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Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület  

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 
 

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

dosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország 

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

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

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

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

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

energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

 

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

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

küldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

 

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

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

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

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

Bevezetés 

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

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

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

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

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

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

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

energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

 

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

természetes előfordulási területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról jog-

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

fizikai Intézet (MFGI) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) bevonásával, valamint a 

rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek közreműködésével elkészíttette a 

Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati 

tanulmányát, 1. ábra, 1. melléklet). 

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

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

gálat” a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvé-

delmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványva-

gyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

 

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

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete határozza 

meg: 

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése. 

1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása, a határoló sokszög EOV koordinátái, 

térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása. 

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC). 

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

zikai). 

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

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

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

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

rületek és védőidomok megadása. 

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

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

anyagok. 

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

ló tiltások, korlátozások. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata. 

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

földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok. 

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

során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása. 

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

ellátás, vízellátás – általános leírása. 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési 

infrastruktúra bemutatása. 

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

giaellátási cél bemutatása. 

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

nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása. 

2.7. A terhelés várható időtartama. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek. 

 

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése. 

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

jelentősen befolyásolhat. 

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

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

megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása. 

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

nyászati technológiák felsorolása. 

 

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

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

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

kiindulva, hogy a geotermikus energiatermelés valamennyi bányászati tevékenységhez képest 

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

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

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

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

tényleges közvetlen hatásainak ismeretében történhet. 

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 

A Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület Pest és Fejér megye területén he-

lyezkedik el (1. ábra, 1. táblázat, 2. táblázat, 1. melléklet). 

A koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezervoár-

jait jelen tudásunk és a kevés, aljzatot ért fúrási adat, valamint az aljzat mélyebb részeiről tel-

jesen hiányzó ismeretek alapján középső-, és felső-triász platform, illetve medence fáciesű 

karbonátos képződmények (1.3.4.1. fejezet) karsztosodott, repedezetett zónáiban várhatjuk. 

HDR–EGS technológia (2.2.1. fejezet) alkalmazása esetén az aljzatban fedett helyzetben kü-

lönböző mélységben várható metamorfitok, és egyéb természetes állapotban alacsony porozi-

tású kőzetek is alkalmassá válhatnak geotermikus energia kitermelésre. 

A prekainozoos medencealjzat-mélység változékony, jellemzően –2000 – –2500 mBf 

mélységben található, míg az Adony és Ráckeve közötti süllyedék legmélyebb részein elérheti 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

3 

a –5500 mBf mélységet is (KILÉNYI et al. 1991, HAAS et al. 2010, 8. ábra, 3. melléklet, 8. táb-

lázat). 

A koncesszióra javasolt területet nem érinti egyetlen hatályos szénhidrogén-kutatási terü-

let sem és szénhidrogén bányatelek sem esik a területre (MBFH BÁNYÁSZAT, 2014. április, 

1.5.2.1. fejezet, 4. melléklet). 

A terület 20,3%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (1.1.2. fejezet, 2. ábra, 

1. melléklet). A területen nemzeti park vagy tájvédelmi körzet nem található, a terület 7,4%-a 

Natura 2000 különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SAC) kategóri-

ába tartozik. 

1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV 

koordinátái, térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő 

lehatárolása (MFGI) 

1.1.1. A földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása 

Ráckeve koncesszióra javasolt terület Pest és Fejér megye területén helyezkedik el, mére-

te: 449,75 km
2
 (1. ábra). 

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

téglalap alakú környezetet (5 km-es környezet, 1. táblázat, 6. ábra). A vizsgálatot, adatgyűjtést 

részben kiterjesztettük erre a térrészre is.  

1. táblázat: A koncesszióra javasolt terület sarokpontjai 

Id 

Koncesszióra javasolt terület 

Id 

5 km-es környezet 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

1 626885 189690 1 621352 227047 

2 626352 204530 2 666895 227047 

3 640637 213487 3 666895 184690 

4 653392 221593 4 621352 184690 

5 661895 222047 1=5 621352 227047 

6 656000 216378 

 

7 652315 212070 

8 648233 205550 

9 643527 196330 

10=1 626885 189690 

 

A területet vertikálisan a felszíntől 2500 m és –6000 mBf közti térrészben határolhatjuk 

le. 

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

koncesszióra javasolt terület. 

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

Település Megye Település Megye Település Megye 

Adony Fejér Ercsi Fejér Szabadegyháza Fejér 

Alsónémedi Pest Gyál Pest Szigetbecse Pest 

Áporka Pest Iváncsa Fejér Szigetcsép Pest 

Beloiannisz Fejér Kiskunlacháza Pest Szigethalom Pest 

Besnyő Fejér Lórév Pest Szigetszentmárton Pest 

Bugyi Pest Majosháza Pest Szigetszentmiklós Pest 

Délegyháza Pest Makád Pest Szigetújfalu Pest 

Dömsöd Pest Perkáta Fejér Taksony Pest 

Dunaharaszti Pest Pusztaszabolcs Fejér Tököl Pest 

Dunavarsány Pest Ráckeve Pest   
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1. ábra: A koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

 

A terület (1) sarokpontja Perkátától Ny-ra 1,5 km-re található. Innen ÉÉNy felé 18,4 km-

re, a Velencei-tótól DK-i irányban kb. 5 km-re van a (2), majd innen ÉK felé 16,9 km-re, Er-

csi és Szigetcsép között a Duna medrében a (3) sarokpont. Tovább ÉK felé 15,1 km-re, Tak-

sony DK-i határában a (4), majd K-i irányban 8,5 km-re, Dunaharaszti DNy-i határában az 

(5). DNy felé 8,2 km-re, a Duna–Tisza-csatornát 1 km-rel elhagyva a (6) pont, tovább DNy-

nak 5,7 km-re, a délegyházi tavak és a község közé eső területen a (7), majd 7,7 km-re, Kis-

kunlacháza ÉK-i határában a (8), majd tovább DNy felé 10,3 km múlva, a Soroksári 

Dunaágon át a Csepel-szigeten a (9) sarokpont. Innen NyDNy-ra 17,9 km-re a határ beköt az 

(1) pontba (1. ábra, 2. függelék). 

A terület kiterjedése 449,75 km
2
, legnagyobb tengerszint feletti magassága DNy-i határá-

hoz közel, Perkátától ÉK-re 1 km-re 147 mBf. A terület legmélyebb pontja Lórév térségében, 

98 mBf. 

A vizsgált terület MAROSI, SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) alapján az Alföld nagytáj-

hoz tartozik. Részben a Dunamenti síkság középtáj Pesti síkság kistájcsoport Pesti hordalék-

kúp-síkság kistájának (a vizsgált terület 4%-a), a Csepel–Mohácsi síkság kistájcsoport Cse-

peli-sík kistájának (66,4%), a Mezőföld középtáj Észak-Mezőföld kistájcsoport Érd–Ercsi 

hátság (2%) és Váli-víz síkja kistájának (11,3%), valamint a Duna–Sárvíz köze kistájcsoport 

Közép-Mezőföld kistájának (16,3%) területére esik (2. függelék). 

A terület Ny-i részét a Duna jobb partján az Érd–Ercsi-hátság legdélebbi része, a Váli-víz 

síkjának D-i elvégződése, a Szent László vize és a Váli-víz egymásba torkolló völgye és a 

közbezárt völgyközi hát orrésze, illetve a Mezőföld ÉK-i szöglete alkotja. A Mezőföld lösszel 

fedett hordalékkúpsíkság. A vizsgált területre eső részén a relatív relief 10 m/km
2
. Löszfor-

mák (löszdolinák, löszkutak, mélyutak) és eróziós–deráziós formák jellemzik. A Váli-víz sík-

jának DK felé lejtő, a Dunához markáns tereplépcsővel kapcsolódó felszínébe ÉNy–DK ten-
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gelyirányú, teraszos, szerkezetileg preformált völgyek vágódtak (Szent László vize és Váli-

víz). A völgyközi hátak által enyhén tagolt felszínt löszformák jellemzik. Az Érd–Ercsi hátság 

ide tartozó része hullámos síkság. Felszínén szerkezetileg preformált eróziós–deráziós formá-

kat találunk. A Duna völgye, a két ága által közrefogott Csepel-sziget és a balparti rész a Cse-

peli-síkhoz tartozik, a vizsgált térrész ÉK-i sarka kissé benyúlik a Pesti hordalékkúp síkság 

területére. Az átlagosan 100 mBf tengerszint feletti magasságú, zömmel ártéri szintű horda-

lékkúp síkságon a relatív relief átlagosan 4 m/km
2
, dél felé csökken, ÉK-en eléri a 9 m/km

2
-t. 

A teraszokkal tagolt hordalékkúp felszín dél felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsony ártér 4–

6 m, a magas ártér 6–10 m, a roncsokban megtalálható II/a terasz 12–16 m-re helyezkedik el a 

Duna „0” szintje fölött. A Ny-i rész folyóvízi eróziós és akkumulációs térszín, itt elhagyott 

meanderek, parti dűnék foltszerű halmazai, valamint az alacsony ártéren elgátolt, rossz lefo-

lyású mélyedések fordulnak elő. Az ÉK-i részen eróziós–deflációs formakincsű futóhomok-

felszíneket ismerünk. 

Az éghajlat mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 1910–2000 óra, D felé nö-

vekszik, nyáron 770–800, télen 175–190 óra. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,5°C. A napi 

középhőmérséklet április 4–9-től 192–197 napon át (október 18–22-ig) 10°C fölött marad. Az 

utolsó tavaszi fagyok április 1–5-e körül, míg az első őszi fagyok október 28–30-a táján vár-

hatók (a fagymentes időszak a Duna közelében átlagosan 205, ÉK felé távolodva 207–

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

16,0 – –17°C. 

A csapadék évi összege 530–580 mm. Évente átlag 30–34 hótakarós nap valószínű, a hó-

takaró maximális vastagsága átlagosan 20–22 cm. Az ariditási index
1
: 1,28–1,30, kelet felé 

nő. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i. A szél átlagos sebessége 2,5–3 m/s. A Mezőföldön 

gyakori jelenség kora tavasszal, amikor a növénytakaró még nem zárt, hogy a szél a löszt fel-

kavarja, porvihar keletkezik. Az éghajlati adottságok a nem túl hőigényes, szárazságtűrő nö-

vényi kultúrák, illetve a zöldségtermesztés számára felelnek meg. 

A Ny-i részen a népsűrűség 2001-es adatok alapján (DÖVÉNYI 2010) 90–103 fő/km
2
, ami 

az országos átlag körüli érték, de a települések közötti eltérések nagyok. A korszerkezet ked-

vező, a gyermekkorúak száma meghaladja a 65 év felettiek számát, az elöregedési index
2
 ér-

téke mindenütt <100, nincsenek ténylegesen elöregedett települések, de elnéptelenedőket is-

merünk. A Csepel-sziget és a bal part fővároshoz közelebbi részein annak vonzása miatt a 

népsűrűség átlaga közel 300 fő/km
2
, amely az országos átlagot jóval meghaladja. 

Az iskolázottság szintje a Ny-i részen alacsony, a népesség 20%-a egyáltalán nem járt is-

kolába, 30%-a elvégezte ugyan az általános iskolát, de nem tanult tovább, diplomás 6,5% (ez 

alig a fele az országos átlagnak). A magasabb végzettségűek a városokban élnek. A szigeten 

és a bal parton a lakók közel 30%-a érettségizett, 16%-a a diplomás, de magas az egyetlen 

osztályt sem végzettek száma is. A fővárostól való távolság arányában szembetűnő különbsé-

gek vannak. 

A munkaerő piaci mutatók a nyugati részen átlagos gazdasági aktivitást (37,8–39%) je-

leznek. A tercier szektor részaránya 47–55%, az ipar 33–46%, az agrárfoglalkoztatás 7–12%. 

2007-ben (DÖVÉNYI 2010) a munkanélküliek aránya 3–5,5%. Jelentősebb területi különbsé-

gek csak a nagyobb városok környezetében, lokálisan alakultak ki. A Duna bal partján és a 

szigeten 2,5–3,3% a munkanélküliség. 

Az etnikai összetételben a magyar nemzetiségűek részaránya 93,4–94%. A lakosság 1–

2%-a általában roma, de ez lokálisan jelentősen változhat. A Csepeli-síkon néhány százalék-

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

mért elpárolgott vízmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért csapadékmennyiséggel. 
2 Elöregedési index: a ≥65 éves életkorú népességnek a gyermekkorú, ≤14 éves népességhez viszonyított arányát kifejező 

szám, mely a népesség korösszetétele változásának, így az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora. 
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nyi német népességet ismerünk. Beloiannisz térségében az 1950-es években, a görög polgár-

háború idején hazánkba menekült mintegy 400 görög család leszármazottai élnek. 

1.1.2. A koncesszióra javasolt terület természetvédelem alatt álló területeinek 

elhelyezkedése 

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

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

adunk ezekről (2. ábra, 1. melléklet). 

 

2. ábra: A természetvédelmi oltalom alá vont területek 

(VKGA 2009, TIR, VM) 
 

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

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

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

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

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

házás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésé-

nek alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatáso-

kat. Az adott beruházás vagy bányászati tevékenység bármilyen kedvezőtlen hatás megállapí-

tása esetén bizonyos közérdekhez fűződő tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt 

kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatás-

sal járjon. 

Az egyes természetvédelmi kategóriákhoz tartozó korlátozásokat a 3.1.4.9. fejezet ismer-

teti. 

A terület 20,3%-a áll valamilyen szintű természetvédelem alatt (2. ábra). 
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A koncesszióra javasolt területen nemzeti park vagy tájvédelmi körzet nem található, csak 

egy nagyon kis kiterjedésű természetvédelmi terület (0,02%) van. A Natura 2000-es területek 

mind a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) kategóriába 

tartoznak (7,4%), míg különleges madárvédelmi terület (SPA) nem található. A Nemzeti Öko-

lógiai Hálózat elemei a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) adatai szerint elsősor-

ban az ökológiai folyosó kategóriába tartoznak, főleg a Duna mentén (összesen 20,2%-ot fed 

le ez a védelmi kategória a területből). Az egyes védett kategóriák egymással átfedésben van-

nak (2. ábra, 1. melléklet). 

1.1.2.1. Nemzeti Park 

Nem található a koncesszióra javasolt területen. 

1.1.2.2. Tájvédelmi Körzet 

Nem található a koncesszióra javasolt területen. 

1.1.2.3. Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület 

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

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

tatemplom vagy más néven Templomhát dűlő. Ezen a „dombháton” terült el a középkorban 

Pereg (Berek) község, amelynek lakói a Duna közelségéből adódó rendszeres árvízveszély és 

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

folyt a területen és elő is került a középkori templom falmaradványa, illetve a Templomháton 

temetkezési helyeket is feltártak. A területen az 1978–79-es években erdőtelepítési munka 

folyt, melynek során nagyrészt nemesnyárasok létesültek, de igen sok fafaj került beültetésre 

szétszórtan, vagy csoportosan (hársak, kőrisek, platánok stb.). A természetes újulatokkal ha-

marosan újabb fajok jelentek meg a területen. Külön kiemelhető az Alföldön szokatlan, a me-

diterrán hatást jelző szelídgesztenyék telepítése és a vörösfenyő gyűjtemény kialakítása. Ez 

utóbbiak meglepő növekedést értek el és ezzel a terület fontossá vált az összehasonlító vizsgá-

latok számára. 

Érintett települések: Kiskunlacháza, Ráckeve. 

1.1.2.4. Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökoló-

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

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

mészetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méternél 

magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló terü-

letein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 

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

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

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

tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a termé-

szetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

A magterület kategóriába tartozik Majosházától nyugatra és délre a Ráckeve–Soroksári 

Dunaág mentén lévő terület, Beloiannisztól észak–északkeletre két hosszúkás sáv, valamint 

Adonytól nyugatra egy nagyobb folt, melyhez észak-nyugat és dél felé, több keskeny egykori, 

vagy meglévő vízfolyás (Cikolai-víz) medre csatlakozik, szintén magterületként. 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

8 

Ökológiai folyosó található a Duna főága és a Ráckevei ág mentén széles sávban (Sziget-

halomtól délre kiszélesedik), illetve a kisebb vízfolyások mentén is (Váli-víz, Adony-északi-

övcsatorna (Cikolai-víz) és Szent László-patak). Beloiannisztól északra és keletre a patakok 

környezetén kívül is jelentős a kiterjedése és Ráckevéről nyugatra is említésre méltó egy kö-

zepes folt. 

Pufferterület kevés található a területen, jelentős kiterjedésben csak Szigetújfalutól észak-

ra fordul elő. 

1.1.2.5. Natura 2000 területek 

Különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SAC) (korábban Közösségi 

jelentőségű élőhely (SCI)) 

 négy található a területen: Adony–perkátai löszvölgyek (HUDI20002), a Besnyői 

löszvölgy (HUDI20007), a Duna és ártere (HUDI20034) és a Ráckevei Duna-ág 

(HUDI20042). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) 

 különleges madárvédelmi terület nem található a vizsgált területen. 

 

A koncesszióra javasolt területen nem található Ramsari terület. 

1.1.2.6. „Ex lege” védett természeti terület 

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

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

védett természeti értékek. A koncesszióra javasolt területen „ex lege” védett láp található. 

1.1.2.7. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

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

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

kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 

(TE) is. 

A koncesszióra javasolt területet érintő helyi védelem alá eső területeket a 3. táblázat lis-

tázza. 

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

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 
kategória 

Kiterjedése 
(ha) 

Ebből 

foko-
zottan 

védett (ha) 

Hatályba 

lépés 

éve 

Líviai (Cikolai)-halastavak 6/16/TT/77 Fejér Adony TT 160,1 0 1977 

Turjánvidék 12/88/TT/90 Pest Alsónémedi, Dunaharaszti TT 160,9 0 2012 

Vadkörtefa 12/102/TE/90 Pest Délegyháza TE 0 0 1999 

Domariba-sziget 12/121/TT/98 Pest Dunavarsány TT 169,3 0 1998 

Dunavarsányi erdő 12/386/TT/11 Pest Dunavarsány TT 0,2 0 2011 

Dunavarsányi-feketefenyők 12/148/TE/98 Pest Dunavarsány TE 0 0 1998 

Dunavarsányi vizes élőhely 12/149/TT/98 Pest Dunavarsány TT 24,3 0 1998 

Szlatina és környéke 12/108/TT/95 Pest Lórév TT 191,0 0 1995 

Majosházai eperfa és Tanúfa 12/200/TE/04 Pest Majosháza TE 0 0 2004 

Majosházai Hősök parkja 12/201/TT/04 Pest Majosháza TT 0 0 2004 

Római katolikus temető 12/315/TT/09 Pest Ráckeve TT 2,2 0 2009 

Senki-sziget 12/314/TT/07 Pest Ráckeve TT 0,7 0 2007 

Ártéri erdő 12/29/TT/77 Pest Szigetújfalu TT 88,5 0 1977 

Taksonyi-erdők 12/333/TT/08 Pest Taksony TT 786,0 0 2008 

*Védelmi kategória: TT – természetvédelmi területek, TE – természeti emlékek 
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1.1.2.8. Természetes növényzet 

A koncesszióra javasolt terület természetes növényzetét DÖVÉNYI (2010) alapján ismertet-

jük. 

Pesti-hordalékkúpsíkság (ÉK): Jelentős hányadát települések és mezőgazdasági területek 

foglalják el. A kistáj meghatározó – a Duna–Tisza közi hátságéval egyező – potenciális vege-

tációjának, a nyílt homokpusztagyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki tölgyeseknek és 

nyáras-borókásoknak csak kicsiny, töredékes állományai maradtak fönn. A keményfaligetek 

eltűntek, és a mélyebb térszínek növényzetének is csak hírmondói maradtak. 

Csepeli-sík (a terület legnagyobb része ide tartozik, középső és K-i rész): Jelentősen átala-

kított mezőgazdasági táj, 20%-nyi természetes és féltermészetes növényzettel. A flóra a válto-

zatos élőhelyek következtében gazdag. Növényzetében jellemzők: puhafa- és keményfalige-

tek, valamint utóbbiak fehérnyáras származékai, kőrises égerláp, csátés és kékperjés láprétek, 

szikes rétek, ürmös szikespuszták, vaksziknövényzet és homokpusztagyepek. 

Érd–Ercsi-hátság (az É-i rész közepén kis terület): A kistáj a hátságokon potenciálisan er-

dőssztyepp-terület, a vízfolyások mentén vizes élőhelyek mozaikja. Az ősi növénytakaró több 

mint 90%-a megsemmisült. A jelenlegi növényzet zömében mezőgazdasági kultúrtájba ágya-

zott, kisebb foltokba visszaszorult lösz-, illetve vízfolyásokat szegélyező vízparti vegetáció. 

Az Észak-Mezőföld legfajgazdagabb és legjobb regenerációképességű területe. 

Váli-víz síkja (ÉNy): Jelenleg a nagy táblás szántókkal körülvett, mezsgyékre, vasúti töl-

tések oldalára, meredek lejtőkre visszaszorult lösznövényzet, valamint a szabályozott patak-

medreket követő vízparti növényzet a meghatározó. Az északias lejtők gyakran birkalegelők, 

a völgyaljak kaszálók, marhalegelők. A gyepek nagy része jellegtelen szárazgyep, részben 

cserjésedő löszpusztagyep, illetve löszlegelő. Jellemzők a tájidegen fafajokból álló ültetvé-

nyek, a galagonyás-kökényes cserjések, néhol a telepített tölgyesek. 

Közép-Mezőföld (Ny és DNy): A löszplató nagy részét eredetileg erdő borította. Az év-

századok óta művelt tájban ma legjellemzőbbek a nagy táblás szántók. A természetközeli ve-

getáció maradványai a hullámos felszínbe bevágódó kisebb löszvölgyekben, a többszörösen 

elágazó völgyrendszerekben, a homokos talpú laposokban maradtak fenn, valamint gyakran a 

szántók közti mezsgyék is őrzik az egykori flórát. A száraz és a félszáraz löszsztyepprétek 

országos viszonylatban is kiemelkedően fajgazdagok. 

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

Az alábbiakban a koncesszióra javasolt terület ismert tájhasznosításának táblázatos össze-

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

felszínborítás, CORINE 2009, 4. táblázat). A 3. ábra és a 2. melléklet a területhasznosítás elosz-

lását mutatja be. 

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

2009) 

Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

1.1.2 Lakott területek – nem összefüggő település szerkezet 35,7 7,9 

1.2.1 Ipari, kereskedelmi területek 2,8 0,6 

1.2.2 Út- és vasúthálózat, és csatlakozó területek 0,4 0,1 

1.3.1 Nyersanyag kitermelés – bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek 1,3 0,3 

1.3.2 Lerakóhelyek (meddőhányók) 0,4 0,1 

1.3.3 Építési munkahelyek 4,1 0,9 

1.4.2 Sport- és szabadidő-létesítmények 4,3 0,9 

2.1.1 Nem öntözött szántóföldek 286,4 63,8 

2.2.1 Állandó növényi kultúrák – szőlők 4,6 1,0 

2.2.2 Gyümölcsösök 10,9 2,4 

2.3.1 Rét/legelő 16,4 3,6 

2.4.2 Mezőgazdasági területek – komplex művelési szerkezet 7,7 1,7 
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Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

2.4.3 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 4,1 0,9 

3.1.1 Lomblevelű erdők 32,2 7,3 

3.2.4 Átmeneti erdős–cserjés területek 7,6 1,7 

4.1.1 Szárazföldi vizenyős területek – szárazföldi mocsarak 0,8 0,2 

5.1.1 Kontinentális vizek – folyóvizek 19,1 4,2 

5.1.2 Kontinentális vizek – állóvizek 10,9 2,4 

 ÖSSZESEN 449,7 100,0 

 

 

3. ábra: Felszínborítás, tájhasznosítás 

(CORINE 2009) 

1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság 

(geológiai, geofizikai) (MFGI) 

1.3.1. Talajtani jellemzők 

A koncesszióra javasolt terület talajtani szempontból kétarcú; a Soroksári Dunaágtól Ny-

ra elterülő részt (beleértve a Csepel-szigetet is) öntéstalajok és csernozjom féleségek borítják, 

a keleti részen több, az Alföldön jellemző talajtípus is megjelenik. A térség talajtípusainak 

felszíni eloszlását a 4. ábra mutatja be. 

A Duna jobb partja mentén és a Csepel-szigeten, valamint a Váli-víz és a Szent László vi-

ze völgyében legnagyobb elterjedésben a vízhatású réti öntéstalajok (32,6%) vannak, melyek 

vályog, homokos vályog mechanikai összetételűek, és zömmel rét, 40%-ban szántó, 20%-ban 

ligeterdő formájában hasznosítják őket. A Mezőföldön lösz talajképző üledéken közvetett 

vízhatás alatti alföldi mészlepedékes csernozjom (15,6%) fejlődött ki, mely igen kedvező 

termékenységű, szántónak, illetve erdőterületeknek alkalmas. Ahol homokosabb az üledék, és 

így kedvezőtlenebb a termékenység és a vízgazdálkodás, ott gyepterületekként hasznosul. Az 
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É-on hozzá csatlakozó Váli-víz síkján (a völgyközi hátakon) ugyancsak löszön képződött, 

vályog mechanikai összetételű mészlepedékes csernozjomok (11%) találhatók, melyek kife-

jezetten kedvező vízgazdálkodású, igen jó termékenységű, nagyrészt szántóként, kisebb rész-

ben erdőnek, szőlőnek, gyümölcsösnek alkalmas talajok. 

 

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

(VKGA 2009) 
 

A löszös talajképző üledéken képződött szikes talajok közül egyetlen foltban réti 

szolonyec ismert (1,2%), melynek természetes termékenysége gyenge. Területén szikes rétek 

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

Duna-ágtól K-re a Pesti hordalékkúp-síkságon a talajvíz hatását őrző réti csernozjom 

(15,5%) a löszön kialakult legértékesebb talajféleség, igen kedvező termékenységű, nagyrészt 

szántó-, kisebbrészt erdő- és gyümölcsösként hasznosul. A szikes talajvizű területeken mély-

ben sós réti csernozjomok (1,7%) ismertek, melyek szikessége a mélyebb talajrétegekre ter-

jed ki, ezért kiváló termékenységű, stabil hozamú szántók. 

A réti talajféleségek (1,4%) termékenysége a szervesanyag-tartalom és a szemcseösszeté-

tel függvénye; löszön, iszapos homokon kialakult változatuk közepes termékenységű, a ho-

mokosabb gyengébb. Szántók, rét–legelők, gyepterületek és erdők–ligeterdők. A buckás ho-

mokterületeken kialakult futóhomok (0,7%) talajok főleg erdőkkel borítottak, de ha 

karbonáttartalmúak, akkor szőlőművelésre is alkalmasak. 

A Pesti hordalékkúp-síkság humuszos homokos talajféleségei (1,8%) a folyók homok-

hordalékán, alacsonyabb térszíneken alakultak ki, gyenge termékenységűek, bizonytalan ter-

méshozamúak. Öntözéssel és tápanyag-utánpótlással szántók és szőlőültetvények alakíthatók 

ki rajtuk, illetve erdőterületnek megfelelők. Dunavarsánynál egy foltban (0,1%) barnaföld 

(Ramann-féle barna erdőtalaj) található, mely homokos talajképző üledékeken alakult ki, 

gyenge termékenységű. A homokon kialakult csernozjom jellegű homoktalajok (8%) zöm-

mel homokos vályog mechanikai összetételűek, a barnaföldnél magasabb szervesanyag-
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tartalmúak és kedvezőbb a termékenységük. Szántók-, erdők- és szőlőkként hasznosulnak. Az 

előfordulási területük vizenyős részein kialakult lápos réti talajféleségek (3,1%) homokos 

vályog mechanikai összetételűek, közepesnél gyengébb termékenységűek. Általában szántók 

vagy rétek. A lápréteken több helyen tőzegkitermelés folyt, ma védett területek. A sok helyen 

már felszíntől karbonátos, agyagos vályog mechanikai összetételű fiatal, nyers öntések 

(7,3%) az aktív folyó- és patakmedreket szegélyezik, zömmel ligeterdők és rétek. 

1.3.2. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.3.2.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén-kutatás (MBFH JELENTÉSTÁR). A terület szem-

pontjából legjelentősebb, már visszaadott, illetve még hatályos területek fontosabb adatait a 

5. táblázat adja meg, az általuk lefedett területet pedig az 5. ábra jeleníti meg térképen 

(MBFH BÁNYÁSZAT). 
 

5. táblázat: A fontosabb korábbi, illetve jelenlegi szénhidrogén-kutatási területek a koncesszióra javasolt 

területre és 5 km-es környezetére 

Név, érvényesség Engedélyes 
Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az 

MÁFGBA-ban 

Megjegyzés 

124. Ercsi – szénhidrogén 
2002.02.26. – 2012.12.13. 

MOL Nyrt.. T.22984 
a koncesszióra javasolt terület középső és 

D-i része 

138. Monor – szénhidrogén 

2004.03.22 – 2012.07.22 
MOL Nyrt. T.22781 

a koncesszióra javasolt terület középső és 

ÉK-i része 

Gödöllő 103. – szénhidrogén 

1999.07.19 – 2004.12.31 

MOL Rt. Hazai 
Kutatás-Termelés 

Divízió 

T.21172 a koncesszióra javasolt terület ÉK-i része 

Csepel-Dél (63) – szénhidrogén 
1974.05.16 – 1998.05.25 

1998.05.25 – 2002.12.31 

MOL Rt. KTÁ 
Hazai Kutatás 

Üzletág 

T.20620 a koncesszióra javasolt terület DK-i része 

Csepel – szénhidrogén 

1998.05.04 – 2003.05.05 

MOL Rt. KTÁ 

Hazai Kutatás 
Üzletág 

T.20619 
a koncesszióra javasolt terület középső 

része 

Észak-mo.-i Paleogén-medence 

DNy-i része – szénhidrogén 
1993.04.23 – 1999.07.19 

MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Rt. 
T.20132 a koncesszióra javasolt terület ÉK-i része 

Martonvásár 86. – szénhidrogén 
1998.02.12 – 2002.12.31 

MOL Rt. KTÁ 

Hazai Kutatás 

Üzletág 

T.20504 a koncesszióra javasolt terület Ny-i része 

Ladánybene 153. – szénhidrogén 

2008.05.14 – 2015.03.13 

MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Nyrt. 
T.22361 az 5 km környezet DK-i része 

Kiskunság-Tápió – szénhidrogén 

2003.01.07 – 2008.01.07 

GEOTOP-

INTERNATIONAL 
Ingatlanközvetítő, 

Ingatlanfejlesztő és 
Ingatlanhasznosító 

Kft. 

T.22224 

(zárójelentés nem érhető el) 
az 5 km környezet DK-i része 

Kecskemét 81. – szénhidrogén 

1996.04.15 – 2000.12.31 

MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Rt. 
T.20115 az 5 km környezet DK-i sarka 

 

A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek adatait a 35. táblázat adja meg (MBFH 

BÁNYÁSZAT, 2013. szeptember havi állapot, 4. melléklet). 
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1.3.2.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a geotermikus koncesszióra javasolt területhez potenciálisan rendelkezésre 

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

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

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

sok, szakirodalom fejezet tartalmazza. 

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

 

5. ábra: Korábbi és jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek 

(MBFH BÁNYÁSZAT) 

 

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

környezetére 
MBFH 

adattári 
szám 

Szerzők 

Évszám 
Jelentés címe Engedélyes 

A koncesszióra javasolt területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.22984 

Boncz L, Balázs E-né, Eszes I-né, Lux M., 

Krusoczki T. Gy., Pusztai J., Szászfai J., 
Tomcsányi T., gyergyói L., Mészáros V. Cs., 

Zsuppán Gy., Milánkovich A., Kormos L., Sza-

lainé Bánlaki E., Vida E., Szakál T., Kiss K. 2013 

Zárójelentés a 124. Ercsi területen végzett szénhidro-

gén-kutatási tevékenységről. 2013. június 
MOL Nyrt 

T.22781  

I–VII. 

Balázs Ernőné, Boncz László, Lux Marcell, 

Klemenik Ráhel; Boglárka, Krusoczki Tamás 

György, Pusztai Judit, Szászfai; Judit, Tomcsányi 
Tibor, Milánkovich András et al. 2013 

Zárójelentés a 138. Monor területen végzett szénhidro-

gén-kutatási tevékenységről. (Csévharaszt-2, Gomba-3, -

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

Tóalmás-D-5 fúrások; Dunavarsány 2D (KI-81-86); 

Hatvan-É 2D (JE-186-192); Monor 3D; Jászberény – 
magnetotellurikus mérések; +Határozat; +1 CD) 

MOL Nyrt. 
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MBFH 

adattári 
szám 

Szerzők 

Évszám 
Jelentés címe Engedélyes 

T.21172 

I-II. 

Boncz László, Balázs Ernőné, Bartha Attila, Kósa 
László, Milánkovich András, Nagy Györgyné, 

Séllei Csaba et al. 2004  

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

módosítása. 

MOL Nyrt 

T.20132  
I-II. 

Kiss Károly, Bujdosó Imre, Milánkovich András, 

Pápa Antal,; Soós Sándor, Szentgyörgyi Károlyné, 
Tóth Zita, Tóthné; Medvei Zsuzsa, Vargáné Tóth 

Ilona, Tirpák István et al. 1999 

Zárójelentés a 27. Paleogén medence DNy-i része 

területen végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről 
(Tura 8., Dány 1., 2., Monor-É 1., Mogyoród 1. sz. 

fúrások) 

MOL Nyrt 

T.20620 

Sőreg Viktor, Balázs Ernőné, Eszes Illésné, 

Gelencsér; Ilona, Mitnyik Zoltán, Pusztai Judit, 
Tóthné Medvei; Zsuzsa, Vargáné Fekete Erzsébet 

2002 

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

Csepel-Dél kutatási területen végzett 
szénhidrogénkutatási tevékenységről  +Határozat 

MOL Nyrt 

T.20619 
Sőreg Viktor, Balázs Ernőné, Boncz László, Kósa 
László,; Pusztai Judit, Séllei Csaba, Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Eszes; Illésné 2001 

Zárójelentés a 95. Csepel kutatási területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről  +Határozat. 
MOL Nyrt 

T.20504 
Boncz László, Mitnyik Zoltán, Balázs Ernőné, Tóth 
Lajosné,; Tóthné Medvei Zsuzsa, Bartha Attila, 

Nunkovics Lászlóné; 2001 

Zárójelentés a 86. Martonvásár kutatási területen 
végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről (Baracska, 

Bar.1.sz. fúrás) 

MOL Nyrt 

 2013 
Szeizmikus feldolgozási jelentés Ráckeve-Ny-1 VSP. 

(geofizika) 
MOL Nyrt 

T.21405 
Véges István, Kőrös Miklós, Karmacsi Bertalan, 

Németh; László; 2004 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Ráckeve-1 VSP. (geofi-

zika)  
MOL Nyrt 

T.20871 
Véges István, Kőrös Miklós, Németh László, 

Karmacsi; Bertalan 2002 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Ercsi-Ráckeve 3D. (+ 1 

Exabyte kazetta, geofizika) 
MOL Nyrt 

T.20870 Bonyár Attila 2002 

Kutatási zárójelentés Ercsi-Ráckeve 3D területen végzett 

szeizmikus mérésekről 2002. március 16-május 11. 

közötti időszakban. 

MOL Nyrt 

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

T.22361 
Holoda Attila, Sőreg Viktor, Hatalyák Péter, 
Palásthy; György, Paczuk László, Gozdán Tibor, 

Jósvai József;2008 

Kutatási Műszaki Üzemi Terv a 153. Ladánybene kutatá-

si területre a Műszaki Üzemi Terv jogerőre emelkedésé-

től számított 4 éves időtartamra. (+Határozat. Páhi 2D 
mérés, Páhi-2 kutató fúrás)  

MOL Nyrt. 

T.22224 2002 

"Kiskunság" nyílt terület kutatási engedély kérelem. 

(Kutatási területek: Tápió és Kiskunság; földgáz, szén-

hidrogén)  

Geotop 

International 

Kft. 

T.20115 
Gyarmati János, Török Vilmosné, Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Tóth Zita, Varga Ede, Sőreg Viktor  2000 

Kecskemét 81. sz. terület szénhidrogén-kutatási záróje-

lentése. 
MOL Rt. 

 

Az MBFH adattárban a területről rendelkezésre álló dokumentumokat, jelentéseket 

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

geotermika (11. függelék), szénhidrogén-kutatás, mélykutatás (12. függelék), illetve az érzé-

kenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó anyagokat (13. függelék) külön tábláza-

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

lentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

1.3.2.3. Fúrások 

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

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

KÚTKATASZTER, HÉVÍZKÚTKATASZTER). 

A koncesszióra javasolt területen 2 db 1000 méternél mélyebb fúrás található csak (Rác-

keve K–59, Ráckeve–1, MFGI EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS 6. ábra, 3. melléklet, 7. táblázat). 

A terület déli, mély részén a közelmúltban mélyült további 1 db nagyobb mélységű szénhid-

rogén-kutató fúrás (9. táblázat, 4. melléklet). A termálvíz-kutatási céllal mélyült fúrásokat a 

26. táblázat adja meg. Ezen felül az 5 km-es környezetben Százhalombattán mélyült 2008-ban 

egy 1500 m mély vízkutatófúrás, melyet később kb. 1700 m-ig, az aljzat eléréséig továbbmé-

lyítettek (LORBERER, LORBERER 2010, Százhalombatta K–125 Dunafüred Városi Sportcent-

rum, a kútkönyv nem érhető el sem a MÁFGBA-ban, sem az MFGI Vízföldtani Adattárában). 
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7. táblázat: A koncesszióra javasolt terület 1000 méteres mélységet elérő fúrásai (MFGI, MBFH) 

Frs_id+ Település Jel 
EOV Y 

(m) 

EOV X  

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Év 

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

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

– Ráckeve Ráckeve–Ny–1 638992,97 198925,08 98,13 3650* 2013 

+Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI); *MD: a fúrólyuk mentén mért mélység (m), irányított ferde fúrás. 
 

 

6. ábra: A koncesszióra javasolt terület és környezete 1000 méternél mélyebb fúrásai (MFGI) 

 

Az MFGI Egységes fúrási adatbázisában rétegsorral szereplő a területre, illetve az 5 km-es 

környezetbe eső prekainozoos aljzatot elért fúrásokat a 8. táblázat adja meg. 

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

Frs_id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Év 

Prekainozoos* 

(MÁFGBA dokumentáció) 

Terület 

++ 

260045 Ráckeve Ráckeve–1 640150,1 203516,4 102,57 2623,6 2004 
böT2–3 /** –2441 m 

(kútkönyv) 
1 

16395 Bugyi Bu–1 658038,55 203847,76 96,2 279,6 1947 
–135,8 mBf / taP3 

(kútkönyv: 118/5) 
2 

16399 
Apaj 

(Bugyi) 
Bu–5 655480,69 202254,64 98,4 830 1963 

–452 mBf / taP3 

(kútkönyv: 118/9) 
2 

16400 Bugyi Bu–6 661393,97 206061,03 97,06 1199,5 1963 

–322 mBf / nP3 

(kútkönyv: 118/10 

vízföldtani napló) 

2 

251765 Baracska Bar–1 629589,08 215187,58 136,48 1700 2001 
–1355 mBf / dP2 

(kútkönyv) 
2 

147590 Tököl Tö–1 642202,76 217099,06 100,54 1503,5 1969 
–1381,5 mBf / böT2–3 

(kútkönyv: 1720/1) 
2 

85593 
Kápolnás-

nyék 
K–1 621429,06 207548,03 130,68 480,3 1968 

–342 mBf / T1-2_d 

(vízföldtani napló) 
2 

264721 Velence K–43 623655,70 207005,15 132,91 1032,5 2002 
-435 mBf / T2 *** 

(vízföldtani napló) 
2 
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Frs_id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Év 

Prekainozoos* 

(MÁFGBA dokumentáció) 

Terület 

++ 

– Velence K–45 622186,16 208931,30 127,78 656 2005 
–305,7 / T *** 

(vízföldtani napló) 
2 

+Frs_id: egyedi fúrásazonosító (MFGI), *Első prekainozoos réteg képződménye és felszíne (mBf), T?: triász?, böT2–3: Budaörsi Do-

lomit F., T1-2_d: alsó–középső-triász dolomit, taP3: Tabi Dolomit F., nP3: Nagyvisnyói Mészkő Formáció, dP2: Dinnyési Dolomit F. 
**HAAS et al. (2010) szerinti besorolás szerint Táskai, Somi vagy Igali Formációba sorolandó. 

***MBFH Fúrásnyilvántartásból, illetve Hévízkútkataszterből származó adat. 

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

Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA szerint 2 fúrás esik a terület-

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

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

9. táblázat: Az MBFH SZÉNHIDROGÉN–KUTATÓ FÚRÁS–NYILVÁNTARTÁSa szerint a területre eső fúrások 

Település 
MBFH 

azonosító 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 

Mélység 

MD** 

(m) 

Év 
MBFH 

dokumentáció+ 

Ráckeve Ráckeve–1 640150,1 203516,4 96,7 2623,6** 2004 

a fúrás kútkönyve a MÁFGBA-ban elérhető; 

T.22984 (124. Ercsi zárójelentés) 

VSP mérés dokumentációja: T.21405 

Ráckeve Ráckeve–Ny–1 638992,97 198925,08 98,13 3650** 2013 

a fúrás kútkönyve és  
a VSP mérés dokumentációja a MÁFGBA-ban 

elérhető; 

T.22984 (124. Ercsi zárójelentés) 

+MBFH dokumentáció: az MBFH adattárban (MÁFGBA) található dokumentáció jele. 
**MD: a fúrólyuk mentén mért mélység (m), irányított ferde fúrás. 

 

Az MBFH adattárában (MÁFGBA) egyetlen a területre eső fúrás kútkönyve sem érhető el 

digitális formában. 

1.3.2.4. Geofizikai mérések 

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

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

geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 

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

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

MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07., 2012.) kerültek leválogatásra. 

A geofizikai felmértséget az 5. melléklet mutatja be, számszerűen a 10. táblázat adja meg. 

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

Terület 

2500 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Geoter-

mikus 

adat 

Digitális 

mélyfúrás-

geofizika 

VSP * 

Szeizmo-
karotázs 

* 

2D 

szeizmika 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 
MT 

VESZ 

ABmax 

>4000 m dZ dT légi dT 

Ráckeve (db) 
(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 
(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 

449,75 

km2 
2 12 2 

2 

0 
59 169,87 1159 286 212 0 22 4 0 

*MBFH adatok alapján 

Terület 

2500 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Geoter-

mikus 

adat 

Digitális 
mélyfú-

rás-

geofizi-
ka 

VSP* 

Szeizmo-

karotázs* 

2D 

szeiz-

mika* 

3D 

szeiz-

mika* 

Gravitá-
ció 

Mágneses 
Tellu-

rika 

(TE) 

MT 

VESZ 

ABmax 
>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Ráckeve (db/km2) 

(területi 

fedett-
ség %) 

(db/km2) 

(területi 

fedett-
ség %) 

(db/km2) 

449,75 

km2 
0,0045 0,0267 0,0045 

0,0045 

0 
0,1312 37,76 2,5767 0,6358 0,4713 0 0,0489 0,0089 0 

*MBFH adatok alapján 

 

A terület 37,8%-át fedi 3D szeizmikus mérés (Ercsi 3D, 11. táblázat). 
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11. táblázat: A koncesszióra javasolt területet érintő 3D szeizmikus mérések 

Területnév Megrendelő Adatgazda Év 
Jelentés 

adattári száma 
Megjegyzés* Terület+ 

Ercsi MOL Nyrt. MOL Nyrt. 2002 
T.20870, T.20871 

(adatgyűjtés, feldolgozás) 

D8-112 8mm 

(feldolgozás) 
1 

Monor MOL Nyrt. MOL Nyrt. 2005 
T.21424, T.21426 

(adatgyűjtés, feldolgozás) 

2 CD, 3 DVD 

(feldolgozás) 
2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben;*Megjegyzés: a jelentéshez tartozó digitális 

adathordozó típusa. 

