m) 

Hővezető-
képesség 

minta-szám 
(db) 

 
Hővezető-
képesség 

harmonikus 
átlaga 

(W/mK) 

G 
Átl. geot. 
gradiens 
(K/km) 

Q 
Hőáram 
(mW/m2) 

Szórás 
(%) 

Földtan Hivatkozás 

Nagy-lengyel 
Nl-47 
Nl-62 

475019 
160251 

192 

1308–2118 12 1,84 45,6 84 ±20 Pa1, Mi 
agyag-márga 

BOLDIZSÁR 
1959 

Bárszent-
mihályfa 
Bm–1 

462545 
149692 

214 

2580–5049 26 2,96 31,1 92 ±20 T dolomit, J 
mészkő, Mi 
aleurit 

HORVÁTH et 
al. 1977 

Kerkás-
kápolna–1 

449894 
163636 

216 

1431–4507 12 2,15 41,9 90 ±15  HORVÁTH 

DÖVÉNYI 
1987 

Iharosberény
–1 

503676 
116229 

122 

20–1840 46 2,02 52,5 106 ±10  HORVÁTH 

DÖVÉNYI 
1987 

Szombat-
hely–II 

464881 
211060 

52–2149 56   108 +10 
–20 

 HORVÁTH et 
al. 1989 

 
A Bárszentmihályfa Bm–I fúrásban végzett méréseknél a mély mezozoos összletet 

jelentős vízáramlás nem torzította. A nagylengyeli hőáram adatok a hibahatáron belül 
egyeznek a Bm–I fúrásban meghatározott adatokkal. 

A Bárszentmihályfa Bm–I 5075 m mély fúrásban részletes geotermikus vizsgálatokat 
végeztek (DÖVÉNYI et al. 1983). A fúrás 3075 m és 5075 m közt harántolt mezozoos 
összleteket (3070–4460 m közt triász dolomitot, majd alatta tektonikus kontaktussal 4460–
5075 m közt jura mészkövet (28. ábra). 

A hővezető-képességet vízzel telített mintákon szobahőmérsékleten mérték. A hővezető-
képesség hőmérsékletfüggés alapján számított korrigált hővezetőképesség-értékeket 
használták fel a hőáram számításoknál (28. táblázat). Egyensúlyi hőmérsékletet becsültek a 
mért talphőmérsékletekből (28. táblázat). 

28. táblázat: A Bárszentmihályfa Bm–I fúrás hővezető-képesség, hőáram adatai 
(DÖVÉNYI et al. 1983) 

Kőzet Mélység 
(m) 

T  
(˚C) 

G  
(˚C/km) 

  
(W/m˚K) 

* 
(W/m˚K) 

Q 
(mW/m2) 

T dolomit 2784 
4420 

127  
169 

25,67 4,74 3,56 91,4 

J mészkő 4420 
4937 

169  
190 

40,62 3,03 2,28 92,6 

T: hőmérséklet, G: geotermikus gradiens, : hővezető-képesség, *: hőmérséklet különbséggel korrigált 
hővezető-képesség, Q: hőáram. 

 
A 2784–4937 m-es intervallumra az átlag geotermikus gradiens 31,1˚C/km, az átlag 

hővezető-képesség pedig 2,96 W/mK. 
A Bm–I fúrás korrigált hőárama 92±20% mW/m2. 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

63 

 

28. ábra: A Bárszentmihályfa Bm–I fúrás geotermikus adatai 

(DÖVÉNYI et al. 1983) 
Rétegsor, a mért és az átlagos hővezető-képességek (), a javított talphőmérsékletek, valamint a becsült 

hőmérséklet-mélység függvény. 1 – kvarter-neogén üledék, 2 – triász összlet (túlnyomórészt dolomit), 3 – jura 
összlet (túlnyomórészt mészkő), 4 – Bullard, ill. Dahnov–Djankov módszerrel korrigált talphőmérsékletek 

2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A területre és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélységfüggését a 
29. ábra szemlélteti. 
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29. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncessziós terület környezetében 

fekete kör – egyedi hőmérséklet adat 
piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető egyenes (46,6˚C/km (0,0466˚C/m) geotermikus gradiensű 

egyenes 
fekete vonalak – a 30˚C/km (0,030˚C/m) és 58˚C/km (0,058˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes alulról-felülről 

illeszkedő burkoló görbe4 
 
A geotermikus gradiens mélységfüggését a 30. ábra mutatja be. 
A fekete négyzetek jelzik a mélyfúrásokban meghatározott egyedi gradiens adatokat. 

Viszonylag kisszámú és többnyire nagy bizonytalansággal terhelt adat áll rendelkezésre. A 
területre vonatkozó geotermikus gradienseket megjelenítő pontfelhőt az adatok nagy részét 
közrefogó burkoló vonalakkal (burkoló görbékkel) jellemezzük. A kimaradó adatok nagy 
valószínűséggel valamilyen szempontból zavartak, ezért nem jellemzőek a területre. 

A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélységgel 
való változását az országos medenceüledék tömörödési trend (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) 
alapján leíró függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív 
hőáram-, a nevezőben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás 
mélységfüggésére alapozott kifejezés szerepel5 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek 

                                                 
4 A burkoló görbék a pontok nagy többségét tartalmazó pontfelhő peremét jelölő, a maximális és a minimális 

geotermikus gradienshez tartozó hőmérséklet mélység összefüggést jelenítik meg. 
5 A geotermikus gradiens mélységfüggésének átlagos várható menetével a Petrofizikai módszerfejlesztés 2008 

(MGSZ Adattár Budapest) téma jelentésében (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008) a Geotermikus paraméterek 
mélységbecslése (Zilahi-Sebess L.) című fejezetben van szó. 
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megfelelően a pontfelhő felső burkolója esetében 120 mW/m2, míg az alsó burkolónál 
73 mW/m2 hőárammal számolunk6. 

 

30. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncessziós terület környezetében 

fekete négyzet – az egyedi mérési adat, 
felső piros vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbe7), 
alsó fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (alsó burkoló görbe), 

középső vékony fekete vonal – exponenciális illesztés a teljes pontállományra 
 
A pontfelhő közepén átmenő görbe a burkoló görbék által határolt területen belül a 

legvalószínűbb geotermikus gradiens mélységmenetet jeleníti meg. Jelen esetben ezt a 
burkoló görbék átlagával azonosítjuk, paramétere 96 mW/m2. Az elvi (csak a konduktív 
hővezetést figyelembevevő) geotermikus gradiens a mélységgel csökken egészen a 
porozitásmentes kőzetekre jellemző szintig. Az alatt a gradiens állandónak tekinthető. A 
porózus vízzel teli kőzetek – ha nincs jelentős áramlás – jobb hőszigetelők és rosszabb 
hővezetők, mint a tömör kőzetek. Ezért a geotermikus gradiens a porozitással egyenesen 
arányosan változik. Az adatok szórása a mélységgel csökkenő tendenciájú (ami a mélységgel 
csökkenő permeabilitással függ össze, a mélységgel csökken a konvektív hőáramlás zavaró 
hatása). 

A koncessziós terület egyes részeit érintő szénhidrogén-kutatások zárójelentései (23. ábra, 
4. táblázat) alapján a triász összletben a mélység függvényében 43,9–51,8˚C/km geotermikus 
gradiens várható (BERNÁTHNÉ et al. 1997, MOLNÁR et al. 1999). A miocénben 50–54,9˚C/km 
(BERNÁTHNÉ et al. 1997), a pannonban 42,2–51,3˚C/km geotermikus gradiens várható 

                                                 
6 További kapcsolódó szakirodalom: P. DÖVÉNYI, F. HORVÁTH, P. LIEBE, J. GÁLFI, I.ERKI 2001 Geothermal 

conditions of Hungary, Geophysical Transactions 1983 Vol.29. No. 1. 3-114. p. 
7 A burkoló görbék a pontok nagy többségét tartalmazó pontfelhő peremét jelölő, a maximális és a minimális 

geotermikus gradienshez tartozó hőmérséklet mélység összefüggést jelenítik meg. 
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(MOLNÁR et al. 1999). A Jankapuszta Jp–1 fúrásban a geotermikus gradienst alacsonyabbnak 
adták meg (44,2˚C/km, MOLNÁR et al. 1998). 

 
A T–JAM projekt eredményeiként megállapított geotermikus gradiens értékeket a 

29. táblázat tartalmazza. 

29. táblázat: A geotermikus gradiens értéke (RAJVER et al. 2011) 

Mélység 
(m) 

Geotermikus gradiens  
(°C/km) 

500 49,8 
1000 47,4 
2000 45,6 
4000 42,4 

2.1.2. A várható geotermikus energia nagysága 

A Nagykanizsa koncessziós területen a geotermikus adatbázisban lévő hőmérséklet adatok 
alapján átlagosan 47°C/km körüli a geotermikus gradiens, amely alapján 2500 m-ben 
átlagosan 127°C hőmérséklet várható. 

A kőzetmátrix anyagát tiszta kalcitnak feltételezve annak fajhője: 
Cm=850 [J/kg×K], 

A repedés-porozitásét pedig a víz fajhőjével számítva: 
Cv=4187 [J/kg×K] (hőmérséklettől függetlenül).  

Az egységnyi térfogatra jutó eredő fajhőt a sűrűség és porozitás ismeretében 
kiszámíthatjuk (30. táblázat). 

A repedés-porozitást =1%-nak feltételezve a térfogategységre eső eredő fajhő: 
C=cm×(1–)+cv×[kJ/kg×K] 

A kalcit anyagú mátrixot =2710 kg/m3, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség 
kedvéért) =1000 kg/m3 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m3 
térfogatra és 1˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

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

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

30. táblázat: Az 1% repedés porozitású mészkőtömb jellemző paraméterei 

=1% 
Sűrűség* 
(kg/m3) 

Térfogat  
(1 m3) 

1 m3 kőzet 
tömege  

(kg) 

1 m3-ben tárolt 
hő dT=1 K 

esetén  
(J/m3×K) 

1 km3-ben 
tárolt hő dT=1 

K esetén  
(J/km3×K) 

Hő-
mennyiség 
megoszlása 

Q % 

Fajhő* 
c 

(J/kg×K) 

1 km3-ben 
tárolt hő 

dT=116 K 
esetén  

(J/km3×K)
kalcit 
99% 2710 0,99 2682,9 2,280×106  2,280×1015 98,2 850,0 2,645×1017

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

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

* az egyszerűség kedvéért a víz sűrűségét 1000 kg/m3-nek, fajhőjét pedig 4187 J/kg×K-nek tételezzük fel 
hőmérséklettől függetlenül. 
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A repedéskitöltő víz az összes energia 1,8%-át képviseli, ami a teljes kőzettérfogatra 
vonatkoztatva 0,04187 PJ/km3K, azaz 1 km3-ben 0,04187 PJ minden 1°C hőmérsékletváltozás 
esetén. 

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

Durva közelítéssel feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és nincs 
kitüntetett konvekciós áramlás, akkor 1000 l/p (=1000.kg/m3 sűrűséget feltételezve 
m=1000 kg/p, azaz 16,7 kg/s tömegáramú) víztermelés mellett a teljes 116˚C 
hőmérsékletkülönbség lépcsőt kihasználva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km3-ben 
található víz által tárolt hőmennyiséget (4,86 PJ/km3). 

Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 90 mW/m2 
hőárammal, azaz 1 km2 területre 90 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 
alatt 5,4×1013.J, azaz 0,005 PJ hőutánpótlódással számolhatunk 1 km2-enként. Ez a 
póruskitöltő víz által tárolt hőmennyiség 1,1%-ának utánpótlódását biztosítja csak. A 100% 
utánpótlódását 90 km2 terület teljes hőárama biztosítaná csak. 

A fenti közelítésünk során a póruskitöltő vízzel számoltunk csak. A 30. táblázatban 
láthatjuk, hogy a teljes hőmennyiség 98%-át a kőzetváz képviseli. Ezért valójában 1 km3 
térfogatú, 1%-os repedés-porozitású mészkőtömb felszíni hőmérsékletre (11˚C) hűtése 
visszasajtolással így is több, mint 900 évig tartana – feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat 
egyformán aktív, és nincs kitüntetett konvekciós áramlás, így pl. nem jön létre rövidzár a 
termelő és visszasajtoló kút közt. 

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység 
megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása 

(ELGI) 

2.2.1. A várható kutatási módszerek bemutatása 

A geotermikus energiatermeléssel kapcsolatos kutatások hidrogeológiai jellegűek, mivel 
az energia kinyeréséhez az esetek többségében vízmozgás szükséges még olyan esetekben is, 
ahol tényleges fluidum termelés nem történik, mivel a konduktív hővezetés jelentősége a 
konvektívhez képest alárendelt. A hidrogeológiai tulajdonságok vizsgálata alapvetően 
összefüggésbe hozható a mechanikai tulajdonságokkal, a bontottságból eredő hézagtérfogattal 
és ennek következtében a tektonikus zónákkal. Ezért a kutatás – ha energiatermelésre irányul 
– elsősorban petrofizikai és szerkezeti földtani vizsgálatokat jelent. 

Ebből következően a geotermikus energia kutatása ugyanolyan eszközökkel történik, mint 
a szénhidrogén rezervoároké, azaz felszíni geológiai, geofizikai, illetve fúrásos módszerekkel. 
A felszíni geofizikai módszerek a gravitációs, mágneses, geoelektromos, szeizmikus és 
radiológiai módszerek. A gravitációs, mágneses és geoelektromos mérések végzése 
minimális, vagy szinte semmilyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontása egy 
részletező fázisú kutatás során nem elég. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A mélyfúrás-geofizikai mérések során a speciális kábelen a fúrásban egyenletes 
sebességgel mozgatott műszer a vizsgált kőzetrétegekről közvetlen információt szolgáltat. A 
mérések célja a porózus, permeábilis kőzetszakaszok pontos kijelölése, azok kvantitatív 
jellemzése az egyes földtani képződmények azonosítása. 

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

2.2.2. A várható termelési módszerek bemutatása 

2.2.2.1. Hévíztermelés 

Új hévíztermelő és visszasajtoló rendszerek telepítésekor kulcskérdés a vízadó 
rezervoárok lokalizációja, a kitermelhető hozamok és hőmérsékletek becslése. A hévíz 
rezervoárok termeltetése során legfontosabb cél a környezetterhelés minimalizálása, a 
kimerülés elkerülése, a hosszú távon is fenntartható üzemeltetés megvalósítása, az azonos 
rezervoárból termelő hévíz kutak egymást gyengítő hatásának elkerülése. A termálvízkészlet 
természetes utánpótlódása lassú folyamat, ezért szükségszerű a hévizek tudatos, fenntartható 
használata. 
 
Termelés vízvisszasajtolással 

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

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

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

A rendszer sok szempontból hasonló egy porózus tárolóból vízvisszasajtolással működő 
termelő egységhez. A két rendszer közötti különbség, hogy a porózus tároló esetén a 
természetes porozitású és permeabilitású közegben, mint nagy fajlagos felületű 
pórusrendszeren, igen lassan keresztülszivárgó víz veszi át a kőzetmátrix energia-tartalmának 
egy részét. Ezzel szemben a mesterségesen létrehozott repedésrendszer hőátadó felülete 
kisebb, áramlási sebessége viszont sokkal nagyobb a porózus tárolóhoz képest. 
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A HDR, EGS rendszerű technológiák megfelelnek a vízvédelmi elvárásoknak, hiszen nem 
a rétegvizeket hasznosítják. A technológia optimális esetben állandó mennyiségű 
munkaközeggel dolgozik, amely nem kerül ki a zárt rendszerből. Nincs szükség a hulladékvíz 
felszíni kezelésére, elvezetésére. 

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

2.2.2.3. Nagymélységű hőcserélő kút 

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

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

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

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

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

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

 Villamosáram-termelés 
o Száraz túlhevített (nagy entalpiájú) tárolóra telepített erőmű (ellennyomásos, 

kondenzációs); 
o Forró vizes tárolóra telepített erőmű (forró víz nyomáscsökkentésével 

előállított gőzzel üzemelő (flash, elgőzölögtetéses) erőmű) ; 
o Kettősközegű erőmű 

 ORC (Organic Rankine Cycle); 
 Kalina; 
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 Közvetlen hőhasznosítás 
o Épületfűtés (egyedi vagy távfűtés), használati melegvíz (HMV) szolgáltatás; 
o Ipari hőszolgáltatás; 
o Mezőgazdasági alkalmazások (üvegház, fóliasátor fűtés, terményszárítás, stb.); 
o Balneológia, wellness; 
o Halgazdálkodás, halastavak; 
o Jégtelenítés; 
o Hőszivattyúval ellátott kis mélységű geotermikus rendszerek. 

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

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

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

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

A legrégebben alkalmazott klasszikus technológia a tárolóból kitermelt száraz, túlhevített 
gőzt közvetlenül a generátorokat meghajtó gőzturbinákba vezetni (száraz túlhevített tárolóra 
telepített erőmű). Ez csak néhány kivételes esetben (pl. Geyser’s (USA), Larderello 
(Olaszország)) lehetséges. A száraz gőz kitermeléséhez a magyarországi geotermikus 
viszonyok valószínűleg sehol sem alkalmasak. 

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

150–200°C felett elgőzölögtetéses, „flash” erőművek használhatók. 150°C alatt csak 
bináris (segédközeges) erőművel lehetséges az áramtermelés. 

A villamosenergia-termeléshez a jelenlegi technológia mellett – kielégítő hatásfok 
eléréséhez – legalább 120°C-os vízre van szükség (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 

Van lehetőség és példa alacsonyabb, 100°C körüli hévíz áramtermelés célú használatára 
is. A technika fejlődésével egyre alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő bináris ciklusú 
geotermális erőműveket hoznak létre. Ennek tipikus példája a 2004-ben Alaszkában üzembe 
helyezett 200 kWe Chena-i geotermális kiserőmű, mely 74°C-os termálvízzel üzemel. A 
bináris erőművek technológiája folyamatosan fejlődik, de a villamosenergia-termelés 
hatásfoka termodinamikai korlátok miatt 10% körüli lehet csak. Mivel a körfolyamat felső 
hőmérséklethatárától függ a termikus hatásfok, a bináris erőművek is magas hőmérsékletű 
tárolókra telepíthetők gazdaságosan. A rendelkezésre álló áramtermelési potenciált ugyancsak 
érdemes kiaknázni, mert a villamosenergia-termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, 
amellyel kb. 10-szer annyi hő hasznosítható, mint a megtermelt elektromos áram (MÁDLNÉ 

SZŐNYI et al. 2008). A geotermális erőművek harmadik típusa tehát a kettősközegű (bináris) 
erőmű, mely a közepes- és kis-entalpiájú fluidumok energiatartalmának hasznosítására 
alkalmazható. 

Minden erőműtípus esetében gondoskodni kell megfelelő hűtésről. A hűtés száraz vagy 
nedves hűtőtornyokkal, vagy természetes folyó vizekkel történhet. 10–15% körüli 
áramtermelési hatásfok esetén a geotermikus hőenergiának 85–90%-a lesz hulladékhő. Egy 
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2 MW-os erőmű esetén ez 18 MW hűtési igényt jelent. A hűtés költség- és helyigényes, 
optimális esetben azonban a hulladékhő egy része télen épületek fűtésére, vagy 
mezőgazdasági célra felhasználható a helyszínen (kapcsolt hő- és villamosáram-termelés). 
Alacsonyabb hőmérsékletű ipari célú hőigény kielégítése is szóba jöhet, ilyenkor nemcsak 
télen, hanem egész évben növelhető a rendszer összhatásfoka. A geotermális erőművek 
harmadik típusa a kettősközegű (bináris) erőmű, mely a közepes-, és kis-entalpiájú fluidumok 
energiatartalmának hasznosítására alkalmazható. 

2.2.3.1.1. Villamosenergia-termelés túlhevített folyadék forrásával (elgőzölögtetés, 
„flashing”) 

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

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

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

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

2.2.3.1.2. Kettősközegű (Bináris) erőművek 

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

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

Az adott területen áramtermelés esetén kettősközegű erőmű megvalósítása 
képzelhető el 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek − szállítás, tárolás, 
hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás − általános leírása (MBFH) 

A lehetséges kapcsolódó tevékenységek az olajipari gyakorlatnak megfelelően folynak. 
A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben 

előírt módon. A kútépítéshez és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez szükséges 
anyagmozgatás ezen zajlik.  

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a 
környezetszennyezésnek.  

Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékokat a vonatkozó előírások 
szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállítóval, engedéllyel rendelkező 
lerakóba, illetve megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, bizonylatolt módon. 

A kivitelezési tevékenység energiaellátása: tartálykocsikkal a helyszínre szállított gázolaj 
felhasználás történik. Közvetlenül gázolaj üzemű meghajtás, vagy diesel-elektromos 
rendszerű meghajtás kerül kialakításra. Vízellátás: tartálykocsikkal szállítják a helyszínre. 
Üzemszerű termelés kezdetétől a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően 
energia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére kerülhet sor. 

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

A geotermikus energia termelése során, elszállítást igénylő, szilárd ásványi nyersanyag 
értelemszerűen nem keletkezik. Az építkezési szakaszban azonban a közlekedési 
infrastruktúra – átmeneti –, fokozott igénybevételével kell számolni, ezért szükségesnek 
tartjuk a rendelkezésünkre álló alapinformációk közlését. 

A termelési szakaszban a termálvíz csővezetéki és/vagy az előállított elektromos energia 
hálózat útján történő szállításával kell számolni. Első esetben a különféle védettségi szintű 
területek elhelyezkedését, a telephelyhez viszonyított helyzetét kell figyelembe venni a 
tervezésnél, míg az utóbbinál a meglévő fővezetékek vonalának van jelentősége. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A koncessziós terület középső zónáján – Nagykanizsa térségében – halad át az M7-es 
autópálya/gyorsforgalmi út, amely része a Helsinki V. (Velence–Trieszt–Ljubljana–
Budapest–Lvov) valamint az V/b (Fiume–Zágráb–Budapest) korridoroknak (31. ábra). 

Az M7-es autópályát leszámítva, Somogy megye közlekedési helyzetét nagymértékben 
meghatározza, hogy észak felé mintegy 70 km-es szakaszon a Balaton „leárnyékolja” a 
délebbre levő területeket, gátolva annak a Dunántúl észak és északnyugati részeihez való 
kapcsolódását. Délen–délnyugaton a Dráva kevés átkelési lehetőséggel képez természetes 
akadályt és keletről a Duna gyengíti a megye kapcsolódási lehetőségeit az ország keleti 
részéhez. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A térség két legjelentősebb vasúti csomópontja Nagykanizsa és Kaposvár (32. ábra).  
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31. ábra: A terület közlekedési hálózatának térképe 

(SOMOGYFEJLESZTÉSI UNIÓ 2002) 
 

 

32. ábra: A Nagykanizsa terület vasúthálózatának térképe 

(Alappont Kft. 2006, részlet) 
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Az országrész vasúti hálózatának gerincét a nemzetközi törzshálózati fővonal adja. Ezek 
közül a Budapest–Siófok–Balatonkeresztúr–Murakeresztúr–országhatár–(Koper) vonal 
áthalad a koncessziós terület felső harmadán, a Budapest–Dombóvár–Gyékényes–
országhatár–(Rijeka) vonal gyékényesi szakasza pedig a terület déli határától néhány 
kilométerre fut. 

A fővonalak közül a Murakeresztúr–Gyékényes vonal a terület délnyugati sarkától kis 
távolságra húzódik. A terület nyugati határának közepén ér véget a Szombathely–
Zalaszentiván–Nagykanizsa vasútvonal. Meg kell említeni a Gyékényes–Szentlőrinc, és a 
Balatonszentgyörgynél csatlakozó tapolcai vonalat is. 

A térségi mellékvonalak még nem bezárt része gyenge szerkezeti felépítésű, fejlesztésük 
jelen körülmények között lehetetlennek látszik. A koncessziós terület keleti határától keletre 
halad közülük a Balatonkeresztúr –Somogyszob vonal. 

A nagykanizsai koncessziós terület és térsége vasúti közlekedésével kapcsolatban, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala az UVH/VG/316/0/2012 
ügyiratszámú adatszolgáltatása alapján az alábbiak állapíthatók meg. 

1. A geotermikus energiakutatásra és kitermelésre tervezett Nagykanizsa nevű terület a 
következő – az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 
168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján besorolt országos 
törzshálózati vasúti pályákat érinti: 
Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák: 

 30. sorszámú Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–
országhatár 

 17 (2)c sorszámú Zalaszentiván–Nagykanizsa. 
A kutatással, kitermeléssel érintett – az 1. pontban felsorolt – vasútvonalak kezelője a 

MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ Pécs (7623 Pécs, Szabadság út 
39.) 
A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények: 

Vasútfejlesztési kérdésekben – az érintett vasútvonalakat illetően – a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) az 
illetékes. 

Az országrész vasúti hálózatának gerincét a nemzetközi törzshálózati fővonal adja. Ezek 
közül a 30. sorszámú Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–
(országhatár) vonal áthalad a koncessziós terület felső harmadán, a 41-es számú Budapest–
Dombóvár–Gyékényes–országhatár–(Rijeka) vonal gyékényesi szakasza pedig a terület déli 
határától néhány kilométerre fut. 

A fővonalak közül a 60-as sorszámú Murakeresztúr–Gyékényes vonal a terület délnyugati 
sarkától kis távolságra húzódik. A terület nyugati határának közepén ér véget a 17 (2)c 
sorszámú Szombathely–Zalaszentiván–Nagykanizsa vasútvonal. 

2.4.2. Villamosenergia-hálózat 

Bármilyen jövőbeli alternatív villamosenergia-termelés esetén alapvető fontosságú az 
országos gerinchálózatra való rákapcsolódás. Az erre a célra kiépítendő vezetékrendszerek 
pedig nagy valószínűséggel a most meglevők nyomvonalán fognak futni a jövőben (33. ábra). 

A villamosenergia rendszer négy szintje különböztethető meg. Ezeknek különböző 
funkcióval rendelkeznek, 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. 
A 120 kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos 
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Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek a regionális szolgáltató 
kezelésében vannak. 

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

 

 

33. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(KÉSZ Kft. 2010 és MAVIR 2010) 
(A villamosenergia hálózat vezetékeinek nyomvonal lefutása hozzávetőleges) 

 
A 400 kV-os átviteli hálózat egyik ága a Hévíz–Söjtör–Csömödér–Tornyiszentminlós 

nyomvonalon a koncessziós területtől ÉNy–DK irányban húzódik. A másik ág É–D-i 
irányban fut a Héviz–Zalakaros vonal mentén, majd a koncessziós terület ÉK-i peremétől 
mintegy 2 km-re keleti irányba fordul. 

A 120 kV-os átviteli hálózat ága Söjtör–Nagykanizsa vonalon ÉNy–DK-i irányban 
biztosítja a térség áramellátását. Ez a vonal Nagykanizsa térségében, a terület középső részén 
lép be, és ÉNy–DK irányban haladva, a terület alsó harmadának felső részén lép ki, és innen 
dél felé halad tovább. 

A 120 kV-os térségi áramellátást biztosító hálózat ága a zalakomári elosztó állomásról 
érkezik, és KÉK–NyDNy-i irányban húzódik. Teljes szélességében metszi a koncessziós 
terület középső zónáját, és Nagykanizsa–Letenye irányába tart. 

A térség elektromos elosztó alállomásai közül a nagykanizsai esik a területre. A terület 
határán kívül, de ahhoz közel található a Nagykanizsai második alállomás, és a zalakomári 
alállomás. Hasonló alállomás található még Letenyén, Lentiben, és Söjtörön is. 

2.4.2.1. Földgázszállító rendszer 

A geotermikus energiatermelés konkrét helyének tervezéséhez szükséges lehet más 
energiaellátási lehetőség figyelembe vétele. A villamoshálózat mellett ezért szükségesnek 
tartottuk a földgázellátottság vázlatos ismertetését is (34. ábra). 
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A gázfelhasználás jövőbeli tervezéséhez, illetve a leendő fejlesztések alapjául szolgál a 
gázenergia-hálózat jelenlegi térképe. A gázellátás szempontjából megkülönböztetjük a 
nagynyomású szállítóvezeték rendszert, valamint a nagy-középnyomású gázvezetékeket. Külön 
jelöltük a térképen a Zalaegerszeg–Báza kőolaj szállítóvezetéket. 

A nagynyomású gáz szállítóvezeték rendszer Zalakomár–Nagykanizsa–Becsehely KÉK–
NyDNy irányú ága a koncessziós területet kb. magasságának kétharmadánál teljes hosszában 
átszeli. A terület Ny-i határának középső részén végződik a Gutorfölde–Pusztaszentlászló–
Nagykanizsa vezetékág, míg a Nagykanizsa–Iharosberény vezetékág ÉNy–DK irányban 
haladva szintén áthalad a koncessziós területen. 

A nagy-középnyomású gázvezeték rendszer Nagykanizsa–Újudvar–Nagybakónak–
Garabonc térségében halad, először északi, Újudvar után pedig ÉK-i irányban. Ez az ág a 
terület nyugati és északi peremén fut, a területen kívül. Egy másik vezetékág Kisrécse és 
Csapi között indul északi irányba, és Zalaújlaktól nyugatra haladva becsatlakozik az Újudvar–
Nagybakónak–Garabonc vezetékágba. Ez a vezetékág metszi a terület északi részét. 

A koncessziós terület nyugati szélének közepétől kissé nyugatra, a területen kívül 
található a nagykanizsai gázátadó állomás. 

 

 

34. ábra: A Nagykanizsa koncessziós terület földgáz ellátásának térképe 

(KÉSZ Kft. 2010) 

2.4.3. Levegőtisztaság-védelm 

A Nagykanizsa koncessziós terület levegőtisztaság-védelmével kapcsolatos 
zónabeosztását a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
57–1/2012 iktatószámú adatszolgáltatása, valamint a 

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8824–
1/1/2011 iktatószámú adatszolgáltatása figyelembe vételével készítettük el. 
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Jogi háttér 

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

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

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletben 
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.  
 
Légszennyezettségi index 

Az alábbi táblázatokban a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség manuális mérőhálózatának mérései alapján meghatározott 
légszennyezettségi index értékeket foglaljuk össze. 

Mint azt az ANTSZ 2005-ös összefoglaló jelentésében leírja, a térség 
levegőszennyezettségére vonatkozó állapotfelmérés 2005-ig nem készült. A vizsgálat alá vont 
térségben a levegő szennyezettségét a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, 
illetve 2002-t megelőzően az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete Zalalövő településen egy 
mérőponton vizsgálta, azonban a regisztrált alacsony szennyezettségi szint miatt a 
mérőponton folytatott légszennyezettségi méréseket megszüntették. 

Zala-megye Területrendezési terve módosításának 2010. júniusi leírása szerint nem állnak 
rendelkezésre a megye területének környezeti levegőminőségét térségi szinten jellemző 
immissziós adatok. A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó immissziós adatok 
hiányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat az emittáló 
légszennyező-források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. 
erdősültség, domborzat, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és 
értékelése alapján lehet megtenni. A legfontosabb tényezőket összefoglalva: a megye 
gazdaságilag kevésbé erős, a kisebb terheléssel üzemelő gazdasági létesítmények jellemzők 
(feldolgozó, elektronikai ipar), erdősültségének mértéke pedig magas, így levegőtisztaság 
szempontjából kedvező adottságúnak tekinthető. 
 
Zala megye 

Zala megyére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség manuális mérőhálózatának mérései alapján meghatározott légszennyezettségi 
index értékeket 2005-re, illetve 2008-ra a 31. táblázat, illetve a 32. táblázat adja meg. 
 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

79 

31. táblázat: A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség manuális mérőhálózatának mérései alapján meghatározott 

légszennyezettségi index értékek (2005) 

TELEPULÉS NOx SO2 ÜLEPEDŐ POR ÖSSZESÍTETT 
INDEX 

Zalaegerszeg megfelelő (3) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 
Lenti szennyezett (4) kiváló (1) megfelelő (3) szennyezett (4) 
Nagykanizsa szennyezett (4) kiváló (1) jó (2) szennyezett (4) 

 

32. táblázat: A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség manuális mérőhálózatának mérései alapján meghatározott 

légszennyezettségi index értékek (2008) 

TELEPULÉS NOx SO2 ÜLEPEDŐ POR ÖSSZESÍTETT 
INDEX 

Zalaegerszeg szennyezett (4) kiváló (1) n. a. szennyezett (4) 
Lenti szennyezett (4) n. a. n. a. szennyezett (4) 
Nagykanizsa megfelelő (3) n. a. n. a. megfelelő (3) 

 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat rendkívül szegényes és hiányos adatbázisa 

és értékelése alapján csak a nagyobb városok nitrogén-oxidokra vonatkozó levegőminőségi 
állapotát lehet vizsgálni, melynél megállapítható, hogy a három település NOx-
szennyezettsége 2005. és 2008. között összességében jelentősen nem változott, csak 
cserélődtek a „megfelelő" és a „szennyezett" besorolások. A nitrogén-oxidok magas 
koncentrációjának oka elsősorban a fokozódó motorizáció. A kibocsátott SO2 és az ülepedő 
por vonatkozásában – egy adatot kivéve – „jó" vagy „kiváló" volt a helyzet a módosításra 
kerülő rendezési terv megalkotásának idején, az eltelt időszakra jellemző trendet azonban adat 
hiányában nem tudjuk értékelni. 

A fenti adatokat a Nagykanizsa koncessziós területre vonatkoztatva az alábbiakat 
állapíthatjuk meg: 

A területhez legközelebb – illetve a terület nyugati peremének közepén – a nagykanizsai 
mérőállomás található. Figyelembe véve azt, hogy a terület tágabb térségének uralkodó 
széliránya ÉNy-DK-i, ezért megállapíthatjuk, hogy a nagykanizsai mérőállomás által 
regisztrált nitrogén-oxidok koncentrációjának a koncessziós területre interpolált nagysága 
megfelelő, míg az SO2 és ülepedő por koncentrációja nem regisztrált, az összesített index 
pedig MEGFELELŐ (3). 