 

A területen közel egyenletes eloszlásban 59 db különböző időben mért 2D szeizmikus 

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

Az MBFH adattárban (MÁFGBA) jelenleg 3 szelvényhez adatgyűjtéshez (terepi felvételek) 

és 24 szelvényhez feldolgozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás található. A területet érintő 

szelvények közül 28 db megtalálható az MBFH által korábban szolgáltatott szelvények közt 

(SEG–Y formátumú adatok rendelkezésre állnak, a 4. függelék Megjegyzés oszlopában 

„MBFH szolgáltatott” bejegyzés). 

A területen 2 db VSP (és az 5 km-es környezetében további 1 db VSP mérés) ismert, me-

lyek jelentése részben elérhető a MÁFGBA-ban (12. táblázat). 

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

Fúrás Jel Engedélyes 
Mérés-
típus* 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Dátum 
Adattári 

azonosító 
Terület+ 

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

Ráckeve–Ny–1  MOL Rt. VSP 638992,97 198925,08 98,1 2013  1 

Baracska–1 BAR–1 MOL Rt. VSP 629589,1 215187,6 132 2001 T.20680 2 

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

zetben. 
 

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

aljzatot ért fúrásban végeztek. 

Az MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában 2 fúrás mélyfúrás-geofizikai adata digitális 

formában elérhető, illetve az 5 km-es környezetben további 8 db fúrás adata van meg 

(13. táblázat). 

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

környezetében (MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Mélység 
(m) 

Log szám Dátum Terület+ 

Délegyháza B–6 651763,4 211566,48 0 200 6 1981 1 

Dunaharaszti Dunaharaszti 652000 220000 93 701 8 1979 1 

Dömsöd B–35 647355 194431 97,3 326,1 4 1972 2 

Dömsöd B–33 647282 194390 97,1 303 4 1970 2 

Dömsöd K–27 656030 205095 95 173 4 1967 2 

Dömsöd B–36 656099 205020 95 160 5 1974 2 

Dömsöd Dömsöd, Kertészet–1 646931,5 192580,36 97,7 95 8 1996 2 

Érd Érd–17 638745 226323 128,1 800 11 1986 2 

Tököl TO–1 642202,9 217099,1 100,5 1503,5 3 1969 2 

Baracska Bar–1 629589,1 215187,58 135,81 1700 9 2001 2 

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

A koncesszióra javasolt területre mindössze 4 magnetotellurikus (MT) szondázás esik. 

Magyarországi geotermikus célú magnetotellurikus értelmezéssel foglalkozik többek kö-

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

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

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

(2,6 pont/km
2
). Nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) nem esik a területre. 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS, GULYÁS (2006) készí-

tette, tellurikus vezetőképesség-térkép csak a terület DNy-i részét fedi (NEMESI et al. 2000). 
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1.3.3. Tektonikai jellemzés, nagyszerkezet, szerkezetalakulás, szeizmicitás 

A terület és környezete nagyszerkezeti viszonyait alapvetően Magyarország prekainozoos 

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

ciókra támaszkodva ismertetjük. 

1.3.3.1. Tektonikai viszonyok, szerkezetalakulás 

A koncesszióra javasolt terület a prekainozoos medencealjzat felépítése tekintetében 

HAAS et al. (2010) térképe alapján a Közép-dunántúli-egység területére esik, É-i részén köz-

vetlenül a Dunántúli-középhegységi-egységgel határos (7. ábra, 8. ábra, 3. melléklet, HAAS et 

al. 2010). 

 

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

(HAAS et al. 2010 nyomán) 
 

A Közép-dunántúli-egység fúrásokkal feltárt kőzetei dinári, dél-alpi rokonságúak, és a 

koncesszióra javasolt területen nem metamorfok [szemben a Dunántúli-középhegységi-egység 

Keleti-Alpokkal és Ausztroalpi takarós komplexumokkal rokon, esetleg annak részeként ér-

telmezhető (SCHMID et al. 2008), az ausztroalpi takarók és a Veporikum fölött elhelyezkedő, 

takarós helyzetben lévő aljzatával (TARI 1994, TARI, HORVÁTH 2010)]. A Közép-dunántúli-

egység aljzatának sem kőzettana, sem a szerkezete nem ismert. Az egységet CSONTOS, VÖRÖS 

(2004) és PALOTAI, CSONTOS (2010), PALOTAI (2013a,b) alapján egy eredendően feltolódá-

sos, majd eltolódásos duplex mega-nyírási zónaként értelmezhetjük, amelyet a szerzők Kö-

zép-Magyarországi nyírási övnek neveznek. Az övön belül elhelyezkedő szerkezeti duple-

xek egyedi rétegsorai egy-egy fúrásból ismertek csak, így az egységről rendelkezésre álló 

ismeret szegényes. A Ráckeve koncesszióra javasolt terület szerkezeti felépítésére PALOTAI 

(2013a,b), PALOTAI, CSONTOS (2013) szolgáltat 3D és 2D szeizmikus adatok értelmezésén 

alapuló részletes képet. Munkájukban a szerzők ismertetik a területről korábban rendelkezésre 
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álló szerkezeti térképekkel történő összehasonlításokat is (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998, 

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

 

8. ábra: A koncesszióra javasol terület prekainozoos aljzatának földtani térképe az aljzatot ért fontosabb 

fúrásokkal és az aljzat mélységének izovonalaival (mBf) 

(kivágat: Haas et. al. 2010) 
 

A terület szerkezetileg domináns töréses övei a Közép-Magyarországi nyírási övhöz 

(CSONTOS, NAGYMAROSY 1998) tartoznak. A koncesszióra javasolt területen, a fő eltolódá-

sokhoz tartozó másodlagos törések, eltolódások, normálvetők és gyűrt szerkezetek tartoznak, 

amelyek egyaránt deformálták a prekainozoos aljzatot, majd – többször felújulva – a fiatalabb 

képződményeket is. 

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

Magyarországi nyírási öv északi határzónájaként leírt Balaton-vonal. A Tóalmási-vonal 

(Tóalmási-zóna) a korábbi Balaton-vonal felújulásának tekinthető, de azt helyenként hegyes-

szögben átmetszi (pannóniaiban balos eltolódás, pozitív virágszerkezet, PALOTAI 2013a,b, 

PALOTAI, CSONTOS 2013). A vonal/zóna mentén felváltva beszakadó-, kiemelkedő szerkezeti 

formák a nyírózónán belüli mozgások következményei. A Balaton–Tóalmási-vonal szerke-

zeti elemzése alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a zóna fiatal, balos elto-

lódásként, pozitív virágszerkezetként újult fel. Ez a folyamat a terület D-i részén egy igen 

mély beszakadást (Adonyi-medence, 5500 méternél mélyebb, 8. ábra), míg a terület DK-i 

szegélyén kiemelkedést (Bugyi-magaslat) eredményezett. 

 

Adonyi-medence 

A koncesszióra javasolt terület déli-középső részét elfoglaló legmarkánsabb szerkezeti 

forma a közelítőleg ÉK–DNy-i irányban megnyúlt, a legmélyebb részein mindössze néhány 

km széles, meredek tektonikai vonalakkal határolt Adonyi-medence, melynek a –5500 m-t 

meghaladó prekainozoos aljzatmélységét a legújabb kutatások is megerősítik (KILÉNYI et al. 
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1991, HAAS et al. 2010, BONCZ et al. 2013). Az Adonyi-medence prekainozoos aljzatminősé-

géről jelenleg még nem áll rendelkezésre fúrásos adat. A medence ÉNy-i peremén a „felve-

tett” oldalon mélyült Ráckeve–1 fúrás elérte a dolomit anyagú prekainozoos aljzatot (1.3.4.1. 

fejezet). 

Részletes 2D–3D szeizmikus anyagokra alapozva PALOTAI (2013), PALOTAI, CSONTOS 

(2013) szerint az Adonyi-medence a Tóalmási-vonal (-zóna) kora-pannóniai széthúzásos 

(pull-apart) medencéje, amely egy késő-oligocén−kora-miocén hajlításos medencére települt 

Az eltolódás részben lecsatolt a Pannon térségben ritka badeni (evaporitos) 

sóképződményeken (melyeket eddig a Ráckeve–1 és a Ráckeve–Ny–1fúrások harántoltak több 

100 méteres vastagságban, részletesebben l. a 1.3.4.2. fejezetben). A szerző szerint az Ado-

nyi-medence ÉNy-i határán futó fő feltolódási vonal tekinthető a (paleogeográfiai értelemben 

vett) Balaton-vonalnak. Az egységhatár eszerint a HAAS et al. (2010) aljzattérképén megszer-

kesztett Balaton-vonal lefutásához képest DK-i irányban eltolva jelölhető ki (3. mellékleten 

szaggatott vonallal jelölve). 

Az Adonyi-medence Ráckeve környéki peremterületén késő-miocén redő található. A ké-

ső-miocénben nyomásos, illetve oldalirányú elmozdulásból származó húzásos zónák alakultak 

ki. Ezek egyrészt feltorlódáshoz, másrészt a közbezárt medenceterületek dilatatív beszakadá-

sához vezettek, mély extenziós árkok alakultak ki (Ráckeve, Makád, Kulcs térségében). Az 

árok üledékeiben a máig tartó kompresszió kis amplitúdójú boltozatokat hozott létre (BONCZ 

et al. 2013). 

A koncesszióra javasolt terület ÉK-i részen az eltolódási zónával párhuzamos, késő-

miocén antiklinális húzódik Alsónémedi–Szigetszentmárton irányában. 

A terület másodlagos szerkezeteit posztpannóniai normálvetők és az eltolódási zónához 

tartozó ÉNy-ra dőlő kora-pannóniainál fiatalabb normálvetők határozzák meg. 

A Tóalmási-vonal mentén létrejött balos eltolódási rendszerhez köthetők a területünktől 

K-re elhelyezkedő Bugyi-magaslat push-up szerkezete és az ÉK-re elhelyezkedő orsó alakú, 

Mende–Sülysápi-medence széthúzásos (pull-apart) szerkezete, valamint kapcsolt szerkezeteik 

is (PALOTAI 2013, PALOTAI, CSONTOS 2013). 

A koncesszióra javasolt területre jellemző szeizmikus időszelvényeket mutat be a 10. ábra, 

11. ábra, 12. ábra, 13. ábra (PALOTAI 2013, a szelvények nyomvonalát lásd a 9. ábra. 

 

9. ábra: A bemutatott szeizmikus szelvények nyomvonala a prekainozoos mélységtérképen 

(szintvonalak: HAAS et al. 2010) 
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       a koncesszióra javasolt terület 

        ÉNy   ___________________________________________________________________       DK 

 

 

10. ábra: Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény 

(PALOTAI 2013, Fig. 4.27.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés 

A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (ms), vízszintes tengelyen távolság (m) 

Base Pannonian – pannóniai fekü; Lower to Middle Miocene – alsó–középső-miocén (pannóniainál idősebb miocén); Bade-

nien–Sarmata – badeni–szarmata; salt (partly?) – sóösszlet (részben?); Oligocene (?) – oligocén (?); ALCAPA Basement – 

ALCAPA aljzat; MHU Basement – közép-magyarországi aljzat; T1….T4 – feltolódás 

A szelvény nyomvonala a 9. ábra és a 3. mellékleten látható 

Az értelmezés a medence mélypontjára telepített Ráckeve–Ny–1 fúrás lemélyítése előtt állapotot tükrözi 

 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

22 

     a koncesszióra javasolt terület 

DDNy ________________________________________________ÉÉK_D_____________________É 

 

 

11. ábra: Az Adonyi-medencét harántoló DDNyNy–É-i szeizmikus időszelvény a Ráckeve–1 fúráson át 

(PALOTAI 2013, Fig. 4.28.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés 

A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (s), vízszintes tengelyen távolság (km) 

Pa2 – felső-pannóniai; Pa1 – alsó-pannóniai; Base Pannonian – pannóniai fekü; Lower to Middle Miocene – alsó–középső-

miocén (pannóniainál idősebb miocén); Badenien–Sarmata – badeni–szarmata; salt (partly?) – sóösszlet (részben?); 

Oligocene (?) – oligocén (?); ALCAPA Basement  – ALCAPA aljzat; MHU Basement – közép-magyarországi aljzat;  

T1….T1a – feltolódás; trust cored detachment anticline 

A szelvény nyomvonala a 9. ábra és a 3. mellékleten látható 

Az értelmezés a medence mélypontjára telepített Ráckeve–Ny–1 fúrás lemélyítése előtt állapotot tükrözi 
 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

23 

   a koncesszióra javasolt terület 

ÉNy____________________________________________________________________         DK 

 

 

12. ábra: Az Adonyi-medencét harántoló ÉNy–DK-i szeizmikus időszelvény 

(PALOTAI 2023, Fig.4.22.) 

Felül: szeizmikus időszelvény; alul: egy lehetséges értelmezés 

A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (s), vízszintes tengelyen távolság (km) 

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

cén); Badenien–Sarmata – badeni–szarmata; salt (partly?) – sóösszlet (részben?); Oligocene (?) – oligocén (?); ALCAPA 

Basement – ALCAPA aljzat; MHU Basement – közép-magyarországi aljzat; T1….T4 – feltolódás; flexural basin – hajlításos 

medence; pull-apart basin – széthúzásos medence; sinistral strike-slip faults – balos horizontális eltolódás; main detechment 

– fő lecsatolási felület; anticline or discontinuity – antiklinális vagy diszkordancia 

A szelvény nyomvonala a 9. ábra és a 3. mellékleten látható 

Az értelmezés a medence mélypontjára telepített Ráckeve–Ny–1 fúrás lemélyítése előtt állapotot tükrözi 
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a koncesszióra javasolt terület 

ÉNy___________________________             DK 

 

 

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

DK-i szeizmikus időszelvényrészlet (KI–53) 

(PALOTAI 2013, Fig. 4.15) 

Felül: KI–53 szeizmikus idő szelvény részlete; alul: egy lehetséges értelmezés 

Pannonian – pannóniai, Lower to Middle Miocene – alsó–középső-miocén; Miocene volcanites – miocén vulkanitok; 

Oligocene – oligocén; Basement – aljzat; Tóalmás Line – Tóalmás-vonal 

A szelvény nyomvonala a 9. ábra és a 3. mellékleten látható 

 

A Balaton-vonal eltolódási zónájának a működését és jellegzetes szerkezeteit szemléltet-

hetjük a Ráckeve területtől ÉK-re található 3D szeizmikus tömbrészlet szerkezetelemzése 

alapján is. Ez szintén megerősíti, hogy az ALCAPA és a Tisza-egységek ellentétes rotációjá-

ból fakadó késő-paleogén kompressziós eseményt miocén normál vetődéses medencekinyílás, 

és a prerift miocén rétegsor vetőkapcsolt redőződése, esetleg a korai szakaszban az idős felto-

lódások eltemetett működése (blind thrust), majd kora-pannóniai eltolódásos deformáció kö-

vetett, amihez transzpressziós szerkezetek járultak (14. ábra). Az eltolódás jellege a pannóniai 

során itt is balos volt, ami hozzájárult az Adonyi-medence süllyedéséhez (8. ábra), és kiemel-

hette, redőzhette a medenceperemi részeket. A felboltozódás akár a pliocén és a negyedidő-

szak során is tarthatott, amit a recens kompresszív inverzió is támogathat. A terület É-i részén 

futó DNy–ÉK-i Balaton-vonal a Seregélyes–Kápolnásnyék–Martonvásár–Tököl vonal irá-

nyában követhető. Kialakulása a felső-eocénre tehető. A vonal mentén a mezozoos rétegek 

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

környékén jól kimutatható (SŐREG et al. 2001). 
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14. ábra: A koncesszióra javasolt területtől ÉK-re lévő, analógiaként használt Tóalmás-vonal (zóna) és az 

attól DK-re lévő kompressziós zóna szerkezetfejlődését mutató 3D szeizmikus időtömb részlete 

(PALOTAI 2013) 

Felül – szeizmikus időszelvény; alul – egy lehetséges értelmezés, jobbra alul – helyszínrajz 

A függőleges tengelyen kétutas futásidő TWT (ms), vízszintes tengelyen távolság (km) 

Pannonian – pannóniai, Lower to Middle Miocene – alsó–középső-miocén; Oligocene – oligocén; Eocene or older – eocén 

vagy idősebb összletek; Tóalmás Zone  – Tóalmás-vonal; drag zone; 

A szelvény nyomvonala a 9. ábra és a 3. mellékleten látható 
 

A tektonikai elemek közül jelentős még a koncesszióra javasolt terület Ny-i határát alkotó 

Kajászói-normálvető (8. ábra), amely a déli részén ágakra bomlik. Kialakulása az oligocén 

elejére tehető. A területünk Ny-i részén található Pusztaszabolcs és a terület közepén található 

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

huzamosan keleti dőlésű vetősorozat jelenik meg (SŐREG et al. 2001). 

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

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

mozdulás húzásos oldalán, harántvetők mentén kibillent gerincsorok helyezkednek el. A leve-

tett oldalakon a paleogén üledékek igen nagy mélységben találhatók. A Balaton-vonaltól D–

DK-re az oldalelmozdulás kompressziós hatásai kimutathatók: a korábban kialakult gyűrt 
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szerkezeteket pikkelyek, feltolódások formájában kisebb-nagyobb mértékben módosítják 

(BONCZ et al. 2013). 

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

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

beszakadásához vezettek, mély extenziós árkok alakultak ki (Ráckeve, Makád, Kulcs térségé-

ben). Az árok üledékeiben a máig tartó kompresszió kis amplitúdójú boltozatokat hozott létre 

(BONCZ et al. 2013). 

1.3.3.2. Szeizmicitás, földrengések 

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

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

rendszerek mobilis jellegük folytán kisebb rengéseket, talajnyugtalanságot okozhatnak (GEOS 

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

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

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

A koncesszióra javasolt terület lényegében két intenzívebb földrengéses sáv közötti tekto-

nikailag kevésbé aktív zónába esik, a terület ÉK-i része érint egy haránt irányú zónát (amihez 

a dunaharaszti, illetve a kecskeméti földrengés köthető). A terület tágabb környezetében, Pest 

és Fejér megye területén i.sz. 465 és 1984 közt számos kis intenzitású, mélyföldrengés epi-

centruma esik (TÓTH et al. 2002), azonban magán a területen ebből jobbára csak kevés és 

gyenge intenzitású esemény zajlott. Az 1995 utáni rengések közül két csak műszerrel érzékel-

hető 1-es fokozat körüli földrengést regisztráltak 10 km mélységű hipocentrummal (1997 Szi-

gethalom, 2006 Pusztaszabolcs). Ezekben a zónákban (Balatonfűzfő–Mór és Mohács–

Szécsény irányú övezetek) a történelmi és a közelmúltban kipattant rengések nagy része egy 

DNy–ÉK irányú övezetbe rendeződik. Ezek egy része az ezt keresztező Szigetszentmiklós–

Jászapáti NyDNy–KÉK irányú övezetnek is része. Az ÉK–DNy főirány nagyjából megegye-

zik egy ugyanilyen irányú pozitív hőmérséklet-gradiens anomáliával. 

A koncesszióra javasolt területen és környezetében a legjelentősebb a Dunaharaszti 1956-

os földrengés (HUN-RENG DUNAHARASZTI). A Dunaharaszti környékén kipattant földrengés 

az egyik legnagyobb károkat okozó rengés volt a XX. században. Az 1956-os M
3
=5,6 rengést 

31 szeizmológiai esemény előzte meg, melyeket elsősorban Budán és Monor–Gomba környe-

zetében észleltek. A legnagyobb földrengés 1956. január 12-én 6 óra 46 perckor keletkezett. 

Regisztrálta a budapesti, kalocsai, kecskeméti, szegedi, ógyallai, bécsi és campulumi szeiz-

mológiai állomás, így műszeres mérésekből lehetett a magnitúdóját számítani. Dunaharaszti-

ban 3500 épületből 3144 megsérült, néhány haláleset és sebesülés is történt. Dunaharasztiban 

és Taksonyban 50–60 sírkő ledőlt, illetve elfordult, a kis mélységben levő ásott kutak majd-

nem kivétel nélkül homokosodtak. Taksonyban 3 cm széles repedés keletkezett a felszínen és 

néhány 4 cm-es átmérőjű iszapkrátert is megfigyeltek. A rengés Budapesten is okozott káro-

kat, elsősorban Soroksáron. A budapesti melegforrások vízhozamára is jelentős hatással volt 

a földmozgás. A Rudas-fürdő forrásaiban a vízhozamok a rengés után közvetlenül megnöve-

kedtek, majd fokozatosan a földrengést megelőző érték alá csökkentek. A Dunaharasztit meg-

rázó földrengést követő utórengések főleg a Duna bal partján lévő településeken okoztak ká-

rokat. A főrengés fészke valószínűleg a Bugyi-magasrögtől északra, az Alsónémedi-süllyedék 

és a Vörösvári-árok metszésvonalában lehetett. A terület aktivitása csökkent ugyan, de 1966-

ban, 1974-ben és 1983-ban is voltak jelentősebb rengések, kisebb földmozgások pedig szinte 

minden évben mérhetők (HUN-RENG DUNAHARASZTI). 

 

                                                 
3 M: Magnitúdó: A földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszáma, a földrengéskor a fészekben 

felszabaduló energia logaritmusával arányos: egy magnitudófokozat növekedés mintegy 32-szeres energia növekedést 

jelent. 
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Ezen övezetbe tartozik a Ráckeve koncesszióra javasolt területtől kb. 60 km-re DK-re lévő 

Kecskemét környéke is, ahol több mérsékelten nagy földrengés pattant már ki. Kecskemét 

környékén két nagyobb (1908, 1911) és számos kisebb földrengést tartanak számon (HUN-

RENG KECSKEMÉT). Az első rengést erről a területről 1739-ben jegyezték fel, melynek a 

fészke a mostani koncesszióra javasolt területünktől kb. 20 km-re nyugatra lévő Nagykőrös 

környezetében lehetett. Kecskeméten 1753-ban figyeltek meg egy EMS
4
 V intenzitású ren-

gést. Az 1911-es nagy rengés kipattanásáig 84 földrengésről tudunk Kecskemét környéken. A 

főrengés Kecskeméttől ÉK-re, a város határában 1911. június 8-án éjjel keletkezett (M=5,6, 

Imax=VIII). A főrengéseket követő utórengések területi eloszlása is megerősíti a főrengés 

keletkezési helyére vonatkozó feltételezést. Az épületkár-elemzések egy ÉK–DNy-i irányú 

főlökést valószínűsítenek. Egy DNy-i forrás is feltételezhető, de a Nagykőrös–Kecskemét 

között keletkezett több utórengés ezt a feltételezést kizárja (HUN-RENG KECSKEMÉT). A 

kecskeméti földrengéssel részletesebben foglalkozik SZEIDOVITZ GY., TÓTH L. (1986), epi-

centrum térképét és kártérképét SZABÓ (1993) mutatja be. 

1.3.4. A terület földtani viszonyai 

Az alábbiakban a koncesszióra javasolt területet felépítő kőzeteket tárgyaljuk, külön vá-

lasztva a medencealjzatot alkotó prekainozoos és a medencét kitöltő kainozoos képződmé-

nyeket. 

A koncesszióra javasolt terület és annak 5 km-es környezetében található fontosabb fúrá-

sokat a 8. ábra mutatja be (a fúrások alapadatait a 8. táblázat és a 9. táblázat adja meg). A 

földtani viszonyok értelmezésénél az 5 km-es környezet adatait is figyelembe vettük. 

1.3.4.1. Alaphegység (prekainozoos aljzat) / aljzatképződményeinek litosztratigráfiája 

Ebben a fejezetben a koncesszióra javasolt terület aljzatának litosztratigráfiai egységeit 

tárgyaljuk. A prekainozoos aljzatot felépítő képződmények tárgyalásánál alapvetően HAAS et 

al. (2010) térképére támaszkodunk, kiegészítve azt a fúrási rétegsorok adataiból leszűrhető 

megállapításokkal. 

A szűken vett Ráckeve koncesszióra javasolt terület aljzatát, jelen tudásunk és a kevés, 

aljzatot ért fúrási adat alapján egységesen középső-, és felső-triász platform és medence 

fáciesű karbonátos képződmények alkotják. A Ráckeve–1-es fúrás, 2544–2623,6 méteres tal-

pa között, 79,6 m vastagságban litosztratigráfiailag pontosabban nehezen meghatározható, 

fehér, világosszürke, breccsás dolomitot harántolt, barnásfekete, kemény agyagkitöltésekkel, 

amelyek repedésekben jelennek meg. Laboratóriumi vizsgálatok alapján a dolomit 

mikrorepedésekkel és mm-es oldási üregekkel átjárt, amelyekben dolomitpor és továbbnöve-

kedett dolomitkristályok találhatók. A Ráckeve–1 fúrás kútkönyve szerint ez Fődolomit. 

HAAS et al. (2010) prekainozoos földtani térképe szerinti besorolás alapján – mivel a fúrás a 

Balaton-vonaltól D-re helyezkedik el a Közép-dunántúli egység területén – ezért a Táskai, 

Somi vagy Igali Formációk valamelyikébe sorolták be (58). A Ráckeve–1 fúrásban harántolt 

triász dolomit (tektonosztratigráfiai) besorolása a mai napig kétséges (HAAS et al. 2010, KO-

VÁCS, HAAS 2010, PALOTAI 2013, PALOTAI, CSONTOS 2013). A legújabb vélemények szerint 

– a Baracska–1 fúráshoz hasonlóan – a Ráckeve–1 fúrás dolomitja is a felső-perm Dinnyési 

Dolomit Formációba sorolható (a mezozoos összletek hiányoznak, BONCZ et al. 2013). 

Az újabb és részletesebb – 2D–3D szeizmikus anyagok értelmezésén nyugvó – vizsgála-

tok alapján a Balaton (Tóalmási)-vonal a HAAS et al. (2010) térképén megadott helyzettől 

délebbre húzódhat a területen, ezért a korábban egységesen besorolt középső-, és felső-triász 

                                                 
4 EMS intenzitás: Európai Makroszeizmikus Skála (földrengés). A 12 fokozatú skálán az I-es fokozat az emberek által az 

adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II–IV-es fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem 

keletkeznek. Az épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 
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platform és medence fáciesű karbonátos képződmények (58) elterjedési határát a vizsgált terü-

letünkön PALOTAI (2013) DNy-abbra tette (3. melléklet). Ettől függetlenül – a rendelkezésre 

álló kevés fúrási adat alapján – ezen a területen a Balaton-vonal mindkét oldalán középső–

felső-triász platform fáciesű karbonátok várhatók (részben a Táskai, Somi és Igali Formáci-

ókba, részben a Budaörsi Dolomit Formációba (45) sorolva). A Budaörsi Dolomit Formá-

ció (45) ladin–karni platform fáciesű dolomit, amit pados, vastagpados, világosszürke, 

bioklasztos, dasycladaceás dolomit alkot. 

 

HAAS et al. (2010) besorolása alapján a Ráckeve terület környezetében még az alábbi 

prekainozoos képződmények várhatók: 

Az 5 km-es környezet ÉNy-i részén a Balaton-vonaltól É-ra elhelyezkedő Dunántúli-

középhegységi-egységben 

 Karni–nori platform fáciesű dolomit, melyet szinte teljes egészében dolomit alkot, 

elvétve (peritidális fácieseiben) találhatók benne agyagos vékony közbetelepülé-

sek. Halványbarna, világosszürke, bitumenes változata sötétebb tónusú szürke, 

peritidális fáciese helyenként sárga–vörös–világoszöld tarka. A jellemzően lofer 

ciklusos rétegsor túlnyomó részét pados–vastagpados C tagok és alárendeltebben 

intertidális B tagok váltakozása alkotja (Fődolomit Formáció [42]); 

 Anisusi sekélytengeri mészkő és dolomit, Aszófői, Iszkahegyi, Megyehegyi, Ta-

gyoni Formációk (46); 

 Alsó-triász sekélytengeri finom sziliciklasztos és karbonátos összlet, Alcsútdobo-

zi, Arácsi, Köveskáli, Zánkai, Hidegkúti, Csopaki Formációk (47); 

 Felső-perm sekélytengeri karbonátos és evaporitos összlet, ami általában sötét-

szürke, szürke, afanitos vagy finom–aprókristályos, néhol bitumenes, vastagpados, 

jól rétegzett, sekélytengeri–lagúna fáciesű dolomit, dolomitos mészkő, helyenként 

márga és aleurolit, ritkábban finomszemcséjű homokkő-betelepülésekkel. (Tabaj-

di, Dinnyési Dolomit Formáció). A Dinnyési Dolomitot az 5 km-es környezetbe 

eső Baracska–1-es fúrás érte el. A fejezet összeállítói szerint a kútkönyvi leírással 

ellentétben nem felső-triász Fődolomit, hanem sárgásbarna, sárgásszürke, kemény, 

repedezett, késő-perm dolomitos kifejlődés található Baracska környezetében. A 

repedések egy részét kvarc tölti ki, más része nyitott (50); 

 Felső-karbon–alsó-perm granitoid plutonok, hipabisszikus mélységben megszilár-

dult, közel eutektikus alkatú, S-típusú, biotitos ortoklász-gránit alkotja, amelyben 

aplit, kis méretű pegmatitok, intrúziós mikrogránit, szegély fáciesű és teléres meg-

jelenésű mikrogránit, valamint teléres gránitporfír változatok is előfordulnak (Ve-

lencei Gránit, Gárdonyi Formáció). Radiometrikus koradatai 280–320 millió év 

közöttiek (52); 

 Variszkuszi kisfokú metamorf ópaleozoos képződmények (fillit, mészkő, 

metavulkanitok), Kőszárhegyi, Balatonfőkajári, Lovasi, Litéri, Polgárdi, Kék-

kúti, Szabadbattyáni Formáció (54). 

Az 5 km-es környezet Balaton-vonaltól D-re eső részén a Közép-dunántúli-egység kép-

ződményei jelennek meg: 

 legnagyobb elterjedésben a koncesszióra javasolt területtől délre található, és már 

ismertetett középső-, és felső-triász platform képződmények (58, l. a fejezet ele-

jén); 

 Újpaleozoos és mezozoos képződmények tagolás nélkül (60); 

 Permi sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlet, Újfalui, Tabi Formáció 

(61); 

 nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat (88). 
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1.3.4.2. Medenceüledékek (a terület kainozoos képződményei) 

A Ráckeve koncesszióra javasolt terület a Kárpát-medence szerkezeti felépítését meghatá-

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

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

(posztrift) üledékek elterjedését, jellegét és deformációját erősen meghatározzák. 

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

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

ALCAPA- és Tisia-terrén (ROYDEN, HORVÁTH 1988; FODOR et al. 1999) szerkezetfejlődésé-

nek következtében erősen deformáltak. A jelentős mértékű szerkezeti mozgások miatt a Kö-

zép-magyarországi nyírási zóna mentén található paleogén képződmények erőteljes inverziót 

szenvedtek a területen kompressziós jellegű késő-paleogén szerkezeti esemény hatására. A 

deformáció során az eocén és kora-oligocén rétegsorok meggyűrődtek és a prekainozoos alj-

zattal együtt részben fel-, részben egymásra tolódtak. 

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

leten egy felnyíló medence sekélytengeri és medenceperemi üledékei rakódtak le, amelyek 

egy része, és a későbbi medence mélyebb vízi képződményei, a posztrift fázist megelőző ké-

ső-badeni–szarmata inverzió során lepusztultak. 

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

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

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

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

(Pannon-tó). A Ráckeve koncesszióra javasolt terület pannóniai üledékképződésére gyors 

fáciesváltozás, hirtelen kimélyülő medence, és gyors feltöltődés jellemző (18. ábra). A pan-

nóniai és pliocén képződmények a posztpannóniai kiemelkedés hatására magasan, vékony 

negyedidőszaki folyóvízi és eolikus rétegsor alatt helyezkednek el. 

A terület kainozoos képződményeit két sekély (200–600 m) szelvényen és három részlete-

sen feldolgozott mélyfúrás (az 5 km-es környezetbe eső Baracska–1, a koncesszióra javasolt 

területre eső Ráckeve–1 és Ráckeve K–59) adatain keresztül mutatjuk be (15. ábra) ugyanak-

kor a teljes földtani kép kialakításához kiemelten kezeltük a területre eső, 2500 m-nél mé-

lyebb Ráckeve–1 fúrást (6. ábra). 

1.3.4.2.1. Paleogén képződmények (felső-eocén–oligocén) 

A prekainozoos képződményekre közvetlenül tufacsíkos, dolomitkavicsos, barnásszürke 

agyagos aleurit és finomhomokkő települ, ami felfelé kőszén-betelepüléses agyagos 

aleuritrétegekbe megy át. A rétegsor vastagsága 150–160 m, amelynek középső részén kavi-

csos homokkő és tufacsíkos homokkő települ (Kosdi Formáció). 

A koncesszióra javasolt terület É-i határán, és azt É felé túllépve, a prekainozoos aljzatra 

(perm Dinnyési Dolomit) 100–120 m vastag több ciklusban keletkezett rétegvulkán 

vulkanoszediment rétegsora következik (Nadapi Andezit Formáció). A vulkáni agglomerá-

tum-, zöldesszürke tufit-, pirithintéses tufitrétegekből álló képződménybe helyenként homok- 

és kavicsrétegek települnek. A tufás képződmények alsó része erősen agyagásványosodott, 

amelyben salakos, téglavörös összesült agyagrétegek települnek. A felső rész jellemzően bio-

titos, egyenetlen felületű, zöld vagy zöldesszürke, esetleg nagyon finom szemcsés, agyagos 

megjelenésű. 

A terület középső részén a felső-eocén törmelékes rétegeket szilánkos törésű, szürke, 

szürkésfehér agyagmárga és agyagos, finomhomokos aleurit, valamint márga fedi 130–

140 m-es vastagságban (Budai Márga Formáció), ami a terület gyors kimélyülését és a szá-

razföldi, partszegélyi üledékképződés mélyvízivé válását jelenti, miközben a partvidékről 

erőteljes törmelékbehordás folyt a medence irányába. 
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15. ábra: A jelentésben bemutatott földtani szelvényének (17. ábra, 18. ábra,) nyomvonala 

 

A terület É-i részének medenceperemi helyzetét igazolja a vulkanoszediment rétegsort le-

fedő mudstone–wackestone szövetű, világosszürke, közepesen tömör szerkezetű, sekélytenge-

ri, normál sós vízi, nummuliteszes, discocyclinás, bryozoás, vörösalgás mészkő megjelenése. 

A 20 m vastag rétegsor kvarckavicsokat és a vulkáni üledékből származó fekete tűzkőtörme-

léket tartalmaz (Szépvölgyi Mészkő Formáció). A sekély platform elsüllyedését és a meden-

ceképződmények egységessé válását 40–50 m vastag sárga, barnásszürke, fekete kovaszem-

csés, nummulitesztöredékes márgarétegek kifejlődése jelzi (Budai Márga Formáció), ami a 

terület É-i részén, 30–40 m vastag, oligocén nannoflórát tartalmazó (kiscelli, NP21–22) 

agyagmárga, agyag és márga váltakozásából álló átmeneti tagozattal (Budai Márga és Tardi 

Agyag Formáció), folyamatosan megy át az 50–60 m vastag laminites, ősmaradványokban 

gazdag, NP23-as zónába tartozó, batiális környezetben képződött Tardi Agyag Formációba. 

Az képződmény alsó része agyag, és homokkőcsíkos agyag, felső része inkább agyagmárga--, 

aleuritos agyagmárgarétegeket tartalmaz. A terület déli részén a Tardi Agyag Formáció le-

pusztult. A Budai Márga Formáció alsó rétegeire közvetlenül az egri mélyszublitorális-

batiális, normál sós vízi, nyíltvízi Szécsényi Slír Formáció meszes aleurolit, finomhomokkő 

és dolomitkavicsos homokkőrétegei települnek 60–70 m-es eróziós foszlányként, mivel fedő-

jükben már alsó-badeni durvatörmelékes összlet jelentkezik. 

1.3.4.2.2. Neogén képződmények (kora-, középső-, késő-miocén, pleisztocén) 

Az egriből áthúzódó, valamint eggenburgi, ottnangi és alsó-kárpáti emeletbe tartozó, bi-

zonytalan korbesorolású durvartörmelékes üledékek csak a terület É-i szegélyén és attól É-ra 

jelennek meg. A 100 m vastag, homok, homokkő, tufacsíkos konglomerátum, kavicsos ho-

mokkő összetételű rétegsor, a Fót és Cinkota felől a Tétényi-fennsíkon áthúzódó, és a sóskúti, 

valamint a váli fúrásokkal is feltárt Budafoki Homokkő Formációba tartozó törmelékes, 

eggenburgi összlet része. 
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Erre az É-i részen 20 m vastag, kárpáti–alsó-badeni agyag-, agyagkő-, tufás homok-, ho-

mokkő- és kavicsbetelepüléses homokkőrétegek következnek, Cyclammina complanata kár-

páti–alsó-badeni szintjelző foraminifera-faj megjelenésével (Egyházasgergei Formáció). A 

medenceképződés aktív folyamatát jelzi, hogy az alsó-badeni üledékek a terület középső ré-

szén 500–600 m vastag, evaporittal váltakozó tufás agyagból állnak. Az evaporitos rétegsor 

alsó része durvakavicsos homokkőből és kavicsrétegekből áll, amire agyagos, kőzetlisztes 

betelepüléseket tartalmazó agyagos rétegek következnek, több 100 m vastag kősó és anhidrit 

valamint agyag váltakozásából álló közbetelepüléssel (Szilágyi Agyagmárga Formáció?, 

17. ábra, a sóképződményeket BONCZ et al. (2013) a Budajenői Formációba sorolja). Figye-

lemre méltó, hogy a koncesszióra javasolt területen mélyült alsó–középső-miocént elért fúrá-

sokban jelentős vastagságú evaporit (só)-összletet harántoltak. 

Az alsó-badeni képződményekre eróziós diszkordanciával, a Pannon-medence hirtelen 

kimélyülésével, mindenütt szarmata és kora-pannóniai képződmények következnek, nem 

nagy vastagságban. A pannóniai rétegsor alatt mindenhol 20–25 m vastag, sekélytengeri, 

partközeli agyagmárga, nyíltvízi, normál sótartalmú, mozgatott vizű tufás agyag, agyagmárga, 

meszes agyagmárga települ, Elphidium sp., és Rotalia sp. foraminiferákkal (Kozárdi és Haj-

dúszoboszlói Formációk). 

A vékony szarmata rétegsor folyamatosan megy át a kora-pannóniai medencefáciesű ré-

tegsorba, amit aleurit-, agyag-, agyagmárgarétegek képviselnek (Endrődi Formáció). A 80–

120 m vastagságú rétegsor alsó része mészcsíkos, mészmárgás (Endrődi Formáció Tótkom-

lósi Tagozat), jelezve a rohamosan süllyedő platformot. 

A pannóniai képződmények korszerű litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai tagolását a 

14. táblázat, valamint a 16. ábra segítségével foglaltuk össze. 

Az Adonyi-medencébe (ráckevei süllyedékbe) ÉNy és ÉK-felől érkező törmelékes üledék 

deltalejtő fáciesei a peremeken vékonyabb, a medence területén vastagabb rétegsorral jelle-

mezhetők. Az É-i peremen 130–140 m vastag homokkő-betelepüléses agyagban egy 30 m 

vastag turbidittest található. Ugyanez a rétegsor a terület középső részén (Ráckeve környékén) 

közel 500 m vastag (Algyői Formáció). 

Hasonlóképpen a deltafront, deltasíkság és árapály-síksági fáciesek képződményei a terü-

let középső részén 1000 m vastag lignitcsíkos, finom-, és középszemcsés homokot, valamint 

agyagrétegeket tartalmazó rétegsorral jellemezhetők (Somlói és Tihanyi Formáció). A ho-

mokrétegek száma és vastagsága a rétegsorban lefelé nő. Ugyanez a rétegsor a terület É-i ré-

szén 200–250 m vastag. A terület ÉK-i részének ide tartozó rétegeit, a Duna–Tisza közén 

megjelenő, a korábbiakkal megegyező, azzal teljesen azonos fácieseket és képződmények 

tartalmazó Újfalui Formációba soroljuk, amely az árapály síkságon lerakódott Zagyvai 

Formációval fogazódik össze (18. ábra). 

A kiemelt és erodált pannóniai rétegsor tetején a területen általánosan a késő-pannóniai 

(pliocén) Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció, alluviális síkságon lerakódott, folyóvízi tör-

melékes képződmények, agyagos, aleuritos, homokcsíkos agyagos rétegsora települ, helyen-

ként szervesanyagban dús, lignites sávokkal. Valódi vastagsága a felső részének erodáltsága 

miatt nem állapítható meg. A képződmény teteje, ezáltal a negyedidőszaki rétegsor talpa, az 

É-i részeken 50–60 m-es felszín alatti mélységben, 200 m vastagon, a terület középső részén 

180–190 m-es felszín alatti mélységben, 100 m vastagon jelenik meg. A formáció elkülöníté-

se sokszor bizonytalan a litológiájában és kifejlődésében hasonló, árapály síksági Zagyvai 

Formációtól, ezért gyakran csak összevontan ábrázolható (Zagyvai és Nagyalföldi Formá-

ció). 

A negyedidőszaki képződményeket folyóvízi aleuritos homok-, homok-, agyag-, agyagos 

homok-, aleuritos agyagrétegek képviselik. A rétegsor vastagsága általában a terület közepén 

folyó Duna medre felé nő. A peremeken lösz települ. 
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A holocén üledékeket a koncesszióra javasolt területen a Duna meder és ártéri, valamint a 

területet ÉNy–DK-i irányban átszelő kisebb vízfolyások üledékei és a szél által áthalmozott 

finomszemcsés törmelékek határozzák meg. 
 

14. táblázat: A neogén kronosztratigráfia főbb változásai 

Hagyományos (nem javasolt) korbeosztás 
Hazai elfogadott korbeosztás 

(1980-as évektől) 
Nemzetközi elfogadott 

korbeosztás 
Fcs*.-ba-

osztás 

kvarter Q               

pliocén Pl 

legfelső-pliocén 

(levantei)  
Pl3 

pannóniai (s. l.) 

felső-pannóniai (Pa2) 

Pl 
 
 

pliocén D
u

n
án

tú
li

 

F
cs

. 

felső-pliocén 

(felső-pannóniai) 
Pl2 

M3 

felső-miocén  

   

alsó-pliocén 

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

P
er

em
ar

-

to
n

i 
F

cs
. 

miocén M 

szarmata M3 
középső-miocén 

szarmata (Ms) 
M2 középső-miocén 

 

tortónai  

M2 

badeni (Mb)  

helvét  

alsó-miocén 

kárpáti (Mk) 

M1 alsó-miocén 

 

ottnangi (Mo)  

burdigáliai 
M1 

eggenburgi (Me)  

akvitániai egri (Mer)  

*Fcs.: formációcsoport 

 

 

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

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

     _____________ 

 

17. ábra: ÉNy–DK-i irányú 1. földtani szelvény a koncesszióra javasolt terület DNy-i részén 

(1. szelvény, MÁFI vízföldtani szelvénysorozat alapján, MÁFI 2005, részlet, szerkesztette: Vatai J.) 