A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
közölt mérési eredmények alapján 2011 január 1 – november 30 között Nagykanizsa város 
NO2 átlagkoncentrációja 42,3 μg/m3. A vonatkozó jogszabály alapján az NO2 
koncentrációjára vonatkozó éves határérték 40 μg/m3 , a tűréshatár 50%. 

A 2011. évi mérések, valamint a VM rendelet 5. számú melléklete alapján Nagykanizsa a 
„C” csoportba tartozik. 

A terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolása – a Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség illetékességi területére 
vonatkozóan – a 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú mellékletének 10. pontja alapján 
a 33. táblázat, 34. táblázat adja meg. 
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33. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002. 
(X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 1. 
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34. táblázat: A Nagykanizsa koncessziós terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002. 
(X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 2. 
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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: 
 

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. 

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

Megállapíthatjuk tehát, hogy a rendeletben előírt 11 vizsgálandó szennyező anyagból 9 
koncentrációja a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg. 
 
A PM10 μm méret alatti szálló por koncentrációja a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 

van. 
PM10 benz(a)-pirén (BaP) nagysága pedig a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi 

szintre vonatkozó határérték között mozog. 
 

A fentiek miatt a nagykanizsai koncessziós terület az E–F levegőtisztaság-védelmi 
zónába sorolható. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a 2005-ös vizsgálatok a nagykanizsai térséget összességében 
még a szennyezett (2) kategóriába sorolták, tehát a térségben a levegő összesített szennyezési 
indexe jelentősen javult. 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-
gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása (ELGI) 

Az elövetkező10–20 év vagyon-gazdálkodási, energiaellátási célját a 2010-ben elfogadott 
Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló 
energiahordozó felhasználás alakulásáról. (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt adatszolgáltatás, NCsT 2010), illetve a 2011 októberében az Országgyűlés által is 
jóváhagyott Nemzeti Energiastratégia 2030 (NES 2011) határozza meg. 

 
Az Energiastratégia alapvető célkitűzése Magyarország energiafüggetlenségének erősítése. 

Az ehhez vezető út sarokpontja az energiatakarékosság mellett a decentralizáltan és itthon 
előállított megújuló energia alkalmazása is. A geotermikus gradiens Magyarországon közel 
másfélszerese a világátlagnak. Ez az ország egyik természeti kincse, amit ma még csak 
korlátozottan hasznosítunk. A geotermikus potenciál (ásványi kincsekhez hasonlóan) nemzeti 
kincs, ezért hazai alkalmazása és fejlesztése, valamint részben stratégia készletként való 
kezelése indokolt. A feltételesen megújuló energiaforrások (így a geotermikus energia) 
hasznosításában környezeti szempontok – amelyek kiemelten kezelik a vízgazdálkodási és 
talajvédelmi kérdéseket – fokozott figyelembevétele és fenntarthatósági kritériumok 
alkalmazása szükséges. A fenntartható erőforrás gazdálkodással összhangban az új 
kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani ezen természeti kincsünk 
megőrzésére, ez általában a visszasajtolást vagy a megfelelő célú továbbhasznosítást teszi 
szükségessé. Jelentős potenciál rejtőzik a geotermikus energia hőellátásban történő 
szerepének növelésében, ami Magyarországon, bizonyos területeken (pl. kertészetek) már 
jelenleg is elterjedt fűtési módozat. A geotermikus potenciál kiaknázásánál figyelembe kell 
venni az energetikai mellett az egyéb hasznosítási lehetőségeket (ivóvízellátás, gyógyászat, 
turizmus) is, azok megfelelő rangsorolásával. A termálvizek hasznosítása esetében, a helyi 
adottságok figyelembe vétele mellett meg kell határozni a rendelkezésre álló, valamint a 
károsodás nélkül kitermelhető termálvíz-készlet mennyiségét (figyelembe véve az engedéllyel 
rendelkező termálvízkivételek mennyiségét is). Ehhez szükséges a projektek egyedi 
elbírálása, a vízkészlet mennyiségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi környezet 
megteremtése. 

A fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia-
felhasználásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig 
megvalósuló növekedési pályát – 14,65%-os részarány elérése a bruttó végső 
energiafelhasználásban a kitűzött cél – a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 
2010–2020 (NCST 2010) mutatja be részletesen. A megújuló energiaforrásokon belül 
prioritást a kapcsoltan termelő biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus energia-
hasznosítás formái kapnak, amelyek elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt 
szolgálnak. A megújuló hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 
10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat 
(biomassza, nap- és geotermális energia) is. Az Energiastratégia kimondja, hogy ahol 
geotermikus potenciál a villamosenergia-termelésre alkalmas, ott hőhasznosítással kapcsoltan 
kell működtetni, tekintettel a kombinált rendszerek nagyobb hatékonyságára. A nemzeti 
cselekvési terv szerint a geotermikus energia tervezett felhasználása elsősorban hőenergia 
előállítását szolgálhatja (távfűtés, közintézmények, önkormányzatok tulajdonában lévő 
lakóépületek fűtése, kertészetek stb.). A meglévő magas bázisról kiindulva 2020-ra több mint 
háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása. Ennek egyik eleme a 
gyógyturisztikai lehetőségekkel kombinált fürdőrekonstrukciós és -fejlesztési program. 
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A cselekvési terv kimondja, hogy fenntartható erőforrás gazdálkodással összhangban az új 
kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani ezen erőforrás megőrzésére, 
ami általában a visszasajtolást teszi szükségessé. 

 
A cselekvési tervben vázolt pálya szerint a közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 

2020-ig megjelenik a geotermikus ásványkincs villamosenergia-termelésre történő 
hasznosítása is, mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energiából 
előállított villamosenergia-termelésre a 2010–2020-ra felvázolt terveket az 35. táblázat 
mutatja be. 

35. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, 
bruttó villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia részarányaira Magyarországon (2010–2014: kötelező, 2020-ig teljesítendő 

célkitűzés) (NCsT 2010 F/10.a táblázat) 

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

0 0 0 4 4 4 8 8 57 57 57 

Geotermikus 
(GWh bruttó 
villamosenergia-
termelés) 

0 0 0 29 29 29 57 57 410 410 410 

 
Jelenleg az ország lakásállományának 15%-a kapcsolódik a távhő rendszerhez, amelynek 

döntő többsége (650 000 lakás) ipari technológiával épült. A geotermikus energiával fűtött 
lakások száma 6000-re tehető. A földgáz kiszolgáltatottság csökkentése a fűtési-hűtési 
energiatermelésben elsősorban megújuló energiahordozókkal (biomassza, biogáz, nap- és 
geotermális) lehetséges, a beruházások versenyképességének feltétele a megfelelő ár- és 
támogatáspolitika alkalmazása. Mindenképpen figyelembe kell azonban venni a megújuló 
energiaforrások hőtermelésben való alkalmazásánál, hogy az energiahatékonyság prioritást 
élvez. A geotermikus energia hőellátásra történő hasznosítása lehet épületfűtés, használati 
melegvíz-szolgáltatás, fürdők víz- és hőellátása, üvegházak hőellátása (iparihőszolgáltatás) 
stb. Egy-egy beruházásnál a minél komplexebb hőhasznosítás kívánatos. A célok között az 
épületek hőellátása kiemelt feladatot képez. A termálkutak víz- és hőteljesítménye nagyobb 
épületegyüttesek ellátását és kisebb-nagyobb települések távhőellátását teszi lehetővé. A 
következő időszakban, elsősorban a meglévő termálenergia kapacitások gazdaságos 
felhasználására kell fókuszálni. Különösen azokon a területeken, ahol a hőigény fennáll és 
kedvezőek a geológiai adottságok, új kutak is létesíthetőek. Számos meglévő kút esetében 
hiányzik a racionális és optimális hasznosítást biztosító szemlélet. 

A geotermikus energiára alapozott üvegházi kertészetek támogatása a kormány prioritásai 
közé tartozik. A geotermikus energiával fűtött termálkertészetben értékesebb termékek 
állíthatók elő egész évben. Ilyen kertészetek azonban vízbázisvédelmi szempontból csak a 
mindenkori jogszabályi előírások és fenntarthatósági kritériumrendszer teljesítése mellett 
működhetnek. 

 
A cselekvési tervben a geotermikus energiából a hűtés–fűtés szektorokban a 2010–2020-ra 

felvázolt terveket a 36. táblázat mutatja be számszerűen. 
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36. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (az energia teljes 
fogyasztása) a megújuló energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés részarányaira 

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

MW 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Geotermikus 
(ktoe8) 

101 108 120 131 143 147 194 238 289 337 357 

 
A villamos energia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók 

jelenlegi (2010) és 2020-ra prognosztizált megoszlását a 35. ábra szemlélteti. 
 

 

35. ábra: A villamos energia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló 
energiahordozók megoszlása (balra: 2010, jobbra 2020) 

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

ra, azaz 17%-ra nő a tervek szerint 
 
Az NCST (2010) szerint a geotermikus energia részaránya 2010-ben az összesen 55,25 PJ-

ból 4,23 PJ (8%) volt, a tervek szerint 2020-ra a 120,57 PJ megújuló energiamennyiségből – 
országos átlagban – a geotermikus energia 16,43 PJ-t kellene, hogy képviseljen (14%, 
36. ábra).  

                                                 
8 ktoe – kilotonna olajegyenérték – szabvány, egy kilotonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh, 1 ktoe = 41 868 GJ = 11 630 000 kWh 
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36. ábra: Megújuló energiamennyiség előrejelzés (2010, 2020) 

(NCsT 2010A, 7. ábra) 
 

A cselekvési tervben bemutatott arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az 
adott régió, kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok ettől 
lényegesen eltérhetnek a komparatív előnyökre építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus 
energia részaránya várhatóan magasabb lesz, míg Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza 
lesz meghatározó). Az energiastratégia feladatként adja meg Magyarország megújuló 
energiapotenciáljának feltérképezését, és egy erre vonatkozó nyilvános adatbázis létrehozását 
(NES 2011). 

A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT 2010) meghatározott célok között szerepel, hogy 
2020-ra a felhasznált megújuló energiamennyiségen belül fűtésre–hűtésre 14,95 PJ/év, 
villamos áramtermelésre 1,42 PJ/év arányban kell szerepelnie a geotermikus energiának. 
Ehhez a célkitűzéshez szükséges legfontosabb feltételek között szerepel, hogy kb. 700 db 
megfúrandó kútra, mintegy 160 Mrd Ft beruházási támogatásra van szükség, ugyanakkor 5–7 
ezer új munkahely teremtését is jelenti (SZITA 2011). 

 
A geotermikus fluidum mennyiségének és hőmérsékletének függvényében fűtésre 

(közvetlen felhasználás), illetve akár villamosenergia-termelése is használható. 
Nagymélységű, nagy hőmérsékletű rezervoárokból nyert geotermikus energia 

felhasználható áramtermelésre is, bár viszonylag kis (energetikai, termikus) hatásfokkal (a 
kinyerhető elektromos energia becslésére szolgáló termikus hatásfok magyarországi 
viszonyok közt jellemzően maximum 10–16%, pl. 10% legalább 140˚C kútfejhőmérséklet 
esetén (37. ábra), azaz pl. 10% termikus hatásfok esetén 100 MWt potenciális termikus 
teljesítmény esetén 10 MWe elektromos teljesítmény nyerhető). A villamosenergia-
termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, amellyel kb. 10-szer annyi hő hasznosítható, 
mint a megtermelt elektromos áram (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 

A geotermikus vagyon ésszerű felhasználáshoz a termikus teljesítmény legalább részleges 
lefedéséről is gondoskodni kell, azaz a villamosáram-termelés mellett kaszkád rendszerű 
közvetlen felhasználás is javasolt.  

 
Egy kút, illetve alkalmazás termikus teljesítményét a hozama (tömegárama) és az aktuális 

hőmérséklet-lépcső alapján határozhatjuk meg.  
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(A hőteljesítményt a P=4,18×Qn× ×(Tki–Tfh) képlettel számolhatjuk, ahol P a hőteljesítmény kW-ban, Qn a 
hozam m3/s-ban, Tki a kútfejhőmérséklet, a víz sűrűsége kg/m3-ben, T fh pedig az adott felhasználás, pl. az 
áramtermelési lépcső, kimenő, elfolyó hőmérséklete. A hőteljesítményből az elektromos teljesítmény a 
tapasztalati adatok alapján megadható termikus hatásfok (η th = 0,09345×Tki–2,32657, ahol η th az erőmű termikus 
hatásfoka %-ban, Tki a bemenő vízhőmérséklet, ezt szemlélteti a 37. ábra) alapján számolható (KUJBUS 2010). 
 

 

37. ábra: Geotermikus erőművek hatásfoka a kútfejen mért hőmérséklet függvényében 

(MIT 2006 nyomán magyar adatokkal kiegészítette: BOBOK, TÓTH 2010a) 
Függőleges tengelyen: termikus hatásfok (%-ban), vízszintes tengelyen a kútfej-hőmérséklet 

 
A Nagykanizsa területen a geotermikus adatbázisban rendelkezésre álló hőmérséklet-

adatok alapján átlagosan 47°C/km körüli a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet), ez alapján a 
2500 m-ben várható hőmérséklet átlagosan 127°C, a tendenciát tovább folytatva 3000 m-ben 
akár 150˚C-os hőmérséklet is várható. 

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

nak. Az áramtermelési hőlépcső bemenő hőmérsékletét az egyszerűség kedvéért tekintsük a 
kútfejhőmérsékletnek, ami legyen 150˚C, a kimenő hőmérsékletét pedig vegyük 80˚C-nak (a 
hőlépcső dT=70˚C). 1000 l/perc hozam (16,7 kg/s tömegáram) esetén a hőlépcső termikus 
teljesítménye 4,9 MWt. A geotermikus energia áramátalakítást jellemző termikus hatásfokát 
10%-nak tekintve (37. ábra) a fenti 1 db kút termálvízből levehető 0,5 MWe elektromos 
teljesítménye közelítőleg 1200 db fent meghatározott igényű háztartást (4700 főt) láthatna el. 

Ugyanerre a kútra egy második, fűtési hőlépcsőt is számításba véve a 80–45˚C közti 
hőmérséklet tartományra, további 2,4 MWt termikus teljesítmény vehető elméletileg le, 
amivel – 10 kW/háztartás (családi ház) fűtési hőteljesítménnyel számolva – 240 (közelben 
lévő) háztartás fűtése is biztosítható lehet vagy ezzel egyenértékű ipari hő szolgáltatható. 

Kútpáronkénti 1 MWe nettó elektromos teljesítmény eléréséhez a fenti 150˚C bemenő 
hőmérséklettel és 70˚C-os hőmérsékletlépcsővel számolva nagyjából 2100 l/perc hozam (kb. 
35 kg/s tömegáram) elérése szükséges (kútpáronként). 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

86 

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

(ELGI) 

A Nemzeti Együttműködés Program szerint az alternatív energiaforrások, különösen a 
nap-, a geotermikus energia és a bioenergiák terén is bőségben vagyunk, a sikerhez azonban 
az anyagi erőforrásokon túl szellemi és lelki forrásokra is szükség van. Meg kell találnunk 
azokat a kitörési pontokat, azokat a jövő-iparokat, amelyek képesek a gazdaság egészének 
dinamizálására. Meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a kitörési pontokat 
összekötik, és ezek révén a kitörési pontok szövetét kell megszőnünk, melyek a legfontosabb 
gazdasági mozgástér mozgatórugói: a helyi adottságokra és magas munkaigényes 
vállalkozásokra építő egészségipar, turizmus, zöldgazdaság, megújuló energia, víz alapú 
gazdaságfejlesztés, járműipar, tudásipar, tranzitgazdaság, élelmiszeripar, üzleti szolgáltatások, 
K+F (Nemzeti Együttműködés Programja 2010. május). 

 
A magyar megújulóenergia-politika legfontosabb stratégiai célja, hogy a hosszú távú 

szempontokat is mérlegelve optimalizálja  
 az ellátásbiztonság,  
 a versenyképesség és  
 a fenntarthatóság,  

mint elsődleges nemzetgazdasági célok együttes érvényesülését. Nevezett három cél között 
többféle kölcsönhatás érvényesülhet, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat 
egymással, de erősíthetik is egymást. Emiatt a célok elérése érdekében megfogalmazott 
intézkedések során különös hangsúlyt kell fektetni az együttes hatásokra, az egymás közötti 
ellentmondások feloldására és a lehető legnagyobb összhang megteremtésére. A megújuló és 
alternatív energia hasznosításának elsődleges célja a gáz- és kőolajimport-függőség 
csökkentése. Fontos cél Magyarország természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és 
geopolitikai adottságaira építve a lehető legnagyobb össztársadalmi haszon biztosítása (NCsT 
2010). 

A megújuló energiák hasznosítására irányuló Nemzeti Cselekvési Terv előirányzott 
intézkedései fontos feladatokat határoznak meg: 

 a meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakítása, hatékonnyá tétele, 
egyszerűsítése; 

 2014–2020 között önálló (az EU által társfinanszírozott) energetikai támogatási 
program indítása; 

 a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamosenergiára (a 
továbbiakban: zöldáram) vonatkozó kötelező átvételi rendszer átfogó átalakítása; 

 zöldhő támogatási lehetőségeinek megvizsgálása; 
 közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel 

elősegítése; 
 az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felülvizsgálata (összhangban a 

2010/31/EK irányelvvel); 
 területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energiakoncepciók kialakítása; 
 zöld finanszírozás formák és programok kialakítása (zöldbank); 
 szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 
 szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kampányok (integrált 

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

oktatási programok indítása; 
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 foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiaforrások területén; 
 fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fejlesztése érdekében; 
 kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok támogatása; 
 agrárenergetikai program kidolgozása; 
 a megújuló energiaforrásokhoz és kapcsolódó területeihez a szabályozási és 

engedélyezési eljárásokban részvevő apparátus felkészítése. 
 
A magyarországi megújulóenergia-politika célja a korlátozó tényezők 

figyelembevételével, a lehetőségek határain belül olyan megújuló energiahordozó-mix 
összeállítása, ami a legnagyobb összesített nemzetgazdasági és társadalmi haszonnal jár. 

A geotermikus energia esetében a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költségén kívül a 
hőellátási és elosztási rendszer kiépítésének ráfordításai miatt a legjelentősebb korlátozó 
tényezőt a finanszírozás biztosítása jelenti. 

A geotermikus energia gazdaságosságát vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
a természeti adottságokhoz képest még nem eléggé elterjedt energiaforrásról van szó, tehát 
felhasználásának tömegessé válása a költségek csökkenését hozza majd magával. A villamos 
erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségeit láthatjuk az 
37. táblázatban.  

37. táblázat: A villamos erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos 
költségei (BOBOK, TÓTH 2010b) 

Erőműtípus Fajlagos költség (€/kWh) 
Fotovillamos 0,25-1,25 
Biomassza 0,05-0,15 
Szél 0,05-0,13 
Geotermikus 0,02-0,10 
Vizi 0,02-0,10 
Atom 0,03-0,035 
Földgáz-tüzelésű 0,035-0,045 

 
A geotermikus energia-termelésnek viszonylag magas beruházási és alacsony az 

üzemeltetési költsége (BOBOK, TÓTH 2010b). A geotermikus erőművek kiépítési költsége 
magas, 3–4,5 millió €/MW, az áramfejlesztési költség 40–100 €/MWh (FRIDLEIFSSON et al. 
2008). Az EGS rendszerek (5 MW) kiépítési költségei 70 millió € szinten állnak, ha egy 
EGSerőmű kapcsolt hő-/áramfejlesztési módon üzemeltethető, akkor a rendszer 
gazdaságossága nő. Modellszámítások alapján az ársáv az 40 és 60 €/MWh (MÁDLNÉ 2008). 

A megújuló energiák és így a geotermikus energia alkalmazásánál meghatározó tényező a 
támogatás (NCsT 2010). A megújuló energiaforrások jelenleg csak korlátozottan 
versenyképesek a fosszilis energiahordozókkal, elsősorban azért, mert utóbbiak árába 
legtöbbször nem épülnek be azok externális költségei. Ezért a megújuló energiaforrások 
versenyképességének biztosításához állami ösztönzés, finanszírozás szükséges. A megújuló 
energiaforrások elterjesztésének állami, illetve piaci alapú finanszírozása a következő 
elemeket tartalmazza: 

 közvetlen termelési (piaci) támogatás (zöldáram, zöldhő); 
 beruházási támogatások; 
 kamattámogatás, zöld finanszírozás (állami pénzintézetek által nyújtott hitelek, 

refinanszírozott hitelprogramok, garanciavállalás piaci hitelekhez stb.); 
 közvetett termelési ösztönzés (kedvezményes tarifák, kötelező bekeverési arányok, 

adókedvezmények); 
 tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott állami támogatás; 
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 kutatás-fejlesztéshez, képzéshez nyújtott állami támogatás; 
 tanácsadói hálózatok kialakításához nyújtott állami támogatás. 

 
A cselekvési terv céljainak teljesítéséhez, a megújuló energiaforrások elterjesztéséhez – a 

szabályozási jellegű ösztönzőkkel kombináltan – a fentiekben felsorolt valamennyi támogatási 
eszköz alkalmazását tervezik, differenciált mértékben a megújuló energiaforrás típusához és 
nagyságához igazodóan. A támogatási, finanszírozási eszközök által nyújtható pénzügyi 
ösztönzők kerete korlátozott. A pénzügyi kereteken belül külön korlátot jelentenek a 
fogyasztók által finanszírozott ösztönzési keretek, mivel ezek összege jelentősen nem 
növelhető. Ezért döntést kell hozni, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló támogatási 
források milyen mértékben kerüljenek felosztásra az egyes megújuló energiaforrás típusok 
között. A felosztás (allokáció) meghatározása során több szempont figyelembe vehető annak 
függvényében, hogy az egységnyi támogatási összegre eső: 

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

 
A forrásallokáció meghatározásában a Green-X modell eredményei felhasználásra 

kerültek, amely során kiemelt szempont volt a munkahelyteremtés és az egységnyi 
támogatással előállítható energiamennyiség. Ezek figyelembe vételével a cselekvési terv a 
geotermikus energia hasznosítás esetén az alábbi támogatásokat irányozza elő:  

 termelési támogatás; 
 (közvetett ösztönzés – ezt nem irányozza elő;) 
 beruházási támogatás; 
 zöld finanszírozás. 

 
A geotermikus energia felhasználása gazdasági szempontból elsősorban azért ajánlható, 

mert vele fosszilis azaz meg nem újuló energiahordozókat válthatunk ki. Annak ellenére, 
hogy a geotermikus energia is csak kis mértékben újul meg, a mennyisége olyan nagy, hogy a 
kinyerése elsősorban technológiai kérdés.  

1 km3 150˚C hőmérsékletű kőzetben tárolt hőenergia 10%-os hatásfok mellett elméletileg 
körülbelül háromszázezer ember áramszükségletét tudná biztosítani harminc évig. (A 
számítás EGS és HDR technológiákra vonatkozik). További előnye a nagy mélységű 
repedezettséggel jól feltárt kőzetekből nyert energiának, hogy azt függetleníteni lehet a 
vízbázisoktól, illetve a szénhidrogén-tárolók hidraulikai rendszerétől is. Előnynek tekinthető 
mind a szilárd anyagokhoz, mind a szénhidrogénekhez képest a termelés jobb tervezhetősége 
is. Amennyiben kisebb a hőmérséklet és az energiatermelés víztermeléssel valósítható csak 
meg, úgy lehetőség adódik a többféle célú hasznosításra is.  

A geotermikus energia alkalmazása környezetkímélő, nem jár levegőszennyezéssel. 
Társadalmi előny, hogy az áram és távfűtési hő termelésével járó emisszió: széndioxid és 
mechanikai szennyezőanyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve a minimálisra 
csökken. Amennyiben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet 
mentesül a salakdepóktól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. 

A geotermikus energia felhasználásával konvencionális energiahordozókat válthatunk ki, 
a geotermikus energia alkalmazása környezetkímélő, csökkenti a CO2-kibocsátást (38. ábra). 
Az áram és távfűtési hő termelésével járó emisszió azaz széndioxid és mechanikai 
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szennyezőanyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve a minimálisra csökken. 
Amennyiben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a 
salakdepóktól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. 

 

38. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre 
különböző energiahordozók alkalmazása esetén 

(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 

2.7. A terhelés várható időtartama (ELGI) 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter 
koncessziós szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, 
amely egy alkalommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, 
meghosszabbítható. A Bányatörvény 14. § (1) szerint a koncesszió időtartamán belül a 
tervezett ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia–kutatási időszak 4 évnél 
hosszabb nem lehet. A kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti 
kutatási időszak felével meghosszabbítható. 

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

A HDR és EGS technológiák alkalmazása esetén a gazdaságos működés időtartamát 
következő módon javasoljuk becsülni. Tegyük fel, hogy az átlag ekvivalens porozitás 1% 
körüli. A 2.1 fejezetben részletezett számítás alapján az egész hőmennyiség 98%-át maga a 
kőzet képviseli, ezért nagyon fontos tényező, hogy a kőzet mekkora térfogatát tárják fel a 
repedések. Véleményünk szerint az EGS technológia akkor lehet sikeres, ha a mesterséges 
repedésrendszer csatlakozik egy meglévő nagyobbhoz. Természetes repedésrendszer 
hiányában, ha feltételezzük, hogy a kőzet csak körülbelül 50 méter sugarú körben repeszthető 
1% repedezettség (1% repedéstérfogat körülbelül 80 000 m3 térfogatot jelent 1 km 
fúráshosszra) és 1000 l/perc termelés mellett körülbelül két hónap alatt lehetne teljesen 
kitermelni. Ha ennek a helyébe az áramtermelés szempontjából már használhatatlan szintre 
lehűtött vizet nyomjuk vissza, akkor ezzel ki is merül a teljes hozzáférhető repedésrendszer 
hőtartalma is. 

A teljes, repedésekkel átjárt térfogat hőmérséklet-különbségből adódó teljes kinyerhető 
energiatartalmának a repedéstérfogatot kitöltő víz csak 1/50-ed részét képviseli. Ezért a 
példában szereplő teljes repedésekkel átjárt térfogatot az áramtermelés szempontjából már 
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nem gazdaságos szintre (pl. 80˚C alá) körülbelül 8 év alatt lehetne lehűteni. Eközben 
természetesen csökken a kőzetváz hőmérséklete. Ha a fenti 1000 l/perc termelést 4 kút 
együttesen biztosítja, akkor a működés várható élettartama 30–35 év, mert ugyanakkora 
folyadékmozgást négyszer akkora térfogatban valósítunk meg. Ebből következik, hogy ha 
ennél hosszabb ideig tervezzük működtetni az erőművet, akkor jóval nagyobb kőzettérfogat 
hőtartalmát kell használni. Ezért szükség van minden olyan információra, amely a lokális 
szerkezeti (repedés) viszonyokra, szeizmicitásra vonatkozik. Ekkor számításba vesszük, hogy 
a hidraulikai rendszer valójában nem zárt, így az elhanyagolható konduktív (hővezetéses) 
hőáram mellett van számottevő konvektív(advektív) hőutánpótlás is. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek (ELGI, MBFH) 

A bányászati tevékenyéggel összefüggésben értelmezhető – alkalmazotti, a lakosságot 
érin

 nagy veszéllyel járó anyag és/vagy energia elszabadulások következményei: 
us hatás, 

; 

se. 

A geotermikus kutatás és termelés legfőbb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 
ehh

a helyzetben számolhatunk a kutak kitörésével, ami főleg a 
kut

re, mert azok rendkívül rövid 
idő

kenységgel, 
kom

rület sem jelent 
aka

 rétegserkentés, illetve az EGS-technológia során végzett 
réte

tő egyéni és társadalmi, továbbá az épített és természeti környezetet érintő – kockázat a 
bányaveszély (a veszélyes anyag/energia elszabadulása). 

 
A
 mérgező, tűz, és robbanásveszélyes anyagok kiáramlása következtében toxik

tűz- és robbanásveszély (pl. kénhidrogén (H2S), szén-dioxid (CO2), metán (CH4)) ; 
 a nagyhőmérsékletű fluidum, gőz kiáramlásának élőlényekre gyakorolt égető hatása; 
 környezetszennyezéssel járó kitörések esetén a talaj, felszíni vizek és levegő terhelése
 eső, lengő teher okozta ütközések miatti nagy anyagi kár, alkalmazotti sérülések; 
 teherviselő elemek stabilitásának elvesztése következtében nagy anyagi kár; 
 alkalmazotti sérülések; 
 a kút elszerencsétlenedé

 

ez kapcsolódnak a legfőbb bányaveszélyek is, így a három fő bányaveszély: a kútkitörés, a 
tűzveszély és a robbanásveszély. 

Fő bányaveszélyekként havári
atás, alárendelten termelés, kútjavítás során következhet be. 
Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetek
 alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. 
Rosszul palástcementezett fúrás a (mezőgazdasággal, bányászati tevé
munális szennyvizekkel, közlekedéssel vagy egyéb talajszennyező tevékenységgel 

kapcsolatos) felszíni eredetű szennyezéseket lejuttathatja az ivóvízbázist képező rétegekbe is 
ezért azok is veszélyforrásnak számítanak. Az ilyen rosszul kiképzett fúrásoknál a mélyebb 
rétegek felől fluidum, gáz átfejtődés következhet be a sekélyebb rétegek felé. 

A gyakorlat szerint ferde fúrások alkalmazásával védett, vagy lakott te
dályt, így nem védett területek felől megközelíthető a céltartomány. A kitörésveszély, 

illetve bármelyik más, a fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszár 
környezetéhez kötődik. 

A rétegrepesztéses
grepesztések kisebb földrengéseket válthatnak ki. A termelés-visszasajtolás során 

ugyancsak mikro-földrengésekkel számolhatunk. Ilyen esetekben különös tekintettel kell lenni 
a lakott területeken esetlegesen bekövetkező mikroföldrengések lakosságra és építményekre 
gyakorolt hatására. 
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A geotermikus energia kiaknázásának további bányaveszélyei tulajdonképpen szorosan 
összefonódnak a kőzet- és víztestek, valamint a szénhidrogén rezervoárok kölcsönhatásaival, 
amelyek a hosszú távú üzemeltetés során jelentősek lehetnek ki. A geotermális rezervoárok 
több mint valószínű, hogy hidraulikai összeköttetésben vannak a közeli szénhidrogén 
rezervoárokkal, ezért a termelés során csökkenhet azoknak a telepenergiája. A mélykarszt 
rendszer nagy területeken alkothat összekötetésben lévő vízrendszert (kapcsolat lehet akár 
több 10 km távolságban levő területekkel is). 

További említésre méltó dolog, hogy vizsgálni érdemes a területtől ÉK-re lévő 
Zalakarossal, illetve Hévízzel való esetleges kölcsönhatást, kapcsolatot. Ez a kapcsolat 
Zalakaros esetében jelentős lehet, mivel a terület határától mindössze kb. 4 km-re található, 
Hévíz esetében ugyanakkor valószínűtlen, mivel jóval nagyobb távolságban van és más 
tektonikai hidrogeológiai egységbe tartozik.  

A letermelt szénhidrogén telepek, sőt az ipari szempontból meddő szerkezetek is 
tartalmazhatnak annyi gázt, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés, a geotermikus energia felhasználási 
módjának tervezésekor figyelembe kelljen venni mind biztonságtechnikai, mind 
gazdaságossági szempontból. 

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet 
a tevékenység jelentősen befolyásolhat (MÁFI, ELGI) 

A felszín alatti folyamatok elsősorban a tározó, illetve a harántolt kőzettestek mechanikai 
tulajdonságaitól függenek, ezért először röviden ezeket értékeljük. Ezt követően áttekintjük a 
valószínű környezeti terheléseket, majd a felszíni hatásviselő környezeti elemeket (természeti, 
alárendelten társadalmi) mutatjuk be. 

3.1.1. A harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége 

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

A geotermális kutakkal harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége elsősorban azok 
porozitásától, permeabilitásától és szorpciós kapacitásától (szennyeződés megkötési 
képességétől) valamint a képződmény méretétől, annak hidrogeológiai rendszerben betöltött 
szerepétől függ. A szennyeződés érzékenység mértékének megállapítása alapulhat valódi 
méréseken vagy csak a képződmény fizikai, kémiai tulajdonságait, elhelyezkedését és 
geometriáját figyelembevevő becslésen. 

Első közelítésben minél nagyobb egy adott réteg permeabilitása, annál nagyobb a 
szennyezés-érzékenysége, mivel egy adott pontig rövidebb az elérési idő. Tisztázni kell 
azonban, mit értünk permeabilitáson az egyszerű tankönyv definíción túl. A jó kisléptékű 
permeabilitás ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nagyléptékű permeabilitás is 
ugyanakkora. Makro léptékben csak a hidrodinamikai tesztekből származó adatokat 
tekinthetjük valódi mérésen alapuló ismeretnek. Ilyennek számítanak az egy kút 
környezetének permeabilitási viszonyait vizsgáló kúttesztek és a kútinterferenciából származó 
permeabilitás adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás becslések a 
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magon mért permeabilitás adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mert 
feltételekhez kötött a kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jellemző 
lokális adatot szolgáltatnak. 

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

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

3.1.1.1. A karbonátok lehetséges porozitás viszonyai 

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

 törmelékes durvaszemcsés mészkő (kalcirudit)  
 zátonymészkő (reef) 
 ablakporozitás (fenestral porosity). 
 
A szemcsevázú karbonátok szemcseközi pórustere lehet ásványosan, mésziszappal, vagy 

folyadékkal kitöltött. Ha a kitöltődési folyamatot korlátozó hatások nincsenek, akkor a 
pórustér iszappal vagy utólagosan képződött kristályokkal majdnem teljesen kitöltődik, ezért 
számottevő effektív porozitása nincs. A póruskitöltő mésziszap szemcséi – mivel nagy 
fajlagos felületet képviselnek – viszonylag könnyen kioldhatók. A szemcsevázú karbonát 
üledékek potenciális porozitását a nagy szemcsék határozzák meg, így az maximum 26%, ha 
csak a cementanyag kioldódásával számolhatunk. 