A szelvény nyomvonalát ld: 15. ábra 
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  koncesszióra javasolt terület 

        ____________________________________________ 

 

18. ábra: ÉÉK–DNy-i irányú 2. földtani szelvény a koncesszióra javasolt terület ÉK-i részén 

(Szerkesztette: Babinszki E., Makk Á , 2. szelvény, MÁFI vízföldtani szelvénysorozat alapján, MÁFI 2005, részlet) 

A szelvény nyomvonalát ld: 15. ábra 
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1.3.5. A terület vízföldtani viszonyai 

A Ráckeve koncesszióra javasolt terület vízföldtani viszonyait egyrészt a geotermikus 

hasznosítás, másrészt annak lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. Fontos 

kiemelni azonban, hogy a környék a szénhidrogén-kutatás (és -termelés) szempontjából is 

jelentős terület, így a vízföldtani tárgyalásnál a szénhidrogén-földtani jellemzőket is figye-

lembe kell venni. A későbbiekben, a hatáselemzés során ki kell térni a területen előforduló 

szénhidrogén-előfordulásokra és -termelésekre is. A konkrét hasznosítási objektumok (terme-

lő és betápláló kutak) pontos helyszínének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt 

most csak a regionális vízföldtani viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó hatások 

szintén megkövetelik a regionális megközelítést. A sikeres helykiválasztást és a konkrét terü-

letre vonatkozó kutatásokat követően a következő feladat a geotermikus védőidom, hatásidom 

kijelölése lesz, mely regionális hidrogeológiai értékelést, modellezést is igényel majd. A kö-

vetkezőkben a terület hidrogeológiai viszonyait a regionális hidrogeológiai modell-alkotás 

által megkívánt rendszerben tárgyaljuk. Az ismertetést a kijelölt terület felszínétől lefelé ha-

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

1.3.5.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.5.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények holocén és a felső-pleisztocén képződményekben, a terület 

Ny-i részein homokos, infúziós löszös, löszös rétegekben, a K-i területeken homokos üledé-

kekben alakultak ki. A képződmények általános elterjedésűek a területen, a holocén homokos, 

aleuritos képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások (Duna) mentén jellemzőek. A talaj-

víz tartó vastagságát néhány méterre, estenként néhány tíz méterre tehetjük. A talajvíz dom-

borzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége ennek megfelelően 2–5 méterrel a 

felszín alatt jellemző. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó kép-

ződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli.. 

 

Regionális elterjedésű hideg- és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a folyóvízi, ártéri üledékek alkotta 

regionális víztartó, melynek vastagsága 50–60 – 180–200 m, mely déli irányban, illetve a te-

rület középső területei felé egyre több és nagyobb vastagságú homokos réteggel jellemezhető.  

Ez szoros kapcsolatban áll az alatta települő, felső-pannóniai, alluviális síksági összlet 

egymásra települő és egymásba fogazódó, kiékelődő homokos–agyagos rétegeinek víztartó 

homokrétegeivel (Nagyalföldi+Zagyvai és Újfalui Formációk – Peremartoni Formációcso-

port; medenceperemeken Somlói és Tihanyi Formációk). A formációk egymástól nehezen 

különíthetők el, a Nagyalföldi Formáció vastagsága is (erodáltsága miatt) csak nehezen adha-

tó meg. A teljes víztartó összlet vastagsága a területen 400–450–1100 m között változik, leg-

nagyobb vastagsága a koncesszióra javasolt terület középső részén, Ráckevétől Ny-ra figyel-

hető meg. 

A terület rétegsorának felső 100–300 m vastag, homokosabb összlete komoly jelentőség-

gel bír, hiszen a települések vízműkútjainak nagy része elsősorban e megfelelő vízminőségű, 

relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető rétegeken települ. 

A Nagyalföldi–Zagyvai–Újfalui Formációban határolhatjuk el a medence porózus üledé-

keiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. Az összlet homokosabb deltafront 

üledékei már 30 ºC-nál melegebb vizet, azaz hévizet szolgáltathatnak. Az összes oldottanyag-

tartalom (TDS) a kb. 400 m-es mélység fölött elhelyezkedő rétegekben leginkább 1000 mg/l 

alatt marad (~400–1000 mg/l), míg ennél mélyebben többnyire 1000 mg/l-t meghaladó TDS 
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jellemző, amit alátámasztanak a tágabb környezet vízelemzési adatai is. Az alacsony sótartal-

mú, híg vizek jelenléte kedvező áramlási feltételekre utal az összletben. A CaMgHCO3-os 

kémiai jelleg a növekvő mélységgel a NaCaMgHCO3-os, majd NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os 

kémiai jelleg felé tolódik el. A kémiai összetétel területi eloszlásban (ÉNy–DK-i irányban) is 

– a mélységgel történő változó összetételhez – hasonló trendet mutat. A Dunától Ny-ra eső 

területeken elsősorban CaMgHCO3-os összetétel dominál, ÉNy, illetve DNy-i irányban a kat-

ionok között megjelenik a nátrium is, de még mindig inkább a kalcium és magnézium domi-

nál (CaMgNaHCO3). A Csepel-szigeten már inkább NaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os vizek 

jellemzőek. A Duna keleti oldalán a felső-pannóniai összletben tárolt vizek már inkább 

NaHCO3-os kémiai összetételűek, de a hidrogénkarbonát mellett már megjelenhet a klorid is. 

Néhány esetben találkozhatunk itt CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os, illetve NaCaMgHCO3-

os vizekkel is, elsősorban az ÉK-i részeken és a koncesszióra javasolt terület 5 km-es környe-

zetében. A fentiek tükrében, a területen a felső-pannóniai összletben (Peremartoni Formáció-

csoport) egy ÉNy–DK-i irányú, regionális áramlás rajzolódik ki. 

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

feküjét is jelenti. 

A Dunántúli Formációcsoport (korábban felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai hid-

rosztatikusnak megfelelőek. 

 

Lokális, a felső-pannóniainál idősebb rétegvíztartók 

A koncesszióra javasolt területen a Dunántúli Formációcsoport (korábban felső-

pannóniai) rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni a Peremartoni Formációcsoportba 

sorolt (korábban alsó-pannóniai) képződmények turbidithomokjaiban, a pannóniainál idősebb 

miocén medence fáciesű képződmények homok–homokköves rétegeiben, valamint az oligo-

cén sekélybatiális márgás rétegsor homokos, homokköves közbetelepüléseiben. 

A koncesszióra javasolt területen a Peremartoni Formációcsoport (korábban alsó-

pannóniai) képződményei (Endrődi és Algyői Formációk) É–D-i irányban kivastagodást mu-

tatnak: mintegy 200–220–650 méteres vastagságban jelennek meg. Az összleten belül, tekint-

ve a terület medenceperemi helyzetét, jelentősebb vastagságú turbidites összlet nem jelenik 

meg, ugyanakkor a finomszemcsés üledékekbe (Algyői Formáció) települő turbidit-

homokokban lokális vízadókkal, rezervoárokkal kell számolni. Az Endrődi Formáció bázisán 

esetlegesen található kavicsbetelepülésekben szintén várhatók víztartók, de báziskonglomerá-

tumról a területen nincs információ. Hévíztermelés szempontjából a vizsgált területen és kör-

nyezetében e képződményeket mindezidáig nem vették számításba a Dunántúli Formációcso-

port (korábban felső-pannóniai) vízadók jóval kedvezőbb adottságai, valamint ezen alsó-

pannóniai képződmények kisebb vastagsága, finomabb szemcsés összetétele és alacsony víz-

vezető-képessége miatt. 

Vízkémiai adat az összletből a koncesszióra javasolt területen nem és annak 5 km-es kör-

nyezetében is csupán egy fúrásból áll rendelkezésre: a sótartalom itt alig éri el az 1300 mg/l-t, 

a kémiai jelleg NaCl-os. A minta az összlet legfelső, az Újfalui Formációhoz közeli részéről 

származik, így nagy valószínűséggel a jobb hidraulikai kapcsolat tükröződik az elemzési 

adatban. Mivel általában ennél magasabb sótartalmak jellemzőek a Dunántúli Formációcso-

port homokos kifejlődéseire, mely e homokkőtestek rossz(abb térbeli) kapcsolatára, egymás-

tól való elzártságára utal. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak még elő a koncesszióra javasolt területen található, 

kora-pannóniainál idősebb miocén, elsősorban badeni és szarmata üledékekben, amennyiben 

a törmelékes összlet durvább törmelékes konglomerátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel 

is rendelkezik (Kozárdi, Hajdúszoboszlói Formációk). A koncesszióra javasolt terület egyes 

részein a miocén képződmények összvastagsága elérheti, vagy meg is haladhatja a 600 métert. 

A kevés, leginkább a területhatáron kívül eső adat alapján e miocén képződmények vizeinek 
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összetétele széles tartományban változik. Mintegy 200–250 m-es mélységig a sótartalom leg-

inkább 350–1000 mg/l között alakul – néhány (1450 és 2800 mg/l) kivétellel –, melyhez 

CaMgHCO3-os, illetve nagyobb mélységben CaMgNaHCO3-os kémiai jelleg párosul. Maga-

sabb, 1000 mg/l feletti sótartalom esetén már NaHCO3Cl-os kémiai jelleg jellemző. Az Érd–

72 jelű fúrásban a kb. 1450 mg/l sótartalom CaMgHCO3SO4-os összetétellel párosul. Érd tér-

ségében egyes esetekben a vizek magasabb szulfáttartalommal rendelkeznek. A Bugyi Bu–4 

jelű fúrásból, 600 m-nél nagyobb mélységből származó vizek már NaCl-os kémiai jellegűek 

és 2400–3600 mg/l összes oldottanyag-tartalommal rendelkeznek. 

A terület geotermikus hasznosításakor számítani lehet szénhidrogének esetleges megjele-

nésére, amennyiben a rétegek viszonylagos térbeli helyzete és a rétegtani, vagy tektonikai 

feltételek adottak hozzá. Ezért a létesítmények telepítésekor fokozott figyelemmel kell eljárni, 

a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. 

A tágabb környezet adatai alapján a Peremartoni Formációcsoport képződményei enyhén 

túlnyomásosak lehetnek. 

 

Lokális, porózus, kettős-porozitású rendszerek 

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

területen előforduló prepannóniai miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetele-

püléseit (Lajtai Mészkő Formáció, Kozárdi és Hajdúszoboszlói Formációk, Budai Márga 

Formáció, Szépvölgyi Mészkő Formáció). Ugyanakkor e képződmények csak ritkán települ-

nek közvetlenül az aljzaton, így nem képeznek egy hidraulikai rendszert a repedezett alap-

hegységi zónákkal. 

A képződmények másodlagos porozitásuk révén szénhidrogén szempontjából tároló kép-

ződmények is lehetnek, így geotermikus célú kutatás során is számítani lehet szénhidrogének 

megjelenésére. A létesítmények telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. A mélyeb-

ben elhelyezkedő miocén–paleogén rétegek a területen, a mély medence irányában túlnyomá-

sosak lehetnek és feltételezhetően sós/fosszilis vizet tartalmaznak, a koncesszióra javasolt 

területen belül azonban nem áll rendelkezésre vízminőségi adat. 

Az alsó–középső-miocén összletek esetén elképzelhető túlnyomás, így a létesítmények te-

lepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 

 

Regionális vízzáró egységek 

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

Formációcsoport), pannóniainál idősebb miocén, oligocén és eocén korú vízzáró képződmény 

is elkülöníthető, melyek döntően finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlődésűek és bennük 

a homokkőlencsék, -betelepülések részaránya alacsony. 

Az Endrődi és Algyői Formációk képződményei mind hidraulikailag, mind termikusan 

fontos „szigetelő” szerepet játszanak. Az Endrődi Formáció átlagos vastagsága a koncesszióra 

javasolt területen csupán 80–120 m. Az Algyői Formáció ugyanakkor ennél nagyobb (200–

250–500 méteres) vastagságban jelenik meg területünkön. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a 

Ráckeve és Adony között található árok területén ennél jóval nagyobb vastagságot is elérhet-

nek, de erről pontos információk nem állnak rendelkezésre. 

Az alsó-pannóniai üledékek alatt a területen a pannóniainál idősebb miocén és paleogén 

medence fáciesű üledékek általánosan elterjedtek egészen az eocénig. Ezeket az üledékeket 

döntő részben aleurit, agyagmárga, agyag építik fel. A rétegsorok ÉNy–DK-i, illetve Ny–K-i 

irányban jól nyomozhatók, de a szerkezeti vonalaknak megfelelően eltérő vastagsággal ren-

delkeznek. Regionális, illetve helyenként (az elvékonyodás következtében) lokális vízzáró 

képződménynek tekinthető a területen a miocén Szilágyi Agyagmárga, az oligocén Tardi 

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

Formáció márgás, nem karsztosodott képződményei is. 
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1.3.5.1.1. Alaphegységi rezervoárok 

Az aljzat mélysége jellemzően –2000 – –2500 mBf mélységben található, míg az Adony 

és Ráckeve közötti elérheti a –5500 mBf mélységet is (HAAS et al. 2010). Az alaphegységi 

vízföldtani rezervoárokat a koncesszióra javasolt területen középső–felső-triász platform és 

medence fáciesű karbonátos képződmények jelenthetik. 

Alaphegységi rezervoárként a karbonátos formációk azon részei jöhetnek számításba, me-

lyek hosszabb ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak és esetenként karsztosodásnak voltak 

kitéve. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor tíz, esetleg száz méteres vastagságban is lehet 

megnövekedett pórus- és repedéstérrel, valamint permeabilitással számolni. Emellett a tekto-

nikai hatások következtében kialakult repedezett, de mállással nem érintett „üde” karbonátos 

részek (a képződmény mélyebb részei) is perspektivikusak lehetnek geotermikus, de akár 

szénhidrogén-, szén-dioxid-tárolási szempontból is. A regionális értékeléseknél fontos ele-

mezni azt is, hogy a repedezett, mállott, karsztosodott feküre közvetlenül települő képződmé-

nyek (pl. Szépvölgyi Mészkő Formáció) hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi 

rezervoárrészekkel. 

A koncesszióra javasolt területről nem áll rendelkezésre és az 5 km-e környezetében csak 

egyetlen, mezozoos karbonátos képződményekben tárolt vizekből származó, vízkémiai elem-

zés található. Ugyanakkor a távolabbi környezetben ismerünk néhány vízkémiai elemzést 

ilyen képződményből. A terület peremére eső vízkémiai adat alsó-triász képződményből 

származik és viszonylag alacsony 2400 mg/l-es összes oldottanyag-tartalmú, NaSO4ClHCO3-

os kémiai jellegű víz jelenlétét jelzi. A koncesszióra javasolt terület középső–felső-triász 

alaphegységi képződményeihez hasonló képződményekből származó vízelemzések Nagykáta 

térségéből származnak, ahol a jelentős (27 300–28 900 mg/l) sótartalmú, NaCl-os jellegű víz 

a víztartó elzárt jellegére utal. 

Az aljzat képződményeinek repedezettsége nemcsak a tárolt vizek minőségében és áram-

lásában játszik szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és csap-

dázódásában is, melyre a geotermikus kutatásoknál is figyelemmel kell lenni. Ebben a szint-

ben kialakult telepekre, a rendelkezésre álló kevés adat szerint, nem jellemző a túlnyomás 

(1.3.6. fejezet, 22. ábra, 23. ábra). 

1.3.5.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.5.2.1. Beszivárgás csapadékból 

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

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

pezések során megismert, döntően homokos, löszös talajképző üledékek alapján az évi csapa-

dék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló aleuritos, fi-

nomabb szemcsés felszíni képződmények esetében ez 4–5%-ot tehet ki, de konkrét terepi mé-

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

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

és repedésvizeiből) 

A pannóniai és az alaphegységi hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei a vizs-

gált területen kívül találhatók, az innen érkező utánpótlódás tehát szűkebb területünkön „ol-

dalirányú” utánpótlásként jelentkezik, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai érté-

kelések alapján célszerű megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpót-

lásra elsősorban Ny-i, ÉNy-i irányból, számíthatunk, míg a köztes áramlási rendszer felső 

100–200 méteres zónájában számíthatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. 

Az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett 

ismeretek alapján határozhatók meg. 
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A térségben tervezett geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni termál víztartók 

lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése alapvető feladat 

lesz. Szükséges tehát e területen a szénhidrogén- és a geotermikus hasznosítások egymásra 

hatásainak tisztázása, értékelése. 

1.3.5.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolása 

1.3.5.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 

venni: 

 

 állandó vízfolyások; 

 talajvízpárolgással jellemezhető területek; 

 szivárgó felszínek; 

 oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

 

Az első három típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély réteg-

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. 

Ennek következtében a felszínen szikes területek jelennek meg: a koncesszióra javasolt terüle-

ten belül és kívül nagy kiterjedésben fordulnak elő. Tengerszinthez viszonyított magasságuk-

hoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidraulikus potenciálszinteket és talajvíz-

szinteket. A lokális feláramlási útvonalak végén felszín alatti víztől függő ökoszisztémák 

(FAVÖKO) alakultak ki, az ökoszisztémák szükséges vízigénye következtében a sekély poró-

zus víztestek gyenge mennyiségi állapotúak. 

A mélyebb, porózus felső-pannóniai korú regionális és alaphegységi vízadó rendszerek 

regionális áramlásait oldalirányú el-, vagy hozzáfolyásként lehet számításba venni. 

1.3.5.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter és a Dunán-

túli Formációcsoport rezervoárjait érintő ivó-, ipari-, mezőgazdasági víztermelések, gyógy-

ászati célú (pl. Ráckeve) vagy fürdővíz hasznosítások fordulnak elő. 

1.3.5.4. 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 paramétereit. 

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 (l. még a hidraulikus paramétereknél). 

 Diszperzivitások (longitudinális és transzverzális). 

 Az egységek regionális és lokális hőtranszport paraméterei. 

 Hővezető-képesség. 

 Hőkapacitás. 
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1.3.5.5. A terület vízminőségi képe 

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

területen mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a ter-

málvizet adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

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

és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely képet nyújt az általános vízösszetétel-

ről, a szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párolgásról). A felszín kö-

zeli zónákban lévő lokális áramlási rendszerek növelik a változékonyságot. A megcsapolási 

területek felszínközeli részein a vízminőség alakulásának döntő faktora a talajvízpárolgás, 

mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmának koncentrálódásához vezet, így a felszínhez 

közeli talajvizeket célszerű külön kezelni a vízminőségi értékelések, illetve a későbbiekben az 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen döntően 200–2000 mg/l (medián ~800 mg/l), a 

kloridion tartalom 1–200 mg/l (medián ~30 mg/l), míg a hidrogén-karbonát tartalom 100–

1200 mg/l között változik (medián ~400 mg/l). A nagyobb koncentrációértékek lokális szeny-

nyezések előfordulását jelzik. A szennyezett kutakból vett vizekben az összes oldottanyag-

tartalom elérheti a 22 000 mg/l, a nátrium az 5500 mg/l, a kalcium az 500 mg/l, a klorid a 

2000 mg/l, a hidrogén-karbonát az 1500 mg/l, a szulfát akár a 12 000 mg/l értéket (19. ábra 

Box–Whisker diagramján nem ábrázolt). A rendelkezésre álló adatok alapján (a szennyezett 

kutak adatainak elhagyásával) a sekély felszín alatti vizekre jellemző néhány komponens (klo-

rid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whisker diagra-

mon (19. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei az interkvartilis értékeket jelzik a 

medián feltüntetésével, alsó és felső határai a minimum és maximum értékek. 

A Dunántúli Formációcsoport képződményeinek vize a Dunától Ny–ÉNy-ra és a terület 

É–ÉK-i részén főleg CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os, a Csepel-szigeten és a Duna vonalától 

nyugatra főként NaHCO3-os jellegűek. A vizsgált területen a Duna vonalában és ettől nyugat-

ra eső területeken a vizek elszórtan CaMgNaHCO3-os, MgCaNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os 

jellegűek. Néhány esetben a terület és a tágabb 5 km-es zónáját tekintve MgHCO3-os, 

NaMgHCO3-os, és CaNaHCO3-os, NaCaHCO3-os víztípusok is előfordulnak. A bugyi, dél-

egyházi, dömsödi, dunavarsányi, kunszentmiklósi és szigethalmi kutak vizei NaHCO3Cl-os, 

NaClHCO3-os, (NaCl-os) jellegűek, melyek feláramlásra, illetve kevésbé intenzív áramlási 

rendszerre utalhatnak. A koncesszióra javasolt területen kívül, az 5 km-es határ ÉNy-i sarká-

ban lévő tárnoki, tordasi és váli kutakból vett vízminták CaMgHCO3SO4-os MgCaHCO3SO4-

os jellegűek. A rendelkezésre álló adatok alapján, a 10%, illetve 90% percentilis értékek fi-

gyelembe vételével a TDS döntően 500–900 mg/l között, míg a főbb jellemző alkotók a kö-

vetkező tartományokban változnak, körülbelül 20–160 mg/l Na
+
, 10–70 mg/l Ca

2+
, 1–60 mg/l 

Mg
2+

, 5–90 mg/l Cl
–
, 5–50 mg/l SO4

2–
 és 300–500 mg/l HCO3

–
. A rendelkezésre álló adatok 

alapján a Dunántúli Formációcsoport homokrétegeiben tárolt vizekre jellemző néhány kom-

ponens (nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) 

eloszlását Box–Whisker diagramon ábrázoljuk a nagyobb TDS értékű kutak adatainak elha-

gyásával (20. ábra). 

A Peremartoni Formációcsoportba sorolható rétegekre (Algyői Formáció) is szűrőzött 

kútból vett víz NaCl-os jellegű. Az összes oldottanyag-tartalma körülbelül 1200 mg/l, míg a 

fő jellemző alkotókra a következő értékek jellemzők, 400 mg/l Na
+
 és 600 mg/l Cl

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

értékei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

 

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

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

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

A lokális víztartók pannóniainál idősebb miocén képződményeiben tárolt vizek összetétele 

és összes oldottanyag-tartalma széles intervallumban változik. A viszonylag sekély (a felszín-

től számított 200 méterig), a vizsgált területen kívüli, a terület határától É-ra, a tágabb 5 km-es 

környezeten belüli fúrások vizei CaNaHCO3-os, NaCaHCO3-os, CaMgHCO3-os, CaHCO3-os, 

NaHCO3-os, NaHCO3-os és NaHCO3Cl-os, az Érd K–72 és K–34 fúrások vizei 

CaMgHCO3SO4-os jellegűek. Az összes oldottanyag-tartalom 350–2600 mg/l, 20–750 mg/l 

Na
+
, 10–170 Ca

2+
, 10–110 mg/l Mg

2+
, 10–500 mg/l Cl

–
 , 5–500 mg/l SO4

2-
 és 200–1100 mg/l 

HCO3
–
 tartalom mellett. A mélyebben (felszín alatt 500–1100 méteres mélységközben) szűrő-

zött kutak vizeinek jellege főleg NaHCO3Cl-os és NaCl-os. A vizek összes oldottanyag-

tartalma 2200–5000 mg/l között változik, 800–2000 mg/l Na
+
, 45–2200 mg/l Cl

–
 és 150–1250 

mg/l HCO3
–
 tartalom mellett. Az ugyanebben a mélységközben szűrőzött, a terület határától 

délre lévő Rácalmás Ks–2 vize NaHCO3-os jellegű, melynek összes oldottanyag-tartalma 

14 500 mg/l körüli, körülbelül 7000 mg/l Na
+
 és 6700 mg/l HCO3

–
 mellett. 

A mezozoos képződmények vizeinek állapotáról csak a triász korú mészkőre szűrőzött 

Velence K–43 kút adata nyújt betekintést, mely az 5 km-es környezet Ny-i szélén helyezkedik 

el. Az itt tárolt víz NaSO4ClHCO3-os jellegű, melynek összes oldottanyag-tartalma körülbelül 
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2500 mg/l, ahol a nátrium 500 mg/l, a szulfát 600 mg/l, a hidrogén-karbonát 600 mg/l, a klo-

rid 450 mg/l. 

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

os, MgCaHCO3-os, CaMgNaHCO3-os, MgCaNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os 

víztípustól a MgHCO3-os, NaMgHCO3 CaNaHCO3-os, NaCaHCO3-os, CaHCO3-os, 

MgCaHCO3SO4-os víztípuson keresztül a NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os, CaMgHCO3SO4-os, 

NaSO4ClHCO3-os és a NaCl-os víztípusig. A mélység növekedésével (21. ábra) nő a víz 

kloridtartalma a felszíntől számított körülbelül 700–900 méteres mélységközig, ez alatt az 

érték számottevő változást már nem mutat. 

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

rek mélység szerinti alakulását a 21. ábra mutatja be. 

 

 

21. ábra: A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a koncesszióra javasolt 

terület felszín alatti vizeiben 

Dunántúli Formációcsoport (korábban felső-pannóniai), Peremartoni Formációcsoport (korábban alsó-pannóniai) 
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1.3.6. Hidrodinamikai rendszerek, nyomásállapot, geotermikus viszonyok 

A koncesszióra javasolt területet is érintően, illetve annak szűkebb-tágabb környezetében 

több földtani és szénhidrogén-kutatási munka ismert, melyek eredményeire a geotermikus 

kutatás során is támaszkodhatunk (a terület szempontjából legjelentősebb, már visszaadott 

szénhidrogén-kutatási területek fontosabb adatait az 1.3.2.1. fejezet, a 5. táblázat adja meg, az 

általuk lefedett területet pedig a 5. ábra mutatja).  

A területet is érintő, de nagyobb területet vizsgáló szénhidrogén-kutatási zárójelentések 

alapján az alábbi hidrodinamikai rendszerek jelenléte várható a koncesszióra javasolt terüle-

ten és környezetében (KISS et al. 1999, BONCZ et al. 2004, SŐREG et al. 2001, 2002, BONCZ et 

al. 2001, BALÁZSNÉ et al. 2013, BONCZ et al. 2013). 

 

1. Alsó hidrosztatikushoz közeli nyomású zóna: eocén és a medencealjzat 

A koncesszióra javasolt területen lévő Ráckeve–1 és az 5 km-es környezetében lévő Ba-

racska–1 fúrásokkal feltárt felső-perm Dinnyési Dolomit (és felső-triász Fődolomit) Formáci-

ókban a tárolóképességet a karsztosodás, a tektonikai mozgások okozta törések, a repedések 

és üregek adják, melyek nagy sztatikus és dinamikus vízkészletet tárolnak (BONCZ et al. 

2013). A vizek sótartalma az eocén talpi, illetve a triász tetőzónájában 4,5–8,7 g/l, uralkodó 

sója a NaCl, a Palmer szerinti I., illetve III. osztályba tartoznak. Réteghőfok 100–122°C, kifo-

lyó vízhőfok 43–53°C körüli. Az aljzati repedezett karbonátos tárolók vízadó képessége kivá-

ló, míg az eocén tárolók általában csekély víztermelő kapacitással bírnak. Az eocénben az 

erősen repedezett szakaszok képeznek kivételt, melyek az aljzati képződményekkel hidrodi-

namikai kapcsolatban állhatnak. Ipari hasznosításra a karbonátos tárolók vizei lehetnek alkal-

masak. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a medencealjzat hidrosztatikus nyomású, a rendszer 

nyílt vagy zárt jellege termelési tapasztalat hiányában jelenleg nem határozható meg. A terü-

letről az aljzatról rendelkezésre álló egyetlen rétegvizsgálati adat szerint 2399 méterben 

Pwst=23,04 MPa nyomást mértek (BONCZ et al. 2013). 

 

A Ráckeve koncesszióra javasolt terület környezetében az aljzatban eddig megismert víz-

hőfok 100–122˚C, a tároló mélységétől függően (KISS et al. 1999, BONCZ 2004, SŐREG et al. 

2001, 2002, BONCZ et al. 2001, BONCZ et al. 2013). A fenti jelentésekben bemutatott adatok 

közül a koncesszióra javasolt területen 2417 m mélységben 18 óra öblítés szünet után mért 

113˚C volt a legmagasabb ismert talphőmérsékletből számított réteghőmérséklet adat, illetve 

rétegvizsgálatok során 2399 m mélységben 122˚C volt a hőmérséklet (BONCZ et al. 2013, 

8. függelék, 9. függelék). Az Adonyi-medence mélyrészén mindeddig nem harántolta fúrás 

ezt a hidrodinamikai egységet, így mért adat nem áll rendelkezésre (de már a miocén 

összletekben 3569 méterben 149°C hőmérsékletet mértek). Megjegyezzük, hogy a koncesszi-

óra javasolt terület 5 km-es környezetébe eső Tököl–1 fúrásban 1500 méterben mértek 126°C 

talphőmérsékletet, melynek megfelelő korrigált hőmérséklet 144°C (7. függelék). 

 

2. Középső, hidrosztatikus nyomású rétegcsoport: finomtörmelékes oligocén és miocén 

Az oligocén rétegek ÉNy-ról DK-i irányban elvékonyodnak és kiékelődnek. A Ráckeve–1 

fúrásban feltárt, a Szécsényi Slír formációhoz tartozó finomhomokos, meszes oligocén 

aleuritok és agyagok nem alkalmasak nagyobb mennyiségű víz tárolására, a közbetelepült 

vékony homokkő csíkok ellenére sem. A koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetébe 

eső Baracska–1 fúrás által feltárt miocén Budafoki Homokkő formáció helyenként jó porozi-

tású rétegeket tartalmaz. A Ráckeve–1 és Ráckeve–Ny–1 fúrások vastag miocén evaporitjai 

néhol agyagmárga, agyagkő-betelepüléseket tartalmaznak, de gyakorlatilag vízzáróknak te-

kinthetők. A Ráckeve–Ny–1 fúrásban 3569 méterben 149°C volt a rétegvizsgálatok során 

meghatározott réteghőmérséklet (BONCZ et al. 2013). 
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3. Felső zóna: pannóniai és fiatalabb képződmények 

A felső-pannóniai homokkő és a felszín közeli rétegek homokos, kavicsos szakaszai egy 

vízföldtani egységet alkotnak. A zóna nyomása jellemzően hidrosztatikus. 

 

A Ráckeve koncesszióra javasolt területnél nagyobb kiterjedésű Ercsi 124. szénhidrogén-

kutatási területen szelvényezések során mért talphőmérséklet adatokból számított réteghőmér-

séklet értékek (5 adat) alapján meghatározott lineáris réteghőmérséklet-mélység összefüggés 

szerint a geotermikus gradiens 38,6°C/km (BONCZ et al. 2013). 

 

A koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetére készített nyomás–mélység el-

oszlást mutat be a 22. ábra ALMÁSI (2001) munkája nyomán kiegészítve a rendelkezésre álló 

egyéb adatokkal. A nagyon kevés rendelkezésre álló adat alapján hidrosztatikus közeli nyo-

más feltételezhető. 

 

22. ábra: A nyomás és a hőmérséklet mélység függése (P(z) és T (z) függvény) a koncesszióra javasolt 

területre és környezetére 

(ALMÁSI 2001, GEOMEGA 2005 nyomán kiegészítve) 

Függőleges tengelyen a felszín alatti mélység (mBf), vízszintes tengelyen a rétegnyomás (MPa) 

Fekete vonal a hidrosztatikus nyomás (9,8067 MPa/km gradienssel) 

 

A koncesszióra javasolt területtől kb. 25 km-re futó ÉNy–DK-i irányú nyomás–mélység 

szelvényt mutat be a 23. ábra, hőmérséklet–mélység szelvényt a 24. ábra ALMÁSI (2001) 

nyomán. 

 

Az ismert régebbi hőmérséklet mérések eredményeit a 7. függelék, 8. függelék és a 

9. függelék listázza. 

 

További geotermikus adatok, információk találhatók a 2.1. fejezetben. 
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           koncesszióra javasolt terület tágabb környezete 

ÉNy               _____________________    DK 

 

23. ábra: Hidraulikus emelési (potenciometrikus) magasság–mélység szelvény a koncesszióra javasolt 

terület tágabb környezetében (P2) 

(ALMÁSI 2001) 

A vízszintes tengelyen a távolság (a koncesszióra javasolt terület kb. a 30–65 km közti szakaszra vetíthető), a függőleges 

tengelyen a tengerszint alatti mélység (+1000––5500 mBf közt a fő osztások 500 méterenként). A nyilak a feltételezett áram-

lási irányokat jelzik a szelvény síkjában; izovonalértékek – hidraulikus emelési (potenciometrikus) magasság5 (m) ; piros 

szimbólum – szénhidrogén-felhalmozódás; fehér – neogén vízadó; szürke – neogén vízrekesztő; szürke mészkőszimbólum – 

preneogén aljzat (vízadó) 

 
   koncesszióra javasolt terület tágabb környezete 

   ÉNy           _____________________      DK 

 

24. ábra: Hőmérséklet–mélység szelvény (T2) 

(ALMÁSI 2001) 

Kék izovonalak – hőmérséklet (°C), a többi jelölés megegyezik a 23. ábra jelkulcsával 

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

tiszta víz szoba hőmérsékleten kb. 1000 kg/m3]; g – gravitációs gyorsulás [9,8067 m/s2] (MARTON 2009). 
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1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás (MFGI, NeKI) 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) kormányrendeletben 

előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín 

alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység 

bemutatása, vízbázis védőterületek és védőidomok megadása (MFGI, NeKI) 

 

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

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

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

se jelenleg is zajlik. 

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

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

ben a koncesszióra javasolt területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A koncesszióra javasolt terület a Duna részvízgyűjtő egységhez tartozik és 2 felszíni víz-

gyűjtő alegységet érint, a Közép-Duna (1–9) és a Duna-völgyi-főcsatorna (1–10) alegységet. 

5 km-es környezete nyugaton érinti a Velencei-tó (1–14), az Észak-Mezőföld és a Keleti-

Bakony (1–13) vízgyűjtő alegységeket, délen pedig a Sió (1–11) alegységet is. 

A 15. táblázat mutatja be a területre és 5 km-es környezetére eső 24 vízfolyás víztestet. A 

terület számos egyéb, víztest-kategórián kívüli vízfolyással sűrűn behálózott. A területen és 

5 km-es környezetében összesen 15 síkvidéki, meszes állóvíz víztest található (16. táblázat). 

Víztest-kategórián kívüli állóvizek közé tartozik a területen és környezetében további 63 bá-

nyató, 38 tározó, 8 vizes élőhely, 5 természetes tó és 8 holtág. 

A koncesszióra javasolt terület középső és környezetének délkeleti része a Duna elöntési te-

rületére esik. Ezek a területek mérsékelten, közepesen, illetve délkeleti irányban erősen belvíz 

veszélyeztetettek is. Árvízvédelmi fővédvonal húzódik a Duna területet is érintő szakaszán. A 

területre esik a Dunaharaszti-tűsgát, 5 km-es környezetére a Sári- valamint a Tassi-zsilip 

nagyműtárgyak, több vízfolyáson számos keresztműtárgy; a Dunától nyugatra pedig több me-

dertározó. A Soroksári-Duna kettő szelvénye, a Délegyházi-tavak, a Rukkel-tó valamint az 

Universum Strand fürdővíznek kijelölt védett terület. 

A 25. ábra a koncesszióra javasolt terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntet-

ve a felszíni víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 
 

15. táblázat: A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 

alegység 
Terület+ 

Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz) AEP258 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–9 1 

Benta-patak alsó AEP318 síkvidéki, meszes, természetes 1–9 2 

Cikolai-víz AEP367 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 1 

Duna–Tisza-csatorna AEP440 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 1 

Duna-völgyi-főcsatorna alsó AEP441 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

Duna-völgyi-főcsatorna felső AEP442 síkvidéki, meszes, természetes 1–10 2 

Duna Szob–Baja között AEP444 síkvidéki, meszes, természetes 1–10 1 

Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna AEP530 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

Szent László-patak középső AEP994 dombvidéki, meszes, módosított 1–9 2 

Szent László-patak alsó AEP996 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 1 

Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel AEP690 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak AEP947 síkvidéki, meszes, természetes 1–13 2 
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Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 

alegység 
Terület+ 

Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél AEP948 síkvidéki, meszes, módosított 1–13 2 

Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér AEP968 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 1 

Váli-víz alsó AEQ092 síkvidéki, meszes, módosított 1–9 1 

Váli-víz középső AEQ093 dombvidéki, meszes, természetes 1–9 2 

Vereb–Pázmándi-vízfolyás AEQ104 síkvidéki, meszes, természetes 1–14 2 

XX. (Örkényi)-csatorna AEQ130 síkvidéki, meszes, természetes 1–10 2 

XXIII.-csatorna AEQ132 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

XXX.-csatorna AEQ133 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó AEQ134 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső AEQ135 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–10 2 

Zámori-patak AEQ149 dombvidéki, meszes, módosított 1–9 2 

Adonyi-főcsatorna AIP859 síkvidéki, meszes, mesterséges 1–9 1 

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

 

 

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

 

16. táblázat: A területen és környezetében lévő állóvíz víztestek 

Állóvíz neve Kódja Típusa Használat 
Vízgyűjtő 

alegység 
Terület+ 

Csepeli Kavicsos-tó AIG937 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat 1–10 2 

Délegyházi-tavak AIG941 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
fürdővíz, horgászat 1–10 1 

Dömsödi halastó AIG945 
síkvidéki, meszes, sekély, idősza-
kos, nyílt víztükrű, mesterséges 

halastavi gazdálkodás 1–10 2 

Kajászói ivadéknevelő AIG975 
síkvidéki, meszes, sekély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
halastavi gazdálkodás 1–9 2 

Líviai tavak (4 db) AIG988 
síkvidéki, meszes, sekély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
halastavi gazdálkodás 1–9 1 

Délegyháza I. AIP519 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat 1–10 2 

I-II-III. tó AIP524 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat 1–10 2 
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Állóvíz neve Kódja Típusa Használat 
Vízgyűjtő 

alegység 
Terület+ 

II. Spicwald AIP526 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat, bányászat 1–10 1 

Öregállás II. tó AIP532 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat, bányászat 1–10 2 

Öregállás III. tó AIP533 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
horgászat, bányászat 1–10 2 

Öregállás V. tó AIP534 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 

horgászat, természetvéde-

lem 
1–10 2 

Százhalombattai ivadékne-
velő 

AIP536 
síkvidéki, meszes, sekély, idősza-
kos, nyílt víztükrű, mesterséges 

halastavi gazdálkodás 1–9 2 

Tripolisz AIP539 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 

horgászat, természetvéde-

lem 
1–10 2 

Szomor Dezső halastavai AIQ013 
síkvidéki, meszes, mély, állandó, 

nyílt víztükrű, mesterséges 
természetvédelem, halászat 1–10 2 

Ráckevei-Soroksári Dunaág AIQ014 
síkvidéki, meszes, sekély, állandó, 

nyílt víztükrű, módosított 
fürdővíz, természetvédelem 1–10 1 

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

1.4.1.2. A felszín alatti víztestek 

A terület Dunától keletre eső része regionális feláramlási, nyugatra eső része pedig regioná-

lis leáramlási zónában helyezkedik el. A területet és környezetét 6, a felszín alatti tér felső 20–

40 méterét reprezentáló sekély porózus, és 5, hideg vagy langyos vizet adó (<30°C) porózus 

víztest érinti. Sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztestből a területen egy-egy található, míg 

30°C-nál melegebb porózus vízadóból 1, hideg karsztos vízadóból valamint termálkarszt víz-

testből pedig 2–2. A terület felszín alatti víztesteit a 17. táblázat ismerteti (26. ábra és 32. ábra, 

33. ábra). 

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

Víztest neve Típus 
Víztest  

azonosító 
Terület+ 

Duna bal parti vízgyűjtő – Vác–Budapest 

sekély porózus 

sp.1.13.1 2 

Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest–Paks sp.1.9.1 1 

Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt sp.1.10.1 3 

Duna–Tisza köze - Duna-völgy északi rész sp.1.14.2 1 

Duna–Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész sp.1.14.1 3 

Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő sp.1.7.1 2 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt sekély hegyvidéki sh.1.5 3 

Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt 

porózus 

p.1.10.1 3 

Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő p.1.7.1 2 

Duna–Tisza köze - Duna-völgy északi rész p.1.14.2 1 

Duna–Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész p.1.14.1 2 

Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest–Paks p.1.9.1 1 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt hegyvidéki h.1.5 3 

Nyugat-Alföld porózus termál pt.1.2 1 

Szabadbattyáni termálkarszt 
termálkarszt 

kt.1.6 1 

Budapest környéki termálkarszt kt.1.3 1 

Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője 
karszt 

k.1.3 3 

Dunántúli-középhegység, Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője k.1.1 3 

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

3 – víztestek ~3 km2 alatti területtel érintik a terület környezetének határát. 
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26. ábra: A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

1.4.2. A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások 

1.4.2.1. A felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

1.4.2.1.1. Vízkivétel 

Felszíni vizekből ivóvíz célra nem történik vízkiemelés, de a Duna mentén számos 

partiszűrésű kútcsoport helyezkedik el, melyek vizét kommunális (ivóvíz) célra hasznosítják 

(pl. Ráckeve, Százhalombatta, Tököl, Szigetújfalu, Tass, Ercsi). Egyéb célú (ipari, energetikai, 

öntözési, halastavi, rekreációs) vízkiemelés 10 vízfolyás és 1 állóvíz víztestet érint 

(18. táblázat). 

18. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Érintett felszíni víztest 
A vízkiemelés hasznosítási célja 

Terület+ 
Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Cikolai-víz     +   2 

Duna-völgyi-főcsatorna alsó    + +   2 

Duna Szob–Baja között  + + +    2 

Szent László-patak középső     +   2 

Szent László-patak alsó    + + +  2 

Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel    + +   2 

Váli-víz alsó     +   2 

Váli-víz középső     + +  2 

XXX.-csatorna    + +   2 

Adonyi-főcsatorna     +   2 

Ráckevei-Soroksári Dunaág    +    2 

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

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

szat, víziturizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek. A védett területeket a 19. táblázat és a 

29. ábra mutatja be. 

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

Név Kijelölt fürdőhely Víziturizmus Horgászat Halászat 

Benta-patak alsó   +  

Duna Szob–Baja között   + + 

Duna–Tisza-csatorna   +  

Duna-völgyi-főcsatorna alsó   + + 

Duna-völgyi-főcsatorna felső   + + 

Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel   +  

XXX.-csatorna   +  

Kajászói ivadéknevelő    + 

Líviai tavak    + 

Százhalombatta ivadéknevelő    + 

Csepeli Kavicsos-tó  + +  

Délegyháza I.  + +  

Délegyházi-tavak + + +  

Dömsödi halastó    + 

II. Spicwald    + 

I-II-III. tó   +  

Öregállás II. tó   +  

Öregállás III. tó   +  

Ráckevei-Soroksári Dunaág + + +  

Tripolisz   +  

Rukkel-tó +    

Universum Strand +    

Kajászói ivadéknevelő    + 

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a terület nagy része nitrátérzékeny, míg tápanyagérzékeny 

a Velencei-tó környéke. Az érintett sekély víztestek nitráttal szennyezettnek minősítettek. 