A mezozoos (elsősorban triász) platform fáciesű mészkövek általában potenciálisan 
porózus kőzetek, ami azt jelenti, hogy elvileg kioldható pórusterük van (gyakran biozátony 
porozitás). A platform mészkősorozatot lezáró mésziszap alapú üledék (kalcilutit) szöveti 
típusa ugyanakkor iszapvázú (mud-supported), ami az jelenti, hogy az iszap frakció 
korlátlanul tömörödhet, ami tömött porozitásmentes kristályos mészkő kialakulásához vezet. 
A tényleges porozitás nagysága attól is függ, hogy milyen távol van a recens tektonizált 
zónáktól, illetve migráció útvonalába esett-e. A tektonizált zónáktól távol 2500 m alatt 
várhatóan jóval kisebb, 0–1% körüli mátrixporozitással9 számolhatunk. 

                                                 
9 Mátrixporozitás: elsődleges porozitás, amely a kőzet keletkezésével egyidejűleg létrejött hézagtérfogat arányát 

jelöli a teljes kőzet-térfogathoz képest. 

http://www.encyclopedia.com/doc/1O13-grainsupport.html
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Ellentétben a mészkővel a dolomit csak kevéssé karsztosodó kőzet, kevésbe fejlett 
karsztos járatrendszerek ismertek. Ebből azonban nem következik, hogy ne lehetne jelentős 
porozitása. A dolomitok mészkövekhez hasonlóan kettős porozitásúak, a tömör kőzet 1% 
körüli mátrix porozitással rendelkezik és rossz vízvezető, de a mikrorepedések és a szelektív 
oldódás következtében rendkívül jelentősen megnő az effektív porozitás, és így jelentős 
vízmozgás is lehetséges. A permeabilitás szempontjából fontos repedés porozitás többnyire 
mechanikai igénybevétel (tektonika) hatására jön létre. A dolomit porozitása részben a 
keletkezési körülményeivel függ össze, részben pedig a kalcitnál ridegebb mechanikai 
viselkedés a következménye. A dolomit a nyomás hatására jóval kevésbé oldódik, mint a 
mészkő ezért a mélységgel növekvő nyomás hatására létrejövő anyagátrendeződés, 
cementálódás hatása kisebb, mint a mészkő esetében. 

A tektonika (mikro)repedéshálózatot hoz létre, illetve vertikális elmozdulások mentén 
jelentősebb hasadékrendszert alakít ki, elősegítve a karsztosodást. A karsztosodás a dolomit 
esetében nagy vízvezető képességű (horizontális) járatrendszereket hoz létre. Nagyobb 
mélységekben tektonikus hatásra előfordulhat, hogy a dolomit a vele határos ugyanolyan 
mechanikai igénybevételnek kitett mészköveknél nagyobb porozitású. A mechanikai 
tulajdonságok és a nyomás alatti oldódásbeli különbségek hatására különbözik a kétféle kőzet 
növekvő mélységgel való porozitás-csökkenése is. Ha a mélybeli karsztosodástól eltekintünk, 
megközelítőleg 2 km alatt a dolomit effektív porozitása nagyobb, mint a mészkőé. 

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

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

3.1.1.2. Az érintett medenceüledékek porozitás viszonyai 

A geotermikus energiatermelés jellegéből ered, hogy a tevékenységből fakadó terhelés 
elsősorban a felszín alatti környezetet érinti. Emiatt elsősorban ezek környezetállapotával kell 
foglalkoznunk, s csak másodsorban a várható felszíni hatásokkal. 

Magyarországon a geotermikus rezervoárok részben a porózus, permeábilis, főleg felső 
pannon korú homok- és homokkő rétegekhez, kisebb mértékben az alsó pannon korú 
homokos agyagos rétegekhez kapcsolódnak. A Nyugat- és Dél-Dunántúl területén a 
geotermikus energia-termelés karbonátos rezervoárokból is történhet, melyek elsősorban 
triász és jura korú mészkő, dolomit víztároló képződmények, mellettük az eocén és a lokális 
elterjedésű, foltszerű miocén karbonátok is szerepet játszhatnak, de csak ott, ahol a mezozoos 
aljzathoz kapcsolódnak. 

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

A pannóniai fedőüledékek porozitása a kőzetfáciestől és az elszenvedett kompakciótól és 
cementációtól függ. Konkrétan a koncessziós területre a homok totálporozitása10 (t) a 
következőképen változik: 
 

                                                 
10 Totálporozitás: a teljes pórustérfogat 
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t = 46×exp(–(h–100)/1500) 

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

Ez alapján a Szolnoki Formáció totálporozitása 2200 m mélységben 10% körüli, effektív 
porozitása11 kb. felének becsülhető (5% körüli), az Újfalui Formáció totálpororozitása 
1200 m-es mélységben 20–22% körülinek várható (effektív porozitása 10% körülinek 
becsülhető). 

3.1.2. A felszíni hatásviselő környezeti elemek 

A geotermikus energiatermelés a felszínt legkevésbé terhelő bányászati típusba sorolható. 
Feltételezve – a hő-vagy energiaveszteségek minimalizálása érdekében –, hogy a telephelyet 
valamely település szomszédságában fogják kialakítani, a legnagyobb mérvű környezet 
átalakítás a telephely kialakításakor fog bekövetkezni. Ezen felül az építkezéshez igénybe 
vehető a már meglévő úthálózat, csővezeték kiépítése feltehetően főként a beépített területen 
fog történni, míg elektromos energia termelése esetén nyilván a legrövidebb úton az adott 
elektromos hálózatba történik a bekötés. 

Összességében tehát valószínűsíthető, hogy a beruházás már az építési szakaszban sem, 
üzemeltetése során pedig még kevésbé fog károsan hatni a természetes környezetre, ezen 
belül pedig az élővilág működési folyamataira. Ettől függetlenül a telephely kiválasztásánál 
nagy körültekintéssel kell eljárni. 

A létesítmény nem épülhet védett területen vagy azzal közvetlen érintkezésben, különösen 
nem vadvizes élőhely védőzónájában. A hely kijelölésénél nem csupán a területrendezéssel 
kapcsolatos munkálatokra kell gondolni, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy a környező 
ökoszisztéma hogyan reagálhat az üzemeltetéssel együtt járó, megnövekedő forgalomra. 

Országos jelentőségű mezőgazdasági terület esetén a telephely kiválasztásánál előtérbe 
kerül a 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről) szabályozási rendszere. 

A tájértékekre való tekintettel figyelni kell arra is, hogy mely településen milyen 
tájképileg, vagy műemléki szinten védett épület körzetében nem lehet végrehajtani a 
beruházást. Nagy valószínűséggel a területrendezési tervek figyelembevételével, egy ipari 
park területe jelenti majd a helyes választást. Ebben az esetben mind a természeti, mind az 
épített környezet terhelése minimalizálható. 

A közvetlen és közvetett hatások megadásához feltétlenül szükséges a területen 
megvalósítandó beruházás pontos technológiai és műszaki bemutatása, a lehetséges 
meghibásodások és haváriák számbavétele. A tervezett beavatkozások a természeti 
környezetre, az élővilágra és ideértve az emberre (környezet-egészségügy) gyakorolt 
hatásának feltárása egy részletes hatástanulmány keretein belül valósulhat meg, ami már 
túlmutat a terület érzékenységének vizsgálatán. 

Általában elmondható, hogy megfelelő kialakítás esetén egy geotermikus energia termelő 
üzem minimális környezeti terheléssel jár mind a szállítás és a tárolás, mind pedig a 
levegőtisztaság terén. A hulladékkezelés tekintetében az esetleg felszínre jutó és kibocsátandó 
víz sótartalma miatt nem kerülhet közvetlenül a természetes környezetbe. Mint korábban 
jeleztük, a csőben kiváló só – összetételétől függően – ugyancsak problémát okozhat, akár 
veszélyes hulladékká is válhat. Ezekről a kérdésekről a kutatási stádium befejeztével, a 
kitermelési technológia kiválasztása után lehet érdemben dönteni. 

Meg kell említeni azt is, hogy a tevékenység sok szempontból pozitív hatást gyakorolhat a 
környezetére. Az érintett területen és vonzáskörzetében emelkedhet az infrastrukturális 

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

mozgás lehetséges 



Nagykanizsa terület. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (a koncessziós jelentéshez) 
  

 

 

95 

ellátottság, illetve nőhet a foglalkoztatottság. Igaz, hogy a települések nagy részén számottevő 
az elöregedés, mégis a helyben, vagy közelben lévő munkahely jelentheti az elvándorlás 
csökkenését. 

3.1.3. A tevékenység során fellépő környezeti terhelések 

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

A koncessziós területen, hasonlóan az ország más területeihez, a környezet számos elemét 
érinthetik a geotermikus kutatás és termelés főbb fázisai. Az alábbiakban valamennyi 
környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra vonatkozó hatások várható 
nagyságát, vagy jelentőségét. A geotermikus-kutatás és termelés környezetre gyakorolt 
hatásának tárgyalásakor elöljáróban meg kell említeni, hogy ehhez a tevékenységhez 
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. 

Figyelembe kell venni, hogy minden fluidumbányászat velejárója, hogy nemcsak 
összekötünk rétegeket – és vele az esetleges szennyező forrásokat is –, hanem még aktív 
(állandóan áramlásban levő) szállító közeget is biztosítunk hozzá. A kutatófúrások esetében a 
fúrás folyamata alatt elvileg szintén fennáll ilyen veszély, mivel azonban a cél az, hogy a 
fúrófolyadék hatoljon be a rétegekbe, ezért a fúrás közben áramoltatott öblítőfolyadék csak 
baleset esetén jelent valóságos rövidzárat a rétegek közt. 

A pannóniai fedőképződmények érzékenységbecslésénél két szempontot vesszük 
figyelembe: a mélységet, illetve a kőzetfáciest. A hidrogeológiai rendszer szennyeződés 
érzékenysége elsősorban a porozitás és permeabilitás függvénye, így földtani oldalról 
elsősorban ezeknek a becslése a cél. A fentieket figyelembe véve a tanulmányban 
foglalkozunk a jellegzetes szennyező forrásokkal, a fúrásos kutatás során és az üzemszerű 
termelés során okozható esetleges károkkal, valamint a különböző baleseti szituációkban 
felmerülő szennyeződésekkel. Ezután elemezzük a tényleges szennyeződés esetén várható, a 
hidrogeológiai rendszerre, a felszíni képződményekre, illetve az ökoszisztémára gyakorolt 
hatást. 

A geotermikus energiatermelésnél figyelembe veendő potenciális szennyező forrásokat 
két részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok a termelési tevékenységgel 
összefüggnek-e vagy sem. 

A hőbányászati tevékenységgel kapcsolatos legfőbb, környezetet veszélyeztető tényező 
maga a forró víz, amelyből lényegében a többi esetleges szennyezés következik. A forró 
vízből kiváló magas sótartalom szintén a termelésből következő közvetlen szennyező 
forrásnak számít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a 
termelőszintbeli vízkémiai összetétel megismerése. Fokozott ásványi anyag kiválás azonban 
úgy is létrejöhet, hogy csősérülés esetén jóval a termelőszint felett települő rétegből oldódik 
ki az anyag – elsősorban karbonát – és növeli meg a víz oldottanyag tartalmát. Ez is 
szennyeződés veszély, hiszen a természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott 
eredetileg az a réteg nem számítana szennyező forrásnak. Többek között ez is indokolja a 
teljes harántolt rétegösszlet hidrogeológia tulajdonságokon túlmenő jellemzését. 
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A forró vízből a cső falán kiváló anyagok esetenként lehetnek erősen radioaktívak is, 
amely szinte minden esetben a karbonáttal vagy szulfáttal (barit) kiváló radioaktív elem, 
főként rádium, ezért a csőtisztítás során keletkező anyag is lehet veszélyes hulladék. Ebben az 
esetben sem a forráskőzet, amelyből a radioaktív alkotó származik, sem a közvetítő víz nem 
kell, hogy nagy koncentrációban tartalmazza azt, az esetlegesen tapasztalható nagy 
koncentrációjú lerakódás a folyamatos vízcirkulációnak köszönhető. Ha termálkristály 
forgalmazása is történik, akkor annak radioaktivitását is vizsgálni kell. 

A termeléssel összefüggő potenciális szennyező forrás a vízvisszasajtolás folyamata is, 
ami 2500 m alatt több okból sem biztos, hogy az eredeti termelőréteget érinti. A rosszul 
megválasztott visszasajtolás hozzájárulhat a fokozott termikus depresszió kialakulásához, 
miközben a vízutánpótlás akár zavartalan is lehet. Az ugyanabba a rétegbe való visszasajtolás 
fenntartja ugyan a nyomást, ugyanakkor a rendszer lehűtését okozhatja. Nagy porozitású, jó 
permeabilitású kőzetben ez reális veszély lehet, repedezett kőzet és kis pórustérfogat esetében 
ugyan a veszély kevésbé áll fenn, de nem biztos, hogy a visszasajtolás technikailag 
kivitelezhető. 

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

A szénhidrogének jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, 
vagy a csövezés körüli gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal 
hidrogeológiai összefüggésben levő rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális 
szennyező forrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidrogén tározó szerkezetek is 
érdekesek, mert a maradék (reziduális) szénhidrogén tartalom idővel mobilizálódhat. A 
Nagykanizsa területen mindenképpen számolni kell szénhidrogének (kőolaj, metán) és 
szén-dioxid jelenlétére, mind a D-i, mind az É-i területeken a triász karbonátokban, 
illetve a felette települő miocén, alsó pannon üledékekben. A miocén és alsó pannon 
üledékekben a koncessziós terület középső részén szintén számítani lehet szénhidrogén 
előfordulásokra. 

Maga a termelvény tartalmazhat az oldott sókon kívül oldott gázokat is, például a már 
említett széndioxidon kívül kénhidrogént, mely a légkörbe kerülhet. 

3.1.4. Levegőtisztaság védelem 

A levegőtisztaság-védelem kereteit a környezetvédelmi törvény alapelveire épülő, a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet 
határozza meg. Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése elsősorban a termelőkút 
kutatási, kiépítési fázisában várható az elérési utak építése, terep-előkészítések (talajréteg 
letermelés, betonalapépítés), rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során, A 
levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével 
kapcsolatos szaghatás is. A mélyfúrásos tevékenység, illetve a kút építése során 
légszennyeződést a felsoroltakon kívül még a fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. 

Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság védelem biztosított legyen, azaz a légszennyező 
anyagok mennyisége a megengedett határérték alatt maradjon, szükségesek a kivitelező által 
rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések, az adatok jegyzőkönyvezése és az eredmények 
eljuttatása az illetékes hatósághoz. A megfelelő műszaki védelemmel csökkenthetők a 
kockázatok. 

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 
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monitorozása és az azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel társítva 
biztosíthatják a kockázatok csökkentését. 

3.1.5. Zajhatás és rezgések 

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

A szeizmikus kutatásokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során rövid ideig várható a zaj és 
rezgés szintjének kismértékű növekedése. A tervezés és a kivitelezés függvényében hosszabb 
időn keresztül várható kismértékű zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési útvonalak 
létesítése, a terület előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a 
tevékenységekhez tartozó szállítások kapcsán, azonban ezek együttes zajhatása sem 
számottevő. A próbatermeltetés során nem kell számottevő zajhatással számolni. Szükség 
esetén a zajterhelés csökkenthető a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A 
zaj és rezgések minimalizálását a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi területek 
térségében különös gonddal kell tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve 
a védelemre szolgáló időszakokat is (pl. költési, vonulási időszakok). 

A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépeknek és 
szállítóeszközöknek a használatba vont úthálózatot érő terhelésére és az útvonal menti 
épületeket érő rezonanciára is. A munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az 
útburkolat és a környező ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és 
az illetékes önkormányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk 
helyreállítására is. 

3.1.6. A talajvízre gyakorolt hatások 

3.1.6.1. Talajvíz mennyiségének és áramlási viszonyainak változása 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletet kell figyelembe venni. A felszín 
alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön (3.2) fejezet részletezi. A 
koncessziós területen tervezett geotermikus-kutatás, beleértve a fúrási tevékenységet is, nem 
lesz jelentős hatással az itt lévő sekély és porózus víztestek mennyiségi állapotára. A kutatás 
vízigényének, a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a 
térségben regionális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

3.1.6.2. Talajvíz minőség 

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

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

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

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

A termelési időszakban hasonló problémákra kell felkészülni a termelő-, besajtoló-, 
likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 
szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária események esetére megfelelő 
kárelhárítási terv kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett 
térségekben a hatásvizsgálat fontos részeként szükséges egy előzetes talajvíz-áramlási és 
vízminőségi értékelés elvégzése. 

3.1.7. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

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

3.1.7.1. Felszíni vizek mennyiségi viszonyai 

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

3.1.7.2. Felszíni víz minősége 

A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A 
tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan 
veszélyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésével, 
havária-terv kidolgozásával. A kutatási fázis során felszínre jutott kedvezőtlen összetételű 
vizek kezelésére megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes 
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zöldhatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. A termelési fázisban a kitermelt vízről 
esetleg leválasztott szénhidrogén és egyéb szennyeződések sorsáról az idevágó jogszabályok 
szellemében kell gondoskodni. A vízlikvidálással együtt a gáz–víz szétválasztásánál 
esetlegesen használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) a jogszabályoknak megfelelő 
mértékben és környezeti hatásvizsgálat alapján juttathatók a mélységi rezervoárba. 

3.1.8. Természetvédelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében a természeti értékek és 
területek csak olyan mértékben vehetők igénybe vagy hasznosíthatók, hogy a működésük 
szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége 
fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott térszín illetve a közeli, érintett 
vagy határos területek védelmi szintjét is. A nemzeti park szintű védettség esetén végezhető 
tevékenységek száma rendkívül korlátozott és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben 
gazdaságos. A térség sajátossága, hogy a magterületek és pufferterületek kivételével a védett 
térszínek viszonylag kis kiterjedésben, mozaikosan helyezkednek el. A különböző típusú 
védelmekhez (természetvédelmi terület, körzet, madárvédelmi terület, ökológiai folyosó stb.) 
sok esetben különböző megkötöttségek tartoznak. A madárvédelmi területek közelében 
például nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet folytatni, a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat területein a 10 méternél magasabb építmények elhelyezése nem kívánatos. 

A kutatáshoz és termeléshez kötődő tevékenységek előtt az érintett területeken a 
szárazföldi növényzetet fel kell mérni. A tervezések és a kivitelezések során törekedni kell a 
káros hatások minimalizálására, illetve a védelem érdekében szükséges pufferzónák 
kialakítására. Védett természeti területet – szükség esetén – védőövezettel kell ellátni. 

A szárazföldi fauna felmérését követően, az illetékes természetvédelmi igazgatóság 
véleményének figyelembevételével, meg kell becsülni a kutatás és termelés során az állatokra 
gyakorolt lehetséges hatásokat. A kutatások (szeizmikus robbantások, fúrások) illetve 
termelések (építkezések, csővezeték-fektetések, fúrások, szállítások, és más tevékenységek) 
tervezésénél ezeket az észrevételeket figyelembe kell venni. 

3.1.8.1. Vízi növényzet, vízi fauna 

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

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

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A 
tevékenységeknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) 
elterjedésének megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 
(2) 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 
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továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 
foglalja a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét is. 

3.1.9. Tájvédelem 

A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett 
lakosságnak, és konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. A 
geotermikus kutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig tartó 
beavatkozás történik a természeti környezetbe. 

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

3.1.10. A termőföld védelme 

A terület legfőbb talajtani értékei a mezőgazdasági tevékenységhez, illetve a 
természetvédelemhez köthetők. A kutatási és termelési tevékenységek során szükséges 
beavatkozásokat úgy kell tervezni, hogy azok a talajt a legkisebb mértékben vegyék igénybe. 
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 130/2009. (X. 8.) FVM 
rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján a 400 m2-t meghaladó 
területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez 
talajvédelmi tervet kell készíteni. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföld művelés alól történő kivétele kerülendő, sőt, 
várható, hogy a hatóság átlagos minőségű termőföld igénybevételét sem engedélyezi. 
Törekedni kell tehát arra, hogy a beruházás gyengébb termőképességű talajjal fedett területen 
történjen. 

Károsító tevékenységek a kutatási termelési objektumok és elérési útvonalaik építése és 
üzemelése esetében jelentkezhetnek. A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs 
tevékenységnek ki kell terjednie a megbontott, esetleg károsodott talajtakarók helyreállítására 
is. A jelenlegi területhasználatok felmérése után el kell készíteni a várható változások 
előrejelzését, illetve tervezni kell, hogy azok minimálisak legyenek. 

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

3.1.11. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

3.1.11.1. Mezőgazdaság / erdőgazdálkodás 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009/XXXVII törvény előírásait kell figyelembe venni. A tervezett 
objektumok körzetében lévő mezőgazdasági és erdészeti értékeket előzetesen fel kell mérni, 
az azokat érintő hatásokat az érintettekkel meg kell vitatni, véleményük nyomán a terveket, ha 
szükséges, módosítani kell. Amennyiben a koncessziós területen magas ökológiai értékű, 
természetszerű erdő nagyobb kiterjedésben található, annak igénybevételét kerülni kell. 
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Általában a közérdekű kitermelésre és erdőfenntartásra való tekintettel az erdőterület 
minimális igénybevételére kell törekedni. 

3.1.11.2. Halászat, vadászat 

A területen vadászattal (és halászattal) kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell 
kerülni. Az ezzel kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben 
is célszerű rögzíteni. 

3.1.11.3. Élővilág 

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

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

3.1.12. Egészségvédelem 

3.1.12.1. A lakosság egészsége 

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

3.1.12.2. Rekreáció / turizmus 

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

3.1.13. Örökségvédelem 

A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 11. §–a értelmében a 
régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A kutatási és 
termelési objektumok (feltáró utak, fúrási körzetek, szállító vezetékek, szállítási 
nyomvonalak) körzetében a kulturális, történeti és régészeti helyeket fel kell tárni, azok 
védelmét, kikerülését, esetleg feltárását a tervezések és a kivitelezések során biztosítani kell. 
Az ilyen szempontból érzékeny területeken a megnövekedett emberi jelenlétből fakadó káros 
hatások (rongálások, régészeti értékek illetéktelen gyűjtése stb.) kiküszöbölését is biztosítani 
kell. 

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

3.1.14. Társadalmi vonatkozások 

A konkrét kutatási, építési, létesítési termelési, szállítási tevékenység megkezdése előtt 
szükséges az érintett lakossággal való konzultáció. Ennek előfeltétele az idejében történő 
megfelelő tájékoztatás, melyet egy előzetes tervben, a „közvélemény tájékoztatási és 
konzultációs terv”-ben kell rögzíteni. Ebben az előzetes tervben össze kell állítani a tervezett 
koncessziós tevékenység várható pozitív és negatív hatásait az előbbiekben felsorolt 
tényezőkre. 

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

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

vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális 
vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (MÁFI, VKKI) 

3.2.1. Hatások a geotermikus rezervoárokban 

A Nagykanizsa terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezervoárjait a 
triász korú karbonátok, elsősorban a Táskai Mészkő Formáció és az Igali Formáció 
kőzeteiben találjuk, de az itteni alaphegység felszínéhez közeli más, jobb permeabilitású 
kőzettani egységek, illetve esetenként az alaphegységet átjáró zúzottabb zónák is szerepet 
kaphatnak. 

A geotermikus energiahasznosítás esetében olyan kitermelő és visszasajtoló kútpárokkal, 
kútcsoportokkal kell számolni, melyek esetében az adott rezervoárból termelt víz, – hőjének 
felszíni hasznosítása után, – visszakerül az adott rezervoárba. A visszasajtolásnak meg kell 
felelnie a 219/2004. Kormányrendeletben előírtaknak. A visszasajtolás azt is jelenti, hogy a 
rezervoár vízháztartása nem változik, a nyomásszintek változása pedig elsősorban a termelő-
visszasajtoló kutak néhány kilométeres körzetén belül marad. 

A termális karsztrendszer, amely a hasznosításra kerülő geotermikus rezervoárokat 
tartalmazza, jelen ismereteink szerint konvekciós áramlásokat tartalmazhat. Egy 
hatásvizsgálat elvégzése válhat szükségessé, melynek alapeleme a megfelelő hőtranszport-
értékelés (modellezés), és amely tisztázza az áramlásokat vezérlő hőkonvekciós rendszerek 
működését és helyét, mivel azokról még kevés az információ. A terület alaphegységi 
víztárolókbeli geotermikus energiahasznosításaihoz tartozó hatások esetében a legnagyobb 
kockázatot az jelentheti, ha a természetes konvekciós áramlási rendszert a beavatkozás 
jelentősen módosítja. Ugyanakkor kellő értékelések birtokában a természetes konvekció által 
nyújtott lehetőségek javíthatják is a hasznosítás hatásfokát. 

A kockázatok ellenére a térség magas hőmérsékletű karsztrezervoárjai, – visszatáplálásra 
való alkalmasságuk és magas hőmérsékletük miatt ígéretesek lehetnek a geotermális 
energiahasznosítás számára. A víztestek állapotát tekintve az EU Víz Keretirányelve (VKI), 
valamint az arra épülő hazai jogszabályok előírják, hogy azokon a víztesteken, ahol a jó 
állapot fennáll, azt biztosítani és fenntartani szükséges. A koncesszióval érintett terület 
porózus és termálkarszt vízteste jó állapotú, így a termálvízkészletek védelmének érdekében 
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egyedi hatásvizsgálatok elvégzése, valamint a kitermelt és energetikailag hasznosított 
termálvíz visszasajtolása alapvető fontosságú. 

A terület északkeleti részére benyúlik a zalakarosi termálfürdők kijelölt védőidoma, mely 
LORBERER et al. (2003) tanulmányán alapszik. A geotermikus hasznosítások tervezésénél erre 
fokozott tekintettel kell lenni. A hatásvizsgálat során tehát hangsúlyt kell fektetni a terület 
geotermikus hasznosításánál a közeli zalakarosi fürdő kútjaira gyakorolt hatásra. A 
geotermikus hasznosítás a területen nem károsíthatja semmilyen módon a környék 
gyógyfürdő célú termálvíz hasznosításait. 

3.2.2. Hatások a geotermikus rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a 
termelő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a geotermikus hasznosításnak. Mások a 
hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő-kutak, tartalék-
kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő szénhidrogénkutak. Ezek a kutak a 
létesítésük során, esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások 
következtében potenciálisan érinthetik rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, elszennyezhetik 
az ivóvízbázisok termelt rétegeit, veszélyeztethetik a porózus víztestek jó minőségi 
állapotának fenntarthatóságát. A fennálló kockázat miatt az ivóvízbázisok külső védőterületén 
kerülni kell a kitermelő valamint monitoring objektumok létesítését. Erre vonatkozóan, 
bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a felette lévő 
vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, sótartalom, 
gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 

A Nagykanizsa terület alaphegységi rezervoárjai, a délkeleti részeket kivéve, 
általánosságban hidrosztatikus nyomásállapotúak. Az itt tárolt vizek jelentős oldottanyag 
tartalma és NaCl-os kémiai jellege ugyanakkor azt jelzi, hogy maguk a víztartók zárt 
jellegűek. Mindez azt is jelenti, hogy az esetlegesen nem megfelelő cementezés 
következtében a víztartótól víz áramolhat a kutak palástja mentén a magasabb hévízadó, vagy 
ivóvízadó rétegbe. A termelőkutak nyomott részében és főként a besajtoló kutaknál így 
kútmeghibásodás esetén a fedőben lévő vízadó rétegekbe szökhetne a víz. Fel kell tehát 
készülni a kúthibák, illetve a délkeleti területrészeken a túlnyomás és a kúthibák együttes 
hatására bekövetkező havária események megelőzésére és kezelésére. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező magas hőmérsékletű fluidumokat, vizet, gőzt, gázt csővezetéken az 
energiahasznosítási egységekhez vezetik. A fluidumokat esetenként szétválasztják, kémiai 
anyagokkal kezelik, majd a lehűlt vizet esetenként tovább szűrik, esetleg tárolják, majd a 
besajtoló kutakhoz vezetik. Normál „üzemmód”-ban nem kell más hatással számolni a 
környezetben, mint ami az erőmű létesítéséhez, építkezéseihez kapcsolódik. Az esetleges 
meghibásodásokra fel lehet és kell is készülni, melyek közül a fő problémát a felszíni 
vízfolyásba jutó magas hőmérsékletű és oldott-anyagtartalmú, esetenként toxikus vizek 
okozhatják. Arra a valószínűleg ritka eseményre, amelyet a Nagykanizsa térségi hasznosítás 
esetében az említett kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű 
felszínre jutása jelent, célszerű ideiglenes felszíni tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd 
szükség szerint az ott lévő víz kezeléséről gondoskodni. Különösen érvényes ez a terület 
keleti részein lévő vízfolyások esetére, mivel azok a Balaton vízgyűjtőjéhez tartoznak. 

Az EU Víz Keretirányelve szerinti védett területek esetében, különösen érzékeny 
ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett hasznosítás áthelyezésére is 
szükség lehet. Ugyanez a helyzet, ha a geotermikus erőmű sérülékeny vízbázis közelében 
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helyezkedik el, ez esetben a 123/1997. (ivóvízbázisok védelméről szóló) Kormány 
rendeletnek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően. Ivóvízbázisok esetében 
figyelembe kell venni, hogy nem minden vízbázis rendelkezik még becsült vagy kijelölt 
védőterülettel, a tervezés során ezért a potenciális védőterületeket is számításba kell venni. 

3.2.4. Hatások összefoglaló értékelése 

A Nagykanizsa terület (térség) geotermikus hasznosítása során a felszín alatti és felszíni 
vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. A rezervoárra gyakorolt hatások, mégpedig 
akár regionális hatások is, várhatók a termál karsztvíztestre vonatkozóan. A rezervoárok és a 
felszín közötti térrészre vonatkozóan jelentős hatással nem kell számolni. A felszíni vizekre, 
ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az energiatermelő objektum helyének pontos 
ismeretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések 
és modellezések segítségével elkerülhetők. A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek 
engedélyezhetők, melyek az EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban 
megfogalmazott környezeti célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek, azaz a felszíni- és 
felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotát nem rontják, a meglévő jó 
mennyiségi és kémiai állapotot megőrzik és fenntartják. Ennek érdekében a geotermikus 
energia bányászatát zárt rendszerben kell végezni, a termelő objektumtól egészen a 
visszasajtolóig. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat először a konkrét energiatermelő objektum 
helyszínének kijelölése előtt, majd – a geotermikus kutatás fúrásos szakaszának eredményeit 
is figyelembe véve – a végleges engedélyezés előtt újra elvégezni. 

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

38. táblázat: Rövidítések 

BHE: Bore Hole Exchanger 
CH: szénhidrogén 
CO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-

növekedéssel egyenértékű hatást kiváltó CO2 mennyisége 
CORINE: Coordinaton 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 Oil Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 
EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 
EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 
EOV: Egységes Országos Vetület 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
EJ: exajoule (1018 J) 
ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 
FGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
GJ: Gigajoule (109 J) 
GW: Gigawatt (109 W) 
HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 
HMV: használati melegvíz 
ICPDR: International Commission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna 

Védelmi Egyezmény) 
Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 
MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 
mAf: Adriai tenger feletti magasság 
mBf: Balti tenger feletti magasság 
MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 
MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 
MW: megawatt (106 W) 
NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 
NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 
NYUDU-KÖVIZIG: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
NYUDU-KTVF: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 
OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 
ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű 

típus 
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PJ: petajoule (1015 J) 
SCI: közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 
SPA: különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 
T–JAM: Thermal Joint Aquifer Management szlovén–magyar együttműködés 
TE: természeti emlék (természetvédelem) 
TE: tellurikus mérés (geofizika) 
TJ: terajoule (1012 J) 
TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 
Toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 
TT: természetvédelmi terület 
VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 
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 
 
Földtani rövidítések: 
F: Formáció 
T: Tagozat 
 
Q: Kvarter 
Pl: Pliocén 
Pa2: Felső pannon 
Pa1: Alsó pannon 
Pa: Pannon 
Ms: Szarmata 
Mb: Badeni 
Mk: Kárpáti 
Mo: Ottnangi 
Me: Eggenburgi 
Mi: Miocén 
Ol: Oligocén 
K: Kréta 
J: Jura  
T3: Felső triász 
T2: Középső triász 
T1: Alsó triász 
T: Triász  
Mz: Mezozoikum 
P: Perm 
C: Karbon  
D: Devon 
S: Szilur 
O: Ordovicium 
Cm: Kambrium 
Pz: Paleozoikum,  
OPz: Ópaleozoikum. 
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39. táblázat: Jelkulcs Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (HAAS et al. 
2010) 
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40. táblázat: A Dél-karavankai alegység triász képződményei – elvi rétegsor (HAAS 
(szerk.) 2004) 

 
  

TF: Tabi Formáció 
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41. táblázat: A Júliai-savinjai alegység triász képződményei – elvi rétegsor (HAAS 
(szerk.) 2004) 
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42. táblázat: A Dél-zalai egység triász képződményei – elvi rétegsor (HAAS (szerk.) 2004) 
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43. táblázat: Elvi földtani rétegsor (TORMÁSSYNÉ et al. 2002b) 

 
Budai F.=Budafai F.,  

Bádeni F.= Badeni Agyag F. 
Rákosi F.=Lajtai Mészkő F. 
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44. táblázat: A Nagykanizsa területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási 
terület 

Adattári szám Minősítés* Adatgazda 

D–1/E MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

D–2/B MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

D–2/C MOL (OKGT) 1985     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–1 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–7 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

GA–9 MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

GA–9/A MOL (OKGT) 1979     nyilvános   

GA–26 MOL (OKGT) 1981     nyilvános   

GA–32 MOL (OKGT) 1983     nyilvános   

GA–33 MOL (OKGT) 1983     nyilvános   

GA–34 MOL (OKGT) 1983     nyilvános   

GA–45 MOL (OKGT) 1991     nyilvános   

GA–46 MOL (OKGT) 1991     nyilvános   

GA–47 MOL (OKGT) 1990     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–48 MOL (OKGT) 1990     nyilvános   

GA–53 MOL (OKGT) 1990     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–54 MOL (OKGT) 1990     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–55 MOL (OKGT) 1991     nyilvános   