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

szisztéma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Nemzeti 

Park, Tájvédelmi Körzet (TK), Natura SCI
6
 és SPA

7
, Ramsari terület, 20. táblázat). 

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

Védett terület típusa 
Védett terület 

azonosító 
Védett terület elnevezése Megjegyzés Terület+ 

Nemzeti Park 109/NP/74 Kiskunsági NP  2 

Ramsari 3HU009 Ócsa  2 

Natura2000 – SCI HUDI20002 Adony–perkátai löszvölgyek források, patakok 1 

Natura2000 – SCI HUDI20034 Duna és ártere mentett oldali holtág, ártér 1 

Natura2000 – SCI / Ramsari HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta  2 

Natura2000 – SCI HUKN20003 Felső-kiskunsági turjánvidék  2 

Natura2000 – SCI HUKN20002 Peszéri-erdő láprétek, tölgyesek 2 

Natura2000 – SCI HUKN20005 Tass–szalkszentmártoni szikes puszta  2 

Natura2000 – SCI HUDI20051 Turjánvidék  2 

Natura2000 – SPA HUKN10001 Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék  2 

Tájvédelmi Körzet 112/TK/75 Ócsai TK  2 

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

 

1.4.2.1.3. Szennyeződések 

A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő pontszerű és diffúz szennyezések területi elosz-

lását a VGT 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–6 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 

 

Pontszerű szennyezőforrások 

                                                 
6 SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000), jelenleg aktuális megfelelője: SAC: 

Különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 
7 SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000). 
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A területen és környezetében elhelyezkedő települések kb. 3/4-e csatornázott. Az esetek 

nagyobb hányadában a településekről a települési folyékony hulladékot nem szennyvíztelepre 

szállítják. A terület szennyvíztisztító telepeiről a tisztított szennyvizet többnyire vízfolyásokba 

vezetik. A bevezetések hatása a befogadókra esetenként jelentős (27. ábra, 21. táblázat). 

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

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve 
Hatás a  

befogadóra 

Adony Adony - Szennyvíztisztító Telep Adonyi-főcsatorna jelentős 

Alsónémedi Alsónémedi - Szennyvíztisztító Telep Duna–Tisza-csatorna jelentős 

Baracska Baracska - Szennyvíztisztító Telep Váli-víz alsó jelentős 

Bugyi Bugyi - Szennyvíztisztító Telep sp.1.14.2 elhanyagolható 

Dunaharaszti Dunaharaszti - Szennyvíztisztító Telep Duna–Tisza-csatorna nem jelentős 

Dunavarsány Dunavarsány - Szennyvíztisztító Telep sp.1.14.2 elhanyagolható 

Ercsi Ercsi - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Érd Érd - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Iváncsa Iváncsa - Szennyvíztisztító Telep Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz) jelentős 

Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Szennyvíztisztító Telep 
XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) 

felső 
jelentős 

Kunszentmiklós Kunszentmiklós - Szennyvíztisztító Telep XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó nem jelentős 

Ócsa Ócsa - Szennyvíztisztító Telep sp.1.13.1 nem jelentős 

Pusztaszabolcs Pusztaszabolcs - Szennyvíztisztító Telep Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz) jelentős 

Rácalmás Rácalmás - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között jelentős 

Ráckeresztúr Ráckeresztúr szennyvíztisztító telep Szent László-patak alsó jelentős 

Ráckeve Ráckeve - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Szabadegyháza Szabadegyháza - Szennyvíztisztító Telep 
Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-

Keleti-ér 
jelentős 

Százhalombatta Százhalombatta - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Tass Tass - Szennyvíztisztító Telep Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel nem jelentős 

Tököl Tököl - Szennyvíztisztító Telep Duna Szob–Baja között elhanyagolható 

Tordas Tordas- Fogyatékosok Otthona szennyvíztisztító telep Szent László-patak alsó jelentős 

 

A terület felszíni, és egy esetben felszínalatti víztesteibe egyéb (nem kommunális) szenny-

vizet is bevezetnek. Használt termálvíz bevezetés egy vízfolyást terhel (22. táblázat). 
 

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

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve 
Hatása a 

befogadóra 

Százhalombatta Dunai Finomító egyéb feldolgozóipar Duna Szob–Baja között 
lehet, hogy 

fontos 

Százhalombatta Dunamenti Erőmű Üzemi Területe energiaipar Duna Szob–Baja között nem jelentős 

Szabadegyháza Élelmiszergyártó Üzem élelmiszeripar 
Szabadegyházi-vízfolyás és 

Hippolit-Keleti-ér 
nem ismert 

Baracska Büntetésvégrehajtási Intézet szolgáltatóipar Váli-víz alsó nem ismert 

Kunszentmiklós Fürdő termálvíz, fürdővíz 
XXXI. Apaji-csatorna 

(Átok-csatorna) alsó 
nem jelentős 

Szigetszentmiklós Ipari Szolgáltató Központ szolgáltatóipar Ráckevei–Soroksári Dunaág nem ismert 

 

A 28. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók bezárásra kerültek 2009-ig, továbbra is működik azonban nagyobb települési 

szilárd hulladéklerakó Adonyban, Dömsödön, Százhalombattán, Pusztazámoron és Gyálon. 

Veszélyes hulladéklerakó Százhalombattán, inert hulladéklerakó Alsónémediben, Kunszent-

miklóson, Ócsán és Százhalombattán, szerves hulladéklerakó pedig Adonyban, Alsónémedi-

ben, Besnyőn, Dunaharasztin, Kajászón, Martonvásáron, Ócsán, Tárnokon, Tökölön és Velen-

cén található. Százhalombatta hulladékégetővel is rendelkezik. 

A sekély porózus víztestet terhelő szennyezett területeket, a 29. ábra mutatja be. Nagyobb 

mértékű szennyezés (szénhidrogén- és fémszennyezés) Budapesthez és a budapesti agglomerá-

cióhoz köthető. Egyéb szénhidrogén-szennyezést Baracska közelében, Ráckevén, Zichyújfalun, 

Tasson és Ócsa közelében dokumentáltak. 
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27. ábra: Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

 

28. ábra: Hulladékgazdálkodás 
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29. ábra: Szennyezett területek 

Szennyező ipari tevékenységek (vegyipar, energiaágazat, hulladék- és szennyvízkezelés, 

fémtermelés, -feldolgozás) Budapesten és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken 

koncentrálódnak. E mellett szennyező ipari tevékenység folyik Szabadegyházán (élelmiszer-

ipar) és Adonyban (vegyipar, energiaágazat). Benzinkutak a terület északi részén fordulnak elő 

nagyobb számban. Nagy létszámú állattartás és akvakultúra elszórva jellemző. Százhalombat-

tán, Szabadegyházán, Adonyon, Budapesten és Gyálon Seveso besorolású üzem működik. 

A terület folyóvizein többek között oxigénhiányt, halpusztulást és egyéb állati tetemek elő-

fordulását, illetve vegyianyag-szennyezést dokumentáltak. A folyóvizeket szennyvízbevezetés 

is érinti. A Ráckevei–Soroksári Dunaágon szintén leírtak halpusztulást. 

 

A területen több helyütt bányásznak építőanyagot, elsősorban kavicsot és homokot (Alsó-

némedi, Apaj, Áporka, Beloiannisz, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, 

Ercsi, Gyál, Iváncsa, Kajászó, Kiskunlacháza, Majosháza, Ócsa, Perkáta, Taksony, Tököl, 

30. ábra). A bányák többsége a Ráckevei (Soroksári)-Dunától keletre, a Délegyházi-tavak kör-

nyezetében koncentrálódik. A bányatelkek aktuális állapotát az 1.5.2. fejezet mutatja be. 

 

Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együttjáró intenzív mezőgazdasági tevékenység nagy területen jellemző. A 

terhelés mértéke változó, évi max. 150 kgN/ha. A településeket érintő nitrátterhelés kevés kivé-

teltől eltekintve 50 kgN/ha/év alatt marad (31. ábra). A diffúz foszforterhelés mértéke a Duná-

tól nyugatra fekvő vidékeken magasabb, de jellemzően itt is 1000 g/ha/év alatt marad (a terhe-

lés által leginkább érintett sávokban annak mértéke 1000–100 000 g/ha/év). 
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30. ábra: Ipari létesítmények, káresemények 

A fluidum bányák (szénhidrogén-bányatelkek) a VKGA (2009) állománynak megfelelő állapotot tükrözik, nem egyeznek 

meg a mai állapottal! 

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

 

1.4.2.2. Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 

Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A koncesszióra javasolt területen és annak 5 km-es környezetében a nyilvántartott kutakat 

többféle célra hasznosítják (később l. részletesen 28. táblázat). 

A koncesszióra javasolt területet 27 ivóvíz vízbázis (24 üzemelő, 3 távlati), 5 km-es kör-

nyezetét további 23 ivóvíz vízbázis (21 üzemelő, 2 tartalék) érinti. E mellett Dunaharasztin és 

Érden egyéb (nem ivóvíz hasznosítású) vízbázis is található (23. táblázat). 

A területen lévő ivóvíz vízbázisok közül 15 sérülékeny, 3 bizonytalan és 9 nem sérülékeny 

állapotú. Az 5 km-es környezet ivóvíz vízbázisai között 12 sérülékeny, 2 bizonytalan és 9 nem 

sérülékeny (24. táblázat). 

Vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálattal a távlati vízbázisok, valamint a koncesszióra ja-

vasolt területen 5, az 5 km-es környezetben 9 üzemelő vízbázis rendelkezik. Ráckeve I–II. víz-

bázis esetében a diagnosztika folyamatban van. A közel százezer m
3
/nap védendő víztermelé-

sű, parti szűrésű távlati és üzemelő vízbázisok nagy területű védőterületei a Duna vonalában, a 

koncesszióra javasolt terület középvonalában fekszenek (Budapest ivóvízellátásában résztvevő 

Ráckeve I–II. vízműtelep, Tököl–Szigetújfalui vízműtelep, valamint a koncesszióra javasolt 

területtől északra lévő Csepel–Halásztelek vízműtelep). 

A 32. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víztermelőkutak védőterületeit mutatja be. 
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31. ábra: Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek 

 

32. ábra: Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a porózus felszín alatti víztestek az érintett területen 
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23. táblázat: A koncesszióra javasolt terület felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 
Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterület/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 
termelés 

(m3/nap) 

Adony 
Adony–Dél 
távlati vízbázis 

4.1.3 távlati VT és VI (azonosak) igen sp.1.9.1 20000 

Adony Adony sziget 4.1.2 üzemelő  igen sp.1.9.1 25000 

Alsónémedi 
Alsónémedi 

Üzemegység 
12139–70 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 589 

Áporka Községi Vízmű 12157–10 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 148 

Besnyő Besnyő Vízmű 6052–20 üzemelő csak VI nem p.1.9.1 219 

Ercsi 
Ercsi partiszűrésű 

vízbázisok 
6041–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.9.1 40000 

Ercsi 
Ercsi vízmű 
rétegvízbázis 

6041–40 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 233 

Délegyháza Vízmű 12151–10 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 170 

Dunavarsány 1. kút 12147–xxx üzemelő  nem p.1.14.2 796 

Dunavarsány Vízmű 12147–110 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 1200 

Dunavarsány Laktanya kútja 12147–10 távlati VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.14.2 14 

Dunavarsány HM lakótelep 12147–40 távlati VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.14.2 25 

Iváncsa 
Váli-víz torkolati 

távlati vízbázis 
4.1.1 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.9.1 20000 

Lórév 
Lórév–Makád 
Távlati Vízbázis 

4.2 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 28000 

Gyál Gyáli A1 vízmű       

Gyál Gyáli B2 vízmű       

Kiskunlacháza 
Vízmű üdülőterü-

let 
12166–10 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 123 

Kiskunlacháza Községi Vízmű 12166–20 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 906 

Majosháza Községi Vízmű 12150–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 159 

Makád községi vízmű       

Ráckeve Ráckeve II. Vmt. 12171–40 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 40000 

Ráckeve Ráckeve I. Vmt. 12171–100 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 95000 

Szigetbecse Vízmű 12176–20 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 181 

Szigetcsép Községi Vízmű 12146–100 üzemelő  nem p.1.14.2 220 

Szigethalom Községi Vízmű 12137–70 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 1200 

Szigethalom 
Üdülőtelepi 

Vízmű 
12137–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 155 

Szigetszentmárton Községi Vízmű 12156–10 üzemelő  bizonytalan p.1.14.2  

Tököl 

Szigetújfalu, 

Tököl–

Szigetújfalui 
Vízmű 

12155–100 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 85000 

Szigetújfalu 
Szigetújfalu 

Községi Vízmű 
12155–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 792 

Taksony Vízmű 12138–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 712 

Dunaharaszti* 
*Dunaharaszti, 
Coca-Cola 

12129–160 üzemelő csak VI nem p.1.14.2  

VT: védőterület, VI: védőidom, *egyéb vízbázis. 

 

24. táblázat: Az 5 km-es környezet felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterü-

let/védőidom 

Vízbázis 
sérülékeny 

Termelt 
víztest 

Védendő 

termelés 

(m3/nap) 

Apaj Községi Vízmű 12188–30 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 100 

Baracska Baracska Vízmű 6035–70 üzemelő csak VI nem p.1.9.1 300 

Baracska 
Baracska Anna-

major börtön 
6035–10 üzemelő csak VI nem p.1.7.1 300 

Érd 
Érd,  
Dunaparti vízbázis 

12120–90 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.9.1 3800 

Érd 
Érd,  

Sasvárosi vízbázis 
12120–80 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 5400 

Bugyi Községi Vízmű 12158–20 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.2 470 

Kajászó Kajászó Vízmű 6022–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 550 

Dömsöd Községi Vízmű 12181–20 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 960 

Gyál Községi Vízmű 12116–50 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.14.1 2951 

Halásztelek 
Halásztelek, Csepel–

Halásztelek vm. 
12121–100 üzemelő VT és VI (azonosak) igen 

sp.1.14.2, 

sp.1.13.1 
90000 
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Település Vízbázis Kód Státusz 

Digitálisan rendelkezésre 

álló védőterü-
let/védőidom 

Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

Kápolnásnyék 

Kápolnásnyék Ve-

lence-tavi RV Vízmű 

telep 

6048–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.7.1 1479 

Kunszentmiklós 
Kunszentmiklós 

Vízmű 
2003–10 tartalék csak VI nem p.1.14.2 14 

Martonvásár Martonvásár Vízmű 6031–10 üzemelő VT és VI (különbözőek) igen p.1.9.1 800 

Perkáta Perkáta Vízmű 6070–10 üzemelő csak VI nem p.1.9.1 670 

Ócsa Kiképző bázis 12141–10 üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.14.2 15 

Ócsa Községi Vízmű 12141–490 üzemelő csak VI nem p.1.14.2 1000 

Ráckeresztúr Ráckeresztúr Vízmű 6036–40 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 411 

Szabadegyháza 
Szabadegyháza 

Községi Vízmű 
6067–20 üzemelő VT és VI (különbözőek) igen p.1.9.1 360 

Tass 
Tass  
(Gudmon-fok) 

2002–30 üzemelő VT és VI (azonosak) igen sp.1.14.2 9950 

Tass Tass Vízmű 2002–10 tartalék  nem p.1.14.2  

Vál Vál Vízmű 6018–10 üzemelő  nem p.1.9.1 330 

Vál 
Vál Csokonai u. 

zártkertek Vízmű 
6018–30 üzemelő VT és VI (azonosak) bizonytalan p.1.9.1 27 

Zichyújfalu Zichyújfalu Vízmű 6118–10 üzemelő VT és VI (azonosak) igen p.1.9.1 137 

Érd* *Liget Termál szálló 12120–121 üzemelő csak VI nem p.1.9.1  

VT: védőterület, VI: védőidom, *egyéb vízbázis. 

 

Veszélyeztetettségi vizsgálatot 3 távlati, valamint 11 üzemelő vízbázis esetében végeztek. 

Az eredmények alapján a Ráckeve II. Vmt. vízbázissal nem veszélyeztetett, a többi vízbázis 

közepesen veszélyeztetett. A vízbázisok veszélyeztetettségének oka, hogy a belterületi és me-

zőgazdasági területek aránya meghaladja az 50%-ot. Tass (Gudmon-fok) vízbázis esetében a 

védőterületen talajban alifás szénhidrogének szennyezése ismert. 

Az OGYFI 2010-es nyilvántartása szerint gyógyiszaplelőhely, valamint gyógyhellyé minő-

sített település, vagy településrész nem található a területen. Ásványvízkúttá nyilvánított terme-

lő kút a területen 1 található Ráckevén, további 2 db kút van a terület környezetében Halásztel-

ken és Szigethalmon. Gyógyvíztermelő kút a területen 1 mélyült, Ráckevén, a terület 5 km-es 

környezetében további 4: Érden, Kunszentmiklóson (1–1) és Velencén (2 db). A kutak részle-

tes adatait a 25. táblázat tartalmazza. 

25. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele 
Víz kereske-
delmi neve 

Felhasználás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Térképi jele Terület+ 

Ráckeve 
K–77  

(Strand 1.) 
Keve Gyöngye ásványvíz/ivóvíz célú 642167 204009 Rk–66 1 

Ráckeve 
K–59  

(Strand 1.) 
Kevei gyógyvíz/fürdési célú 642166 204002 Rk–59 1 

Halásztelek K–13 Majutirer ásványvíz/fürdési célú 646005 222994 Ht–13 2 

Szigethalom K–21 Ledina ásványvíz/ivóvíz célú 646300 218600 Szh–21 2 

Érd B–60  gyógyvíz/fürdési célú 641702 223405 É–60 2 

Kunszentmiklós B–103 
Szentmiklósi 

gyógyvíz 
gyógyvíz/fürdési célú 655853 186729 Kszm–103 2 

Velence K–45 (Gránit)  gyógyvíz/fürdési célú 622186 208931 V–45 2 

Velence K-43(Vel–1)  gyógyvíz/fürdési célú 623656 207005 Vel–1 2 

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

 

A koncesszióra javasolt területen 1, míg 5 km-es környezetében további 4 db 30°C-os vagy 

annál melegebb kifolyó vizet adó kút mélyült, melyek a pt.1.2, porózus termál és a kt.1.6, illet-

ve kt.1.3 termálkarszt víztestekre szűrőzöttek és a mezozoos aljzatot (triász), illetve a miocén 

és a pannóniai összleteket csapolják meg. A terület környezetében 1 kút szűrőzési mélysége 

haladja meg az 1000 métert. A működő kutak vizét fürdővízként hasznosítják. Részletes infor-

mációkat a kutakról és azok hasznosításáról a 26. táblázat közöl. A 33. ábra a koncesszióra 

javasolt területen és annak környezetében lévő, 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó 

kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztestekkel. 
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33. ábra: A koncesszióra javasolt területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak 

 

26. táblázat: A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében lévő létesítéskor 30°C-os vagy 

annál melegebb kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút jele 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Szűrőzött szakasz 

(m) 

Vízadó 

kora * 

Kifolyóvíz 
hőmérséklete 

(°C) ** 

Hasznosítás Térképi jele Terület+ 

Ráckeve K–59 642166 204002 860,8–-998 MPl1 42 fürdő Rk–59 1 

Velence K–43 623656 207005 1030,8–1032,1 T2 72  Vel–1 2 

Velence K–45 622186 208931 650–655,5 T 67  V–45 2 

Érd B–60 641702 223405 406–674 M3, M1 40 fürdő É–60 2 

Kerepestarcsa B–9 666970 224230 487–527 M2 30  Kt–9 2 

Kunszentmiklós K–103 655852 186729 513,95-560,74 Pa2 35,5 fürdő Kszm–103 2 

Rácalmás K–23 642359 187133 503–648,7 Pa2 38 fürdő  2 

* vízgazdálkodásban használt kor , ** kút létesítése idején, +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 

 

A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a kiterme-

lés célja szerinti lebontásban a 27. táblázat és a 28. táblázat tartalmazza. A sekély porózus víz-

testek és a hegyvidéki víztest készleteit főképp ivóvízként hasznosítják; a porózus víztestek 

esetében azonban az ivóvízként való hasznosítás mellett szerepet kapnak a mezőgazdasági és 

ipari célok is. A porózus termál, a karszt és a sekély hegyvidéki víztestek hasznosítása kevésbé 

jelentős. 

27. táblázat: A területen és az 5 km-es környezetében jelentett vízkivételek, 1000 m
3
/év egységben (VGT, 

2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest 

kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

Ivóvíz Ipari Energetikai Öntözés 
Egyéb 

mezőgaz-

dasági 

Fürdővíz 
Egyéb 

termelés 

Vissza-

táplálás 

Többcélú 
termelés 

összevonva 

Összesen 

sp.1.13.1 8   14 0    0 22 

sp.1.9.1 7194,405 192  0 19,337  184,75  2 7592,492 

sp.1.10.1          0 

sp.1.14.2 39774,17 46,33  23,2 44  96,27  19,3 40003,27 
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Víztest 
kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

Ivóvíz Ipari Energetikai Öntözés 
Egyéb 

mezőgaz-

dasági 

Fürdővíz 
Egyéb 

termelés 

Vissza-

táplálás 

Többcélú 
termelés 

összevonva 

Összesen 

sp.1.14.1          0 

sp.1.7.1          0 

sh.1.5          0 

p.1.10.1          0 

p.1.7.1 618,21 1,095  22,452 21,35     663,107 

p.1.14.2 3242 64,98  0 89,49 5 730  228,5 4359,97 

p.1.14.1 1408 14  0 0  58   1480 

p.1.9.1 1405,342 1956,569  83,344 374,854 166 176,28  23,578 4185,967 

h.1.5 802      242   1044 

pt.1.2      28,14    28,14 

kt.1.6       0,22   0,22 

kt.1.3          0 

k.1.3          0 

k.1.1          0 

 

28. táblázat: Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m
3
/év) a területen és 

annak 5 km-es környezetében (VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa Szűrőzött szakasz mélysége A kifolyó víz hőmérséklete 
Éves szinten kitermelt vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

Sekély porózus sekélyebb, mint 30 m  47617,762 

Sekély hegyvidéki sekélyebb, mint 30 m  0 

Porózus mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 10689,044 

Hegyvidéki mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 1044 

Porózus termál mélyebb, mint 30 m magasabb, mint 30°C 28,14 

Karszt mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 0 

Termál karszt mélyebb, mint 30 m magasabb, mint 30°C 0,22 

Összesen: 59379,166 

 

1.4.3. Határmenti víztestek 

A terület által érintett sekély porózus, porózus és porózus termál, valamint termálkarszt víz-

testek határmenti tárgyalásokon nem érintettek, valamint egyik víztest sem része ICPDR (In-

ternational Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt aggregátumnak. 

1.4.4. Monitoring rendszer 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint tör-

tént. A koncesszióra javasolt területen a felszíni vizekre vonatkozóan vízminőségi monitoring-

helyeket nem állítottak fel, környezetében 10 monitoringállomás üzemel. A VKI monitoringon 

kívül más felmérések is történtek a terület felszíni vizein. 2004-ben referenciahely-kutatás zaj-

lott, 2005-ben ökológiai felmérés a Soroksári-Dunán (Szigetszentmiklósnál és Ráckevén), az 

Adonyi-Dunaágon (Adonynál), a Dunán (Budapest alatt, M0), a Duna–Tisza-csatornán (Bugyi 

és Ócsa között), a Szent László-patakon (Martonvásár alatt) és a Váli-vízen (Baracska alatt) 

történt. A 2008-as hidromorfológiai felmérés során a terület felszíni vizeit nem vizsgálták 

(34. ábra). 

A felszíni víztestekre, valamint a védett területekre vonatkozó monitoringprogramot a 

29. táblázat és 30. táblázat tartalmazza. A fürdővizeket több állomás is vizsgálja (Dunaharaszti, 

Délegyháza (2), Ráckeve, Dunavarsány, Dömsöd, Szigetbecse, Szigetszentmárton). 
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29. táblázat: Felszíni víz monitoring pontok a területen és az 5 km-es környezetében 

Monitoring 
azonosító 

Felszíni víz neve 

Mérőhely 

Mintavételi helyhez rendelhető 
kiépített vízrajzi mérőállomás 

neve 
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ALC929 Benta-patak alsó Tárnok  +   A/V P/B/M/Z H 2 

ALC610 
Gyáli 1, 2.-főcsatorna 

és Szilassy-csatorna 
Gyál  +   A/V P/B/M/Z H 2 

ALC736 
Gyáli 1, 2.-főcsatorna 

és Szilassy-csatorna 
Gyál  +   A/V P/B/M/Z H 2 

AIJ564 
Gyáli 1, 2.-főcsatorna 

és Szilassy-csatorna 
Gyál  +   A/V P/B/M/Z H 2 

ALC930 
Ráckeve–Soroksári 

Dunaág 
Tass  +   A/V P/M  2 

AIJ719 
Ráckeve–Soroksári 

Dunaág 
Tass     A/E/V P/B/M/Z/H  2 

ALC818 
XX. (Örkényi)-

csatorna 
Dabas  +   A/V P/B/M/Z H 2 

ALC629 XXX.-csatorna Bugyi  +   A/V P/B/M/Z H 2 

ALC631 
XXXI. Apaji-csatorna 

(Átok-csatorna) felső 
Apaj  + +  A/E/V P/B/M/Z/H H 2 

ALC630 XXXI.-csatorna Apaj  + +  A/E/V P/B/M/Z/H H 2 

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

Hidromorfológiai mérés elemei: H – hidrológia, M – morfológia, F – folytonosság. 

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

 

34. ábra: Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 
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30. táblázat: Felszíni védett területek monitoring pontjai 

Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása Terület+ 

AIJ841 XXXI.Apaji-csatorna  2 

AIJ822 Váli-víz  1 

AIJ757 Szent László-víz (torkolati szakasz)  2 

AIJ756 Szent László-víz (Gyúró)  2 

AIJ564 Gyáli 1. főcsatorna  2 

AIJ719 Ráckeve-Soroksári Dunaág (dél) nitrát 2 

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

1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoringprogram keretein belül a sekély porózus vízadók-

ról 37, míg a porózus vízadókról 27 db kút szolgáltat információt. A területen karszt valamint a 

termál víztesteket monitoring kút nem vizsgálja. A koncesszióra javasolt területtől keleti irány-

ban, 20–30 km távolságra, 3 figyelőkút észleli a pt.1.2 porózus termál víztestet. A kt.1.3 ter-

málkarszt víztest legközelebbi monitoringkútjai (5) a terület környezetének északi határától 

mintegy 5 km távolságon belül helyezkednek el, a kt.1.6 termálkarszt víztestet vizsgáló kutak 

pedig a nyugati határ közelében vannak. Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem tör-

ténik meg, de a 31. táblázat bemutatja a kutak megoszlását aszerint, hogy azok mely víztestek-

re vannak szűrőzve, milyen a monitoring jellege és hogy a koncesszióra javasolt területen vagy 

annak 5 km-es környezetében helyezkednek-e el. A felszín alatti vizekhez kapcsolódó védett 

területeket 67 monitoringkút vizsgálja, melyek nagy része vízbázis figyelőkút. A 35. ábra mu-

tatja be a felszín alatti víztestek monitoringpontjait. 

31. táblázat: Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest 

azonosító 
Víztest név 

Területre esik (db) 
5 km-es környezetbe esik  

(db) Összesen 

(db) Mennyisé-

gi 
Kémiai 

Mennyiségi 

+ kémiai 
Mennyiségi Kémiai 

Mennyiségi 

+ kémiai 

sp.1.13.1 
Duna bal parti vízgyűjtő - 

Vác-Budapest 
   1   1 

sp.1.9.1 
Duna jobb parti vízgyűjtő - 

Budapest-Paks 
1 3 2 5   11 

sp.1.10.1 
Duna jobb parti vízgyűjtő - 
Paks alatt 

      0 

sp.1.14.2 
Duna–Tisza köze - Duna-

völgy északi rész 
3 5  11 5 1 25 

sp.1.14.1 
Duna–Tisza közi hátság - 

Duna-vízgyűjtő északi rész 
      0 

sp.1.7.1 
Séd–Nádor–Sárvíz-

vízgyűjtő 
      0 

sh.1.5 

Dunántúli-középhegység - 

Duna-vízgyűjtő Budapest 
alatt 

      0 

p.1.10.1 
Duna jobb parti vízgyűjtő - 

Paks alatt 
      0 

p.1.7.1 
Séd–Nádor–Sárvíz-
vízgyűjtő 

    2  2 

p.1.14.2 
Duna–Tisza köze - Duna-

völgy északi rész 
 7  4 7  18 

p.1.14.1 
Duna–Tisza közi hátság - 

Duna-vízgyűjtő északi rész 
    2  2 

p.1.9.1 
Duna jobb parti vízgyűjtő – 
Budapest–Paks 

    3 2 5 

h.1.5 

Dunántúli-középhegység - 

Duna-vízgyűjtő Budapest 
alatt 

      0 

pt.1.2 Nyugat-Alföld       0 

kt.1.6 
Szabadbattyáni termál-

karszt 
      0 

kt.1.3 
Budapest környéki termál-
karszt 

      0 

k.1.3 
Dunántúli-középhegység – 

Budai-források vízgyűjtője 
      0 
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Víztest 

azonosító 
Víztest név 

Területre esik (db) 
5 km-es környezetbe esik  

(db) Összesen 

(db) Mennyisé-
gi 

Kémiai 
Mennyiségi 

+ kémiai 
Mennyiségi Kémiai 

Mennyiségi 
+ kémiai 

k.1.1 

Dunántúli-középhegység -

Veszprém, Várpalota, 

Vértes déli források víz-
gyűjtője 

      0 

 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket standard mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 

meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 

itt mutatjuk be. 
 

 

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

1.4.5.1. Felszíni víztestek 

A területet érintő felszíni víztestek minőségi állapotértékelését a 32. táblázat mutatja be. Az 

állóvíz víztestek többsége adathiány miatt nem volt értékelhető, de a folyóvíz víztestek egy jó 

részének állapota sem egyértelmű az egyes minősítési tesztek bizonytalansága miatt. 

Fürdővíz szempontú minőségértékelés alapján a Délegyházi-tavak megfelelő, a Ráckevei–

Soroksári Dunaág nem jó besorolást kapott. A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 

32. táblázat mutatja be. 
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32. táblázat: Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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AEP258 
Adony-északi-
övcsatorna (Cikolai-

víz) 

– – gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP318 Benta-patak alsó jó mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP367 Cikolai-víz – gyenge mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP968 

Szabadegyházi-

vízfolyás és Hippolit-

Keleti-ér 

– gyenge gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP994 
Szent László-patak 
középső 

gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 

AEP996 
Szent László-patak 

alsó 
gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge – gyenge 

AEQ092 Váli-víz alsó mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 

AEQ093 Váli-víz középső gyenge mérsékelt gyenge gyenge – gyenge 

AEQ149 Zámori-patak – – mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AIP859 Adonyi-főcsatorna – gyenge – bizonytalan – bizonytalan 

AEP440 Duna–Tisza-csatorna mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 

AEP441 
Duna-völgyi-
főcsatorna alsó 

jó jó mérsékelt jó jó jó 

AEP442 
Duna-völgyi-

főcsatorna felső 
jó – mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP444 
Duna Szob–Baja 
között 

mérsékelt jó jó mérsékelt jó mérsékelt 

AEP530 

Gyáli 1, 2.-

főcsatorna és 
Szilassy-csatorna 

mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt – mérsékelt 

AEP690 

Kiskunsági-

főcsatorna Kígyós-

érrel 

jó jó jó jó – jó 

AEQ130 
XX. (Örkényi)-

csatorna 
gyenge – mérsékelt gyenge – gyenge 

AEQ132 XXIII.-csatorna jó jó jó jó – jó 

AEQ133 XXX.-csatorna jó jó jó jó – jó 

AEQ134 
XXXI. Apaji-
csatorna (Átok-

csatorna) alsó 

jó jó jó bizonytalan – bizonytalan 

AEQ135 
XXXI. Apaji-
csatorna (Átok-

csatorna) felső 

jó jó mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

AEP947 
Sárosd–Seregélyesi-

vízfolyás észak 
– mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEP948 
Sárosd–Seregélyesi-

vízfolyás dél 
– mérsékelt gyenge bizonytalan – bizonytalan 

AEQ104 
Vereb–Pázmándi-

vízfolyás 
mérsékelt mérsékelt rossz mérsékelt – mérsékelt 

AIG941 Délegyházi-tavak – – – – – bizonytalan 

AIQ014 
Ráckevei–Soroksári 

Dunaág 
gyenge jó – gyenge jó gyenge 

AIG945 Dömsödi halastó – – – – – adathiány 

AIP519 Délegyháza I. – – – – – adathiány 

AIP524 I-II-III. tó – – – – – adathiány 

AIP526 II. Spicwald – – – – – adathiány 

AIP532 Öregállás II. tó – – – – – adathiány 

AIP533 Öregállás III. tó – – – – – adathiány 

AIP534 Öregállás V. tó – – – – – adathiány 

AIP539 Tripolisz – – – – – adathiány 

AIQ013 
Szomor Dezső 

halastavai 
– – – – – adathiány 

AIG975 
Kajászói ivadékneve-
lő 

– – – – – adathiány 

AIG988 Líviai tavak (4 db) – – – – – adathiány 
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AIP536 
Százhalombattai 
ivadéknevelő 

– – – – – adathiány 

AIG937 Csepeli Kavicsos-tó – – – – – adathiány 
 

1.4.5.2. Felszín alatti víztestek 

A területet és 5 km-es környezetét érintő felszín alatti víztestek mennyiségi állapotát a 

33. táblázat, minőségi állapotát 34. táblázat mutatja be. A gyenge mennyiségi állapot elsősor-

ban a vízmérlegteszt valamint a süllyedési teszt (termál porózus víztest) eredményeként adó-

dik, mely a jelentős mértékű vízkivételek következménye. Egyes sekély víztestek esetében 

további problémaként jelentkezik a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák számára biztosí-

tandó vízszükséglet elégtelensége. A bizonytalan állapot végső minősítése jó állapot. Minősé-

gileg elsősorban a sekély víztestek állapota kifogásolható, amelyeken gyakori probléma a kü-

lönféle eredetű nitrátszennyezés, mely 2 víztest esetében már vízbázis termelőkútban, egy to-

vábbi víztest esetében pedig vízbázis védőterületen kimutatott. 

33. táblázat: A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest 

jele 
Víztest neve Vízmérleg Süllyedés FAVÖKO 

Áramlási 

viszonyok 

Víztest  

állapota 
Terület+ 

sh.1.5 
Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt 
jó jó – jó jó 2 

h.1.5 
Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt 
jó jó – jó jó 2 

sp.1.7.1 Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő jó jó bizonytalan jó bizonytalan 2 

sp.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest–Paks jó jó – jó jó 1 

sp.1.10.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt jó jó – jó jó 2 

sp.1.13.1 Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest jó jó – jó jó 2 

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

északi rész 
jó/gyenge határán gyenge gyenge jó gyenge 2 

sp.1.14.2 Duna–Tisza köze - Duna-völgy északi rész jó/gyenge határán jó bizonytalan jó bizonytalan 1 

p.1.7.1 Séd–Nádor–Sárvíz-vízgyűjtő jó jó – jó jó 2 

p.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks jó jó – jó jó 1 

p.1.10.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt jó jó – jó jó 2 

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

északi rész 
jó/gyenge határán jó – jó bizonytalan 2 

p.1.14.2 Duna–Tisza köze - Duna-völgy északi rész jó/gyenge határán jó – jó bizonytalan 1 

pt.1.2 Nyugat-Alföld  gyenge – jó gyenge 1 

k.1.3 
Dunántúli-középhegység - Budai-források 

vízgyűjtője 
gyenge jó – jó gyenge 2 

k.1.1 
Dunántúli-középhegység -Veszprém, 

Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője 
jó/gyenge határán jó – jó bizonytalan 2 

kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt gyenge jó – jó gyenge 1 

kt.1.6 Szabadbattyáni termálkarszt jó jó – jó jó 1 

 

34. táblázat: Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 
termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 

védőterület 

Diffúz szennyeződés a 
víztesten>20% 

Szennyezett 

felszíni víztest 
száma 

Trend 

Minősítés 
Terü-

let+ 

Jele Neve Komponens Komponens Nitrát 
Növény-
védőszer 

Komponens 

h.1.5 

Dunántúli-

középhegység - Duna-

vízgyűjtő Budapest 

alatt 

            jó 2 
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Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 

ivóvízbázis 
védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% 
Szennyezett 

felszíni víztest 
száma 

Trend 

Minősítés 
Terü-

let+ 

Jele Neve Komponens Komponens Nitrát 
Növény-

védőszer 
Komponens 

k.1.1 

Dunántúli-

középhegység - 

Veszprém, Várpalota, 

Vértes déli források 

vízgyűjtője 

NO3 NO3 x       gyenge 2 

k.1.3 
Dunántúli-

középhegység - Budai-

források vízgyűjtője 
            jó 2 

kt.1.3 
Budapest környéki 

termálkarszt 
            jó 1 

kt.1.6 
Szabadbattyáni 

termálkarszt 
            jó 1 

p.1.10.1 
Duna jobb parti 

vízgyűjtő - Paks alatt 
            jó 2 

p.1.14.1 
Duna–Tisza közi 

hátság - Duna-

vízgyűjtő északi rész 
            jó 2 

p.1.14.2 
Duna–Tisza köze - 

Duna-völgy északi 

rész 
            jó 1 

p.1.7.1 
Séd–Nádor-Sárvíz-

vízgyűjtő 
            jó 2 

p.1.9.1 
Duna jobb parti 

vízgyűjtő – Budapest–

Paks 
            jó 1 

pt.1.2 Nyugat-Alföld             jó 1 

sh.1.5 

Dunántúli-

középhegység - Duna-

vízgyűjtő Budapest 

alatt 

    x       gyenge 2 

sp.1.10.1 
Duna jobb parti 

vízgyűjtő - Paks alatt 
            jó 2 

sp.1.13.1 
Duna bal parti vízgyűj-

tő - Vác-Budapest 
NO3 NO3, triazin x       gyenge 2 

sp.1.14.1 
Duna-Tisza közi 

hátság - Duna-

vízgyűjtő északi rész 
            jó 2 

sp.1.14.2 
Duna–Tisza köze - 

Duna-völgy északi 

rész 
            jó 1 

sp.1.7.1 
Séd–Nádor–Sárvíz-

vízgyűjtő 
    x   5   gyenge 2 

sp.1.9.1 
Duna jobb parti 

vízgyűjtő - Budapest-

Paks 
    x       gyenge 1 

 

1.4.5.3. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot, illetve potenciál fenntartá-

sa, míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot, illetve potenciál elérése. 

4 vízfolyás víztest esetén a jó potenciál fenntartandó, a többi esetben a jó potenciál vagy ál-

lapot 2021-re (1 db), 2027-re (9 db) vagy az után (10 db) elérhető. 

Állóvíz víztestek esetében a jó potenciál 2021-re (6 db) vagy 2027 után (9 db) érhető el. 

A felszín alatti víztestek felénél a jó állapot fenntartandó, a többi esetén cél a jó mennyiségi 

és/vagy minőségi állapot elérése. A célkitűzések alapján a jó mennyiségi állapot 2021-re érhető 

el, egy víztest kivételével (2027); a jó kémiai állapot pedig 2027-re, illetve az után. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva in-

tézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes intéz-

kedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8–1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) tartalmaz-

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

az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok (MFGI, MBFH) 

1.5.1. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása 

A területen feltárható geotermikus energia, vízkivétel szempontjából, alapvetően kétféle 

technológiával hasznosítható: a felszín alatti vizeket érintő vízkivétellel, illetve a felszín alatti 

vizeket nem érintő, így a porózus és vagy repedezett kőzet nem csak a hőtartalmát hasznosító 

eljárások. A hasznosítási módokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. A leggazdaságosabb felhasz-

nálási mód kiválasztása elsősorban a víz mennyiségének, az elérhető hozamnak és a termelhető 

víz hőmérsékletének függvénye. 

 

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

(termál) vizek energetikai (nem balneológiai) célú hasznosítását értjük. Az idetartozó alkalma-

zásokat 2 nagy csoportba oszthatjuk (részletesebben l. 2.2. fejezetben): 

 áramtermelés, 

 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg nincs geotermikus alapú áramtermelés Magyarországon.  

Használaton kívüli szénhidrogén kutak átképzésére alapozva indított projektet a MOL Ik-

lódbördőce (Ortaháza, Zala megye) környékén (KUJBUS 2009, TÓTH 2010, BÁLINT et al. 2013). 

A tesztelt kutak azonban nem biztosítottak volna elegendő vízmennyiséget a rendszer gazdasá-

gos üzemeltetéshez, így a projektet leállították. 

Az elmúlt évtizedek során számos terv készült, így többek között Tótkomlós, Nagyszénás, 

Fábiánsebestyén környezetére is (TOLNAI 2011, ÖRDÖGH 2009, BENCSIK et al. 1992, RADICS 

1998, VITUKI 2008, GEOBLUE 2010, stb.). 

Ferencszállás környezetében, az Európai Unió NER300 pályázatának támogatásával, EGS 

kutatási pályázat előkészítése folyik (BUXINFO 2012, KOVÁCS 2013). A pályázat keretében 

EGS (HDR) alapú geotermikus erőművet terveznek megvalósítani (EC 2012: HU Geothermal 

South Hungarian Enhanced Geothermal System [EGS] Demonstration Project). 

1.5.1.2. Közvetlen hőhasznosítás 

A közvetlen energetikai célú hasznosítás során geotermikus távfűtés, egyedi fűtés, meleg-

ház-, fóliasátor fűtése, ipari hőszolgáltatás valósítható meg. 

A termálkutak alapadatait a 25. táblázat és a 26. táblázat foglalja össze (VKGA 2004, 

VKGA 2009, 1.4.1.2. fejezet). 

A területet érintő víztestekből a nyilvántartás szerint (VKKI/NeKI VKGT) 2007-ben ener-

getikai célra nem történt sem vízkivétel, sem visszasajtolás (27. táblázat). A porózus termál 

víztestekből (pt.2.2 és pt.1.2) ivóvíz, iparivíz, öntözés, fürdési, mezőgazdasági, és egyéb, eset-

leg többcélú vízkivétel történt, jobbára a koncesszióra javasolt területünkön kívül. A koncesz-

szióra javasolt területre mindössze 1 db fürdőként hasznosított hévízkút esik (Ráckeve K–59, 

26. táblázat). 

Ráckevén élményfürdő működik (AquaLand). Az Aqualand területén található, a Ráckeve 

kútból 1040 m mélységből feltörő 52°C-os gyógyhatású termálvizet a szakhatóságok hivatalo-

san is gyógyvíznek nyilvánították. A nátrium-hidrogénkarbonátos ásványvizek csoportjába 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

67 

sorolható Keve gyöngye termál- és természetes ásványvíz elsősorban a mozgásszervi, ízületi és 

bőrproblémákra van jótékony hatással (AQUALAND 2013A, B). 

A MOL által szénhidrogén-kutatási céllal mélyített Ráckeve–1 fúrás eredményeként Rác-

keve városa egy geotermikus kút kialakítására alkalmas termálkúttal lett gazdagabb 2011-ben 

(RÁCKEVE HÍRHATÁR 2011, 2013). 

 

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

lyezett és megvalósított, illetve esetleg még meg nem valósított, engedélyezés alatt álló haszno-

sításokról a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(KTVF), illetve Vízügyi Igazgatóság (VI) tud hiteles aktuális információt szolgáltatni. 

1.5.2. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.2.1. Geotermikus kutatás (Bányatörvény szerinti szabályozás) 

Jelenleg a koncesszióra javasolt területen nincs sem hatályos geotermikus kutatási terület, 

sem pedig geotermikus bányatelek (geotermikus védőidom) (MBFH BÁNYÁSZAT, 2014. ápri-

lis). 

1.5.2.2. Szénhidrogén-kutatás 

A koncesszióra javasolt területen nincs jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási terület. Az 

5 km-es környezetébe eső szénhidrogén-kutatási területeket a 35. táblázat adja meg (MBFH 

BÁNYÁSZAT, 2014. április, 4. melléklet). 

35. táblázat: Szénhidrogén kutatási területek a koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében 

(MBFH BÁNYÁSZAT) 

Területnév 

Nyersanyag / státus 
Engedélyes 

Terület 

(km2) 

Fedőlap 

(mBf) 

Alaplap 

(mBf) 

Megállapít 

Érvényes 
Terület+ 

Ladánybene 153.-szénhidrogén 

– szénhidrogén / kutatási terület 

715570 

MOL Magyar 

Olaj- és Gáz-

ipari Nyrt. 

2650   
2008.05.14. 
2015.03.13  

2 

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

 

Jelenleg sem a koncesszióra javasolt területre, sem annak 5 km-es környezetébe nem esik 

egyetlen hatályos szénhidrogén bányatelek sem (MBFH BÁNYÁSZAT, 2014. április, 

3. melléklet, 4. melléklet). 

1.5.2.3. Egyéb nyersanyagok 

A koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében 100 db működő, nemfémes ás-

ványi nyersanyagbánya található. Ebből a koncesszióra javasolt területre esik 41 db, melyek 

közül 11 bányának 2017-ig lejár a kutatási engedélye. A területen 30 bányatelek rendelkezik 

időben korlátlan működési engedéllyel. A terület és 5 km-es környezetében 102 kutatási enge-

délyt tartanak nyilván. A koncesszióra javasolt területre eső 30 kutatási területből 21-re fektet-

tek bányatelket (36. ábra, 37. ábra és az 5. függelék, 6. függelék, MBFH BÁNYÁSZAT, Adattár, 

2013. július). 

A művelés alatt álló készletek és a megkutatott ásványvagyon területi kiterjedése gyakran 

nem ábrázolható, mivel egyes objektumokhoz csak súlyponti koordináták állnak rendelkezésre. 
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36. ábra: A koncesszióra javasolt terület környezetében működő ásványbányák és a megkutatott, egyéb 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

(A meglévő bányaterületeket csak a számok jelzik, mivel kis méretük miatt térben nem ábrázolhatók. Az adatokat l. az 5. függe-

lékben és a 6. függelékben) 

 

 

37. ábra: Nagyított részlet a koncesszióra javasolt területen és 5 km-es környezetében működő 

ásványbányák és a megkutatott ásványi nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajzából 

(A meglévő bányaterületeket csak a számok jelzik, mivel kis méretük miatt térben nem ábrázolhatók. Az adatokat l. az 5. függe-

lékben és a 6. függelékben) 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló til-

tások, korlátozások jogszabályi alapja a Bányatörvény Fogalom-meghatározások alapján a kö-

vetkező: 

49. § 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 

szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a köz-

lekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy vezeték 

biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely forrás és 

kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett természeti terület, a 

műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a honvédelmi létesítmények 

területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit jogszabály a bányászati tevé-

kenység tekintetében annak minősít.” 

 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 

írják elő. 

2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

A koncessziós tevékenység első lépcsője a kutatás, a második a termelő és visszasajtoló ku-

tak lemélyítése, vizsgálata, a kiszolgáló épületek megépítése és működtetése, a harmadik lép-

cső a felhagyás, amikor a működtetést követően, a projekt befejezése után az eredeti környezet 

helyreállítása (rehabilitáció) következik. A tevékenységgel járó tényleges kockázati tényezőket 

csak a technológiai folyamat pontos ismeretében lehet megállapítani. 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 

geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok (MFGI) 

Geotermikus energia alatt – a jogszabály megfogalmazásában – a szilárd talaj felszíne alatt 

hő formájában található energiát értjük (2009/28/EK [2009. 4. 23] irányelv). A meghatározó 

hazai jogszabály, a Bányatörvény (Bt. 1993. évi XLVIII. Törvény 49. § 11.) alapján a geoter-

mikus energia a földkéreg belső hőenergiája. Energetikai szemléletű megközelítést tükröz az 

a meghatározás, mely szerint geotermikus energiának nevezzük a föld belső energiájának azon 

csekély hányadát, amely energetikai célokra hasznosítható (BOLDIZSÁR 1971). 

A Föld belső, magasabb hőmérsékletű részei felől a felszín felé áramló belső energia a földi 

hőáram. A felszín alatt a mélység felé a hővezetés törvényei szerint nő a hőmérséklet, ezt 

számszerűen jellemzi a geotermikus gradiens, az egységnyi mélységre eső hőmérsékletválto-

zás. Geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti 

vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kiterme-

léssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik (Bt. 49. § 12.). A geotermikus 

energia kutatása, kinyerése és hasznosítása bányászati tevékenység (Bt. 49. § 4.f.). A kitermelt 

energiatartalmat joule-ban határozzák meg. A bányászat célja a fúrásokon (kutakon) keresztül a 

felszínre hozott természetes vagy mesterségesen bejuttatott fluidum energiatartalma. A geo-
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termikus energiát a kőzetváz és az annak pórusait, vagy repedéseit kitöltő fluidum tárolja. A 

geotermikus rendszer elemei a hőforrás, a geotermikus tároló (rezervoár) és a hőt szállító geo-

termikus fluidum (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006). A geotermikus tároló (rezervoár) a földkéreg azon 

része, amelynek belső energiatartalma valamilyen fluidum segítségével felszínre hozható (BO-

BOK, TÓTH 2010a). 

A geotermikus rendszerek lehetnek (MÁDLNÉ SZŐNYI 2006): 

 természetesek – azaz a hőforrás, a tároló és a fluidum (víz) is természetes módon ren-

delkezésre áll, 

 mesterségesek – ahol a tározót és/vagy a fluidumot mesterségesen hozzuk létre, juttat-

juk be a rendszerbe. 

 

A hőforrás, 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, a szállított hőmennyiség arányos 

az áramló folyadék sebességével, sűrűségével, fajlagos hőkapacitásával. 

 

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

híres olaszországi Larderelloban 200 mW/m
2
). A Pannon-medencében a kontinentális átlagot 

(65 mW/m
2
) jóval meghaladó 90–100 mW/m

2
 a hőáram (DÖVÉNYI et. al 1983, DÖVÉNYI, 

HORVÁTH 1988, LENKEY 1999), amivel együttjár a magas, európai átlagon felüli geotermikus 

gradiens is (átlagosan 45°C/km). 

Magyarország 93 000 km
2
-es területén a geotermikus energia utánpótlódását biztosító for-

rás, a földi hőáram teljes hőteljesítménye 9021 MW (a Paksi Atomerőmű kapacitásának kb. 

4,5-szerese), ennek a fajlagos teljesítménysűrűsége azonban csak kb. 0,09 W/m
2
. A fosszilis 

források energiasűrűsége lényegesen nagyobb, mint a magyarországi gyakorlatban hasznosított 

termálvizeké (összehasonlításként a nyersolaj fajlagos energiatartalma 42 000 KJ/kg, a széné 

29 000 KJ/kg, a 100˚C-os termálvíz belső 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 területen várható képződményekre vonatkozó ré-

teg- és vízhőmérsékletek, geotermikus gradiens, hővezető-képesség, hőáram (hőfluxus), fajhő 

adatok összegyűjtése, illetve a fenti paraméterek becslése jelenti. 

2.1.1.1. Hőáram-meghatározások 

A Magyarországon végzett hőáram-meghatározások eredményeit DÖVÉNYI et al. (1983), 

DÖVÉNYI (1994), illetve LENKEY (1999), GEOS (1987) ismerteti. A mérések a fúrásokban vég-

zett hőmérséklet- és a magokon laboratóriumban történt hővezetőképesség-mérések adatain 

alapulnak. Ezek közül a most vizsgált területünk tágabb környezetébe eső fúrásokat a 

36. táblázat adja meg. 
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36. táblázat: Hőáram adatok (DÖVÉNYI et al. 1983, GEOS 1987, DÖVÉNYI 1994, LENKEY 1999) 

Fúrás 

Hely 

EOV Y (m) 
EOV X (m) 

Z (mBf) 

Mélység 
(m) 

Hővezető-
képesség 

minta-

szám 
(db) 

 
Hővezető-
képesség 

harmonikus 

átlaga 
(W/mK) 

G 

Átl. geot. 
gradiens 

(K/km) 

Q 

Hőáram 

(mW/m2) 

Szórás 
(%) 

Hivatkozás 

Vál–3 

620823 

225184 
120 

148–772 13 2,79 38.7 108 ±10 
HORVÁTH 

et al. 1981 

Budapest 

Népliget 

47˚27` 

19˚ 10` 
1447–1585 9  13,0 52 ±50 

HORVÁTH 

et al. 1977 

Szentendre 

(Sze–2) 

652619 
259922 

104 

20–505 38  39,2 84 ±20 
BOLDI-

ZSÁR 1965 

Szirák–2/a 

687 997 

274 028 
171 

77–1999 

Pa–Mi 
39 2,04 41,5 84 ±8 

DÖVÉNYI, 

HORVÁTH 
1988 

Detk–1 

730 633 

267 244 

120 

105–1973 25 1,89 62,3 118 ±10 

DÖVÉNYI, 

HORVÁTH 

1985 

 

A koncesszióra javasolt terület tágabb környezetének geotermikus viszonyairól megbízható 

(egyensúlyi körülmények közt végzett) mérési adatok állnak rendelkezésre a területtől kb. 

60 km-re ÉÉK-re mélyült Szirák–2 (Szi–2/a) fúrásban (helye néhány méterrel tér csak el a Szi-

rák–2 fúrásétól. A Szi–2/a fúrásban 2 folyamatos hőmérséklet szelvény készült 1, illetve 

1,5 évvel a fúrás után. Ezek jó egyezése azt mutatja, hogy a mérések kvázi egyensúlyi állapot-

ban készültek (nagy megbízhatóságú adat!). A hőáram mérések hibája ± 8%, amit így az eddigi 

legmegbízhatóbb magyarországi mérésnek tartanak (DÖVÉNYI 1994). Sajnos a fúrást csak 2000 

m-ig mélyítették, és megállt a miocén képződményekben, így az aljzatról nem szolgáltat in-

formációt. A preneogén képződményekre jellemző hővezető-képesség adatokat mutat be a 

37. táblázat. A Szirák–2/a fúrásra meghatározott hővezető-képesség adatokat a 38. táblázat 

ismerteti. 

1000 m mélyen 57°C, 1600 m mélyen 80°C volt a hőmérséklet. A 0–1585 m tartományra 

az átlag geotermikus gradiens 41,5°C/km, az átlag hővezető-képesség pedig 2,04 W/mK. A 

mérések alapján meghatározott átlag hőáram érték 84±8% mW/m
2
 (38. ábra). 

A hőáram értéke a koncesszióra javasolt területen az interpolált adatok (hőáram(sűrűség) 

térképek) alapján 90–115 mW/m
2
 közt várható HORVÁTH et al. 2005, DÖVÉNYI, HORVÁTH 

1988, DÖVÉNYI et al. 2002). 
 

37. táblázat: A fontosabb preneogén képződmények várható hővezető-képesség értékei (DÖVÉNYI 1994) 

Kőzet Átlag hővezető-képesség  
(W/mK) 

Min.-max. mért hővezető-képesség értékek Magyarországon  
(WmK) 

Márga 2,71 1,45–6,08 

T–J pélitek 2,8  

Homokkő 3,24 2,04–5,51 

Mészkő 3,16 2,4–2,98 

Dolomit 4,52 3,7–5,27 

Metamorfit 3,44 2,9–3,61 

 

38. táblázat: Szirák–2/a fúrás hőáram meghatározásához használt adatok (DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988 p.207) 

Kőzet 
Mélységintervallum 

(m) 
Mennyiség 

(db) 
Hővezető-képesség 

(W/mK) 
Delta 

Agyag, márga 0–1000 10 1,64 0,16 

Homok, homokkő 0–780 6 1,83 0,2 

Aleurolit 0–1566 4 1,99 0,38 

Agyag, márga 1000–1566 – 1,86* – 

Homok, homokkő 780–1566 10 2,55 0,48 

Andezit 1566–1918 3 1,65 0,26 

*: becsült általános összefüggés alapján (DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988 Fig 5.). 
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38. ábra: A Szirák–2/a fúrás egyszerűsített rétegsora, geotermikus gradiens, hővezető-képesség és hőáram 

változása 

(DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988) 

G – geotermikus gradiens,  – mért termikus vezetőképesség, q – mért hőáram. 

1 – homokkő (sandstone), 2 – agyagkő (siltstone), 3 – agyag, pala (shale), 4 – vulkanit (volcanic rock) 

 

Az interpolált adatok (hőáram(sűrűség) térképek) alapján a hőáram értéke a koncesszióra 

javasolt területen kb. 70 és 90 mW/m
2
 között várható – dél felé növekedve (HORVÁTH et al. 

2005, DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988, DÖVÉNYI et al. 2002). 

2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A szénhidrogén-kutatások fontosabb geotermikus eredményeit az 1.3.6. fejezet ismerteti. A 

területre és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélységfüggését a 39. ábra 

szemlélteti. 
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39. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete kör – egyedi adat; 

piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető 38,0˚C/km (0,038˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes; 

fekete vonalak – a 25˚C/km (0,025˚C/m) és 55˚C/km (0,055˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes, alulról–felülről illeszkedő 

burkoló görbék8. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a koncesszióra javasolt területre 38˚C/km a geotermi-

kus gradiens. Összehasonlításként az ábrán megjelenítettük a 25˚C/km-es és a 55˚C/km-es geo-

termikus gradiensű görbét is (vékony fekete vonal). Az ábrán a kiugró érték, 1500 m mélység-

ben 144˚C hőmérséklet (Tököl–1, 7. függelék) nagy valószínűséggel (lokális) feláramlásra utal, 

mivel a hozzá tartozó 89˚C/km geotermikus gradiens irreálisan magas. 

A geotermikus gradiens mélységfüggését a 40. ábra mutatja be. A fekete körök jelzik az 

egyedi gradiens adatokat. Viszonylag kisszámú és többnyire nagy bizonytalansággal terhelt 

adat áll rendelkezésre. A területre vonatkozó geotermikus gradienseket megjelenítő pontfelhőt 

az adatok nagy részét közrefogó burkoló vonalakkal (burkoló görbékkel) jellemezzük. A kima-

radó adatok nagy valószínűséggel valamilyen szempontból zavartak, ezért nem jellemzőek a 

területre. 

A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélység 

függését az országos medenceüledék tömörödési trendje (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) alapján 

leíró függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív hőáram, a 

nevezőben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás mélységfüggésére 

alapozott kifejezés szerepel
9
 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek megfelelően a pontfelhő 

felső burkolója esetében 135 mW/m
2
, míg az alsó burkolónál 55 mW/m

2
 hőárammal számo-

lunk
10

. A legvalószínűbb értéket – 94 mW/m
2
 – a középső görbe képviseli. 

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

gradienshez tartozó hőmérséklet–mélység összefüggést jelenítik meg. 
9 A geotermikus gradiens mélységfüggésének átlagos várható menetével a Petrofizikai módszerfejlesztés 2008 (MGSZ Adattár 

Budapest) téma jelentésében a Geotermikus paraméterek mélységbecslése (Zilahi-Sebess L.) című fejezetben van szó 

(ZILAHI-SEBESS, ANDRÁSSY, MAROS 2008). 
10 További kapcsolódó szakirodalom: DÖVÉNYI, HORVÁTH, LIEBE, GÁLFI, ERKI 1983: Geothermal conditions of Hungary, 

Geophysical Transactions 1983 Vol.29. No. 1. 3–114. p. 
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40. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete kör – egyedi adat; 

felső fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbék11); 

alsó fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (alsó burkoló görbe); 

középső vékony piros vonal – a két burkológörbe közti átlaggörbe. 

 

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

színűbb geotermikus gradiens mélységmenetet jeleníti meg. Jelen esetben ezt a burkoló görbék 

átlagával azonosítjuk, paramétere 94 mW/m
2
. Az elvi (csak a konduktív hővezetést figyelembe-

vevő) geotermikus gradiens a mélységgel csökken egészen a porozitásmentes kőzetekre jellem-

ző szintig, mely alatt a gradiens állandónak tekinthető. A porózus vízzel teli kőzetek – ha nincs 

jelentős áramlás – jobb hőszigetelők és rosszabb hővezetők, mint a tömör kőzetek. Ezért a geo-

termikus gradiens a porozitással egyenesen arányosan változik. Az adatok szórása a mélység-

gel általában csökkenő tendenciájú. A mért adatok szórása a mélységgel csökkenő tendenciájú, 

mert a mélységgel egyre tömörebbek a kőzetek így a fúrási művelek, illetve a termelés leállása 

utáni hőkiegyenlítődés egyre homogénebb térben és egyre inkább konduktív úton megy végbe. 

Ez a mélységgel csökkenő permeabilitásnak köszönhető, mivel így a mélységgel csökken a 

fúrást kitöltő fluidum és az elárasztott zóna közt generált helyi konvektív hőáramlás zavaró 

hatása. A további számításoknál 38˚C/km geotermikus gradiensből következő 94 mW/m
2
 

hőárammal számolunk, ami a Ráckeve–Ny–1 fúrás talphőmérsékletéből származtatott érték 

(10. függelék). Ez a fúrás (miocén) impermeábilis összletben állt meg és a mérés előtti állásidő 

is itt volt a leghosszabb, ezért jobb híján ezt tekintjük a területre jellemző primér hőáram eta-

lonnak. A többi gradiens adat önmagában nem elég egzakt következtetések levonására, mivel 

láthatóan nem egyensúlyi állapotban lettek mérve. 

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

gradienshez tartozó hőmérséklet–mélység összefüggést jelenítik meg. 
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2.1.2. A várható geotermikus energia nagysága 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet ada-

tai alapján átlagosan 38˚C/km a geotermikus gradiens, ezzel az értékkel számolva 

2500 méterben átlagosan 106°C hőmérséklet várható (l. még az 1.3.6. fejezet információit). 

 

A kőzetmátrix anyagát tiszta kalcitnak feltételezve annak fajhője: 

Cm = 850 [J/kg×K], 

A repedésporozitás fajhőjét pedig az azt kitöltő víz fajhőjével számítva: 

Cv = 4187 [J/kg×K] (hőmérséklettől függetlenül). 

 

Az egységnyi térfogatra jutó eredő fajhőt a sűrűség és porozitás ismeretében kiszámíthatjuk 

(39. táblázat): 

 

A repedésporozitást =1%-nak feltételezve a térfogategységre eső eredő fajhő: 

C = Cm×(1–)+Cv×[kJ/kg×K] 

 

A kalcit anyagú mátrixot  = 2710 kg/m
3
, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség kedvé-

ért)  = 1000 kg/m
3
 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m

3
 térfo-

gatra és 1˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 2,322×10
6
 [J/m

3
×K] 

 

Ezt 1 km
3
 térfogatra vonatkoztatva: 

2, 3223×10
15

 [J/km
3
×K] = 2,3223 [PetaJoule/km

3
×K], 

 

azaz 1 km
3
 1% repedésporozitású mészkőtömbből 2,3 PJ hő nyerhető ki 1˚C hőmérséklet 

csökkenés esetén. 

39. táblázat: Az 1% repedésporozitású mészkőtömb jellemző paraméterei 

=1% 
Sűrűség* 
(kg/m3) 

Térfogat  
(1 m3) 

1 m3 kőzet 

tömege  

(kg) 

1 m3-ben tárolt hő 

dT=1 K esetén  

(J/m3×K) 

1 km3-ben tárolt 

hő dT= 
1 K esetén  

(J/km3×K) 

Hőmennyiség 

megoszlása  
Q  

(%) 

Fajhő* 
c (J/kg×K) 

1 km3-ben 
tárolt hő 

dT=138 K 
esetén  

(J/km3×K) 

Kalcit 99% 2710 0,99 2682,9 2,280×106  2,280×1015 98,2 850,0 3,14×1017 

Víz 1% 1000 0,01 10 4,187×104 4,187×1013 1,8 4 187,0 5,78×1015 

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

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

 

Az előző számolást a feltételezhetően földpátból és kvarcból felépülő flis kőzetmátrixára 

elvégezve, 

a földpát/kvarc fajhője: 

Cm = 700(–710) [J/kg×K] 

 

A földpát/kvarc anyagú mátrixot  = 2650 kg/m
3
, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség 

kedvéért)  = 1000 kg/m
3
 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m

3
 

térfogatra és 1˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 1,8783×10
6
 [J/m

3
×K] 

 

Ezt 1 km
3
 gránit vagy azzal ekvivalens összletű flis térfogatra vonatkoztatva: 

1,8783×10
15

 [J/km
3
×K] = 1,8783 [PetaJoule /km

3
×K], 
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azaz 1 km
3
 1% repedésporozitású gránittömbből 1,9 PJ hő nyerhető ki 1°C hőmérséklet csök-

kenés esetén. 

 

A repedéskitöltő víz mészkőtömb esetén az összes energia 1,8%-át, gránittömb esetén az 

összes energia 2,2%-át képviseli. Ez a teljes kőzettérfogatra vonatkoztatva 0,04187 PJ/km
3
K, 

azaz 1 km
3
-ben 0,04187 PJ minden 1°C hőmérsékletváltozás esetén. 

 

Ha a számítást 2500–3500 méter mélységszakaszra vonatkoztatjuk és annak átlaghőmér-

séklete 125°C, akkor a felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított hőmérséklet-különbség 

114°C, ami 214,1 PJ/km
3
 energiát jelent, amiből 4,77 PJ/km

3
-t a 0,01 km

3
 térfogatú víz képvi-

sel valójában. 

Durva közelítéssel feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és nincs kitün-

tetett konvekciós áramlás, 1000 l/p ( = 1000 kg/m
3
 sűrűséget feltételezve m=1000 kg/p, azaz 

16,7 kg/s tömegáramú) víztermelés mellett a teljes 114˚C hőmérsékletkülönbség lépcsőt ki-

használva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km
3
-ben található víz által tárolt hőmennyiséget 

(4,77 PJ/km
3
). 

Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 94 mW/m
2
 

hőárammal, azaz 1 km
2
 területre  94 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 

alatt 5,63×10
13

 J, azaz 0,056 PJ hőutánpótlódással számolhatunk 1 km
2
-enként. Ez a póruski-

töltő víz által tárolt hőmennyiség 1,1%-ának utánpótlódását biztosítja. A 100% utánpótlódását 

90 km
2
 terület teljes hőárama biztosítaná.  

A fenti közelítésünk során csak a póruskitöltő vízzel számoltunk. A 39. táblázatban láthat-

juk, hogy a teljes hőmennyiség 98%-át a kőzetváz képviseli. Ezért valójában 1 km
3
 térfogatú, 

1%-os repedésporozitású mészkőtömb felszíni hőmérsékletre (11˚C) hűtése visszasajtolással 

így is több, mint 900 évig tartana – feltételezve, hogy a teljes kőzettérfogat egyformán aktív, és 

nincs kitüntetett konvekciós áramlás, és így nem jön létre például rövidzár a termelő és vissza-

sajtoló kút között. 

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

megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása 

(MFGI) 

2.2.1. A várható kutatási módszerek bemutatása 

A geotermikus energiatermeléssel kapcsolatos kutatások hidrogeológiai jellegűek, mivel az 

energia kinyeréséhez az esetek többségében vízmozgás szükséges még olyan esetekben is, ahol 

tényleges fluidum termelés nem történik, mivel a konduktív hővezetés jelentősége a 

konvektívhez képest alárendelt. A hidrogeológiai tulajdonságok vizsgálata alapvetően össze-

függésbe hozható a mechanikai tulajdonságokkal, a bontottságból eredő hézagtérfogattal és 

ennek következtében a tektonikus zónákkal. Ezért a kutatás – ha energiatermelésre irányul – 

elsősorban petrofizikai és szerkezeti földtani vizsgálatokat jelent. 

Ebből következően a geotermikus energia kutatása ugyanolyan eszközökkel történik, mint 

a szénhidrogén-rezervoároké, azaz felszíni geológiai, geofizikai, illetve fúrásos módszerekkel. 

A geotermikus kutatásokban ezen felül a megnetotellurikus kutatások kapnak még kiemelt sze-

repet (pl. SPICHAK et al. 2010, STRACK 2010, MADARASI in KISS et al. 2011, OLÁH 2012, 

WANNAMAKER et al. 2013). Felszíni geofizikai módszerek a gravitációs, mágneses, 

geoelektromos–elektromágneses (köztük a magnetotellurikus), szeizmikus és radiológiai mód-

szerek. A gravitációs, mágneses és geoelektromos mérések végzése minimális, vagy semmi-
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lyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontása egy részletező fázisú kutatás során nem 

elégséges. 

A koncesszióra javasolt területen belüli kutatásnál legnagyobb jelentősége a szeizmikus ku-

tatásoknak van, mivel a feladat a részletes szerkezetföldtani kép megismerése és ezen keresztül 

a közvetlen fúráshely kijelölése. A reflexiós szeizmikus mérés során a kőzetben impulzussze-

rűen (pl. robbantás) vagy vezérelt harmonikus forrással (vibrátor) mesterségesen keltett, a bel-

ső szeizmikus határfelületekről visszaverődött rugalmas rezgések hullámterét veszik fel időben 

és térben. Az elvégzett kutatások alapján létrehozzák a terület földtani, szerkezetföldtani mo-

delljét (3D modell). 

2.2.1.1. Fúrási, kútvizsgálati, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azokat a pontokat, ahol 

indokolt a kutatófúrások lemélyítése. A mélygeotermikus kutatások során – a szénhidrogén-

kutatáshoz hasonlóan – általában rotary fúrási eljárásokat használnak, amelyek nagy gépi 

teljesítményű, öblítéses forgó fúrások (NÉMETH, FÖLDESSY 2011, ALLIQUANDER 1968). A 

rotary fúrás technológiával elérhető mélység elsősorban a rétegekben uralkodó nyomástól és a 

hőmérséklettől függ, alacsony geotermikus gradienssel rendelkező és nem túlnyomásos 

területeken, kutatási célból, a 10 000 méteres mélység tartományt is elértek már. A legmélyebb 

magyarországi fúrás, a hazánkra jellemző, igen magas hőmérséklet- és nyomás-körülmények 

miatt napjainkban 6000 méteres mélységű (Makó M–7; 6085 m). A 41. ábra szemlélteti a 

fúróberendezés fő elemeit. 

A fúróberendezés energiaforrása belső égésű motor vagy turbina. Az olyan fúróberende-

zést, amelynél az egy vagy több belső égésű motorral előállított energiát a felhasználás helyére 

láncokkal, lánckerekekkel, kuplungokkal, váltóval juttatjuk el, mechanikus fúróberendezésnek 

nevezzük. Azt a fúróberendezést, amelynél az energia eljuttatása a fogyasztókhoz elektromos 

úton történik (generátor, vezérlő rendszer, villamos motorok), dízel-elektromos fúróberende-

zésnek nevezzük. 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a felszínen forgatják az acélcső fúróru-

dazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján lévő fúró ap-

rítja fel a kőzetet. A fúró az átfúrt rétegek keménységétől függően kopik. A fúrótorony, vagy 

fúróárboc egy függőleges irányban működő csigarendszerrel ellátott nagy teherbírású daru, 

amely azért olyan magas, hogy abban a fúró cseréjéhez szükséges kiépítéskor, (a fúrórudazat 

kihúzásakor) a munkafolyamat meggyorsítása céljából egyszerre több (2–3 db) egymásba csa-

vart acél fúrórudat ki lehessen támasztani. A fúrás során a meghajtómotorok segítségével a 

felszínen forgatják az acélcső fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre 

hatol. A rudazat alján lévő fúrófej vágja, hasítja aprítja a kőzetet a fúró fajtájától függően A 

fúró kiválasztására többnyire a formáció jellemzőin és a fúrólyuk célján alapul. A fúrófej cseré-

jére a kopás és az átmérő függvényében a fúrási művelet során többször is sor kerül. 

Az öblítőkör fő feladata a lyukegyensúly biztosítása és a furadék felszínre szállítása. Fúrás 

során a fúrórudazaton nagy teljesítményű szivattyúkkal, különböző iszapjavító anyagok 

adagolásával öblítőiszapot engednek a lyukba, amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, 

sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegekből a rétegtartalom beáramlását, és megvédi a 

fúrt lyuk falát a beomlástól. 

A fúrólyukból visszatérő öblítőfolyadékot megszűrik, az abból kinyert furadékot mélység 

szerint osztályozzák és megőrzik, a folyadékot pedig, megfelelő kezelés után, újra 

felhasználják. Technológiai és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve napjainkban 

már minden fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológiát alkalmaznak 

(42. ábra). 
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41. ábra: A rotary fúrótorony és berendezései 

 

42. ábra: Iszapgödör-mentes fúrási technológia 
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A kútkitörések megakadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel 

működtethető kitörésgátlókat szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken 

laboratóriumi kőzettani vizsgálatokat végeznek.  

A fúró forgatásának másik módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a megoldásnál 

a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblítőfolyadék segítségével a 

turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukferdítéseknél 

használják. 
Irányított ferde vagy vízszintes fúrást, bokor fúrást vagy gyökér fúrást mélyítenek, ha a 

geotermikus rezervoár lakott-, vagy védendő területek alatt találhatók, vadkitörés elfojtásakor, 

illetve a rétegben a beáramlási felület növelése céljából (43. ábra). (A bokorfúrás az egy pont-

ról mélyített, irányított ferdefúrások sokasága.) 

 

43. ábra: Irányított ferde fúrás 

(Patent No:US 6,802,378B2;2004) 

1 – korona csigasor;2 – fúrókötél;3 – fúrótorony;4 – mozgó csigasor;5 – horog;6 – top drive (felső, fúró szerszámot forgató 

eszköz);7 – fúrókötél;8 – érzékelőkkel ellátott felső csatlakozó átmenet a fúrószerszámzat és a top drive között;9 – fúró-

szerszámzat;10 – munkapad;11 – emelőmű;12 – iszaptömlő;13 – iszap szivattyú;14 – fúrócső;15 – fúrólyuk;16 – fúrás közbeni 

mérőműszerek;17 – talpi csavarmotor ferdítő átmenettel 
 

A ferde fúrások kivitelezése általában fúróturbinával történik, ahol a meghajtó turbina köz-

vetlenül a fúrófej fölött helyezkedik el. 

A fúrólyukat meg kell védeni a beomlás ellen és biztosítani kell, hogy az egymás alatt elhe-

lyezkedő rétegek ne kerüljenek hidrodinamikai kapcsolatba. A béléscsövezés célja a már lemé-

lyített fúrólyuk-szakasz falának acél csövekkel való biztosítása. A fúrással mélyített lyuk falát 

véglegesen a szakaszos béléscsövezés és ezt követően a cementezés biztosítja. A béléscsövek a 
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következőképpen csoportosíthatók: iránycső, vezetőcső (felszíni béléscső), közbenső 

béléscsőrakat, termelési béléscső rakat, beakasztott béléscső, kitoldó béléscső. 

A cementpalást szerepe a rétegizoláció, a béléscső oszlopok rögzítése, a mechanikai szi-

lárdság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának megőrzése, a folyadék be-

sajtolás hatékony megvalósításának támogatása, a fluidum migráció megakadályozása, a bélés-

cső védelme, valamint a kút élettartamának növelése. 

A hagyományos módon történő rétegkivizsgálás csövezett és cementezett fúrólyukakban 

történik a fúrás befejezése után. A rétegvizsgálat rendszerét és módozatait a lyukszerkezet 

szabja meg. A vizsgálatot végezheti maga a fúróberendezés, de leggyakrabban egy kisebb ún. 

lyukbefejező berendezést alkalmaznak. 

Az ún. teszteres rétegvizsgálatok célja a fúrással feltárt rétegsor porózus permeábilis réte-

geiben elhelyezkedő fluidumok jelenlétének és minőségének, valamint a tároló kőzettest terme-

lési szempontból lényeges paramétereinek a felderítése. Két fajtája különböztethető meg. A 

fúrószáras (vagy rudazatos) rétegvizsgálat és a kábelteszteres rétegvizsgálat. A közös jellemző-

jük, hogy mindkét esetben közvetlen kapcsolat teremtődik a fluidumot tároló kőzettest és a 

vizsgálat végrehajtását lehetővé tevő eszköz között. A különbség a kapcsolat megteremtésének 

és kivitelezésének módjában van. Az első esetben a réteg tartalmának megcsapolása fúrástech-

nikai eszközök segítségével történik. A kábelteszteres vizsgálatok viszont a mélyfúrási geofizi-

ka eszközrendszerére alapoznak (lyukeszköz, kábelfej, kábel, kábeldob, felszíni egység, VASS 

P. 2011). 

A vizsgálatra kijelölt réteget/rétegeket perforálással nyitják meg, a rétegmegnyitás célja az, 

hogy lehetővé tegye a rétegben tárolt fluidum kútba történő áramlását, a fúrás, a megnyitás 

előtt alapesetben, a béléscsövezés és a palástcementezés miatt semmilyen hidraulikai kapcso-

latban nincs a rétegsorral. A rétegvizsgálati eljárások két csoportra bonthatók. A beáramlási 

vizsgálatok célja az, hogy meghatározzák a rétegből beáramló fluidum összetételét és mennyi-

ségét. Az ún. elnyelés vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy bizonyos nyomásértékek 

mellett a réteg milyen mennyiségű fluidumot képes elnyelni. 

Alacsony áteresztőképességű a kőzet (porózus vagy kettős porozitású repedezett) a kút 

közvetlen környezetében, vagy teljes kiterjedésében abban az esetben amikor nem ad érdemle-

ges, illetve elegendő fluidum beáramlást az alkalmazni kívánt technológiához. Az áteresztőké-

pesség javítását, vagyis a nagyobb fluidum beáramlás biztosítását, illetve besajtoló kutaknál a 

jobb elnyelési viszonyok elérését célzó eljárásokat összességében rétegkezelési vagy rétegser-

kentési eljárásoknak nevezzük. 

A kútkörnyéki zóna áteresztőképességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárások 

a kőzetrészek kémiai kioldásán alapulnak és az olajiparban évtizedek óta alkalmazzák őket. Az 

ún. savazásos rétegserkentési eljárások alkalmazott folyadéktechnológiái folyamatosan fejlő-

dőnek, ma már hozzáférhetőek pl. az ún. intelligens eltérítéses savazások, illetve a folyamatos 

fejlesztések egyre magasabb hőmérsékletű környezetben, a kőzet ásványi összetételéhez il-

leszthető folyadékrendszerek alkalmazását teszik lehetővé. A rétegserkentések során alkalma-

zott folyadékok részben természetes, az idő és a hőmérséklet hatására lebomló savak. 

A rétegrepesztés célja a rétegserkentésekhez hasonlóan a kedvezőtlen beáramlási viszo-

nyok javítása. A művelet során speciális folyadékok nagy nyomású besajtolásával nyitják meg 

a réteget és amennyiben szükséges, természetes vagy mesterséges (pl. kerámia, homok) szem-

cséket (proppant) juttatnak a repedésbe, amelyek megakadályozzák az összezáródást. A réteg-

repesztés fúróberendezés nélküli folyamatát mutatja a 44. ábra. 
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44. ábra: A rétegrepesztés folyamata 

(GEOSCIENCE AND NEWS, GEOLOGY.COM nyomán) 
 

A hidraulikus rétegrepesztés alkalmazott technológiáját többek között a kőzetkörnyezet 

mechanikai, ásványi összetételi, stb. tulajdonságai és az uralkodó feszültségviszonyok határoz-

zák meg. EGS rendszerű geotermikus rendszer hőcserélő-felületének kialakításához, bizonyos 

esetben megfelelő lehet az adalék- és kitámasztó-anyag mentes, tiszta vízzel történő hidrauli-

kus repesztés. 

Az alkalmazott vízbázisú folyadékok adalékanyagai jórészt megegyeznek az élelmiszer, az 

építő, és a kozmetikai iparban használatosokkal és regisztrációik a REACH
12

 előírásai szerint 

is végrehajtásra kerültek. A repesztési műveleteket követően a besajtolt folyadék(ok) zárt rend-

szerben visszatermelésre és újrafelhasználásra, vagy tisztításra és lerakásra kerülnek. 

Egy–egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút funkciója 

és a rétegviszonyoknak megfelelően. Minden termelési módnak megvannak a maga jellegzetes 

szerelvényei, berendezései. A kútkiképzések és termelő szerelvények változatossága mellett 

valamennyi termelési mód közös kelléke a termelőcső. 

Az üzembe helyezett kutak, felszín alatti termelő szerelvényei bizonyos idő után 

meghibásodhatnak. A hibák elhárítására a karbantartási kútmunkálatok szolgálnak, ide sorol-

juk mindazon kútmunkálatokat, amelyek a béléscsövön belül elhelyezkedő termelő szerelvé-

nyek cseréjére, javítására vagy változtatására vonatkoznak, illetőleg a termelés közben össze-

gyűlt szennyeződés eltávolítására szolgálnak. 

2.2.1.2. Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is le-

hetséges és szükséges kútgeofizikai (mélyfúrás-geofizikai) vizsgálatok elvégzése. Ezek célja 

információszerzés az átfúrt rétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum 

minőségéről és szénhidrogén tartalmáról, illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehető-

ség van a fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egy idő-

ben mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és néhány formáció-

paramétert (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma sugár-

zás). 

Az elmúlt 15–20 év folyamán nagy változáson ment keresztül a geofizikai szelvényezés 

technológiája, mind nyitott lyukas, mind csövezett lyukas méréseknél. Új technológiákat fej-

                                                 
12 REACH: Minden vegyi anyagra vonatkozó, a vegyszerek regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására 

vonatkozkozó EU szabályozás. 
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lesztettek és lettek elérhetők a kábeles- és a memória eszközös szelvényezési módszerek terüle-

tén. 

Jellemzőjük, hogy gyorsabb adatátviteli eszközöket alkalmaznak, másrészt a méréseket a 

korábbi határokhoz képest nehezebb, rosszabb körülmények között is el lehet végezni, így na-

gyobb nyomású és magasabb hőmérsékletű lyukkörülmények között, vízszintes vagy ferde 

lyukkiképzésnél illetve kénhidrogénes környezetben is. Az új technológiák és módszerek szá-

mos módon kombinálhatóak és széles spektrumon használhatóak fel. 

Az egyre bonyolultabbá váló kútkiképzések a szondák kutakban történő mozgatását biztosí-

tó eszközök fejlesztését is magukkal vonták mert a kutakba, kábeles mérőeszközzel, a gravitá-

ció segítségével már nem lehet minden esetben lejutni, így segédberendezésekre van szükség. 

Ezek lehetnek hagyományos módszerek is, mint például a fúrórúdon történő lejuttatás vagy a 

felcsévélhető termelőcső. A fúrószáron való mérés teljes fúróberendezést igényel és a felcsé-

vélhető termelőcsöves megoldásnál jóval nagyobb a személyzet- és gépigénye. Költséghaté-

kony és gyors mérést tesz lehetővé a traktorral megvalósított szonda lejuttatás. 

A kőzetfizikai tulajdonságok meghatározására számos, különböző fizikai elven működő 

szonda áll rendelkezésre. Az egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes 

értelmezése információt ad a fúrás által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásá-

ról, permeabilitásáról, szénhidrogén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedésé-

ről, a kőzetsűrűségről. Lehetőség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a 

vékonyrétegzettség és a rétegek dőlése, repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért 

akusztikus és szeizmikus mérés alapján lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korre-

láció. A szénhidrogénnel telített szakasz tesztelhető, a lyukfalból illetve a fluidumból minta 

vehető. Vizsgálható a béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépí-

tett csövek geometriája, esetleges károsodása. A termelő- és a visszasajtoló kutakban szintén 

vizsgálható a kútkiképzés műszaki állapota és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, 

illetve szénhidrogén-mennyiségi változások. 

A mélyfúrás-geofizikai mérések során a speciális kábelen a fúrásban egyenletes sebesség-

gel mozgatott műszer a vizsgált kőzetrétegekről közvetlen információt szolgáltat. A mérések 

célja a porózus, permeábilis kőzetszakaszok pontos kijelölése, azok kvantitatív jellemzése az 

egyes földtani képződmények azonosítására. 

Összegezve tehát, a kutatási tevékenységek környezeti hatásai a következők lehetnek: 

– szeizmikus méréseknél és geotermikus vizsgálatoknál az esetlegesen szükséges utak léte-

sítésével kapcsolatos hatások, esetleges zöldkár; 

– a víztermeléssel járó tevékenységek (mintázások, hidraulikai vizsgálatok) a kitermelt flu-

idum (pl. forró-, sós- vagy fenolos víz) környezetbe (pl. felszíni vízfolyásba) való elhelye-

zésének hatásai; 

– a kutak és kutatási helyszínek létesítéséből, megközelítéséből, a kutatási eszközök hely-

színre szállításából fakadó hatások. 

2.2.2. A várható termelési módszerek bemutatása 

A geotermikus rendszereket a működésükhöz szükséges 3 alapelem – tároló, fluidum, hő-

forrás – jellege, eredete alapján 2 fő csoportba oszthatjuk (45. ábra): 

 hagyományos (konvencionális), hidrotermális rendszerek meglévő tárolók termelé-

sével; 

 nem hagyományos, mesterséges, javított kihozatalú geotermikus rendszerek: 

 meglevő rezervoár áteresztőképességének javítása (EGS) 

 új, mesterséges rezervoár létrehozása (HDR). 
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45. ábra: A geotermikus rendszerek osztályozása a geotermikus gradiens, porozitás, permeabilitás 

függvényében 

Fluid content – fluidum tartalom, porosity – porozitás; Low – alacsony; High – magas; Average geothermal Gradient – átla-

gos geotermikus gradiens; Natural connectivity – természetes áteresztőképesség; permeability – áteresztőképesség; Low Grade 

Conduction Dominated EGS – alacsony hőmérsékletű hővezetés dominálta EGS; High Low Grade Conduction Dominated 

EGS – magas hőmérsékletű hővezetés dominálta EGS; Mid Grade EGS – közép hőmérsékletű EGS; Low Grade Hydrothermal 

– alacsony hőmérsékletű hidrotermális rendszer; Mid Grade Hydrothermal – közepes hőmérsékletű hidrotermális rendszer; 

High Grade Hydrothermal – magas hőmérsékletű hidrotermális rendszer; Conventional power generation boundary – hagyo-

mányos geotermikus energiatermelés határa 

2.2.2.1. Hagyományos, hidrotermális rendszerek – hévíz(termálvíz)-termelés 

A hagyományos (konvencionális), hidrotermális geotermikus rendszerek esetén a tároló, a 

fluidum és a hőforrás is természetes eredetű. Az ilyen rendszerekre hosszú évtizedes–

évszázados általános tapasztalatok állnak már rendelkezésre. 