GA–62 MOL Rt. 1992     nyilvános   

GA–63 MOL Rt. 1992     nyilvános   

GA–64 MOL Rt. 1992     nyilvános   

GA–65 MOL Rt. 1992     nyilvános   

GA–69 MOL Rt. 1992     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–70 MOL Rt. 1992     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

GA–71 MOL Rt. 1995     nyilvános   

GA–72 MOL Rt. 1995     nyilvános   

GA–73 MOL Rt. 1995     nyilvános   

GA–74 MOL Rt. 1995     nyilvános   

GA–75 MOL Rt. 1995     nyilvános   

GA–76 MOL Rt. 1995     nyilvános   

MJ–110 MOL (OKGT) 1978     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–7/A MOL (OKGT) 1975     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–30 MOL (OKGT) 1975     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–32 MOL (OKGT) 1975     nyilvános   

NA–33 MOL (OKGT) 1975     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–34 MOL (OKGT) 1975     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–38 MOL (OKGT) 1975     nyilvános   
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Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási 
terület 

Adattári szám Minősítés* Adatgazda 

NA–41 MOL (OKGT) 1988     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–42 MOL (OKGT) 1987     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–43 MOL (OKGT) 1987     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–44 MOL (OKGT) 1987     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–45 MOL (OKGT) 1987     nyilvános   

NA–46 MOL (OKGT) 1987     nyilvános   

NA–47 MOL (OKGT) 1987     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–48 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–50 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–51 MOL (OKGT) 1987     nyilvános   

NA–52 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–53 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–54 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–55 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

NA–
55/A 

MOL (OKGT) 1989     nyilvános   

NA–56 MOL (OKGT) 1988     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–58 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–59 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–64 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   

NA–65 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   

NA–66 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–67 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–68 MOL (OKGT) 1989     nyilvános   

NA–69 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–70 MOL (OKGT) 1989     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–71 MOL (OKGT) 1990     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–72 MOL Rt. 1992     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–75 MOL Rt. 1992     nyilvános   

NA–76 MOL Rt. 1992     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–
89/A 

MOL Rt. 1993     nyilvános   

NA–90 MOL Rt. 1993     nyilvános   

NA–95 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–96 MOL Rt. 1993     nyilvános   

NA–97 MOL Rt. 1993     nyilvános   

NA–98 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–99 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–100 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–101 MOL Rt. 1993     nyilvános   
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Szelvény Megrendelő Dátum Kutatási 
terület 

Adattári szám Minősítés* Adatgazda 

NA–102 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–103 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

NA–104 MOL Rt. 1993     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–15 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–17 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–18 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–19 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–20 MOL (OKGT) 1979     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–33 MOL (OKGT) 1983     nyilvános   

SO–34 MOL (OKGT) 1984     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–39 MOL (OKGT) 1984     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

SO–63 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

SO–64 MOL (OKGT) 1988     nyilvános   

VNA–1 MOL (OKGT) 1977     részben üzleti titok MOL Nyrt. 

VNA–2 MOL (OKGT) 1977     nyilvános   

*: Minősítés:  
nyilvános: közérdekű adat, 
részben üzleti titok: korlátozott hozzáférés a szelvény bányaterületet érintő szakaszához, 
üzleti titok: korlátozott hozzáférés. 
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45. táblázat: A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a Nagykanizsa területre 

Mágneses MT 

Terület 

2500 m-
nél 

mélyebb 
fúrás 

Digitális 
karotázs 

Geoter-
mikus 
adat 

VSP * 
Szeizmo-

karotázs * 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 
Gravitáció

dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL ELGI 

VESZ 
ABmax 
>4000 

m 

  (db) (db) (db) (db) (db) 
(területi 
fedettség 

km2) 
(db) (db) (db) 

(területi 
fedettség 

km2) 
(db) (db) (db) (db) 

Nagykanizsa 
260,19 km2 

221 4 32 
4 
5 

90 123.5 1277 125 175  130 5 11 15 

 
 

Mágneses MT 

Terület 

2500 m-
nél 

mélyebb 
fúrás 

Digitális 
karotázs 

Geoter-
mikus 
adat 

VSP * 
Szeizmo-

karotázs * 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 
Gravitáció

dZ dT légi dT 

Tellurika 
(TE) MOL ELGI 

VESZ 
ABmax 
>4000 m 

  (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) (db/km2) 
(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2)

(db 
/km2) 

(területi 
fedettség 

%) 
(db/km2) 

(db 
/km2) 

(db 
/km2) 

(db /km2) 

Nagykanizsa 
260,19 km2 

0,8494 0,153 0,1230 
0,0154 
0,0192 

0,3459 47% 4,9 0,480 0,672 0 0,50 0,019 0,042 0,058 

*: MBFH adatok alapján. 
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Méretarány:
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Vetület: EOV
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vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 
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Koncessziós terület
111  Összefüggő településszerkezet
112   Nem összefüggő településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelmi területek
122  Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek
123  Kikötők
124  Repülőterek
131  Nyersanyag kitermelés
132  Lerakóhelyek (meddőhányók)
133  Építési munkahelyek
141  Városi zöldterületek
142  Sport- és szabadidő-létesítmények
211  Nem öntözött szántóföldek
213  Rizsföldek
221  Szőlők
222  Gyümölcsösök, bogyósok
231  Rét/legelő
242  Komplex művelési szerkezet
243  Mezőgazdasági területek, jelentős természetes növényzettel
311  Lomblevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Vegyes erdők
321  Természetes gyepek, természetközeli rétek
324  Átmeneti erdős-cserjés területek
333  Ritkás növényzet
411  Szárazföldi mocsarak
412  Tőzeglápok
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek
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vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 
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Paszera György
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CORINE Land cover (felszínborítás).
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009).
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Koncessziós terület
Bányatelek (szénhidrogén)

Fúrások (MÁFI adatbank)
2500 m-nél sekélyebb, de pretercier aljzatot harántolt
2500 m-es mélységet elérő
Hévízkút (VKGA)
Szénhidrogén-kutató (CH)-fúrás (MBFH nyilvántartás)
Pre-kainozoos felszín (mBf)
mellékelt szelvények nyomvonala
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Pre-kainozoos aljzat (Haas et al. 2010)
Nagykanizsa
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vizsgálati tanulmány
ELGI-MÁFI-MBFH együttműködés 2011. 

Megbízó:
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Ellenőrizte:
Jóváhagyta:
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Paszera György
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A tektonikai vonalak jelkulcsát ld. a Függelékben.

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010:
Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500 000.  —

Földtani Intézet kiadványa
 

TISZAI-FŐEGYSÉG
16 – Mezozoos képződmények tagolás nélkül

23 – Variszkuszi metamorfit összlet (gneisz, csillámpala, amfibolit)
ALCAPA-FŐEGYSÉG I. Dunántúli-középhegységi-egység

54 – Variszkuszi kisfokú metamorf ópaleozoos
képződmények (fillit, mészkő, metavulkanit)

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI-FŐEGYSÉG Közép-dunántúli-egység
55 – Senon pelágikus márga

56 – Jura-kréta melanzs
57 – Nagyon kisfokú metamorf triász-jura lejtő és medence fáciesű képződmények

58 – Középső-felső triász platform és medence fáciesű karbonát összlet
61 – Permi sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlet

88 – Nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat

-az NA–69 szeizmikus szelvénynél a CDP adatokkal.
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II.  A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 
felsorolása 
 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta a 
MÁFI, ELGI és VKKI (jogutódja a NeKI) intézményeket a Korm. rendelet 2. melléklete 
szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére 
Nagykanizsa koncessziós területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) 
pontja alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és 
azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. Az eredeti 
válaszlevelek az MBFH irattárában találhatók meg.  
 
A válaszadók a következők voltak: 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
 Belezna és Nemespátró Községek Körjegyzője 
 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Galambok és Zalaszentjakab Községek Körjegyzősége 
 Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 
 Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Körjegyzősége 
 Inke Község Jegyzője 
 Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége 
 Miháld és Pat Községek Körjegyzősége 
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 
 Nagyrécse, Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nemesdéd és Varászló Községek Körjegyzője 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál és Somogybükkösd Önkormányzatok 

Körjegyzője 
 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal 
 Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
 Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
 Surd és Liszó Községek Körjegyzője 
 Vas Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája 
 Zákány, Őrtilos és Zákányfalu Községi Önkormányzatok Körjegyzője 
 Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg Községek Körjegyzője 
 Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 
 Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 
 Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága. 
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III. A Nagykanizsa koncessziós területre vonatkozó 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 a 
MÁFI, ELGI és VKKI (NeKI) intézményeket a Korm. rendelet 2. melléklete szerint előírt 
feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Nagykanizsa 
koncessziós területre. 
 A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) 
pontja alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és 
azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcsolatban az 
MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) pontjában előírt egyeztetésre nincs szükség. 
 A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok — a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Dél-dunántúli és a Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek valamint az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal — 
észrevételei alapján és az adatszolgáltatás keretében részünkre megküldött információk 
felhasználásával a tanulmány megfelelő alfejezeteit kiegészítettük ill. javítottuk. 
 
 A továbbiakban ismertetjük a koncessziós területre az érzékenységi és terhelhetőségi 
vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 
tiltásokat és korlátozásokat. Tekintettel arra, hogy a pályázat kiírója és a koncesszor a 
készített jelentés mellékleteként megkapja valamennyi levél eredeti változatát (az egyes 
hatóságok által mellékelt térképi tartalommal egyetemben), összefoglalónkban csak az egyes 
levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett kivonatát közöljük. 
 Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában 
meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első részében a 
tanulmány vonatkozó megállapításainak összefoglalását, második részében a 
szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik részben pedig 
az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 
 
 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 
 A koncessziós terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 
1.1.2. alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a bár a vizsgált területen nemzeti park, 
természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet ugyan nem található, jelentős kiterjedésben 
vannak jelen a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei és kisebb mértékben Natura 2000 hálózatba 
sorolt térség is található, melyekre a tervezéskor figyelemmel kell lenni. A helyi jelentőségű 
védett természeti területek kevés számban, részben belterülethez kötötten jelennek meg. 
 A tanulmány 3.1.1. alfejezete részletesen foglalkozik a harántolt rétegek 
valószínűsíthető porozitás-viszonyaival, ennek kapcsán azok szennyezés-érzékenységével, a 
3.1.2. alfejezet pedig a tevékenység során fellépő környezeti terheléssel. A tanulmány 3.1.3. 
alfejezete rövid áttekintést ad a felszíni környezeti elemek várható terheléséről. 
 



Nagykanizsa terület geotermikus koncessziós jelentése. 2012. március 
III. A Nagykanizsa koncessziós területre vonatkozó tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

 

III/2 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 
 
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

megállapítja, hogy: 
— a tanulmányban foglalt megállapítások általában véve helytállóak. 
— Felhívja a figyelmet arra, hogy a koncessziós terület egyes részei a 2003. XXVI, az 

Országos Területrendezési Tervről szóló törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe soroltattak, hogy a tv. 14/A. § (4) bekezdése 
értelmében tájképvédelmi övezetben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet csak végezni s ez a jogszabályi norma vonatkozik az 
Országos Ökológiai Hálózat részeire ill. a védett lápokra is, melyeket a tv. 2. § 21. ill. az 
1996. LIII. tv. 23. § (3) bekezdés d) pontjai rögzítenek, továbbá hogy 

— ex lege, Natura 2000 és vízbázis-védelmi területek esetében a 338/2006. (XII. 23.) 
Kormányrendelet előírja a termőföld termelésből kivonás eljárás lefolytatásának 
szükségességét is. 

— Kijelenti, hogy levegőtisztasági szempontból a Felügyelőség illetékességi területén nem 
található olyan terület vagy térrész, ahol a tervezett geotermikus energiakutatási, 
kitermelési tevékenység nem folytatható, valamint hogy 

— a konkrét terület és alkalmazott kutatási–kitermelései technológia ismeretében a 
tevékenység gyakorolhatóságát a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben előírt 
hatásvizsgálati szempontok alapján lehet eldönteni. 

— Kiemeli, hogy a Natura 2000 területeken, ha károsan befolyásolhatja kiemelt közösségi 
jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem geotermikus kutatás, sem kitermelés 
nem folytatható, melyet a Kr. 10. § és 10/A. § támasztanak alá. 

 
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

felhívja a figyelmet arra, hogy 
— a tevékenységet lehetőség szerint a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken kívül 

kell végezni. 
— Megállapítja, hogy a geotermikus energiahasznosítás a természetvédelmi területekre 

alapvetően nem gyakorol hatást. 
 

 Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység helyi természetvédelmi 
oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt álló) területet nem érint. Ezek: 
 
Inke Község Jegyzője, 
Galambok és Zalaszenjakab Községek Körjegyzősége a hatáskörébe tartozó mindkét község 

vonatkozásában, 
Nemesdéd és Varászló Községek Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét község 

vonatkozásában, 
Nagyrécse, Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége Zalaújlak vonatkozásában, 
Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége Zalasárszeg, 

Kisrécse és Sand vonatkozásában, 
Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Körjegyzősége Pogányszentpéter 

vonatkozásában, 
Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg Községek Körjegyzője Zalakomár 

vonatkozásában és 
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Zákány, Őrtilos és Zákányfalu Községi Önkormányzatok Körjegyzője Zákányfalu 
vonatkozásában. 

 
 Azokban az esetekben, melyekben a koncessziós tevékenység helyi védettségű 
természetvédelmi területet érinthet, a hatóságok elküldték tájékoztatásukat, az alábbiak 
szerint: 
 
Belezna és Nemespátró Községek Körjegyzője megküldi Belezna Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 11/2011. (VII. 25.) számú, a helyi jelentőségű természeti és építészeti 
értékeiről szóló önkormányzati rendeletét, s kéri a koncessziós tevékenység során a 
rendeletbe foglaltakat figyelembe vételét. 

Miháld és Pat Községek Körjegyzősége tájékoztat arról, hogy Miháld közigazgatási 
területének ÉK-i része Natura 2000 terület, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy Pat 
közigazgatási területén ugyancsak Natura 2000 terület található, mely a képviselő-testület 
9/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján helyi védettséget is élvez. 

Nagyrécse, Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége közli, hogy a tervezett tevékenység 
Nagyrécse esetében helyi védelemben részesülő természeti értéket („Nagyrécsei fás 
legelő”) érint. 

Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Községek Körjegyzősége mellékeli a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága szakmai véleményét, melyben a Nemzeti 
Park a Nagybakónak község közigazgatási területén található Eszperantó-forrásokat és a 
Kőszikla-szurdokot geológiai, botanikai és zoológiai, valamint az Öreg-hegy–Pakarics-
hegy zártkertjeinek egy részét botanikai, zoológiai és tájképi adottságaik alapján helyi 
védelemre javasolja. A Körjegyzőség kéri ezen körülmények figyelembe vételét a további 
tervezésnél. 

Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál és Somogybükkösd Önkormányzatok 
Körjegyzője Közli, hogy a koncessziós terület Porrog és Somogybükkösd vonatkozásában 
helyi védettségű természetvédelmi területet érint. 

Surd és Liszó Községek Körjegyzője felsorolást ad Surd község területén található, T1 jelű, 
természeti védelem alatt álló területekről, továbbá megadja Liszó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének helyi rendeletben védett értékei listáját és kéri a Liszói parkerdő 
területének a koncessziós tevékenységből való kivételét. 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya közli, 

hogy 
— a tanulmányban említett, a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola területének helyi 

természetvédelmi oltalma a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2011. (XI. 
04.) határozatában leírtak alapján 2012. március 15. hatállyal megszűnik. 

— A tervezett koncessziós tevékenység helyi természetvédelmi területet nem érint, az érintett 
egyéb természetvédelmi területek a nemzeti ökológiai hálózat részeiként magasabb szintű 
védettséget élveznek. 

 
 A Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, 
ebben az alfejezetben tárgyaljuk. 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat arról, hogy 
— az illetékességébe eső koncessziós terület nagy részén maga ökológiai értékű, az országos 

átlagnál jobb minőségű és állapotú, fokozott védelemre érdemes erdők találhatók (a 
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mellékelt erdészeti térkép szerint). 
— Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2009. XXXVII, az erdőgazdálkodásról szóló törvény 

értelmében erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel 
összhangban lehetséges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll 
rendelkezésre. Elkerülhetetlenség esetében az igénybevétel minimalizálására, a 
tevékenységnek az alacsonyabb természetességi kategóriájú erdőkbe való koncentrálására 
kell törekedni, továbbá, hogy  

— a tv. 78. § (2) bekezdés szerint az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsolódó 40. § (3) 
bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell engedélyeztetni, a 
szükséges fakitermelést pedig a tv. 41. § (1) bekezdése alapján kell bejelenteni, valamint 
hogy 

— 5000 m2-t meghaladó mértékű igénybevétel esetében csereerdősítést kell végezni. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága az MBFH véleménykérési és 

adatszolgáltatás iránti kérelmét — hivatkozva a 2004. CXL tv. 22. § (2) bekezdésére — 
illetékesség hiányában elutasítja. 