Új hévíztermelő és visszasajtoló rendszerek telepítésekor kulcskérdés a vízadó rezervoárok 

elhelyezkedése, a kitermelhető hozamok és hőmérsékletek becslése. A hévíz rezervoárok ter-

meltetése során legfontosabb cél a környezetterhelés minimalizálása, a kimerülés elkerülése, a 

hosszú távon is fenntartható üzemeltetés megvalósítása, az azonos rezervoárból termelő 

hévízkutak egymást gyengítő hatásának elkerülése. A termálvízkészlet természetes 

utánpótlódása lassú folyamat, ezért szükségszerű a hévizek tudatos, fenntartható használata. 

 

Termelés vízvisszasajtolással 

Az összetartozó termelő–besajtoló kútpárok talpainak kellő távolságra kell esni egymástól, 

hogy a visszasajtolt víz ne hűtse le a termelő kút körüli tárolórészt. Általában 1000–1500 méter 

távolságra telepítik a két kúttalpat egymástól, a tároló áteresztőképességének függvényében. A 

fúrólyuk tengelyének elferdítésével elérhető, hogy a két kutat a fúróberendezés egy helyszínre 

telepítésével alakítsák ki, nem kell tehát a berendezést szétszerelni, szállítani, a fúrással járó 

elkerülhetetlen környezetterhelés is csak egy helyszínen jelentkezik. Ez lényegesen csökkent-

heti a költségeket. 

2.2.2.2. Mesterséges, javított kihozatalú geotermikus energiatermelő rendszerek – a HDR 

(Hot Dry Rock), EGS (Enhanced Geothermal System) technológia 

A nemhagyományos geotermikus rendszerek esetén csak a hőforrás természetes, a tároló 

és/vagy a munkaközeg mesterségesen kialakított vagy befolyásolt.  
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Az EGEC
13

 definíciója szerint a javított kihozatalú geotermikus rendszer a Föld hőjét hasz-

nálja olyan helyen, ahol nincs elegendő forró víz vagy gőz, és ahol az áteresztőképesség ala-

csony. A folyamat az áteresztőképesség javítását jelenti már meglévő repedések megnyitásával 

vagy új repedések kialakításával, ezáltal növelve a hőcserélő felületet. A kőzetmátrix hője va-

lamilyen munkaközeg – általában víz – cirkuláltatásával termelhető ki. A zárt rendszerű folya-

mat során vizet sajtolunk be a (mesterségesen) kialakított, repedezett kőzetbe a besajtoló kúton 

keresztül majd a felmelegedett közeget egy termelő kúton keresztül kitermeljük. A felszínen a 

munkaközeg egy hőcserélőn keresztülhaladva átadja belsőenergia-tartalmát egy másik munka-

közegnek melyet a geotermikus erőmű turbinájára vezetünk. A lehűlt munkaközeg zárt ciklus-

ban újra besajtolásra kerül. Más megfogalmazásban az EGS olyan geotermikus rendszer, mes-

terséges víz-injektáláson alapuló földalatti rezervoár, amelyet mesterségesen hoztak létre, vagy 

javítottak (NER300 pályázat kiírás). 

Ide tartoznak az HDR – Hot Dry Rock, HFR – Hot Fractured Rock, EGS – Enhanced 

Geothermal System, néven megismert, javított hatékonyságú, mesterséges geotermikus (ener-

giatermelő) rendszerek. A sokat vitatott elnevezésű, de a szakirodalomban még fellelhető 

DHM – Deep Heat Mining, „mélységi hőbányászat” is ide sorolható. Napjaink kutatásai a mes-

terséges, javított hatékonyságú geotermikus rendszerek kialakítására irányulnak (l. pl. az 

EU NER300 programjának magyar nyertes projektjét, mely dél-magyarországi EGS demonst-

rációs-rendszer kialakítására irányul, KOVÁCS 2013). 

A nagy mélységű (akár 5000–6000 méteres) fúrásokban a kútpárok közt rétegrepesztéssel 

mesterséges repedésrendszert hoznak létre, mely szerencsés esetben csatlakozik a kőzet termé-

szetes repedésrendszeréhez (46. ábra). A magas hőmérsékletű (akár 200°C feletti) kőzetekben 

mesterségesen létrehozott repedésrendszerbe táplált víz felmelegszik, ezáltal kitermelhető lesz 

a kőzet belső energiájának egy része. Magyarország zárt, vízkészlet nélküli medencealjzatának 

belsőenergia-tartalma („geotermikus vagyona”) ezzel a technológiával termelhető ki. 

 

46. ábra: EGS rendszerek 

A rendszer sok szempontból hasonló egy porózus tárolóból vízvisszasajtolással működő 

termelő egységhez. A két rendszer közötti különbség, hogy porózus tároló esetén a természetes 

porozitású és permeabilitású közegben, mint nagy fajlagos felületű pórusrendszeren, igen las-

san keresztülszivárgó víz veszi át a kőzetmátrix energia-tartalmának egy részét. Ezzel szemben 

a mesterségesen létrehozott repedésrendszer hőátadó felülete kisebb, áramlási sebessége vi-

szont sokkal nagyobb a porózus tárolóhoz képest. 

A HDR, EGS rendszerű technológiák megfelelnek a vízvédelmi elvárásoknak, hiszen nem 

a rétegvizeket hasznosítják. A technológia optimális esetben állandó mennyiségű munkaközeg-

gel dolgozik, amely nem kerül ki a zárt rendszerből. Nincs szükség a hulladékvíz felszíni keze-

lésére, elvezetésére. 

                                                 
13 EGEC: European Geothermal Energy Council. 
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A HDR technológia szélesebb értelmezésében alakult ki az „Enhanced Geothermal 

System” vagy röviden „EGS” technológia. Ebbe a kategóriába a már meglevő természetes pó-

rus és repedésrendszer- valamint a rétegek mesterséges serkentésével feljavított repedésrend-

szerek együttese tartozik. Az EGS rendszer kiépítése során mechanikai módszerekkel működ-

tethető mesterséges, mélységi hidrotermális rendszert alakítanak ki. 200°C feletti hőmérsékletű 

kőzetekben a számítások szerint az EGS rendszerek gazdaságos működtetéséhez legalább 

2×10
6
 m

2
 hőcserélő felületet kell kialakítani (BÁLINT et al. 2013). 

A mesterséges geotermikus energiatermelő rendszerekről JOBBIK (2008) ad rövid történeti 

áttekintést, és mutat be modell számításokat. A számos kísérlet közül csak az 1987-ben indult 

európai kísérleti EGS-projektet emeljük ki (Soultz-sous-Forets), ahol nagy mélységű (5000 m) 

kutak közt egy természetesen is repedezett, töredezett és relatíve nagy permeabilitással rendel-

kező kristályos kőzetben stimuláltak további repedésrendszert. A kb. 2–3 km
3
-nyi térfogatban 

létrehozott akár 3 km
2
-nyi hőcserélő felületről kb. 175°C-os vizet nyernek, melyet kb. 70°C-on 

pumpálnak vissza miközben az ORC erőmű 2,1 MWe névleges elektromos teljesítményt szol-

gáltat (BRINE 2009). A 24 év kutatásai során nyert tapasztalatokat RETS (2012) összegzi. 

Az EGS rendszerek kiépítési költsége magas, az üzemeltetési hatásfoka egyelőre elmarad a 

hagyományos rendszerektől. A jövő egyik abszolút emissziómentes energiaforrásaként fontos 

szerepet kaphat az EGS technológia. 

2.2.2.3. Nagymélységű hőcserélő kút 

A nem-hagyományos geotermikus rendszerek csoportjába tartoznak a nagymélységű hőcse-

rélő kutak (bore hole heat exchanger), melyek működési elve azonos a munkaközeget cirkulál-

tató talajszondás földhőt hasznosító hőszivattyúkéval. A zárt ciklus elvi működési mechaniz-

musa, hogy a keringetett munkaközeg, hogy a gyűrűstérben áramolva (47. ábra) felmelegszik, 

majd a termelőcsövön a felszínre jutva megnövekedett energiatartalma hasznosítható. 

 

 

47. ábra: Nagymélységű hőcserélő kút működésének sematikus ábrája 

(JOBBIK A. 2013) 

2.2.3. A bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati 

technológiák bemutatása 

A geotermikus energia hasznosítása általában több hőmérséklet-lépcsőben, ún. kaszkád 

rendszerben történik. A rezervoár és a kutak által biztosított legmagasabb hőmérsékletű hasz-

nosítást a gazdaságosság növelése, a geotermikus energia minél teljesebb kihasználása érdeké-
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ben lehetőség szerint alacsonyabb hőmérsékletigényű alkalmazások bevonásával egészítik ki 

(kaszkád rendszer). 

A geotermikus energia hasznosítási módjai az alábbi nagy csoportokba sorolhatók (ezek kö-

zül a magyarországi viszonyok közt alkalmazhatókat dőlt betűvel emeltük ki): 

 

 Villamosáram-termelés
14

 

o Száraz túlhevített tárolóra telepített erőmű
15

; 

o Forró vizes tárolóra telepített erőmű
16

; 

o Kettősközegű (bináris) erőmű 

 ORC
17

; 

 Kalina
18

; 

 Közvetlen hőhasznosítás 

o Épületfűtés (egyedi vagy távfűtés), használati melegvíz (HMV) szolgáltatás; 

o Ipari hőszolgáltatás; 

o Mezőgazdasági alkalmazások (üvegház, fóliasátor fűtés, terményszárítás, stb.); 

o Balneológia, wellness; 

o Halgazdálkodás, halastavak; 

o Jégtelenítés; 

o Hőszivattyúval ellátott kis mélységű geotermikus rendszerek (hőszivattyúzás). 

 

A különböző geotermikus tárolókra telepített erőműtípusok jellemző teljesítmény–

hőmérséklet diagramját a 48. ábra szemlélteti.. 

 

48. ábra: A geotermikus rezervoárok jellemző hőmérsékleti tartománya a gőzturbina teljesítményének 

feltüntetésével erőmű típusonként 

(BÁLINT et al. 2013, 17. ábra) 

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

különbségtől függ. Jellemzően 10–15% körüli érték. 
15 Száraz túlhevített, nagy entalpiájú tárolóra telepített erőmű (ellennyomásos, kondenzációs). 
16 Forró víz nyomáscsökkentésével előállított gőzzel üzemelő (flash, elgőzölögtetéses) erőmű, min. 150–200°C forró víz 

alkalmazásával. 
17 ORC: (Organic Rankine Cycle) kettősközegű erőmű típus, a munkaközeg szerves anyag. 
18 Kalina ciklusban a segédközeg víz és ammónia elegye. 
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49. ábra: Kettős közegű geotermikus erőművek várható teljesítménye 

(KUJBUS 2013) 
 

A hagyományos geotermikus erőművek általában a 10–16% hatásfok-intervallumba esnek 

(58. ábra). Ennek oka, hogy a fosszilis energiahordozókat hasznosító elektromos erőművekhez 

képest viszonylag alacsony a hőközlés és magas a hőelvonás hőmérséklete. Így, ha a geotermi-

kus energiahasznosítás gazdaságosságát javítani kívánjuk, a környezeti hőmérséklet feletti bel-

sőenergia-tartalom minél nagyobb hányadát kell egymást követő hőmérsékletlépcsőkben hasz-

nosítanunk, mint pl. erőmű–távfűtés–üvegházak–talajfűtés–jégtelenítés. A geotermikus 

erőművi technológia fokozatos fejlesztésével létrehozott kombinált, integrált technológiák le-

hetővé teszik a hatásfok jelentősebb növelését is (DIPIPO 1999, KAPLAN 2007, FRANCO, 

VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). Néhány geotermikus erőmű hőmérséklet–teljesítmény diagram-

ját mutatja be a 48. ábra. A 49. ábra a hazai viszonyok közt várhatóan legjelentősebb kettős 

közegű geotermikus erőművek esetén mutatja be a hozam–hőmérséklet–teljesítmény összefüg-

gését 

A továbbiakban – tekintettel a 2500 m alatti mélységekre – a villamosenergia-termelésre té-

rünk ki részletesebben. 

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

A geotermikus energia hasznosítható villamosenergia-termelő erőműben, illetve kapcsolt 

hő- és villamosenergia-termelő fűtőerőműben. 

A villamosenergia-termeléshez nagy hőmérsékletű (entalpiájú) közeg (fluidum) szükséges, 

amit versenyképesebbé tehet – illeszkedő hasznos hőteljesítményű, az erőműhöz viszonylag 

közel lévő és viszonylag nagy kihasználási időtartamú távhőigény esetén – a kapcsolt távhő-

termelés. 

Minden erőműtípus esetében gondoskodni kell megfelelő hűtésről. A hűtés száraz vagy 

nedves hűtőtornyokkal, illetve természetes vizek igénybevételével történhet. 10–15% körüli 

áramtermelési hatásfok esetén a geotermikus hőenergiának 85–90%-a lesz hulladékhő. Egy 

2 MW-os erőmű esetén ez 18 MW hűtési igényt jelent. A hűtés megfelelő hatékonysága azon-

ban különösen nyáron, magas légköri hőmérséklet mellett csak jelentős energiaráfordítással 

biztosítható. 

Az erőmű hűtése költség- és helyigényes, optimális esetben azonban a hulladékhő egy ré-

sze télen épületek fűtésére, vagy mezőgazdasági célra felhasználható a helyszínen (kapcsolt hő- 
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és villamosáram-termelés). Alacsonyabb hőmérsékletű ipari célú hőigény kielégítése is szóba 

jöhet, ilyenkor nemcsak télen, hanem egész évben növelhető a rendszer összhatásfoka.  

Egyelőre még jobbára csak kísérleti stádiumban vannak – de a jövőben elképzelhető, hogy 

sokkal nagyobb szerepet is kaphatnak – a mechanikai munka nélküli, csak a hőmérséklet-

különbség hatását áramtermelésre felhasználó rendszerek (pl. Stirling-motor
19

, emlékező ötvö-

zetek
20

, Seebeck-effektust
21

 felhasználó rendszerek, BÁLINT et al. 2013). 

2.2.3.1.1. Villamosenergia-termelés száraz túlhevített tárolóra telepített erőművel (Dry 

steam plant) 

A geotermikus tárolók túlnyomó többségében vízfázisban van a telepfolyadék. Ritka kivé-

tel a túlnyomásos száraz gőzt tartalmazó rezervoár. Ha a termelő kútból termeltethető közeg 

száraz (telített vagy túlhevített) vízgőz, akkor a gőzparaméterekhez illeszkedő gőzturbinával 

(kondenzátorral és hűtővízrendszerrel) és generátorral villamos energiát lehet előállítani 

(50. ábra, ŐSZ 2013). 

 

 

50. ábra: Szárazgőz (dry steam) geotermikus erőmű működésének sematikus ábrája 

(ŐSZ 2013) 

 

Ilyenkor alkalmazható a legrégebben alkalmazott klasszikus technológia. Ez a technológia 

csak néhány kivételes esetben (pl. Geyser’s (USA), Larderello (Olaszország)) valósítható meg. 

A száraz gőz kitermeléséhez a magyarországi geotermikus viszonyok valószínűleg sehol sem 

alkalmasak. 

                                                 
19 Stirling-motor: olyan gázmotor, ahol nincs párolgás és cseppfolyósodás, egyszerűen a különböző hőmérsékleten kiterjedő, 

illetve összenyomódó gázokat használja mechanikai munka előállítására. Külső hőbevezetésű hőerőgép, általában dugattyús-

forgattyús mechanizmussal. Adott mennyiségű gázt melegítünk, illetve hűtünk le a gép belsejében.A hőforrása a motoron 

kívüli hő. A hőátadási folyamat lehetővé teszi, hogy az összes hőerőgép közül a legjobb hatásfokot nyújtsa: hatásfoka meg-

közelítheti annak az ideális Carnot-körfolyamatnak a hatásfokát, mely az alkalmazott szerkezeti anyagoknál gyakorlatilag 

elérhető. 
20 Emlékező ötvözetek: kis hőmérséklet-különbségek hatására mechanikai mozgás jön létre az emlékező ötvözetekben. 
21 Seebeck-effektus: két különböző fémhuzal összehegesztésével létrehozott áramkörben az egyik hegesztési pontot melegítve, 

a másikat pedig hűtve nagyon kis feszültségű, de nagy áramerősségű áram folyik a rendszerben. A rendszer hővesztesége 

nagy, így legfeljebb kisebb, helyi áramtermelésre használható gazdaságosan. Nagy erővel folyik olyan ötvözetek 

kifejlesztése, melyek alkalmazásával a Seebeck-effektuson alapuló rendszerek jobb hatásfokkal működtethetők lehetnek 

majd a jövőben (BÁLINT et al. 2013). 
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2.2.3.1.2. Villamosenergia-termelés túlhevített folyadék forrásával (elgőzölögtetés, flash 

type) 

Ha a termelő kútból feljövő közeg kétfázisú vízgőz-keverék, akkor a vízgőzt telített vízre és 

telített gőzre választják szét. A telített gőz gőzturbinával (kondenzátorral és hűtővízrendszerrel) 

és a hozzá kapcsolt generátorral villamos energiát állít elő (51. ábra, ŐSZ 2013). 

 

51. ábra: Kigőzölögtető (flash type) geotermikus erőmű működésének sematikus ábrája 

(ŐSZ 2013) 

 

A telített víz hőmérséklete (további) hőhasznosításra alkalmas. A tárolóenergia fenntartása 

érdekében célszerű a lehűlt fluidomot visszasajtolni. 

2.2.3.1.3. Kettősközegű (bináris, binary cycle) erőművek 

A közepes- és kis-entalpiájú fluidumok energiatartalmának hasznosítására kettős közegű 

erőművek alkalmasak. 

A kettős közegű erőmű hőforrása a geotermikus termelőkút segítségével a felszínre hozott 

fluidum, ami a hőjét egy hőcserélőn (gőzfejlesztő) adja át az erőművi körfolyamat munkaköze-

gének. A hőcserélő (gőzfejlesztő) másik oldalán vagy szerves közeg, valamilyen szénhidrogén 

vegyület (ORC [Rankine]-ciklus), vagy ammónia-víz keverék (Kalina-ciklus) gőzölög el (túl-

hevül) és ez a munkaközeg expandál a gőzturbinában. A gőzturbinák által meghajtott generáto-

rok állítják elő a villamos energiát. A munkaközeg forráspontját és kondenzációs pontját úgy 

kell megválasztani, hogy az illeszkedjen a geotermikus hőforrás- és a visszasajtolás hőmérsék-

letéhez (52. ábra, ŐSZ 2013). 

A tárolóenergia fenntartása érdekében célszerű a lehűlt fluidomot visszasajtolni. A kettős 

közegű hőerőmű tipikus kapacitása <5 MWe (DIPIPPO 1999). 

Magyarország termálvíz-viszonyai általában a bináris erőművek alkalmazását teszik lehe-

tővé. Németországban és Ausztriában a magyarországinál kedvezőtlenebb földtani, de jóval 

kedvezőbb jogi–politikai–támogatási környezetben az utóbbi években több kis-erőmű létesült 

már (a kapcsolódó közvetlen hőhasznosítással együtt). Pl. a németországi Landau 3,0 MWe 

elektromos és 3,5 MWt termikus teljesítményű ORC erőműve a magyarországi körülmények-

hez hasonló geotermikus paraméterű (47°C/km, 165°C vízhőmérséklet, 70 l/s vízhozam) táro-

lóra épült (SCHELLSCHMIDT et al. 2010). 

A koncesszióra javasolt területen villamosenergia-termelés vélhetően kettős közegű erőmű 

alkalmazásával képzelhető el. 
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52. ábra: Kettős közegű (binary cycle) geotermikus hőerőmű működésének sematikus ábrája 

(ŐSZ 2013) 

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 anyag-

mozgatás ezen zajlik. Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a ve-

szélye a környezetszennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulla-

dékokat a vonatkozó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szál-

lítóval engedéllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, 

bizonylatolt módon. 

A kivitelezési tevékenység energiaellátása tartálykocsikkal a helyszínre szállított gázolajjal 

történik. Közvetlenül gázolaj üzemű meghajtás, vagy dízel-elektromos rendszerű meghajtás 

kerül kialakításra. A vízellátást tartálykocsikkal helyszínre szállított vízzel biztosítják. Üzem-

szerű termelés kezdetétől a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően ener-

gia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére is sor kerülhet. 

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló 

közlekedési infrastruktúra bemutatása (MFGI) 

A geotermikus energia termelése során, elszállítást igénylő, szilárd ásványi nyersanyag ér-

telemszerűen nem keletkezik. Az építkezési szakaszban ugyanakkor a közlekedési infrastruktú-

ra átmenetileg fokozott igénybevételével kell számolni, ezért szükségesnek tartjuk a rendelke-

zésünkre álló alapinformációk közlését. 

A termelési szakaszban a termálvíz csővezetéki és/vagy az előállított elektromos energia 

hálózat útján történő szállításával kell számolni. Első esetben a tervezésnél érdemes figyelembe 

venni a különféle védettségi szintű területek elhelyezkedését, telephelyhez való helyzetét, 

utóbbi esetben pedig a meglévő fővezetékek vonalának van jelentősége. 
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A koncesszióra javasolt terület nagyobbik része Pest megyében van, nyugat felé kb. 40%-a 

átnyúlik Fejér megyébe. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A koncesszióra javasolt terület tágabb környezetének közlekedési hálózatát az 53. ábra mu-

tatja be. 

A koncesszióra javasolt területre is jellemző az a sajátosság, mely minden – nem Budapes-

tet érintő, de annak térségében található – területet érint, mely szerint a közút- és vasúthálózat 

Budapest-centrikus, a főváros megközelítési lehetőségei kiválóak, de hiányosak a harántoló 

kapcsolatok. A közlekedést nehezíti, hogy a koncesszióra javasolt terület három földrajzilag 

elkülönülő részre osztható: a keleti rész a Duna–Tisza közére, a középső része a Csepel-

szigetre, a nyugati rész pedig a Dunántúlra esik. A három területrész között közlekedési kap-

csolatot csak a ráckevei Duna-híd és a dunavarsányi Taksony-híd képez. A harántoló kapcsola-

tokat a hidak, az M0 autópálya és mellékutak biztosítják. Utóbbiak állapota, burkolatminősége, 

keresztmetszeti és vonalvezetési adottságai azonban alacsony szolgáltatási szintet jelentenek 

ami elégtelen forgalombiztonságot eredményez. 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A nagytérségi közúti kapcsolatokat elsősorban a gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút), és 

a főutak szolgálják. A Pest és Fejér megyét érintő nemzetközi folyosók az országos magisztrá-

lis hálózat részei, így a nemzetközi forgalom mellett a fővárosi célforgalom is fokozottan terhe-

li a térséget. Pest megye úthálózatának sűrűsége, valamint az egy lakosra jutó gépjárművek 

száma országos összehasonlításban a legnagyobb, azonban a területegységre jutó útsűrűségi 

mutató egyenetlen: az agglomerációs térségtől a megye határai felé csökken. 

A térségbe érkező autópályák, nemzetközi főutak érintett útpályái a megyei úthálózat leg-

zsúfoltabb, legkritikusabb forgalmú elemei, amelyek mentén nem épült ki a forgalmat egy 

fenntartható térségi közlekedésbe illesztő eszközváltási infrastruktúra (illeszkedő, jó minőségű 

mellékhálózat). 

Összességében a fent említett szerkezeti hiányok ellenére is megállapítható, hogy a kon-

cesszióra javasolt terület közlekedésének legfőbb hiányosságai nem mennyiségi, hanem inkább 

minőségi, illetve működtetési, együttműködési, intézményi, szabályozási hiányosságok. Ezek 

megszüntetése jelenti Pest megye közlekedési rendszerének legnagyobb tartalékát. 

Pest megyén belül a közutak teljes hossza 2707 km, ebből 233 km gyorsforgalmi út, 257 

km elsőrendű, 270 km pedig másodrendű főút. A megye országos szinten valamennyi adatával 

első helyen áll a megyék között. 

A koncesszióra javasolt területet és annak térségét az országos közúthálózat főúti elemei 

közül a következők érintik: 

 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

– M0: Budaörs–Törökbálint–Szigetszentmiklós–Gyál–Ecser–Újpest 

– M5: Gyál (M0)–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged–Röszke–(Szerbia) (a TENT 

hálózat része) 

– M6: Budapest (M0)–Dunaújváros–Szekszárd–Bóly–Ivándárda térsége–(Horvátország) 

(a TEN-T hálózat része) 

– M7: Törökbálint (M0)–Székesfehérvár–Siófok–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–

Letenye–(Horvátország) (a TEN-T hálózat része. 
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53. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének közlekedési hálózata 

Pest és Fejér megye vasút- és közúthálózata (2013) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 

 

A fenti gyorsforgalmi úthálózat közül az M6-os halad át a koncesszióra javasolt területen. 

Budapestről indul, és az ország déli zónájával, Pécs térségével teremt kapcsolatot. Besnyőtől 

ÉK-re lépi át a terület Fejér megyei határát, és halad ívelten déli irányba. Adonytól délre lép ki 

a területről. 

Az M5-ös autópálya biztosítja az egyik kapcsolatot az ország DK-i térségével, Szegeddel 

és környékével, valamint nemzetközi összeköttetést jelent Románia DNy-i régiójával. Az autó-

pálya érinti a terület ÉK-i sarkát. 

Az M7-es autópálya nem érinti a koncesszióra javasolt területet. Annak ÉNy-i határával 

párhuzamosan, attól mintegy 10–12 km-re fut. Könnyen elérhetővé teszi Horvátországot, és 

biztosítja Nyugat-Európa déli részével a kapcsolatot. 

Az M0-ás autóút (autópálya) a koncesszióra javasolt területtől északra, attól 3–7 km-re, 

hozzávetőleg K–Ny-i irányban halad. Bár a területet nem érinti, mégis létfontosságú szerepe 

van a terület megközelítésében. Megközelíthető róla a területen átmenő, illetve azt megközelítő 

összes sugárirányú autópálya, illetve főút. 

 

Főutak a koncesszióra javasolt terület térségében 

A főúthálózat elemei közül az alábbiak haladnak a koncesszióra javasolt területen és térségé-

ben: 

– 5. sz. főút: Budapest–Dabas–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged–Röszke; 

– 6. sz. főút: Budapest–Dunaújváros–Szekszárd–Pécs–Barcs–(Horvátország); 

– 7. sz. főút: Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa–Letenye–(Horvátország); 

– 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút)–Székesfehérvár térsége (7. sz. főút). 
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Az 5-ös számú főút a terület északkeleti sarkát metszi át, párhuzamosan haladva ÉNy–DK-i 

irányban az M5-ös autópályával. 

A 6-os számú főút a vizsgált területen a Duna vonalát követi, Ercsi déli részétől Kulcs 

északi részéig árvédelmi töltésen halad. Az M6-os autópálya elkészültével a jelenlegi nyomvo-

nal a települések közötti belső forgalmat bonyolítja. 

A 7-es számú főút a koncesszióra javasolt területtől nyugatra, az M7-es autópályával pár-

huzamosan fut, ÉK–DNy-i irányban, a terület ÉNy-i határától 5–7 km-re. 

A 62-es másodrendű főút Székesfehérvár térségéből indul, és ÉNy–DK-i irányba tart. Per-

káta mellett metszi a koncesszióra javasolt terület DNy-i sarkát, és halad tovább Dunaújváros 

felé. 

Az országos közutak Fejér és Pest megyei mellékúthálózata döntően megfelel a megye 

geográfiai viszonyainak és településhálózatának. A problémát a mellékúthálózat kis áteresztő-

képessége és helyenként leromlott állapota jelenti, mely nagyobb volumenű forgalmat jelen 

állapotában állagromlás nélkül nem képes elviselni. 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat az 1988/I. a közúti közlekedésről szóló tör-

vény rögzíti. Az 1988. évi I. törvény alapján közútkezelői hozzájárulás, jóváhagyás kell a kö-

vetkező tevékenységekhez: 

36.§ (1) a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más léte-

sítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút 

kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat 

elő. 

Útcsatlakozás létesítéséhez 

a) a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges, kivéve a b) pont szerinti esetet 

b) a meglévő közút vagyonkezelőjének hozzájárulása szükséges, amennyiben a közúthoz 

új utat csatlakoztatnak. 

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges: 

a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal 

esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltozta-

tásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és 

egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz 

méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, vala-

mint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közmű-

területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút terü-

letének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

c) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövő ház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, 

Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőséggel 

bír, ezért vizsgálnunk kell a térség vasútvonal hálózatát (54. ábra). 

A Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt területen és térségében az alábbiakban felso-

rolt, az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. 
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(V. 11.) kormányrendelet 1. számú melléklete alapján besorolt országos törzshálózati vasúti 

pályák, valamint a 3. melléklet alapján besorolt egyéb vasúti pályák találhatók. 

 

Országos törzshálózati vasúti pályák 

Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák 

– 30-as számú, Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–országhatár 

– 40-es számú, Budapest (Kelenföld)–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs 

– 44-es Székesfehérvár–Pusztaszabolcs 

– 100-as számú, Budapest (Nyugati pu.)–Cegléd–Szolnok–Záhony–országhatár 

– 150-es számú, Budapest (Ferencváros)–Kiskőrös–Kelebia–országhatár 

 

 

54. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Pest megye, Fejér megye) vasúti közlekedési hálózata 

(ALAPPONT 2006 nyomán) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
 

A területen áthaladó vasúti pályák 

A 40. számú, Budapest (Kelenföld)–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs vonal Budapestről 

indul, és dél felé halad. Ercsi térségében lépi át a koncesszióra javasolt terület nyugati zónájá-

nak határát, és Szabadegyháza előtt lép ki a területről. 

A 44-es Székesfehérvár–Pusztaszabolcs vonal Székesfehérvárról indul, és halad kelet fe-

lé, Pusztaszabolcsig, a koncesszióra javasolt terület nyugati pereméig. 

A 150-es számú, Budapest (Ferencváros)–Kiskőrös–Kelebia–országhatár vonal Buda-

pestről indul, és halad DDK-i irányba. A koncesszióra javasolt terület keleti részének északi 

határát Szigetszentmiklósnál lépi át, és halad dél felé. A területről Délegyháza után lép ki, és 

halad tovább Kunszentmiklós felé. 
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A terület térségében futó vasúti pályák 

A 30-as számú, Budapest (Déli pu.)–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–

országhatár vonal a koncesszióra javasolt területtől nyugatra, az M7-es autópályával párhuza-

mosan fut, ÉK–DNy-i irányban, a terület ÉNy-i határától kb. 5–7 km-re. 

A 100-as számú, Budapest (Nyugati pu.)–Cegléd–Szolnok–Záhony–országhatár vasúti 

pálya Budapesttől kiindulva halad délkelet felé, a koncesszióra javasolt terület keleti sarka 

mellett, de azon kívül. Biztosítja a nemzetközi összeköttetést Záhonyon keresztül Ukrajna felé. 

 

Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pálya 

– 42-es Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks 

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

 

A 42-es Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks vonal a koncesszióra javasolt terület nyugati 

pereméről, Pusztaszabolcsról indul, és DK-i irányban haladva átszeli a terület DNy-i zónáját. 

Rácalmástól északra lép ki a területről, és fut Dunaújváros felé. 

A 142-es számú, Budapest (Kőbánya–Kispest)–Lajosmizse–Kecskemét vasúti pálya szintén 

Budapestről indul, és a 100-as vasútvonallal párhuzamosan, de attól mintegy 15 km-re nyugat-

ra fut. A terület keleti sarkát érintve halad DK-i irányba, és Gyál–Ócsa–Inárcs érintésével tart 

Lajosmizse–Kecskemét felé. 

 

Egyéb vasúti pálya 

– 301 Adony–Adonyi Dunapart 

(Egyvágányú, információink szerint jelenleg használaton kívüli vasúti mellékvonal.) 

 

Helyi közforgalmú vasúti pálya 

A területen a HÉV H6-os, Budapest (Boráros tér) Ráckeve HÉV vonal halad át. Sziget-

csépnél lépi át a koncesszióra javasolt terület középső részének északi határát, és fut DDNy 

felé, a terület középső részéig, Ráckevéig. A HÉV vonal csak személyszállításra használható, 

teherszállításra nem vehető igénybe. 

 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a Ráckeve koncesszióra javasolt terület közúton 

illetve vasúton való megközelítési lehetőségei kiválóak. A területen áthaladó gyorsforgalmi 

autópályák, főutak és nemzetközi törzshálózati a terület minden zónáját könnyen elérhetővé 

teszik. 

 

Valamennyi vasúti pályára vonatkozóan be kell tartani 

– a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben foglaltakat, 

– a vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe-

lyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait, 

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (OTÉK) 26. § (2) bekezdés h) és i) alapján vasutak elhelyezése céljára 

kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén legalább 10 m széles-

ségű építési területet kell biztosítani. 

Az országos törzshálózati és regionális vasúti pályákkal kapcsolatban: 

– az OTÉK 38. § (10) bekezdése szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágá-

nyától számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi 

létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek sze-

rint helyezhető el, 

– az OTÉK 38. § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket tartalmazó jogszabály 
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az országos közforgalmú és saját használatú vasutak pályája tartozékai, valamint üzemi 

létesítményei tekintetében a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 

szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat 

I. kötet (OVSZ I.), 

– a fenti vasúti pályák keresztezése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában 

foglaltak alapján lehetséges, 

– az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor 

vagy védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben 

meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását; a hozzájáru-

lás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik, 

– a transz-európai vasúti hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák ese-

tén be kell tartani még a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 

23.) NFM rendelet és a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosí-

tó műszaki előírásokról szóló 7082012. (XII. 20.) NFM rendelet előírásait. 

A helyi közforgalmi vasúti pályákkal kapcsolatban: 

– a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi létesítményei és a vasúti járművek tervezése, 

kivitelezése és működtetése során az Országos Vasúti Szabályzat II. (OVSZ II.) kötetének ki-

adásáról szóló 18/1998. (VII. 03.) KHVM rendeletet kell alkalmazni, 

– a helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az OVSZ II. 4. fejezet előírásai 

szerint lehetséges. 

 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői 
Az országos törzshálózati és egyéb vasúti pályák kezelője a MÁV Zrt. Üzemeltetési Fő-

igazgatóság Területi Igazgatóság Budapest (1087. Budapest, Kerepesi út 3.) a 40 Budapest 

(kelenföld)–Pécs vasútvonal Pusztaszabolcs állomástól a vonal végpontja felé eső szakaszának 

és a 42 Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks vonal kivételével, melynek az üzemeltetője a MÁV 

Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Pécs (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) A 

helyi közforgalmú pályahálózat kezelője a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság (1072. Budapest, Akácfa u. 15.). 

 

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

MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság (1087. Budapest Könyves Kálmán körút 

54–60) és a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. (1134. Budapest, Váci út 45.), a helyi közfor-

galmú vasúti pályák tekintetében a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársa-

ság (1072. Budapest, Akácfa u. 15.) tud felvilágosítást adni. 

2.4.1.3. Vízi közlekedés 

A terület a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes felszíni vi-

zek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 07.) KöViM rendelet hatálya alá tartozó víziút, 

valamint a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 

használatba vételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM 

rendelet hatálya alá tartozó hajózási létesítményt érint Ezek: 

– 1. Duna (nemzetközi víziút) 

– 6. Ráckevei-Duna. 

2.4.2. Energiahálózat 

Az energetikai rendszerek és hálózatok biztonságos működése, elégséges kapacitása alap-

vető feltétele bármilyen ipari tevékenységnek. 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

97 

A Ráckeve koncesszióra javasolt terület nagyobb része Pest megyében, kisebbik része Fejér 

megyében, az ország középső részén helyezkedik el. Területén az országos jelentőségű ener-

giaellátó rendszerekhez tartozó vezetékrendszerek közül nemcsak a nemzetközi funkciójú ge-

rinchálózatok haladnak keresztül, hanem az ország legnagyobb fogyasztóit (Budapestet, a bu-

dapesti agglomerációt), valamint Magyarország legnagyobb kőolajfinomítóját, (a MOL százha-

lombattai üzemét) és a dunaújvárosi ISD DUNAFERR vas- és acélgyártó üzemét ellátó helyi 

vezetékek is, melyek döntően a megye területén jelentkező igények ellátásában töltenek be 

bázis szerepet. 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia rendszer négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző funk-

ciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét képe-

zik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második 

szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek rend-

szere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 120 kV-os 

vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos Művek Zrt. tulaj-

donában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek azonban a regionális szolgáltató kezelé-

sében vannak. A térség villamosenergia-hálózatát az 55. ábra szemlélteti. 

 

 

55. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(Pest megye Területrendezési terv módosítása, Melléklet, Villamosenergia ellátás, energiahálózatok és alépítményeik, KÉSZ 

Közmű és Energetikai Tervező KFT nyomán, 2010. május. nyomán). 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel. 
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A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

– Dunaújváros–Martonvásár–Paks távvezeték felhasítási pontja; 

– Martonvásár–Győr; 

– Székesfehérvár–Litér–Martonvásár távvezeték felhasítási pontja. 

 

A 750 kV-os országos főgerinc (Albertirsa–Vinyica vonal) a terület DK-i határától keletre 

mintegy 20 km-re végződik. 

A 400 kV-os átviteli hálózat nyugat felé tartó ága az Albertirsa–Ercsi–Martonvásár vonalon 

fut. Bugyi után lép be a területre, áthalad a koncesszióra javasolt terület középső részén, és Er-

csinél lép ki a területről. 

A Martonvásár–Paks átviteli hálózat hozzávetőlegesen É–D-i irányban halad. Besnyőnél lép 

be a koncesszióra javasolt területre, és a terület nyugati részén fut déli irányba. Elhalad Puszta-

szabolcs mellett, és Perkátánál hagyja el a területet. 

A Dunaújváros–Martonvásár–Paks távvezeték felhasítási pontja Perkátától délre, a koncesszió-

ra javasolt terület déli határától mintegy 2 km-re van. A Martonvásár–Paks vezeték itt ágazik 

el, és DK-i ága Dunaújvárost látja el elektromos árammal. 

 

220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei közül a Százhalombatta–Délegyháza–Ócsa ve-

zeték hozzávetőleg K–Ny-i irányú. Tököl mellett lépi át a koncesszióra javasolt terület határát, 

átszeli annak felső harmadát, és megközelíti a terület keleti határát. Itt ÉK-i irányba fordul, és 

határral párhuzamosan, attól kis távolságra halad egészen a koncesszióra javasolt terület ÉK-i 

sarkáig, ahol kilép a területről. 

120 kV-os hálózat távvezetékek közül meg kell említenünk a Budapest [Soroksár]–

Dunaújváros átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot, mely a koncesszióra javasolt 

terület ÉK-i zónájában található. 

 

A térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei a térségben (részletezés nélkül): 

– Budapest (Soroksár)–Dunaújváros felhasítási pontja–Ráckeve; 

– Albertirsa–Budapest (Soroksár); 

– Lajosmizse–Dabas; 

– Százhalombatta–Inota felhasítási pontja–Baracska; 

– Inota–Dunaújváros vezeték felhasítási pontja–Székesfehérvár; 

– Inota–Dunaújváros felhasítási pontja–Szabadegyháza; 

– Dunaújváros–Észak alállomás–Százhalombatta; 

– Székesfehérvár–Észak alállomás–Szabadbattyán–Baracska távvezeték felhasítási pontjától 

120 kV-os bekötés. 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-

lárd energiahordozók aránya csekély. 

Pest és Fejér megye földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva épült ki. A rendszer 

ellátásának bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték hálózat, amelybe a gáz 

elsődlegesen nemzetközi beszerzésből, kisebb hányadban hazai termelésből érkezik. A megyék 

földgázellátása ehhez az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik. A nagynyomású 

vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az országos hálózatról a vételezés. 

A gázátadó–nyomáscsökkentőkön keresztül nagy–középnyomású vezeték szállítja a föld-

gázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-

közép/közép nyomásszabályozóig. 

A települések közötti elosztás nagy–középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 

gázellátó hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. 
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A gázvezeték-rendszert üzemnyomásuk szerint osztályozzuk. 

 Nagynyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 10,0 bar; 

 Nagyközép-nyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 

3,0 bar, de legfeljebb 10,0 bar; 

 Középnyomású gázvezeték: amely esetében az üzemi nyomás nagyobb, mint 100 mbar, 

de legfeljebb 3,0 bar; 

 Kisnyomású gázvezeték: melynél legfeljebb 100 mbar a névleges üzemi nyomás. 

 

A koncesszióra javasolt területen és térségében futó szénhidrogén szállítóvezetékek az alábbi-

ak: 

 

Nagynyomású gázvezetékek 

A (Szlovákia)–országhatár–Zsámbok–Vecsés–Százhalombatta vezeték ÉK–DNy-i irányba 

haladva teljes szélességében keresztezi a koncesszióra javasolt területet. 

Az (Ukrajna)–országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés –Százhalombatta 

vezeték ÉK–DNy-i irányban fut, és a déli harmadánál szintén keresztezi a koncesszióra javasolt 

területet. 

Az (Ukrajna)–országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Füzesabony–Szolnok –

Százhalombatta vezeték Abony felől, keleti irányból érkezik. Ceglédtől északra ÉNy-i irányba 

vált, és Monor–Vecsés irányába halad. Vecsésnél DNy-i irányba fordul, és halad tovább az 

(Ukrajna)–országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés –Százhalombatta 

vezeték nyomvonalán. A koncesszióra javasolt területet teljes szélességében keresztezi. 

 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek (földgáz, kőolaj és finomított szén-

hidrogén termékek) 

A Szolnok–Százhalombatta termékvezeték KDK–NyÉNy irányban halad a koncesszióra ja-

vasolt terület középső zónáján át. 

A Százhalombatta–Vecsés–Budapest (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) termékve-

zeték is keresztezi a koncesszióra javasolt területet. 

Az (Ukrajna)–országhatár–Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–Százhalom-

batta kőolajszállító vezeték ÉK–DNy-i irányban halad, az (Ukrajna)–országhatár–

Vásárosnamény–Tiszaújváros–Zsámbok–Vecsés–Százhalombatta vezeték nyomvonalán. Jász-

árokszállástól nyugatra lép be a koncesszióra javasolt területre, és a Jászfényszaru–Zsámbok–

Vecsés–Dunavarsány vonalon haladva átlós irányban teljes egészében áthalad a területen. 

 

Más vezetékek részletezés nélkül: 

– Battonya–Algyő–Városföld–Százhalombatta 

– (Románia)–országhatár–Nagylak–Hódmezővásárhely–Kecskemét–Adony–Székesfehérvár–

Mór–Tét–Rajka–országhatár–(Ausztria) 

– Tiszaújváros–Százhalombatta 

– Százhalombatta–Hetes–Berzence–országhatár–(Horvátország) 

 

Térségi szénhidrogén-szállító vezetékek (részletezés nélkül) 

Kápolnásnyék–Vecsés (két párhuzamosan haladó nyomvonal); 

Százhalombatta–Hetes–Berzence–országhatár–(Horvátország); 

Városföld–Százhalombatta–Pilisvörösvár–Győr; 

Városföld–Adony–Százhalombatta; 

Százhalombatta–Kápolnásnyék. 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása (MFGI) 

Az elkövetkező 10–20 év vagyongazdálkodási, energiaellátási célját a 2010-ben elfogadott 

Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló 

energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében 

előírt adatszolgáltatás, NCsT 2010 A, B), illetve a 2011. októberében az Országgyűlés által is 

jóváhagyott Nemzeti Energiastratégia 2030 (NES 2011) határozza meg. 