 
Az 1. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Belezna és Nemespátró Községek Körjegyzője 
 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Galambok és Zalaszenjakab Községek Körjegyzősége 
 Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Körjegyzősége 
 Inke Község Jegyzője 
 Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége 
 Miháld és Pat Községek Körjegyzősége 
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 
 Nagyrécse, Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nemesdéd és Varászló Községek Körjegyzője 
 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál és Somogybükkösd Önkormányzatok 

Körjegyzője 
 Surd és Liszó Községek Körjegyzője 
 Zákány, Őrtilos és Zákányfalu Községi Önkormányzatok Körjegyzője 
 Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
 Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg Községek Körjegyzője 

 
 

2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3.3.és 1.3.4. alfejezetek írják le. A tanulmány 3.2.1. 
alfejezete ismerteti geotermikus hasznosítás esetén a rezervoárt érő terhelést és kiemeli, hogy 
a koncessziós tevékenység semmilyen módon nem károsíthatja a környék gyógyfürdő és 
termálvíz hasznosításait. A 3.2.2. fejezet foglalkozik a rezervoár és a felszín közötti 
kőzettestek vízadó szintjeit esetleg veszélyeztető körülményekkel. Kijelenti, hogy „a fennálló 
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kockázat miatt az ivóvízbázisok külső védőterületén kerülni kell a kitermelő valamint 
monitoring objektumok létesítését”. Külön felhívja a figyelmet a kúthibák, illetve a délkeleti 
területrészeken a túlnyomás és a kúthibák együttes hatására bekövetkező havária események 
megelőzésére és kezelésére. 
 A 3.2.3. alfejezetben a tanulmány foglalkozik a lehetséges felszíni hatásokkal. Ebben 
kiemeli, hogy „az EU Víz Keretirányelv szerinti védett területek esetében, különösen érzékeny 
ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett hasznosítás áthelyezésére is 
szükség lehet”, valamint hogy „ugyanez a helyzet, ha a geotermikus erőmű sérülékeny 
vízbázis közelében helyezkedik el”. Hangsúlyozza, hogy „ivóvízbázisok esetében figyelembe 
kell venni, hogy nem minden vízbázis rendelkezik még becsült vagy kijelölt védőterülettel, a 
tervezés során ezért a potenciális védőterületeket is számításba kell venni” továbbá kifejti egy 
vésztározó kialakításának szükségességét. 

 A geotermikus energiahasznosítás elhelyezésénél figyelembe veendő további 
hidrológiai feltételeket; a vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek 
elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti víztestek állapotát és a felszín alatti 
vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 
 
A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kijelenti, 

hogy a Felügyelőség illetékességi területén a koncessziós terület nem érint ivóvízbázis, 
ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel védőövezetét, de a Csurgó távlati 
vízbázis és védőterület kijelölés a koncessziós terület közelében fog történni. 

 
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

megállapítja, hogy 
— a geotermikus energiahasznosítás a felszíni vizekre és vízbázisokra alapvetően nem 

gyakorol hatást, továbbá kijelenti, hogy 
— Zalaújlak belterülete, mely a Zalakarosi Gyógyfürdő termálkútjainak alaphegységi 

védőidomával esik egybe, kis mértékben érinti a koncessziós területet, s a kutak 
védőidomán belül víztermelés nem lehetséges. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy termál karsztvízből 500 m3/nap ill. termál rétegvízből 2000 
m3/nap értéket meghaladó vízkivétel ill. visszasajtolás a 314/2005. (XII. 25.), a környezeti 
hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
Kormányrendelet értelmében előzetes vizsgálat köteles. 

 
A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 
 

3. Kulturális örökségvédelem 
 
 Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 
során a Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. A 
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melléklet nem tartalmaz kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű 
megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája közli, hogy  
— a koncessziós tevékenység Somogy megyét lefedő területén 3 nyilvántartott régészeti 

lelőhely található (azonosítójukat és alapadataikat megküldésével, részletesebb 
információval KÖH Nyilvántartási Irodája tud szolgálni). 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyedi engedélyezési eljárások során a 267/2006. (XII. 
20.) Korm. rendelet 2. melléklete 11. pontja alapján az Irodát szakhatóságként kell 
bevonni, továbbá hogy 

— 2001. LXIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó 
tevékenységekkel a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Abban az esetben, ha a lelőhely 
elkerülése másutt nem valósítható meg vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a 
lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. 

 
A Vas Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája felhívja a figyelmet arra, hogy 
— a koncessziós pályázat által érintett területeken kulturális örökségi elemek megléte esetén, 

a koncessziós tevékenység során érvényre kell juttatni a 2001. LXIV, a kulturális örökség 
védelméről szóló törvény előírásait, 

— hogy a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében hatóságként engedélyezi az építési 
vagy más hatósági engedélyhez nem kötött olyan tevékenységet, mely a védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyeken 30 cm mélységet meghaladó földmunkával jár, a terület 
jellegét veszélyezteti vagy befolyásolja, továbbá a 30 cm mélységet meghaladó 
tereprendezési munkát és a védetté nyilvánított kulturális örökség elem jellegét és 
megjelenését érintő tevékenységet. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a régészeti lelőhelyeket vagy műemléket érintő 
tevékenység esetében a Korm. rendelet 5.§-a (2) bekezdése értelmében első fokú építési 
hatóságként jár el, valamint a 6. § (1) bekezdés értelmében az iroda szakhatóságként jár el 
régészeti lelőhely, védőövezet vagy műemlék területen vagy a jogszabály által megadott 
estekben műemléket érintő tevékenység vagy létesítmény engedélyezésére irányuló 
eljárásokban, melynek során a Korm. rendelet 2. mellékletében leírt szakkérdéseket 
vizsgálja, továbbá 

—a régészeti lelőhelyet el kell kerülni mindenfajta földmunkával járó tevékenységgel. A 
régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 
törvény 22.§ (1)–(2) bekezdés értelmében a veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell 
tárni, a régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság szakfelügyeletet írhat elő. A 
23. § (1) bekezdés alapján a megelőző feltárás meghatározandó részét költség-
előirányzatként biztosítani kell. A (2) bekezdés értelmében a megelőző feltárásokkal 
kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó. 

— Kiemeli, hogy mivel a tanulmány konkrét helyre és tevékenységre vonatkozó információt 
nem tartalmaz, így az örökségvédelemmel kapcsolatos érintettségről az Iroda csak az 
előzetes hatástanulmány ismeretében nyilatkozhat, a hatástanulmány régészeti és 
műemlékvédelmi szempontú tartalmi követelményeit 4/2003 (II. 20.) NKÖM rendelet és 
annak mellékletei határozzák meg. 

— Tájékoztat arról, hogy a régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre és a műemlékekre 
vonatkozó nyilvántartást a 324/2010 (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 
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Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda vezeti, a szükséges adatok innen 
kérhetők, valamint hogy 

— az Iroda a további egyeztetési folyamatban részt kíván venni. 
 
Surd és Liszó Községek Körjegyzője közli, hogy Surd község területén régészeti lelőhelyek 

ismertek, ezeknek a Szabályozási terv szerint lehatárolt területeknek a védelmét a 
megfelelő jogszabályok írják elő. 

 
A 3. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
 Surd és Liszó Községek Körjegyzője 
 Vas Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája 

 
 

4. Termőföldvédelem 
 
 A tanulmány 1.3.1. fejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncessziós 
területtel kapcsolatos kistájak talajfajtáit. A konkrét telephely ismeretének hiányában 
érzékenységi vizsgálat nem történt. 
 
A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztálya felhívja a figyelmet arra, 

hogy 
— a tervezett tevékenység 16 település termőföldterületét érinti, így a 2007/CXXIX, a 

termőföld védelméről szóló törvény hatálya alá tartozik, hogy 
— termőföldet a törvény 9. § (19 bekezdése értelmében csak hatósági engedéllyel lehet más 

célra hasznosítani (a más célú hasznosítás kritériumait a törvény 10. § (1) bekezdés a) 
pontja írja le), a 11. § (1) szakasza alapján, valamint a 8. § előírásait betartva, elsősorban a 
lehetőség szerint a leggyengébb minőségű termőföld igénybevételével s a (2) bekezdés 
szerint csak időlegesen, illetve helyhez kötött tevékenység esetében lehet igénybe venni. 

— Közli, hogy a termőföldek minőségének figyelembevételéhez a területileg illetékes körzeti 
földhivatal törzskönyvi nyilvántartásából kérhető adatszolgáltatás. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a tevékenység nem akadályozhatja a szomszédos területek 
megfelelő mezőgazdasági hasznosítását. 

— Kijelenti, hogy a tanulmány tartalmát termőföldvédelmi szempontból egyébiránt elfogadja 
s felhívja a figyelmet arra, hogy a tényleges munkálatok előtt megfelelő szakhatósági 
állásfoglalás ill. más célú hasznosítási engedély beszerzése szükséges. 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala közli, hogy  
— a tervezett koncessziós terület 8 somogyi község közigazgatási területét érinti. 
— Felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföldet érintő időleges vagy végleges igénybevétel 

előtt a 2007. CXXIX. törvény által előírt, más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt kell 
beszerezni. A kérelmet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1., 2. és 16. §-a alapján 
kijelölt hivatalhoz, a tv. 12. §-ában felsorolt mellékletekkel kell benyújtani. (A geofizikai 
mérések elvégzése nem minősül ideiglenes más célú hasznosításnak.) Az igénybevételt a 
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tv. 11. § (4) bekezdése értelmében a legkisebb területre kell korlátozni. Nagyobb területi 
egység esetében az igénybevétel csak ütemezetten történhet. 

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

— Tájékoztat arról, hogy az engedély nélkül hasznosított termőföldet eredeti állapotába kell 
visszaállítani és földvédelmi járulékot ill. bírságot a tv. 16 és 17. §-a szerint kiróják, 
valamint a tv. 18. és 19. §-ban előírt szolgáltatási díjról. 

 
A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága kijelenti, hogy a 

vizsgálati tanulmány megfelelő részletességgel foglalkozik a koncessziós terület talajának 
minőségi védelmével, a tevékenység várható hatásaival, ezért a dokumentációval 
talajvédelmi szempontból egyetért, a tevékenység folytatásának nem látja akadályát. 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága kijelenti, hogy 

a tanulmánynak a termőföld védelmére vonatkozó 3.1.10. pontja talajvédelmi szempontból 
megfelelő. 

 
A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal 
 Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
 Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 
 Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

 

5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és 
egészségvédelemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak 
nincs. 
 
A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 
venni: 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
kijelenti, hogy  
— a koncessziós területen ásványvízzé vagy gyógyvízzé minősített kút, gyógyiszap 
kitermelőhely, gyógyhellyé minősített település vagy településrész nem található. 
— Felívja a figyelmet arra, hogy a koncessziós terület 5 km-es körzetében az általa megadott 
lista szerinti gyógyvizes kutak találhatók, melyek esetében természetes gyógytényező 
érintettsége fennállhat. 
 
Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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6. Nemzetvédelem 
 
 A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 
így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 
 
A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség tájékoztatást ad arról, hogy a 

koncessziós területen lévő, Nagykanizsa (hrsz.: 0634, 0631, 0632, 055/3) és Nagyrécse 
(hrsz.: 056/2, 059/1) területen lévő HM vagyonkezelésű ingatlanok az 1993/XLVIII. 
(bányatörvény) 49.§ 16. pontja értelmében kivett területnek minősülnek, ezért ezek 
területét a további koncessziós tevékenység folytatásából kizárja. 

 
A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 

 Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 
 
 

7. Településrendezés 
 
 A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos 
értékelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 
 
A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 
 A válaszlevelek alapján megállapítható, hogy a települések túlnyomó része esetében a 
tervezett koncessziós tevékenység a helyi építési szabályokkal nem ütközik. Az így 
nyilatkozó hatóságok: 
 
Inke Község Jegyzője, 
Galambok és Zalaszenjakab Községek Körjegyzősége a hatáskörébe tartozó mindkét 

település vonatkozásában, 
Nemesdéd és Varászló Községek Körjegyzője a hatáskörébe tartozó mindkét település 

vonatkozásában, 
Nagyrécse Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége Nagyrécse és Zalaújlak 

vonatkozásában, 
Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége Kisrécse és 

Zalasárszeg vonatkozásában, 
Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Községek Körjegyzősége Nagybakónak 

vonatkozásában, 
Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége Sand 

vonatkozásában, 
Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg Községek Körjegyzője Zalakomár 

vonatkozásában, 
Miháld és Pat Községek Körjegyzősége Miháld vonatkozásában. 
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 A fentieken kívül: 
 
Belezna és Nemespátró Községek Körjegyzője elküldte Belezna Önkormányzat Képviselő-

testülete 9/2006. (IX. 21.) számú építési szabályzatát és rendezési tervét, valamint 
Nemespátró Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (VI. 2.) számú rendeletét a Helyi 
Építési Szabályzatról és kéri a koncessziós tevékenység során a rendeletekbe foglaltak 
figyelembe vételét. 

Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Körjegyzősége arra való 
hivatkozással, hogy a koncessziós tevékenység a község külterületét érinti, megküldi a 
külterületi szabályozási terv kivonatát az érintett vízminőség-védelmi és régészeti érdekű 
területek feltűntetésével. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya közli, 
hogy a konkrét kitermelési hely, a tevékenység és a szükséges védőidomok hiányában a 
településrendezési terveknek való megfelelőségről nem tud nyilatkozni. 

 
Miháld és Pat Községek Körjegyzősége tájékoztat arról, hogy Pat község nem rendelkezik 

építési szabályzattal. 
Surd és Liszó Községek Körjegyzője tájékoztat arról, hogy mivel Liszó községnek helyi 

építési szabályzata nincs, a szabályzatnak való megfeleltetésről Nagykanizsa MJV 
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya jogosult nyilatkozni. 

 
A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 
 

 Belezna és Nemespátró Községek Körjegyzője 
 Galambok és Zalaszenjakab Községek Körjegyzősége 
 Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Körjegyzősége 
 Inke Község Jegyzője 
 Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége 
 Kisrécse, Zalasárszeg, Sand és Nagybakónak Községek Körjegyzősége 
 Miháld és Pat Községek Körjegyzősége 
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 
 Nagyrécse, Csapi és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Községek Körjegyzősége 
 Nemesdéd és Varászló Községek Körjegyzője 
 Surd és Liszó Községek Körjegyzője 
 Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg Községek Körjegyzője 

 
 

8. Közlekedés 
 
 A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a koncessziós terület út- és 
vasúthálózatának főbb jellemzőit, korlátozó vagy tiltó vonatkozású tartalma nincs. 
 
A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
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Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya tájékoztat arról, 
hogy 

— az országos közutak fejlesztését érintő kérdésekben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központtal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és az illetékes települési 
Önkormányzatokkal szükséges egyeztetni. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy külterületen, közút esetében 50, autópálya esetében pedig 
100 méteren belül történő beruházások, különféle ásványi anyagok kitermeléséhez 10 
méteren belüli faültetéshez ill. kivágáshoz, belterületen bizonyos építmények építéséhez, 
átalakításához és nyomvonal jellegű építményekkel kapcsolatos munkákhoz a közút 
kezelőjének hozzájárulása szükséges, valamint a közutak használatára vonatkozó 
szabályokra. 

— Közli, hogy az utak vonatkozásában a Hatóság a 15/2000 KöViM rendelet 3. § (19) 
bekezdése értelmében építéshatósági jogkörrel bír. 

 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala közli, hogy 
— a koncessziós területen lévő vasútvonalak „korosságuknak megfelelő” műszaki állapotban 

vannak. 
— Felhívja a figyelmet arra, hogy a vasút elhelyezés céljára a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 26. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja alapján, kétvágányú vasút esetében 20 m, 
egyvágányú vasút esetében pedig 10 m szélességű építési területet kell biztosítani; hogy a 
közforgalmú vasút szélső vágányától 50m, környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 
létesítmények esetében 100 m távolságon belül a Kr. 36. § (8) pontja szerint építményt 
csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint lehet elhelyezni; hogy a közforgalmú és 
a saját vasutak pályája, tartozékai és üzemi létesítményei vonatkozásában a 103/2003. (XII. 
27.) GKM rendelet 4. számú mellékletének előírásait kell betartani, mely rendelet B fejezet 
1.3. pontja tartalmazza a vasút keresztezésére és megközelítésére vonatkozó előírásokat is. 
(A vasúti pálya keresztezéséhez ill. védőtávolságon belüli megközelítéséhez minden 
esetben a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulása szükséges.) 

 
Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége közli, hogy a 61.-es 

főközlekedési út Somogy megyei szakaszának kezelője a Magyar Közút Zrt. Somogy 
Megyei Igazgatósága, a területen érintett helyi közutak esetében az adott települési 
Önkormányzatok, míg a közutak fejlesztési terveiről adatszolgáltatást a MK Zrt. mellett a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nyújthat. A koncessziós tevékenység során a 
felsorolt intézményekkel kell egyeztetni, melynek eredményéről a Felügyelőség 
tájékoztatást kér. 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala kijelenti, hogy a nagykanizsai 

koncessziós terület a légügyi hivatal szakhatóságot nem érinti. 
 
A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
 Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
 Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 
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9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 
 Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság 
tevőlegesen is részt vesz az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az 
ásványvagyon-gazdálkodással illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
állásfoglalást a tanulmány 1.6. és 3.3. alfejezeti tartalmazzák. 
 
Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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