Az Energiastratégia alapvető célkitűzése Magyarország energiafüggetlenségének erősítése. 

Az ehhez vezető út sarokpontja az energiatakarékosság mellett a decentralizáltan és itthon elő-

állított megújuló energia alkalmazása is. A geotermikus gradiens Magyarországon közel más-

félszerese a világátlagnak. Ez az ország egyik természeti kincse, amit ma még csak korlátozot-

tan hasznosítunk. A geotermikus potenciál (ásványi kincsekhez hasonlóan) nemzeti kincs, 

ezért hazai alkalmazása és fejlesztése, valamint részben stratégiai készletként való kezelése 

indokolt. A feltételesen megújuló energiaforrások (így a geotermikus energia) hasznosítása 

terén elengedhetetlen a környezeti szempontok fokozott figyelembevétele, különös tekintettel a 

vízgazdálkodás és talajvédelem kérdéseire, illetve a fenntarthatóság kritériumainak betartására. 

Jelentős potenciál rejtőzik a geotermikus energia hőellátásban történő szerepének növelé-

sében, amire Magyarországon bizonyos területeken (pl. kertészetek) már jelenleg is van példa. 

A geotermikus potenciál kiaknázásánál figyelembe kell venni az energetikai mellett az egyéb 

hasznosítási lehetőségeket (ivóvízellátás, gyógyászat, turizmus) is, azok megfelelő rangsorolá-

sával. A termálvizek hasznosítása esetében meg kell határozni a rendelkezésre álló, valamint a 

károsodás nélkül kitermelhető termálvízkészlet mennyiségét, figyelembe véve a már meglévő 

engedéllyel rendelkező termálvízkivételek mennyiségét is. Ehhez szükséges a projektek egyedi 

elbírálása, a vízkészlet mennyiségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi környezet 

megteremtése. 

A fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia fel-

használásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig tervezett 

növekedési pályát – a bruttó végső energiafelhasználásban 14,65%-os részarány elérése a kitű-

zött cél – a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020 (NCST 2010 A, B) 

mutatja be részletesen. A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő bio-

gáz és biomassza erőművek és a geotermikus energiahasznosítás formái kapnak, amelyek első-

sorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak. Az előirányzat szerint a megújuló 

hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-

ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és 

geotermális energia) is. 

Az Energiastratégia kimondja, hogy ahol a geotermikus potenciál villamosenergia-

termelésre alkalmas, ott hőhasznosítással kapcsoltan kell működtetni, tekintettel a kombinált 

rendszerek nagyobb hatékonyságára. A Nemzeti Cselekvési Terv szerint a geotermikus energia 

tervezett felhasználása elsősorban hőenergia előállítását szolgálhatja (távfűtés, közintézmé-

nyek, önkormányzatok tulajdonában lévő lakóépületek fűtése, kertészetek stb.). A meglévő 

magas bázisról kiindulva 2020-ra több mint háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési 

célú hasznosítása. Ennek egyik eleme a gyógyturisztikai lehetőségekkel kombinált fürdőre-

konstrukciós és -fejlesztési program. A cselekvési terv kimondja, hogy fenntartható erőforrás 

gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordíta-

ni ezen erőforrás megőrzésére, ami általában a visszasajtolást teszi szükségessé. 

A cselekvési tervben vázolt pálya szerint a közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 2020-

ig megjelenik a geotermikus ásványkincs villamosenergia-termelésre történő hasznosítása is, 
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mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energiából előállított 

villamosenergia-termelésre a 2010–2020-ra felvázolt terveket a 40. táblázat mutatja be. 

40. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, bruttó 

villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia részarányaira 

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

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

MW beépített 

kapacitás 
0 0 0 4 4 4 8 8 57 57 57 

GWh bruttó 

villamosenergia-

termelés 

0 0 0 29 29 29 57 57 410 410 410 

 

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

döntő többsége (650 000 lakás) ipari technológiával épült. A geotermikus energiával fűtött 

lakások száma 6000-re tehető. A földgáz kiszolgáltatottság csökkentése a fűtési-hűtési energia-

termelésben elsősorban megújuló energiahordozókkal (biomassza, biogáz, nap- és 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 meg-

lévő termálenergia kapacitások gazdaságos felhasználására kell fókuszálni. Azokon a területe-

ken, ahol a hőigény fennáll és kedvezőek a geológiai adottságok, új kutak is létesíthetők, szá-

mos meglévő kút esetében azonban hiányzik a racionális és optimális hasznosítást biztosító 

szemlélet. 

A geotermikus energiára alapozott üvegházi kertészetek támogatása a kormány prioritásai 

közé tartozik. A geotermikus energiával fűtött termálkertészetben értékesebb termékek állítha-

tók elő egész évben. Ilyen kertészetek azonban vízbázisvédelmi szempontból csak a mindenko-

ri jogszabályi előírások és fenntarthatósági kritériumrendszer teljesítése mellett működhetnek. 

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

vázolt terveket a 41. táblázat mutatja be számszerűen. 

41. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (az energia teljes fogyasztása) a megújuló 

energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés részarányaira Magyarországon (2010–2020-ra vonatkozó 

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

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

 ktoe22 101 108 120 131 143 147 194 238 289 337 357 

 

A villamosenergia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók je-

lenlegi (2010) és 2020-ra prognosztizált megoszlását a 56. ábra szemlélteti. 

A NCST (2010 A, B) szerint a geotermikus energia részaránya 2010-ben az összes megúju-

ló energia által képviselt 55,25 PJ-ból 4,23 PJ (9%) volt, a tervek szerint 2020-ra a 120,57 PJ 

megújuló energiamennyiségből – országos átlagban – a geotermikus energia 16,43 PJ-t kellene, 

hogy képviseljen (17%, 57. ábra). 

 

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

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh, 1 ktoe = 41 868 GJ = 11 630 000 kWh 
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56. ábra: A villamosenergia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása 

(balra 2010, jobbra 2020) 

(NCsT 2010, 8. sz. és 9. sz. ábra) 

A geotermikus energia részesedése a 2010-ben felhasznált 4,23 PJ, azaz 9%-ról 2020-ra 16,43 PJ-ra, azaz 17%-ra nő a 

tervek szerint 

 

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

(NCsT 2010, 7. ábra) 
 

A cselekvési tervben bemutatott arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az adott 

régió, kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok a komparatív elő-

nyökre építve ettől lényegesen eltérhetnek (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia részará-

nya várhatóan magasabb lesz, míg a Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza lesz meghatáro-

zó). Az energiastratégia feladatként adja meg Magyarország megújuló energiapotenciáljának 

feltérképezését és egy erre vonatkozó nyilvános adatbázis létrehozását (NES 2011). 

A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT 2010 A, B) meghatározott célok között szerepel, 

hogy 2020-ra a felhasznált megújuló energiamennyiségen belül fűtésre–hűtésre 14,95 PJ/év, 

villamos áramtermelésre 1,42 PJ/év arányban kell szerepelnie a geotermikus energiának. Ehhez 

a célkitűzéshez szükséges legfontosabb feltételek között szerepel, hogy kb. 700 db megfúrandó 
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kútra, mintegy 160 Mrd Ft beruházási támogatásra van szükség, ami ugyanakkor 5–7 ezer új 

munkahely teremtését is jelenti (SZITA 2011). 

A geotermikus fluidum mennyiségének és hőmérsékletének függvényében fűtésre (közvet-

len felhasználás), illetve akár villamosenergia-termelése is használható. Nagymélységű, nagy 

hőmérsékletű rezervoárokból nyert geotermikus energia felhasználható áramtermelésre is, bár 

viszonylag kis energetikai hatásfokkal. A geotermikus erőművi technológia fejlesztésével lét-

rehozott kombinált, integrált technológiák alkalmazásával a hatásfok növelhető (DIPIPO 1999, 

KAPLAN 2007, FRANCO, VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). 

A villamosenergia-termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható, amellyel kb. 10-szer 

annyi hő hasznosítható, mint a megtermelt elektromos áram (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). A 

geotermikus vagyon ésszerű felhasználáshoz a termikus teljesítmény legalább részleges lefedé-

séről is gondoskodni kell, azaz a villamosáram-termelés mellett kaszkád rendszerű közvetlen 

felhasználás is javasolt. Egy kút, illetve alkalmazás termikus teljesítményét a hozama (tömeg-

árama) és az aktuális hőmérsékletlépcső alapján határozhatjuk meg (l. még 48. ábra, 49. ábra). 

 
(A hőteljesítményt a P = 4,18×Qn× ×(Tki–Tfh) képlettel számolhatjuk, ahol P a hőteljesítmény kW-ban, Qn a 

hozam m
3
/s-ban, Tki a kútfejhőmérséklet, a víz sűrűsége kg/m

3
-ben, T fh pedig az adott felhasználás, pl. az áram-

termelési lépcső, kimenő, elfolyó víz hőmérséklete. A hőteljesítményből az elektromos teljesítmény a tapasztalati 

adatok alapján megadható termikus hatásfok ηth = 0,09345×Tki–2,32657, ahol ηth az erőmű termikus hatásfoka %-

ban, Tki a bemenő vízhőmérséklet (ezt szemlélteti a 58. ábra) alapján számolható (KUJBUS 2010)). 

 

 

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

(MIT 2006 nyomán magyar adatokkal kiegészítette: BOBOK, TÓTH 2010a) 

Függőleges tengelyen: termikus hatásfok (%-ban), vízszintes tengelyen a kútfej-hőmérséklet 

 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet ada-

tai alapján átlagosan 38˚C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 39. ábra), ezzel az érték-

kel számolva 2500 méterben átlagosan 106°C hőmérséklet várható (150°C 3658 m mélyen 

lenne várható). 
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Példaként vegyük egy háztartás nem fűtési célú havi áramfogyasztását 4 főre 300 kWh-nak. 

Az áramtermelési hőlépcső bemenő hőmérsékletét az egyszerűség kedvéért tekintsük a 

kútfejhőmérsékletnek, ami legyen 150˚C, a kimenő hőmérsékletét pedig vegyük 80˚C-nak 

(dT = 70˚C). 1000 l/perc hozam (16,7 kg/s tömegáram) esetén a hőlépcső termikus teljesítmé-

nye 4,9 MWt. A geotermikus energia áramátalakítást jellemző termikus hatásfokát 10%-nak 

tekintve (58. ábra) a fenti 1 db kút termálvízből levehető 0,5 MWe elektromos teljesítménye 

közelítőleg 1200 db fent meghatározott igényű háztartást (4700 főt) láthatna el. 

Ugyanerre a kútra egy második, fűtési hőlépcsőt is számításba véve a 80–45˚C közti hő-

mérséklet tartományra, további 2,4 MWt termikus teljesítmény vehető le elméletileg, amivel –

 10 kW/háztartás (családi ház) fűtési hőteljesítménnyel számolva – 240 (közelben lévő) háztar-

tás fűtése is biztosítható vagy ezzel egyenértékű ipari hő szolgáltatható. 

Kútpáronkénti 1 MWe elektromos teljesítmény eléréséhez a fenti 150˚C bemenő hőmérsék-

lettel és 70˚C-os hőmérsékletlépcsővel számolva közelítőleg 2100 l/perc hozam (kb. 35 kg/s 

tömegáram) elérése szükséges (kútpáronként). 

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

(MFGI) 

A Nemzeti Együttműködés Program szerint az alternatív energiaforrások, különösen a nap-, 

a geotermikus energia és a bioenergiák terén is bőségben vagyunk, a sikerhez azonban az 

anyagi erőforrásokon túl szellemi forrásokra is szükség van. Meg kell találnunk azokat a kitö-

rési pontokat, azokat a jövőbeni iparágakat, amelyek képesek a gazdaság egészének dinamizá-

lására (Nemzeti Együttműködés Programja 2010. május). 

 

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

pontokat is mérlegelve optimalizálja  

 az ellátásbiztonság, 

 a versenyképesség és 

 a fenntarthatóság, 

mint elsődleges nemzetgazdasági célok együttes érvényesülését. Nevezett három cél között 

többféle kölcsönhatás érvényesülhet, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat egymás-

sal, de erősíthetik is egymást. Emiatt a célok elérése érdekében megfogalmazott intézkedések 

során különös hangsúlyt kell fektetni az együttes hatásokra, az egymás közötti ellentmondások 

feloldására és a lehető legnagyobb összhang megteremtésére. A megújuló és alternatív energia 

hasznosításának elsődleges célja a gáz- és kőolajimport-függőség csökkentése. Fontos cél Ma-

gyarország természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai adottságaira építve a 

lehető legnagyobb össztársadalmi haszon biztosítása (NCsT 2010 A, B). 

A megújuló energiák hasznosítására irányuló Nemzeti Cselekvési Terv előirányzott intéz-

kedései fontos feladatokat határoznak meg: 

 a meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakítása, hatékonnyá tétele, 

egyszerűsítése; 

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

program indítása; 

 a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamosenergiára (a további-

akban: zöldáram) vonatkozó kötelező átvételi rendszer átfogó átalakítása; 

 zöldhő támogatási lehetőségeinek áttekintése; 

 közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel 

elősegítése; 
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 az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felülvizsgálata (összhangban a 

2010/31/EK irányelvvel); 

 területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energiakoncepciók kialakítása; 

 zöld finanszírozási formák és programok kialakítása (zöldbank); 

 szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 

 szemlélet- és tudatformáló programok, tájékoztatási kampányok (integrált tájékozta-

tási programok) kidolgozása; 

 megújuló és alternatív energiaforrásokra, energiahatékonyságra alapozott képzési, 

oktatási programok indítása; 

 foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiaforrások területén; 

 fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fejlesztése érdekében; 

 kutatás–fejlesztési és innovációt ösztönző programok támogatása; 

 agrárenergetikai program kidolgozása; 

 a megújuló energiaforrásokhoz és kapcsolódó területeihez a szabályozási és engedé-

lyezési eljárásokban részvevő apparátus felkészítése. 

 

A magyarországi megújulóenergia-politika célja a korlátozó tényezők figyelembevételével, 

a lehetőségek határain belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami a legna-

gyobb összesített nemzetgazdasági és társadalmi haszonnal jár. 

A geotermikus energia esetében, a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költségén kívül, a 

hőellátási és elosztási rendszer kiépítésének ráfordításai miatt, a legjelentősebb korlátozó té-

nyező a finanszírozás biztosítása. 

A geotermikus energia gazdaságosságát vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 

természeti adottságokhoz képest még nem eléggé elterjedt energiaforrásról van szó, tehát fel-

használásának tömegessé válása a költségek csökkenését hozza majd magával. A villamos 

erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségeit láthatjuk a 

42. táblázatban. 

42. táblázat: A villamos-erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségei (BOBOK, 

TÓTH 2010b) 

Erőműtípus Fajlagos költség (€/kWh) 

Fotovillamos 0,25–1,25 

Biomassza 0,05–0,15 

Szél 0,05–0,13 

Geotermikus 0,02–0,10 

Vizi 0,02–0,10 

Atom 0,03–0,035 

Földgáz-tüzelésű 0,035–0,045 

 

A geotermikusenergia-termelésnek viszonylag magas a beruházási és alacsony az üzemel-

tetési költsége (BOBOK, TÓTH 2010b). A geotermikus erőművek kiépítési költsége magas, 3–

4,5 millió €/MW, az áramfejlesztési költség 40–100 €/MWh (FRIDLEIFSSON et al. 2008). Az 

EGS rendszerek (5 MW) kiépítési költségei 70 millió € szinten állnak, ha egy EGS erőmű kap-

csolt hő-/áramfejlesztési módon üzemeltethető, akkor a rendszer gazdaságossága nő. Modell-

számítások alapján az ársáv 40 és 60 €/MWh (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 

A megújuló energiák és így a geotermikus energia alkalmazásánál meghatározó tényező a 

támogatás (NCsT 2010 A, B). A megújuló energiaforrások jelenleg csak korlátozottan ver-

senyképesek a fosszilis energiahordozókkal, elsősorban azért, mert utóbbiak árába legtöbbször 

nem épülnek be azok externális költségei. Ezért a megújuló energiaforrások versenyképességé-
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nek biztosításához állami ösztönzés, finanszírozás szükséges. A megújuló energiaforrások elter-

jesztésének állami, illetve piaci alapú finanszírozása a következő elemeket tartalmazza: 

 közvetlen termelési (piaci) támogatás (zöldáram, zöldhő); 

 beruházási támogatások; 

 kamattámogatás, zöld finanszírozás (állami pénzintézetek által nyújtott hitelek, refi-

nanszírozott hitelprogramok, garanciavállalás piaci hitelekhez stb.); 

 közvetett termelési ösztönzés (kedvezményes tarifák, kötelező bekeverési arányok, 

adókedvezmények); 

 tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott állami támogatás; 

 kutatás-fejlesztéshez, képzéshez nyújtott állami támogatás; 

 tanácsadói hálózatok kialakításához nyújtott állami támogatás. 

 

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

szabályozási jellegű ösztönzőkkel kombináltan – a fentiekben felsorolt valamennyi támogatási 

eszköz alkalmazását tervezik, a megújuló energiaforrás típusához és nagyságához igazodóan, 

differenciált mértékben. A támogatási, finanszírozási eszközök által nyújtható pénzügyi ösz-

tönzők kerete korlátozott. A pénzügyi kereteken belül külön korlátot jelentenek a fogyasztók 

által finanszírozott ösztönzési keretek, mivel ezek összege jelentősen nem növelhető. Ezért 

döntést kell hozni, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló támogatási források milyen mérték-

ben kerüljenek felosztásra az egyes megújuló energiaforrás-típusok között. A felosztás (alloká-

ció) meghatározása során több szempont figyelembe vehető annak függvényében, hogy az egy-

ségnyi támogatási összegre eső: 

 energiamennyiség; 

 CO2-kibocsátás-csökkentés; 

 hulladékok energetikai hasznosítása; 

 GDP-növekmény; 

 munkahelyteremtés; 

 egyéb környezeti-társadalmi előny  

kerüljön-e maximalizálásra. 

 

A forrásallokáció meghatározásában felhasználásra kerültek a Green-X modell eredményei, 

amely során kiemelt szempont volt a munkahelyteremtés és az egységnyi támogatással előállít-

ható energiamennyiség. Ezek figyelembevételével a cselekvési terv a geotermikus energia 

hasznosítás esetén az alábbi támogatásokat irányozza elő: 

 termelési támogatás; 

 beruházási támogatás; 

 zöld finanszírozás. 

 

A geotermikus energia felhasználása gazdasági szempontból elsősorban azért ajánlható, 

mert vele fosszilis, azaz meg nem újuló energiahordozókat válthatunk ki. Annak ellenére, hogy 

a geotermikus energia is csak kis mértékben újul meg, a mennyisége olyan nagy, hogy a kinye-

rése elsősorban technológiai kérdés. 

1 km
3
 150˚C hőmérsékletű kőzetben tárolt hőenergia 10%-os hatásfok mellett elméletileg 

körülbelül háromszázezer ember áramszükségletét tudná biztosítani harminc évig, azonban 

ehhez 120–130 db, kutanként 1000 l/perc vízhozamot szolgáltatni képes kút kellene. (A számí-

tás EGS és HDR technológiákra vonatkozik). Erre utaltunk a 2.1.2. fejezetben is. További elő-

nye a nagy mélységű repedezettséggel jól feltárt kőzetekből nyert energiának, hogy azt függet-

leníteni lehet a vízbázisoktól, illetve a szénhidrogén-tárolók hidraulikai rendszerétől is. Előny-

nek tekinthető mind a szilárd anyagokhoz, mind a szénhidrogénekhez képest a termelés jobb 
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tervezhetősége is. Amennyiben kisebb a hőmérséklet és az energiatermelés víztermeléssel va-

lósítható csak meg, úgy lehetőség adódik a többféle célú hasznosításra is. 

A geotermikus energia felhasználásával konvencionális energiahordozókat válthatunk ki, 

ezért alkalmazása környezetkímélő, nem jár levegőszennyezéssel. Társadalmi előny, hogy az 

áram és távfűtési hő termelésével járó emisszió, azaz a széndioxid és mechanikai szennyező-

anyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve minimálisra csökken (59. ábra). Ameny-

nyiben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a salakde-

póktól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. A 43. táblázat négy veszélyes 

szenynyező – az üvegház-hatású széndioxid, a savas esőket okozó kéndioxid, a nitrogénoxidok 

és a por – egységnyi energiatermelésre [MWh-ra] vonatkozó fajlagos kibocsátását mutatja kü-

lönböző erőműtípusokra (UNK 2010). 

 

59. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre különböző 

energiahordozók alkalmazása esetén 

(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 

 

43. táblázat: Fajlagos emisszió összehasonlító értékei különböző erőmű típusok esetén (UNK 2010) 

Erőmű típus 

Fajlagos emisszió 
[kg/MWh] 

CO2 SO2 NOx Por 

Széntüzelésű 994 4,711 1,955 1,012 

Olajtüzelésű 758 5,442 1,814 – 

Gáztüzelésű 550 0,099 1,343 0,063 

Hidrotermális geotermikus (hévízzel együtt kitermelt gázok hatása) 27,2 0,159 0 0 

Bináris, EGS geotermikus 0 0 0 0 
 

2.7. A terhelés várható időtartama (MFGI) 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter koncessziós 

szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alka-

lommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. A Bá-

nyatörvény 14. § (1) szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-

kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási 

időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével meghosszab-

bítható. 

A geotermikus energia felhasználásának időtartama számos tényező függvénye. Meghatá-

rozhatja az alkalmazott technológia, a beruházás közvetlen célja, az érintett térség mérete, gaz-

dasági-társadalmi fejlődése stb. Jelenlegi ismereteink szerint, a beruházás alapköltségeiből és a 
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környezeti feltételekből kiindulva egy ilyen típusú tevékenység időtartamát 30–50 évre becsül-

hetjük. 

A HDR és EGS technológiák alkalmazása esetén a gazdaságos működés időtartamát követ-

kező módon javasoljuk becsülni. Tegyük fel, hogy az átlag ekvivalens porozitás 1% körüli. A 

2.1. fejezetben részletezett számítás alapján az egész hőmennyiség 98%-át maga a kőzet képvi-

seli, ezért nagyon fontos tényező, hogy a kőzet mekkora térfogatát tárják fel a repedések. Vé-

leményünk szerint az EGS technológia akkor lehet sikeres, ha a mesterséges repedésrendszer 

csatlakozik egy meglévő nagyobb, természetes rendszerhez. Természetes repedésrendszer hiá-

nyában, ha feltételezzük, hogy a kőzet csak körülbelül 50 méter sugarú körben repeszthető, 1% 

repedezettség (1% repedéstérfogat körülbelül 80 000 m
3
 térfogatot jelent 1 km fúráshosszra) és 

1000 l/perc termelés mellett körülbelül két hónap alatt teljesen le lehetne termelni a repedés-

rendszerben lévő hőmennyiséget. Ha ennek a helyébe az áramtermelés szempontjából már 

használhatatlan szintre lehűtött vizet nyomjuk vissza, akkor ezzel ki is merül a teljes hozzáfér-

hető repedésrendszer hőtartalma is. 

A teljes, repedésekkel átjárt térfogat hőmérséklet-különbségből adódó teljes kinyerhető 

energiatartalmának a repedéstérfogatot kitöltő víz csak 1/50-ed részét képviseli. Ezért a példá-

ban szereplő teljes repedésekkel átjárt térfogatot az áramtermelés szempontjából már nem gaz-

daságos szintre (pl. 80˚C alá) körülbelül 8 év alatt lehetne lehűteni. Eközben természetesen 

csökken a kőzetváz hőmérséklete. Ha a fenti 1000 l/perc termelést 4 kút együttesen biztosítja, 

akkor a működés várható élettartama 30–35 év, mert ugyanakkora folyadékmozgást négyszer 

akkora térfogatban valósítunk meg. Ebből következik, hogy ha ennél hosszabb ideig tervezzük 

működtetni az erőművet, akkor jóval nagyobb kőzettérfogat hőtartalmát kell használni. Ezért 

szükség van minden olyan információra, amely a lokális szerkezeti (repedés) viszonyokra, 

szeizmicitásra vonatkozik. Ekkor számításba vesszük, hogy a hidraulikai rendszer valójában 

nem zárt, így az elhanyagolható konduktív (hővezetéses) hőáram mellett van számottevő 

konvektív(advektív) hőutánpótlás is. 

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek (MFGI) 

A bányászati tevékenyéggel összefüggésben értelmezhető – alkalmazottakat, lakosságot 

egyéni és társadalmi, illetve épített és természeti környezetet érintő – kockázat a bányaveszély 

(veszélyes anyag/energia elszabadulás). 

 

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

 mérgező, robbanásveszélyes anyagok kiáramlása következtében toxikus hatás; rob-

banásveszély (pl. kén-hidrogén [H2S], szén-dioxid [CO2], metán [CH4]); 

 a nagyhőmérsékletű fluidum, gőz kiáramlásának élőlényekre gyakorolt égető hatá-

sa; 

 környezetszennyezéssel járó kitörések esetén a talaj, felszíni vizek és levegő terhe-

lése; 

 eső, lengő teher okozta ütközések miatti nagy anyagi kár; 

 teherviselő elemek stabilitásának elvesztése következtében nagy anyagi kár; 

 a kút elszerencsétlenedése; 

 alkalmazotti sérülések. 

 

A geotermikus kutatás és termelés legfőbb eszköze a mélyfúrás. Ezért fontos kiemelni az 

ehhez kapcsolódó legfőbb bányaveszélyeket is, így a kútkitörést, a tűzveszélyt és a robbanás-

veszélyt. A kutak kitörése többnyire a kutatás, esetenként a termelés, kútjavítás során követ-
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kezhet be. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetekre, melyek rövid idő 

alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. 

A gyakorlat szerint ferde fúrások alkalmazásával védett, vagy lakott terület is megközelít-

hető, mivel nem védett területek felől elérhető a céltartomány. A kitörésveszély, illetve bárme-

lyik más, a fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezések jelentős része a fúrólyuk felszíni 

környezetéhez kötődik. 

Nagy kockázatot jelent a víz gáztartalma (gázkitörések), így fokozott figyelemmel kell eljár-

ni a létesítés és üzemeltetés során. A letermelt szénhidrogén-telepek, sőt az ipari szempontból 

meddő szerkezetek is tartalmazhatnak annyi gázt, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés, a geotermikus 

energia felhasználási módjának tervezésekor figyelembe kelljen venni mind biztonságtechni-

kai, mind gazdaságossági szempontból. 

A repesztéses rétegserkentés, illetve az EGS-technológia során végzett rétegrepesztések ki-

sebb földrengéseket válthatnak ki. A termelés–visszasajtolás során ugyancsak mikro-

rengésekkel számolhatunk. Ilyen esetekben különös tekintettel kell lenni a lakott területeken 

esetlegesen bekövetkező rengések lakosságra és építményekre gyakorolt hatására. 

Rosszul palástcementezett fúrás lejuttathatja az ivóvízbázist képező rétegekbe a mezőgaz-

dasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szennyvizekkel, közlekedéssel, vagy egyéb 

talajszennyező tevékenységgel kapcsolatos felszíni eredetű szennyezéseket, ezért azok is ve-

szélyforrásnak számítanak. A rosszul kiképzett fúrásoknál a mélyebb rétegek felől fluidum, gáz 

átfejtődés következhet be a sekélyebb rétegek felé. 

A geotermikus energia kiaknázásának további bányaveszélyei tulajdonképpen szorosan 

összefonódnak a kőzet- és víztestek, valamint a szénhidrogén-rezervoárok kölcsönhatásaival, 

amelyek a hosszú távú üzemeltetés során akár jelentősek is lehetnek. A geotermális rezervoá-

rok hidraulikai összeköttetésben lehetnek a közeli szénhidrogén-rezervoárokkal, ezért a terme-

lés során csökkenhet azok telepenergiája is. 

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

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

tevékenység jelentősen befolyásolhat (MFGI) 

A felszín alatti folyamatok elsősorban a tározó, illetve a harántolt kőzettestek mechanikai 

tulajdonságaitól függnek, így először ezeket értékeljük. Ezt követően áttekintjük a lehetséges 

környezeti terheléseket, majd a vizsgálatot a felszíni hatásviselő környezeti elemek (természeti, 

társadalmi) számbavételével zárjuk. 

3.1.1. A harántolt rétegek porozitás-viszonyai 

3.1.1.1. Az érintett medenceüledékek porozitási viszonyai 

Mivel a geotermikus energiatermelés elsősorban a felszín alatti környezetet érinti, legin-

kább ennek környezeti állapotával kell foglalkoznunk és csak másodsorban a várható felszíni 

hatásokkal. 

Magyarországon a geotermikus rezervoárok részben a porózus, permeábilis, főleg a Dunán-

túli Formációcsoport (korábban felső-pannóniai) homok- és homokkő rétegeihez, kisebb mér-

tékben a Peremartoni Formációcsoport (korábban alsó-pannóniai) homokos agyagos rétegeihez 

kapcsolódnak. A foltszerű megjelenésű alsó- és középső-miocén karbonátok csak lokális sze-

repet játszhatnak a geotermikus energiatermelésben. 
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A pannóniai üledékek porozitása a kőzet fáciesétől, valamint az elszenvedett kompakciótól 

és cementációtól függ. Az Újfalui Homokkő Formáció homokképződményeit nagyobb várható 

porozitás és a homoktestek nagyobb összefüggése jellemzi, szemben a Szolnoki Formáció ho-

moktesteivel. A koncesszióra javasolt területre a pannóniai összlet homokbetelepüléseinek tel-

jes pórustérfogata
23

 (t) a következőképen változik: 

 

t = 35×exp(–(h–500)/1500) 

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

Ez alapján a Szolnoki Formáció totálporozitása 2500 méter mélységben 10% körüli, effek-

tív porozitása
24

 kb. 5% körülire becsülhető, az Újfalui Homokkő Formáció totálporozitása 

2000 méteres mélységben 20–22% körülinek várható (az effektív porozitása 10% körülinek 

becsülhető). 

3.1.1.2. A karbonátok lehetséges porozitás viszonyai 

A koncesszióra javasolt terület egy részén karbonátos kőzetek ismertek. A karbonátok ese-

tében nagyobb potenciálisan kioldható pórustérre akkor számíthatunk, ha a kőzet szövet típusa 

szemcsevázú (grain-supported) azaz a nagyobb szemcsék olyan szerkezetet alkotnak, ami a 

rétegterhelést az üledékképződés folyamán hordozza és így tehermentesíti a póruskitöltő anya-

got. Ilyen szövetnek számítanak az alábbi típusok (HAAS 1998b): 

 

 törmelékes durvaszemcsés mészkő (kalcirudit); 

 zátonymészkő (reef); 

 ablakporozitás vagy madárszem szerkezet (fenestral porosity). 

 

A szemcsevázú karbonátok szemcseközi pórustere lehet ásványosan, mésziszappal, vagy 

folyadékkal kitöltött. Ha a kitöltődés folyamatát korlátozó hatások nincsenek, akkor a pórustér 

iszappal vagy utólagosan képződött kristályokkal majdnem teljesen kitöltődik, ezért számotte-

vő effektív porozitása nincs. A póruskitöltő mésziszap szemcséi nagy fajlagos felületük révén – 

viszonylag könnyen kioldhatók. ha csak a cementanyag kioldódásával számolunk, a szemcse-

vázú karbonát üledékek potenciális porozitását a nagy szemcsék határozzák meg, így az maxi-

mum 26%. 

A mezozoos (elsősorban triász) platform fáciesű mészkövek általában potenciálisan poró-

zus kőzetek, ami azt jelenti, hogy elvileg kioldható pórusterük van (gyakran biozátony porozi-

tás). A platform mészkőösszletet lezáró mésziszap alapú üledék (kalcilutit) szöveti típusa 

ugyanakkor rendszerint iszapvázú (mud-supported), ami azt jelenti, hogy az iszap frakció kor-

látlanul tömörödhet, ami tömött porozitásmentes kristályos mészkő kialakulásához vezet. A 

tényleges porozitás nagysága attól is függ, hogy a kőzettest milyen távol van az aktív tektoni-

kai zónáktól, illetve migráció útvonalába esett-e. A tektonizált zónáktól távol 2500 m alatt vár-

hatóan jóval kisebb, 0–1% körüli mátrixporozitással
25

 számolhatunk. 

A mészkővel ellentétben a dolomit kevéssé karsztosodó kőzet, amiből azonban nem követ-

kezik, hogy ne lehetne jelentős porozitása. A dolomit porozitása részben a keletkezés körülmé-

nyeivel függ össze, részben pedig a kalcitnál ridegebb mechanikai viselkedés következménye. 

A dolomitok mészkövekhez hasonlóan kettős porozitásúak, a tömör kőzet 1% körüli mátrix 

porozitással rendelkezik és rossz vízvezető, de a mikrorepedések és a szelektív oldódás követ-

keztében jelentősen megnő az effektív porozitás, így jelentős vízmozgás is lehetséges. A 

                                                 
23 Teljes pórustérfogat: totálporozitás 
24 Effektív (vagy hatásos) porozitás: a pórustérfogatnak az a része, amelyben fluidum (folyadék vagy gáz) mozgás lehetséges. 
25 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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permeabilitás szempontjából fontos repedésporozitás többnyire mechanikai igénybevétel (tek-

tonika) hatására jön létre. A dolomit a nyomás hatására jóval kevésbé oldódik, mint a mészkő 

ezért a mélységgel növekvő nyomás hatására létrejövő anyagátrendeződés, cementálódás hatá-

sa kisebb, mint a mészkő esetében. 

A tektonika (mikro)repedéshálózatot hoz létre, illetve vertikális elmozdulások mentén je-

lentősebb hasadékrendszert alakít ki, elősegítve a karsztosodást. A karsztosodás a dolomit ese-

tében nagy vízvezető képességű (horizontális) járatrendszereket hoz létre. Nagyobb mélysé-

gekben tektonikus hatásra előfordulhat, hogy a dolomit a vele határos ugyanolyan mechanikai 

igénybevételnek kitett mészköveknél nagyobb porozitású. A mechanikai tulajdonságok és a 

nyomás alatti oldódásbeli különbségek hatására különbözik a kétféle kőzet növekvő mélység-

gel való porozitáscsökkenése 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 rend-

szerű geotermikus energia termelésre is. 

A karbonátok oldódása gyakran erősödik a kationcsere folyamatok révén (dolomitosodás, 

dedolomitosodás). Ezek a jelenségek a forró víz oldó hatásával együtt segítik a karsztos üregek 

létrejöttét. A termálkarszt jelenségek létrejöttében feltehetően nagy szerepe van a tektonikának 

is, mivel a repedések jelentette nagy fajlagos felület jelentősen megnöveli a kémiai reakciók 

sebességét. 

3.1.1.3. A kristályos alaphegységi kőzetek lehetséges porozitás viszonyai 

Feltételezhető, hogy a terület egy részének mélyaljzatát kristályos kőzetek alkothatják. A 

kristályos összletek főként másodlagos repedésporozitással rendelkeznek. 1%-nál nagyobb 

pórustérfogat csak a mállási kéregben van,mely azonban az esetlegesen rátelepülő alapkong-

lomerátummal együtt jelentős térfogatú és jó permeabilitású tárolóképződmény lehet. A mállá-

si kéreghez kapcsolódóan a mélységgel csökkenő mértékben repedezett zónára is számítani 

lehet. Ez alatt, az üde kőzetben számottevő repedésporozitás már csak a szerkezetileg igénybe-

vett zónákhoz kötődhet, ahol 1% körüli természetes repedezettség feltételezhető, mely mester-

séges eszközökkel fokozható. A porozitás mesterséges növelésénél figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a feszültségviszonyok megváltoztatása mikrorengéseket generálhat. 

Az alaphegység felszínéhez köthető tárolóterek esetében a mállási zóna és az alapkonglo-

merátum alkotta rezervoár több kisebb, egymással gyenge hidraulikai kapcsolatban álló részből 

állhat. Ezeket a tárolótereket várhatóan a kristályos aljzatfelszíni lokális mélyedésekben fel-

halmozódott vastagabb alapkonglomerátum és az alatta kialakult nagyobb vastagságú mállási 

kérgek együttesen képviseli. 

Viszonylagos merevsége, repedeztethetősége miatt a gránit feltehetően alkalmas kőzet a 

HDR és EGS rendszerű geotermikus energia termelésre is. 

3.1.2. A harántolt rétegek szennyezés érzékenysége 

Az egyes felszín alatti képződmények szennyeződés érzékenységéről olyan szennyeződés-

érzékenységi térkép, mint a felszíni képződményekről, még nem készült és érdemben nagy 

valószínűséggel nem is fog. Ezzel ugyanis azt állítanánk, hogy a hidrogeológiai rendszert min-

den részletében apriori ismerjük, ami biztosan nem lehet igaz. 

A geotermális kutakkal harántolt rétegek szennyeződés érzékenysége elsősorban azok po-

rozitásától, permeabilitásától és szorpciós kapacitásától (szennyeződés-megkötési képességé-

től), valamint a képződmény méretétől, annak hidrogeológiai rendszerben betöltött szerepétől 

függ. A szennyeződés érzékenység mértékének megállapítása alapulhat valós méréseken, vagy 

becslésen, mely a képződmény fizikai, kémiai tulajdonságait, elhelyezkedését és geometriáját 
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veszi figyelembe. Első közelítésben, minél nagyobb egy adott réteg permeabilitása, annál na-

gyobb a szennyezés-érzékenysége, mivel egy adott pontig rövidebb az elérési idő. Tisztázni 

kell azonban, mit értünk permeabilitáson, a jó kisléptékű permeabilitás ugyanis nem feltétlenül 

jelenti, hogy a nagyléptékű permeabilitás is kedvező. 

Ha vannak a területen termelőkutak, makro léptékben csak a hidrodinamikai tesztekből 

származó adatokat tekinthetjük valódi mérésen alapuló ismeretnek. Ilyennek számítanak az egy 

kút környezetének permeabilitási viszonyait vizsgáló kúttesztek és a kútinterferenciából szár-

mazó permeabilitás adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás becslé-

sek a magon mért permeabilitás-adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mivel fel-

tételekhez kötött a kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jellemző 

lokális adatunk van. 

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 jellem-

ző permeabilitásnál erősen számít a permeábilis kőzettest geometriája. Ez elsősorban a perme-

ábilis térfogatrészek eloszlásától függ, másodsorban pedig a kőzettest alakjától. A kőzettestek 

alakja, összefüggősége nagymértékben függ a fáciestől, azaz magától a lerakódási környezet-

től. Például, a deltafront homoktestek várhatóan jobb hidraulikai kapcsolatban állnak egymás-

sal – a fácies jelentős horizontális kiterjedése következtében –, mint a csatornaszerű mélyedé-

sekben lerakódó, szalagos megjelenésű zagyár üledékek. A kristályos aljzat felszínén kialakuló 

aquiferek kapcsolatrendszere elsősorban a mállási kéreg geometriájától függ. 

A képződmények szorpciós kapacitását, még fúrómagvizsgálatok birtokában is, az agyag-

tartalom és a várható mélységtől függő tömörödöttségből lehet becsülni. Ha nincsenek 

fúrómagvizsgálatok, de van olyan mélyfúrás-geofizikai mérés, amelyből agyagtartalmat lehet 

becsülni, akkor a mélységtől függő kompakció ismeretében elvileg becsülhető a szorpciós ka-

pacitás. Ha alkalmas mélyfúrás-geofizikai mérés sem áll rendelkezésre, de van szeizmikus mé-

rés, úgy a terület átlagos földtani felépítése szerint a formációk átlagos mélységfüggő tulajdon-

ságai alapján becsülhető a szorpciós kapacitás. 

3.1.3. A tevékenység során fellépő környezeti terhelések 

Minden fluidumbányászat velejárója, hogy nem csak összekötünk rétegeket és esetleges 

szennyező forrásokat, hanem még ráadásul aktív, állandóan áramlást biztosító szállító közeget 

is létrehozunk. A kutatófúrások esetében a fúrás folyamata alatt fennáll ilyen veszély, mivel 

azonban a cél éppen az, hogy a fúrófolyadék be is hatoljon a rétegekbe, normál esetben a fúrás 

közben áramoltatott öblítő folyadék nem jelent rövidzárat a rétegek között. 

A pannóniai fedőképződmények érzékenységbecslésénél két szempontot vettünk figyelem-

be: a mélységet, illetve a fáciest. A hidrogeológiai rendszer szennyeződés-érzékenysége első-

sorban a porozitás és permeabilitás függvénye, így földtani oldalról elsősorban ezeknek a becs-

lése a cél. Az Újfalui Homokkő Formáció homokképződményeit – a nagyobb várható porozitá-

son kívül a homoktestek nagyobb összefüggése miatt, és a felszínhez közelebbi mivolta miatt 

is – szennyeződésérzékenyebbnek kell tekinteni a Szolnoki Formáció homoktesteinél. 

A fentieket figyelembe véve a tanulmányban foglalkozunk a jellegzetes 

szennyezőforrásokkal, a fúrásos kutatás során és az üzemszerű termelés során okozható esetle-

ges károkkal, valamint a különböző baleseti szituációkban előfordulható szennyeződésekkel. 

Ezután elemezzük a tényleges szennyeződés esetén a hidrogeológiai rendszerre, a felszíni kép-

ződményekre, illetve az ökoszisztémára gyakorolt várható hatásokat. 

A geotermikus energiatermelésnél figyelembe veendő potenciális szennyezőforrásokat két 

részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok a termelési tevékenységgel összefüggnek-e 

vagy sem. 
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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 közvetlenül következő szennyezőforrásnak szá-

mít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a termelőszintbeli víz-

kémiai összetétel megismerése. Fokozott ásványianyag kiválás azonban úgy is létrejöhet, hogy 

csősérülés esetén jóval a termelőszint felett települő rétegből oldódik ki az anyag – elsősorban 

karbonát – és növeli meg a víz oldottanyag-tartalmát. Ez is szennyeződés veszély, hiszen a 

természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott eredetileg az a réteg nem számítana 

szennyezőforrásnak. Többek között ez is indokolja a teljes harántolt rétegösszlet hidrogeológiai 

tulajdonságokon túlmenő jellemzését. 

A forró vízből a cső falán kiváló anyagok esetenként erősen radioaktívak is lehetnek, ami 

szinte minden esetben a karbonáttal, vagy szulfáttal (barit) kiváló urán, ezért a csőtisztítás so-

rán keletkező anyag is lehet veszélyes hulladék.  

Ebben az esetben a forráskőzet, amelyből a radioaktív alkotórész származik, nem kell, hogy 

nagy koncentrációban tartalmazza azt, az esetlegesen tapasztalható nagy koncentrációjú lera-

kódás a folyamatos vízcirkulációnak köszönhető. Metamorf, vagy vulkáni kőzetek jelenlétében 

a vízben oldott uránsók koncentrációja nagyobb, mintha csak karbonátkőzetek lennének az 

alaphegységben. Ha termálkristály forgalmazása is történik, akkor annak radioaktivitását is 

vizsgálni kell. 

A termeléssel összefüggő potenciális szennyezőforrás a vízvisszasajtolás folyamata is, ami 

2500 m alatt több okból sem biztos, hogy az eredeti termelőréteget érinti. A rosszul megválasz-

tott visszasajtolás hozzájárulhat a termikus depresszió kialakulásához, miközben a vízutánpót-

lás akár zavartalan is lehet. Az ugyanabba a rétegbe való visszasajtolás fenntartja ugyan a 

nyomást, de a rendszer lehűtését okozhatja. Repedezett kőzet és kis pórustérfogat esetében ez a 

veszély kevésbé áll fenn, de nem biztos, hogy technikailag kivitelezhető; nagy porozitású, jó 

permeabilitású kőzetben viszont ez reális lehet. 

A termeléssel össze nem függő, potenciális szennyezőforrások lehetnek természetes eredetű 

földtani szennyezőforrások, illetve felszíni eredetű szennyeződések. Vízbányászati szempont-

ból a legfőbb földtani szennyezőforrások közé tartoznak a szénhidrogének és az arzéntartalmú 

rétegek, rétegvizek. 

A szénhidrogének jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, 

vagy a csövezés körül lévő gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal hidrodi-

namikai kapcsolatban levő rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális 

szennyezőforrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidrogén-tározó szerkezetek is ér-

dekesek, mivel idővel a maradék (reziduális) szénhidrogén-tartalom is mobilizálódik. Maga a 

termelvény tartalmazhat az oldott sókon kívül oldott gázokat is, például szén-dioxidot, szénhid-

rogéneket, illetve kén-hidrogént, mely a légkörbe kerülhet. 

3.1.4. A felszíni hatásviselő környezeti elemek 

A geotermikus energiatermelés a felszínt legkevésbé terhelő bányászati típusba sorolható. 

Feltételezhető, hogy a telephelyet a hő- és energiaveszteségek minimalizálása érdekében vala-

mely 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 háló-

zatba 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 
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körültekintéssel kell eljárni. Az alábbiakban a környezeti elemek szintjén tekintjük át a lehet-

séges terheléseket. 

3.1.4.1. Levegőminőség, a terület levegőtisztaság-védelme 

Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése az elérési utak építése, terep-

előkészítések, rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során várható. A kitermelt 

fluidumok, gázok felszínre kerülésével kapcsolatosan szaghatások jelentkezhetnek. Havária 

események során a levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet a CO2 és a H2S magasabb 

koncentrációja. Az említett hatások kockázata előzetes értékeléssel és ezt követő gondos terve-

zéssel minimalizálható. A termelés idején a levegőminőség folyamatos monitorozása és azon 

alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel párosulva biztosíthatják a kockázatok 

csökkentését. 

 

Jogi háttér 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-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 közegészség-

ügyi hatóság javaslatának figyelembevételével – külön jogszabályban felsorolt –, 

légszennyezettségi agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A megállapított zónák típusait a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez között légszennyező pontforrások kibocsá-

tási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 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 a VM rendelet 5. számú 

mellékletében szereplő zónacsoportok megjelölésével összhangban a rendelet 1. számú mellék-

lete tartalmaz. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település köz-

igazgatási határát kell figyelembe venni. 

A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét A, B, C, D, E, F típusba 

kell besorolni. A zónák kijelölésénél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-

ban felsorolt kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 

felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások ki-

bocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. sz. melléklete a zóna-

csoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 

B csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja; 

C csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van; 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 

van; 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van; 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem ha-

ladja meg; 

O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket; 

O–II csoport: Azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú tá-

vú célként kitűzött koncentráció értéket. 
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Az A, B és C besorolás a levegőszennyezettség egészségügyi határértékeit meghaladó kon-

centrációt jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály az E és F besorolási 

kategóriákban nem ír elő rendszeres mérési kötelezettséget. A talajközeli ózon minősítése regi-

onális–kontinentális jellege miatt az egész országra vonatkozik. 

Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és 

a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelé-

sével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

 

A levegő minősége a koncesszióra javasolt területnek és térségének egyik legsúlyosabb – 

területileg differenciáltan jelentkező – környezeti problémája. 

Míg Budapest 11 pontján működnek a levegő minőségét vizsgáló monitorhálózat állomásai 

és további 27 pontján a RIV (Regionális Immisszió-vizsgáló) hálózat egységei, addig Pest me-

gye területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 6 db automata és 5 db ma-

nuális mérőállomást, Fejér megyében pedig 2 db automata és 5 db manuális mérőállomást 

üzemeltetett 2012-ben. Ezek különböző jellegű légszennyezettségeket mérnek: városi háttér, 

lakó és ipari övezet, illetve olyan területeket, ahol a közlekedés a meghatározó. Sajnos a Rác-

keve koncesszióra javasolt területre a fentiek közül egy mérőállomás sem esik. 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó immissziós adatok hiányában a leve-

gőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak az emittáló légszennyező-források 

(pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, mezőgaz-

dasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és értékelése 

alapján lehet megtenni. 

Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció és a Ráckeve koncesszióra javasolt 

terület ehhez viszonyított elhelyezkedését a 60. ábra mutatja be. 

 

60. ábra: Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációja a koncesszióra javasolt területtel 

(A közigazgatási területek határai alapján) 

A vizsgálati terület megegyezik a koncesszióra javasolt területtel 
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A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi agg-

lomerációk és zónák közül Budapest környéke a „Budapest és környéke légszennyezettségi 

agglomeráció”-ja az 1-es, míg Fejér és Pest megye területe a „10. Az ország többi területe” 

nevű zónába van sorolva. 

A fentiek szerint a koncesszióra javasolt terület, valamint Budapest és környéke 

légszennyezetségi érték szerinti besorolását szennyező anyagonként a 44. táblázat, 

45. táblázatban foglaltuk össze. 

44. táblázat: A koncesszióra javasolt területet is magába foglaló Fejér megye, és Pest megye, valamint Bu-

dapest és környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete 

10. pontja szerint, 1 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna Kén-  

dioxid 

Nitrogén-  

dioxid 

Szén-  

monoxid 

Szilárd  

(PM10) Benzol 
Talajközeli 

ózon 

1 Budapest és környéke E B D B E O–I 

10.  Az ország többi területe F F F E F O–I 

 

45. táblázat: A koncesszióra javasolt területet is magába foglaló Fejér megye, és Pest megye, valamint Bu-

dapest és környéke légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete 

10. pontja szerint, 2 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 PM10  

arzén 

(As) 

PM10 kadmi-

um (Cd) 

PM10  

nikkel (Ni) 

PM10 ólom 

(Pb) 

PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 

1. Budapest és környéke F F F F B 

10.  Az ország többi területe F F F F D 

 

A mérések alapján megállapítható, hogy a koncesszióra javasolt területen és annak térségé-

ben, valamint Budapesten és környékén: 

– Budapesten a kén-dioxid (SO2) és benzol koncentrációja a levegőterheltségi szint felső és 

alsó vizsgálati küszöbe között van (E). A nitrogén-dioxid (NO2), a szilárd PM10 μm méret alatti 

koncentrációja és a PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a levegőterheltségi szint a határ-

értékét és a tűréshatárt meghaladja (B), a szén-monoxid (CO) koncentrációja pedig a felső vizs-

gálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D); 

– A szilárd PM10 μm méret alatti koncentrációja a koncesszióra javasolt területen – Buda-

pestet és annak környékét kivéve – koncentrációja a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgá-

lati küszöbe között van (E), A PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja pedig a levegőterhelt-

ségi szint felső vizsgálati küszöbe és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 

van (D). Ez utóbbi területen a kén-dioxid (SO2), szén-monoxid (CO) és benzol koncentrációja 

sehol sem haladja meg az alsó vizsgálati küszöböt (F); 

– A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben meghatáro-

zottnak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva; 

– a terület egészén a PM10 arzén (As), PM10 kadmium (Cd), PM10 nikkel (Ni) és a PM10 

ólom (Pb) koncentrációja sehol sem haladja meg az alsó vizsgálati küszöböt (F). 

Az emberi tevékenység levegőszennyező hatásának legfontosabb elemei az ipar, a mező-

gazdaság, a háztartási fűtés és a közlekedés. 

Az országos emisszió térszerkezete az elmúlt években érdemben nem változott, továbbra is 

azok a térségek számítanak erősen terheltnek, amelyekben jelentős ipari tevékenység található. 

Ilyen térség Fejér és Pest megye is. A közúti közlekedésből származó emisszió az ÉNy–DK-i 

tengely mentén – a nagymértékű hazai és tranzit forgalom következtében – a legmagasabb, de 

jelentős a DNy–ÉK vonal mentén is, valamint szigetszerűen a nagyvárosok és közlekedési 

csomópontok környékén. 

Fejér és Pest megye szilárd anyag, kén-dioxid és szén-dioxid kibocsátás szempontjából is 

az ország legnagyobb kibocsátói közé tartozik. A nitrogén-dioxid kibocsátása, bár nem esik az 
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országos legnagyobb kibocsátási kategóriába, de szintén magas. A kén-dioxid és a nitrogén-

dioxid kibocsátás Fejér megyében növekvő, Pest megyében csökkenő tendenciát mutat, a szén-

dioxid kibocsátás stagnál és csak a szilárd anyag kibocsátás csökkent 2005 és 2010 között 

(Fejér megye Területfejlesztési koncepciója, Feltáró-értékelő vizsgálat 2012). 

Néhány szennyezőanyag kibocsátásának nagyságát, és a kibocsátás változását megyénként 

2005–2010 között, az 61. ábra tartalmazza. 
 

 

61. ábra: Néhány szennyezőanyag kibocsátása (2010), és változása megyénként (2005–2010). 

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

 

A legfontosabb tényezőket összefoglalva: Fejér és Pest megyében a nagyobb forgalmú út-

vonalak mellett a nitrogén-oxidok és a szállópor jelent levegőminőség szempontjából imissziós 

problémát. A megyék emissziós légszennyezettségének alakulásában viszont jelentős szerepet 

játszanak az ipari kibocsátók is. Az agglomerációs övezet fejlett sokrétű gazdasággal rendelke-

zik, és a környezetet terhelő iparral is bíró településeinek levegőjét nagyobb terhelés éri. 

A térség levegőminősége az elmúlt évtized alatt jelentősen javult. Ez elsősorban a nagy ipa-

ri szennyezők technológiai korszerűsítésének köszönhető. Mindamellett Fejér és Pest megye 

jelentős részt képvisel az országos légszennyezőanyag-kibocsátásból. A nagyvárosokban ta-

pasztalható szálló por okozta légszennyezettség elsősorban közlekedési eredetű. 

Pest megyében nincsenek olyan hegyek, hegyvonulatok, amelyek akadályoznák, lassítanák 

a szél által hordott por terjedését. A természetes növénytakaróval borított területek alacsony és 
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egyre csökkenő aránya miatt a talaj felső rétege a széleróziónak kevésbé áll ellen, aminek kö-

vetkezménye az igen gyakori porképződés. A por lehet talajfelszíni (városi, mezőgazdasági) és 

növényi eredetű (pollenek) is. A szállópor 10 μm-nél kisebb frakciója igen nagy távolságokról 

érkezhet. Becslések szerint az agglomeráció szállópor szennyezettségének legalább fele nem 

helyi eredetű. A PM10 napi határérték-túllépések nagy része télen, valamint a szárazabb, hűvö-

sebb tavaszi és őszi inverziós időszakokban történik. 

A levegő minőségét a kibocsátásokon és az időjáráson kívül a földrajzi fekvés is jelentősen 

befolyásolja. Kedvező hatású, hogy a területre jellemző északi és nyugati szelek viszonylag 

tiszta levegőt szállítanak. Az átszellőzést a Duna és a Budai-hegység völgyei is elősegítik.  

A térség levegőtisztaság-védelmével foglalkozik a KDvKF FLv Kft. (2004), mely a fővá-

rosnak és agglomerációjának részletes légszennyezési és levegővédelmi aspektusaival foglal-

kozik 58 oldal terjedelemben. Az anyag aprólékossága miatt itt nem kerül tárgyalásra, de a 

Ráckeve koncesszióra javasolt terület esetleges részletes levegőtisztaság-védelmének elkészíté-

sekor javasolt felhasználni. 

 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

Por keletkezése elsősorban a termelőkút kutatási, kiépítési fázisában várható, a munkagé-

pekkel történő talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési utak építése, a terep-előkészítések, a 

talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a nehéz munkagépek általános haszná-

lata. A mélyfúrásos tevékenység, illetve a kút építése során légszennyező hatást kizárólag a 

fúróberendezések dízel-motorjai okozhatnak. Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság véde-

lem biztosított legyen, azaz a légszennyező anyagok mennyiségei a megengedett határérték 

alatt maradjanak, szükségesek a kivitelező által rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések, 

az adatok jegyzőkönyvezése és az eredmények eljuttatása az illetékes hatósághoz. A megfelelő 

műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. 

A levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésé-

vel kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető ténye-

ző lehet a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes 

értékeléssel és ezt követő gondos tervezéssel minimalizálható. 

3.1.4.2. Zaj és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének növekedése várható a szeizmikus kutatások során végzett rezgés-

keltések és a kutatófúrások kivitelezése, továbbá az elérési útvonalak létesítéséhez, a terület 

előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevékenységekhez tartozó 

szállítások során. A zaj és rezgések minimalizálását főként a lakott, valamint a természetvé-

delmi és vadvédelmi területek térségében kell kiemelt gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes 

szervekkel a különösen védelemre szolgáló időszakokat (pl. költési, vonulási időszakokat). 

3.1.4.3. Talajvíz 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) rész-

letezi. 

 

Talajvíz mennyiségének és áramlási viszonyainak változása 

A koncesszióra javasolt területen tervezett geotermikus kutatások az itt lévő sekély és po-

rózus víztestek mennyiségi állapotára várhatóan nem lesznek jelentős hatással. A kutatás, a 

termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a térségben regionális 

vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 
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Talajvíz minőség 

A koncesszióra javasolt területen tervezett geotermikus kutatások az itt lévő sekély víztes-

tek esetében okozhatnak minőségi hatásokat. A fúrások körzetében a fúrási tevékenységhez 

kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre hozott esetlegesen toxikus anyagok, 

valamint a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, melyekkel szembeni védelmet bizto-

sítani kell. Az érintett térségekben a hatásvizsgálat fontos részeként egy előzetes talajvíz-

áramlási és vízminőségi értékelés elvégzése szükséges. 

A koncesszióra javasolt terület nyugati felét kitevő sekély porózus víztest (sp.1.9.1) állapo-

ta minőségi szempontból gyenge diffúz nitrátszennyezés következtében, a keleti részt kitevő 

sekély porózus víztest (sp.1.14.2) állapota jó, azonban a mennyiségi állapota a vízmérleg és 

FAVÖKO teszt alapján bizonytalan, így a tervezett tevékenység során fokozottan figyelembe 

kell venni, hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a jó állapotot a VGT célkitűzései 

alapján 2027 utánra el kell érni. 

3.1.4.4. A felszíni vizek 

Felszíni vizek mennyiségi viszonyai 

A tervezett kutatási, üzemeltetési és felhagyási fázisok során a hidrológiai rezsimben nem 

várhatók változások. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és felszíni vízkitermelések fizikai zava-

rása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az építési, tevékenységek során létesített 

utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a vízgazdálkodásban illetékes szer-

vekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. A környezeti hatás mértéke nem lesz számottevő. 

Az elérési útvonalak tervezésénél a vízfolyások kereszteződésénél el kell kerülni azok megza-

varását. Árvizes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell a munká-

latokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet számításba. 

 

A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, javí-

tására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, vala-

mint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradá-

sához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedések tekintetében a felszíni vizek mi-

nősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet az irányadó. Fi-

gyelembe kell venni, hogy a területen húzódó vízfolyás víztestek, valamint állóvíz víztestek 

állapotértékelése a legtöbb esetben bizonytalan, vagy adathiány miatt nem volt elvégezhető. 

A koncesszióra javasolt területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok a felszíni 

vizekre nincsenek számottevő hatással. Elkerülhető a felszíni vizek hő- és kémiai terhelése a 

visszasajtolással és a havária eseményekre kiépített ideiglenes felszíni vésztározókkal (l. 3.2.3. 

fejezetben). 

A tervezési stádiumban a potenciálisan veszélyeztetett területeken el kell végezni a felszíni 

vízfolyások előzetes állapotértékelését, tervet kell készíteni a felszínre kerülő, kedvezőtlen ösz-

szetételű vizek kezelésére az ezzel összefüggő haváriatervvel együtt. 

A tevékenység során kialakítandó földutakról szennyezett víz csak megfelelő tisztítás után 

kerülhet felszíni vízfolyásokba. Kedvezőtlen összetételű víz felszíni befogadóba történő beve-

zetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az élővíz kezelőjének hozzájáruló nyilat-

kozata is szükséges. A vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák medrét, környezetét és az 

árvízvédelmi műveket érintő beavatkozás csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehetsé-

ges. A szabad vízfolyásokba szennyező- vagy az áramlást akadályozó anyagok nem kerülhet-

nek. A vízgazdálkodási szakfeladatok ellátását a tevékenység nem akadályozhatja, a parti sá-

von belül az építéshez szükséges anyagok és eszközök nem deponálhatók. 
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A koncessziós tevékenység kizárható a 21/2006. (I. 31.) kormányrendelet 2.§-ában rögzített 

területeken (nagyvízi medrek, parti sávok, vízjárta, illetve fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek és nyári gátak védett területeinek kezelősávjai, illetve a helyi építési szabályzatban 

meghatározott védőtávolságok). A tevékenység nem folytatható a területen húzódó vonalas 

létesítmények védőtávolságán belül. 

A koncesszióra javasolt terület több településen (pl. Ráckeve, Szigetújfalu, Százhalombat-

ta, Tass, Ercsi) hasznosítják a Duna vizét partiszűrésű kutakon keresztül kommunális (ivóvíz) 

célokra. A területen több hasonló távlati ivóvízbázis is található. A közel százezer m
3
/nap vé-

dendő víztermelésű, parti szűrésű távlati és üzemelő vízbázisok nagy területű védőterületei a 

Duna vonalában, a koncesszióra javasolt terület középvonalában fekszenek (Budapest ivóvízel-

látásában résztvevő Ráckeve I–II. vízműtelep, Tököl–Szigetújfalui vízműtelep, valamint a kon-

cesszióra javasolt területtől északra lévő Csepel–Halásztelek vízműtelep), ezért a folyó e sza-

kaszait esetleg érintő beavatkozásoknál ezt figyelembe kell venni. 

Ár- vagy belvízveszélyes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján 

kell a munkálatokat végezni. Ez utóbbi elsősorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhet 

számításba. 

A termelési fázisban a vízzel felszínre jutott és leválasztott szénhidrogének sorsáról az ide-

vágó jogszabályok szellemében kezeléssel kell gondoskodni. A gáz–víz szétválasztásánál 

használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) a jogszabályoknak megfelelő mértékben, kör-

nyezeti hatásvizsgálat alapján juttathatók a mélységi rezervoárba. 

3.1.4.5. Vízi növényzet, vízi fauna 

A felszíni vízminőségre vonatkozó részek figyelembevételével, különös gondot kell fordí-

tani a potenciálisan érintett vízfolyás- és csatornaszakaszok, illetve állóvizek növényvilágára. 

Az ezzel kapcsolatos információk beszerzése után a kutatási és termelési létesítményeket úgy 

kell tervezni, hogy a hatások elkerülhetők, minimalizálhatók legyenek. Egyes esetekben szük-

séges lehet az érintett vízfolyások növény- és állatvilágára vonatkozó állapotértékelés és a 

rendszeres ellenőrzés is. 

3.1.4.6. Talajok, termőföld 

A termőföldet érintő tevékenységek szabályozásával alapvetően a 2007/CXXIX, a termő-

föld védelméről szóló törvény (továbbiakban: Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és meg-

valósítási stádiumában elsősorban ennek előírásait kell követni. A termőföld időleges vagy 

végleges, más célú hasznosításának engedélyezése a földvédelmi eljárás. Ennek alkalmával a 

földhivatal minden esetben helyszíni szemlét tart. (A geofizikai mérések elvégzése nem minő-

sül ideiglenes más célú hasznosításnak.) 

A Tvt. 14. § (2) bekezdése értelmében ideiglenes más célú hasznosítás legfeljebb 5 évre 

engedélyezhető, míg a 13. § értelmében a végleges más célú hasznosításra kiadott engedély 4 

évig érvényes, a tevékenységet ez idő alatt kell megkezdeni. Ugyanakkor a törvény 5. § (3) 

bekezdése alapján a más célú hasznosítás megkezdéséig a művelési kötelezettség teljesítését 

biztosítani kell. 

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 

lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe vételéhez 

a területileg illetékes körzeti földhivatal törzskönyvi nyilvántartásából kérhető adatszolgáltatás. 

Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a beruházást lehetőleg rosszabb termőföld-

del fedett térszínre tervezzék. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvo-

nalak kialakítására is, ezek kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként léphet fel. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld más 

célra történő hasznosítására is. Ebben az esetben a tényleges munkálatok megkezdése előtt a 

területileg illetékes körzeti földhivataltól állásfoglalást, más célú hasznosítás esetén hasznosítá-
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si engedélyt kell kérni. A hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 

Tvt. 10. § (1) bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével kapcsolatban 

a Tvt. 11. § (1) szakaszában leírtak a mérvadók. (Átlagosnál jobb minőségű termőföldnek az 

minősül, amely az adott település azonos művelési ágban nyilvántartott termőföldjeinek 1 hek-

tárra vetített aranykorona értékeinek átlagát meghaladja.) 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében a 130/2009. (X. 8.) FVM rendelet-

tel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfelelően talajvédelmi tervet kell készí-

teni. A kitermelt humuszos réteg elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. A tevékeny-

ség nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre vonatkozó előírásokat 

a Tvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a környező területekre 

nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő hulladéktárolást pedig a 

Tvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenység-

nek ki kell terjednie a megbontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 

iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 

radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba szállítá-

sáról gondoskodni kell. 

3.1.4.7. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az erdő-

gazdálkodásról szóló 2009/XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell figyelembe 

venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-

ges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő meglétét az 

Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevékenység 

megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell szerezni 

az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsolódó, az Evt. 

40. § (3) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell engedélyeztetni, a 

szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 

ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-

nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erdőterv-

módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű rögzíte-

ni. 

3.1.4.8. Élővilág 

A koncesszióhoz kötődő tevékenységek előtt az érintett területeken a szárazföldi növényze-

tet fel kell mérni. A tervezések és a kivitelezések során törekedni kell a káros hatások minima-

lizálására, illetve a védelem érdekében szükséges puffer-zónák kialakítására. 

A szárazföldi fauna felmérése ugyancsak szükséges, s ezt követően meg kell becsülni a ku-

tatás–termelés során az állatokra gyakorolt lehetséges hatásokat, az illetékes természetvédelmi 

igazgatóság véleményének figyelembevételével. A szükséges objektumokat és hatásvizsgálato-

kat ennek alapján kell tervezni. A kutatások (szeizmikus robbantások, fúrások), illetve az üze-

melés (építkezések, csővezeték-fektetések, elektromos vezetékek kiépítése, fúrások, szállítá-

sok, és más tevékenységek) tervezésénél a szárazföldi fauna védelmét figyelembe kell venni. 
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3.1.4.9. Természetvédelem 

Előre kell bocsátani, hogy a geotermikus koncessziók esetében a felszíni és felszínközeli 

képződményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 

majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan kez-

dődhet a fúrás. A gyakorlat azt mutatja, hogy ferde fúrások alkalmazásával – bizonyos műszaki 

korlátok figyelembe vételével – még egy város sem akadálya egy mélyfúrási technológián ala-

puló kitermelés megvalósításának. A kitörésveszély vagy bármely a fúrólyukhoz kapcsolódó 

potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszáj környezetéhez kötődik. A koncesszió kiírásakor 

figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati tevékenységre alkalmas terület nem feltétle-

nül esik egybe a felszínen használatra kijelölt területekkel, mivel a felszíni terület viszonylag 

jelentős része alkalmatlan lehet a kitermelés felszíni objektumainak telepítésére, akár az ökoló-

gia rendszer érzékenysége, akár emberi létesítmények miatt. 

Az előírt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül nagy 

hangsúllyal a biogeográfiai, és számottevő részben az épített, antropogén rendszerekre vonat-

kozik. Bár a geotermikus energia hasznosítása során a felszínt érő terhelés általában a töredéke 

az egyéb bányászati tevékenység során felmerülő, esetlegesen környezetkárosító tényezőknek, 

a vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

 A kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem ismer-

hetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát a teljes koncesszióra javasolt 

területre ki kell terjeszteni. Ebből pedig következik, hogy: 

 a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot – különösképpen a védett 

fajok és élőhelyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érdemes. 

Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásával. 

 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan mérték-

ben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és fo-

lyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen meg-

változtatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott térszín, illetve 

a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31–41. §, a természeti terüle-

tekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területeke vonatkozó szabályokat 

pedig a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémájának mai állapota általában hosszú ide-

ig fennálló gazdasági tevékenység mellett alakult ki, melyet a természetvédelem igyekszik 

megőrizni. Az egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 

maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszumo-

kat nem ismerő védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható fej-

lődés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál mérlegelni kell, hogy az a védett kör-

nyezetre bizonyos mértékben mindenképpen hatni fog, ugyanakkor közérdekű beruházásról 

van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló ökoszisztémában 

beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevékenység által 

produkált nemzetgazdasági értékkel. A kellő körültekintés nélkül meghozott döntések ugyan-

úgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, mint gazda-

sági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon ugyancsak előnytelenül 

hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 
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engedélyezésről szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 

munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonat-

kozó engedélyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a jelölő fa-

jok és élőhelyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélyezési 

eljárások során korlátozásokat tehet. 

A nemzeti park szintű védettség esetén végezhető tevékenységek száma rendkívül korláto-

zott és igen erősen kontrollált, tehát csak ritkán gazdaságos. A Ráckeve geotermikus koncesz-

szióra javasolt területen nem található nemzeti park. Nemzeti park illetékessége esetében min-

den tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgató-

ságával (Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság). 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos Te-

rületrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A tör-

vény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt tér-

ségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet csak 

végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az Országos Ökológiai Hálózat részeire, illetve a 

védett lápokra is.) A kutatás nem eshet kunhalom területére. 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területeken tájidegen műtárgyak, tájképileg za-

varó létesítmények nem helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató dombor-

zati beavatkozás, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. 

Magasépítmények (10 méternél magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv 

alapján a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Az övezetek területén 

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

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

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterületeken a földtani kutatáshoz, táj-

rendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a természetvé-

delmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) be-

kezdései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését 

írják elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység 

károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem 

kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken 

semmilyen vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatandó. Fi-

gyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, az ak-

kumulálódó hatások elleni védekezésre. 

A mezőgazdasági tevékenységgel érintett, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan terü-

letek, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni és be kell tartani 

a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § [1] és [2] bekez-

dései, illetve a 43. § [1] bekezdései). 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 

28. között végezhető, azonban figyelembe kell venni a területen adott jelölő faj életmódját 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. 

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

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

védett természeti értékek (1.1.2.6. fejezet). 
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Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fővá-

rosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi ka-

tegóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) 

is. A vizsgált területen a védett területek, illetve emlékek védettségi szintje minden esetben 

helyi jelentőségű (1.1.2.7. fejezet). 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedésének 

megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja ér-

telmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes 

élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 

biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a törvénynek a 

16. § (1) pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: 

gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a termé-

szetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett természeti 

területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak száraz vagy fagyott talajon lehet gépjárművel köz-

lekedni. Nem megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely 

nem jár a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozzák a védett vagy jelölő 

fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. A 

tevékenység helyszínén vizsgálni kell a vonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell 

határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

A különböző szintű védettséget élvező területeken történő mérési, kutatási munkálatokat az 

illetékes természetvédelmi őrrel, helyszíni bejárás keretében kell egyeztetni. Védett vagy foko-

zottan védett faj fészkelő helye körül az aktuális fészkelési időben, az illetékes természetvé-

delmi őr bevonásával kijelölendő védőzónán belül kutatás nem végezhető. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 

3.1.4.10. Tájvédelem 

A geotermikus kutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig tartó 

beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen 

korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a te-

rületet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakí-

tani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell elvégezni azok-

nak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A tájhasz-

nosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásá-

ról.” 

A 7.§ a következőképpen rendelkezik: „ (1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-

lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti 

rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti értékek, az 

egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében [a)] gondoskodni kell az épüle-

tek, építmények, vonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a 
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természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával törté-

nő tájba illesztéséről.” 

Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak (Felügyelőségnek) is be kell mutatni a 

szükséges engedélyezési eljárások során. 

3.1.4.11. Örökségvédelem, az épített környezet és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban KÖtv.) alap-

ján az örökségvédelem hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki 

értékek, a kulturális javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre 

és szervezetre kiterjed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemények, régé-

szeti emlékek (a régészeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, régészeti lelő-

helyek, régészeti védőövezetek és tárgyegyüttesek. A műemlékvédelem részeként kezelendők 

azok a temetők és temetkezési emlékhelyek, illetve a temetők azon részei, amelyek a magyar 

történelem, a vallás, a kultúra és művészet műemléki értékei, sajátos kifejezői, illetve emlékei, 

mint a történeti kertek, történeti tájak stb. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelye-

ket és műemléki ingatlanokat el kell kerülni. Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem 

valósítható meg vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a lelőhelyet előzetesen fel kell 

tárni. A régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre és a műemlékekre vonatkozó közhiteles nyil-

vántartást Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örök-

ségvédelmi Iroda Nyilvántartási Osztálya vezeti, a szükséges adatok innen kérhetők le. Az 

adatbázis folyamatos bővülése miatt a létesítmények előkészítése során általában régészeti te-

repbejárással egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány készítésére van szükség. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintettségről 

a régészeti és műemléki szempontú vizsgálatot is tartalmazó előzetes hatástanulmányt kell ké-

szíteni, és az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban egyeztetni 

kell. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során a 267/2006. (XII. 20.) az MBFH-ról szóló kor-

mányrendelet 2. melléklete 11. pontja alapján az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási 

építésügyi és örökségvédelmi hivatalát szakhatóságként kell bevonni. 

Nagyberuházásnak minősülő beruházás esetében (a KÖtv. 7. § 31. pontban foglalt esetek-

ben), ha régészeti tanulmány még nem készült, a KÖtv. 20/A. § (1) bekezdése értelmében elő-

zetes régészeti dokumentációt kell készíteni. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított ré-

gészeti lelőhelyeken 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkával jár, a terület jellegét ve-

szélyezteti vagy befolyásolja és a védetté nyilvánított kulturális örökségelem jellegét és megje-

lenését érinti, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 393/2012. (XII. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban Korm. r.) 2. § (1) a.) értelmében a 

területileg illetékes járási hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala hatóságként engedé-

lyez. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

Kötv. 22.§-a értelmében a veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A megelőző régé-

szeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja elő az érintett terület és a beavatkozás 

mértékének figyelembe vételével. A feltárások rendjét a KÖtv. és a kormányrendelet szabá-

lyozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság ál-

láspontja az irányadó. 

Régészeti lelet esetében a KÖtv. 24. §-a értelmében kell a kivitelezés során eljárni, ún. 

mentő feltárást kell végezni régészeti lelőhelynek nem minősülő területen is. (Mivel megfelelő 
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technológiák léteznek viszonylag nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes átvizs-

gálására, az ilyen esetek kellő körültekintéssel nagyrészt elkerülhetők.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és területrende-

zési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos korlátozásokat 

(elkerülés, tájképi vonatkozások stb.). 

Bár a hasznosításra kerülő mélyfúrások kiválasztása a kutatási fázis után történik, célszerű 

már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni a koncesszióra javasolt területen található és az 

örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni a helyszíni egyeztetést az 

illető önkormányzattal is. 

 

Örökségvédelem alá eső objektumok a Ráckeve koncesszióra javasolt területen 
A 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, az örökségvédelem alá eső 

objektumokat (I–II. kategória) a 46. táblázat, 47. táblázat, 48. táblázat és 49. táblázat adja meg. 

Az adataink NEM tartalmazzák a 2001 után nyilvántartásba vett, örökségvédelem alá eső ob-

jektumokat. 

46. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Pest megye I. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ráckeve 7224 Kossuth u. 95. Volt Savoyai-kastély 

Ráckeve 7229 Viola u. 1. Gör.kel. szerb templom 

47. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Fejér megye I. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ercsi 1630 Templom tér R. k. templom 

48. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Pest megye II. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ráckeve 6618 Kossuth u. 1. Volt kereskedőház 

Ráckeve 7230 Viola u. 1. Gör.kel. paplak 

Ráckeve 9197 Viola u. 1. Kántorház 

Ráckeve 9198 Viola u. 1. Somogyi B. u. 28. Harangozóház 

49. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Fejér megye II. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Ercsi 10814 Fő u. 33. R. k. plébániaház, barokk 

Perkáta 1634 Dózsa Gy. u. 15. Volt Győry-kastély és parkja 

Perkáta 1633 Templom tér R. k. templom (Kisboldogasszony), barokk 

 

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

ellátott ingatlanok szerepelnek a (191/2001. (X. 18.) kormányrendelet) alapján. 

 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezi. Az épített környezet alakí-

tásáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 56. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek feltárása, 

számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a 

települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek szakmai szabályait 

a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi területi védelem (tele-

pülésszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, műemléki környeze-

tet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és annak földrészlete, szo-

bor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Országos szinten mindeddig nem 

készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonlatosan a helyi művi 

értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek kell olyan szabályokat előírni, mely egyrészt 

megvédi a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a környezetüket segítve az egy-

séges településkép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

A koncesszióra javasolt területre eső műemlékjegyzékben szereplő objektumokat a 50. táb-

lázat adja meg. 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

127 

50. táblázat: A koncesszióra javasolt területre eső objektumok Fejér megye műemlékjegyzékében 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Adony 1625 Kossuth Lajos u. 2. Xavéri Szent Ferenc-szobor, barokk 

Adony 1624 Rákóczi u. 37. R. k. templom (Sarlós Boldogasszony) 

Adony 9703 Révátkelőhely Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Ercsi 11158 Cukorgyári út 2. Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet) 

Ercsi 11184 Eötvös u. 32. Szapáry–Wimpffen-kúria, Barokk 

Ercsi 1628 Eötvös u. 33. Eötvös-kúria, klasszicista 

Ercsi 9478 Kápolna-dűlő Szapáry-kápolna (Nagyboldogasszony) és Eötvös-obeliszk 

Ercsi 1631 Templom tér Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Ercsi 10844 Villanytelep utca Magtár, barokk 

Perkáta 10447 a 62-es út mellett Nepomuki Szent János-szobor, barokk 

Perkáta 9696 Templom tér Szentháromság-szobor, klasszicista 

 

Pest megye műemlékjegyzéke nem áll rendelkezésünkre, ezért a koncesszióra javasolt terü-

let Pest megyei részéről nem közlünk adatokat. 

 

Világörökség és világörökség-várományos területek 
A koncesszióra javasolt terület világörökség várományos területének övezetét az 62. ábra 

mutatja be. 
 

 

62. ábra: Világörökség és világörökség-várományos terület övezete Fejér megyében 

(VÁTI 2009 3/12. sz. melléklet) 

 

Világörökség várományos területként vizsgálandók a római kori limes (védvonal) létesít-

ményei által érintett területek. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéréről szóló 2005. évi LXIV. törvény 

(BATrT törvény) a lehatárolt területet, mint a világörökségi területek lehatárolása során vizsgá-
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lat alá vonható területet határozta meg, amelyen belül kell keresni a távlati világörökség magte-

rület és puffer-terület határait (LIMES 2012). 

A római limes hazánk legnagyobb kiterjedésű, területileg összefüggő kulturális öröksége. A 

védettségre váró objektumok között katonai létesítmények, erődök, őrtornyok, utak, mestersé-

ges gátak, sáncok és polgári létesítmények lehetnek. Az egyes különálló helyszínek közötti 

„kohéziós erő” a határvonal mentén haladó limes-út. Ennek ismert szakaszai adják nálunk a 

világörökségi helyszín nyomvonalát, gerincét. A limes út, illetve a Duna nyomvonalát követve 

kijelölhetők azok a települések, amelyek kül- vagy belterületei érintettek lehetnek a projektben. 

A római limes az UNESCO által kijelölt egységes világörökségi területet fog alkotni, 

amely 8 országot érint, a Magyarország részvételével jelenleg is folyamatban lévő projektben 

pedig 5 ország vesz részt. A világörökségi cím egyrészt rangot, elismerést, pezsgő kulturális 

turizmust és ezzel gazdasági fellendülést hozhat, másrészt azonban olyan kötelezettségeket, 

megszorításokat is jelent, melyek a világörökségi helyszín megmaradását és fejlesztését szol-

gálják. A védelem tehát bizonyos kötöttségeket jelent az ott élők és gazdálkodók számára. 

A Duna Stratégia akciótervében és a magyarországi programban is szerepel a Dunai Limes 

és az azzal összefüggő feladatok (örökségvédelmi és turisztikai). A Római Limes Pest megyére 

kiterjedő objektumairól sajnos nincs adatunk. 

3.1.4.12. Társadalmi kérdések, lakosság egészsége, rekreáció, turizmus 

A lakosság egészsége 

A tervezett koncessziós tevékenység a zaj-, és rezgéshatásokon, a levegő-minőségén ke-

resztül jelenthet hatást az emberi egészségre, azonban megfelelő tervezéssel, ütemezéssel, ezek 

elkerülhetők. Esetlegesen vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos monitoringmérések beve-

zetése is szükséges lehet. 

 

Rekreáció, turizmus 

A konkrét kutatási, építési, létesítési termelési, szállítási tevékenység megkezdése előtt az 

érintett lakossággal való konzultáció szükséges. Ennek előfeltétele az idejében történő megfe-

lelő tájékoztatás, melyet egy előzetes tervben, a „közvélemény tájékoztatási és konzultációs 

terv”-ben kell rögzíteni. 

A természetvédelemben, rekreációban, turizmusban érintett területeket előzetesen le kell 

határolni, ideértve azokat is, melyek ilyen szempontból a közeli jövőben potenciális területnek 

minősíthetők. 

 

Társadalmi kérdések 

Össze kell állítani a tervezett koncessziós tevékenység várható pozitív és negatív hatásai-

nak listáját, és közölni kell azt a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben. E terv tar-

talmának megfelelő konzultációs folyamat eredményeképpen tervet kell kidolgozni a negatív 

hatások minimalizálására, amely tartalmazza a következő témaköröket: társadalmi változások, 

népesség stabilitás, elhelyezkedési és üzleti lehetőségek, infrastruktúra és szolgáltatások, köz-

lekedés. 

Általában elmondható, hogy megfelelő kialakítás esetén egy geotermikus energiatermelő 

üzem minimális környezeti terheléssel jár mind a szállítás és tárolás, mind pedig a levegőtiszta-

ság terén. Ideális esetben – a területrendezési tervek figyelembevételével – egy ipari park jelle-

gű terület, vagy ahhoz közel eső telephely jelentheti a megfelelő választást. Ebben az esetben 

mind a természeti, mind az épített környezet terhelése minimalizálható. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 

víztestekre, ivóvízbázisra, védett természeti és Natura 2000 területekre 

vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális 

vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (MFGI, NeKI) 

3.2.1. Hatások a geotermikus rezervoárokban 

A Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális 

geotermikus rezervoárjait középső–felső-triász platform- és medence fáciesű karbonátok karsz-

tosodott, repedezetett zónáiban találjuk. Az Adony és Ráckeve között található süllyedékben a 

rétegsor ismeretének hiányában a rezervoár miocén–paleogén összletben valószínűsíthető. 

A geotermikus energiahasznosítás esetében olyan kitermelő és visszasajtoló kútpárokkal, 

kútcsoportokkal kell számolni, melyek esetében az adott rezervoárból termelt víz, – hőjének 

felszíni hasznosítása után, – visszakerül az adott rezervoárba. A visszasajtolásnak meg kell 

felelnie a 219/2004. kormányrendeletben előírtaknak. A visszasajtolás azt is jelenti, hogy a 

rezervoár vízháztartása nem változik, a nyomásszintek változása pedig elsősorban a termelő-

visszasajtoló kutak néhány kilométeres körzetén belül marad. 

Az EGS rendszerek hidraulikus rétegrepesztéssel kialakított „mesterséges” rezervoárjaiban 

lévő hatások várhatóan más rezervoár-hasznosítót nem érintenek majd. 

3.2.2. Hatások a geotermikus rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a ter-

melő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a geotermikus hasznosításnak. Mások a haszno-

sítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelőkutak, tartalékkutak, koráb-

bi kutatások fennmaradt kútjai, mint a meddő szénhidrogénkutak. Ezek a kutak a létesítésük 

során, esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások következtében po-

tenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, elszennyezhetik az ivóvízbázisok 

(a területen túlnyomóan felszín felől érkező szennyezések ellen egyébként védett) termelt réte-

geit, veszélyeztethetik a porózus víztestek jó minőségi állapotának fenntarthatóságát. Erre vo-

natkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a felette lévő 

vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, sótartalom, gáz-

tartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 

A Ráckeve koncesszióra javasolt terület Peremartoni Formációcsoportba tartozó (alsó-

pannóniai), vagy annál idősebb rezervoárjaiban tárolt vizek (legtöbbször magasabb 

oldottanyag-tartalma) és NaCl-os kémiai jellege azt jelzi, hogy a víztartók vize elzártabb jelle-

gű víztartóból származik. 

Mennyiségi szempontból fontos, hogy a terület egésze a gyenge mennyiségi állapotú Nyu-

gat-Alföld porózus termál víztestre (nagy része az ugyancsak gyenge mennyiségi állapotú Bu-

dapest környéki termálkarszt víztestre) esik, melynek víztestállapota nem romolhat a tevékeny-

ségek hatására, sőt, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott célkitűzések szerint a 

jó mennyiségi állapotot 2021-re el is kell érni. Különös figyelmet kell fordítani a Dunántúli 

Formációcsoportba tartozó (felső-pannóniai) termálvíztartókra, melyekből gyógyászati célra is 

hasznosítják a hévizet a koncesszióra javasolt terület közvetlen környezetében (pl. Ráckeve). A 

geotermikus energia kitermeléséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell folytatni, hogy a 

meglévő termálvíz-hasznosítások hozamai és vízhőmérsékletei továbbra is fenntarthatóak ma-

radjanak. A Ráckeve koncesszióra javasolt terület 2500 méteres mélység alatti rezervoárjai 

hidraulikailag feltehetően nem kapcsolódnak az említett porózus termálvíztesthez. 
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Vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani a sérülékeny va-

lamint a földtanilag védett vízbázisokra települt vízműkutak védőövezetében történő, és védő-

idomaikat érintő munkálatokra. A védőövezet kialakítására vonatkozó előírásokat a 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a 

vízkészlet szennyeződésektől és rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat a 

rendelet 3. § (1) bekezdése fogalmazza meg. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonat-

kozó korlátozásokat a korm. rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín 

alatti vízbázisok hidrológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglé-

vőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően 

megengedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvé-

delmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően 

engedélyezhető. Ez utóbbi megállapítás vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a 

fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás, vagy új kút létesítése belső 

védőövezeten belül tilos, külső védőövezeten valamint felszín alatti vízbázisok védőövezetein 

belül a korábban ismertetett előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező magas hőmérsékletű fluidumokat, vizet, gőzt, gázt csővezetéken az 

energiahasznosítási egységekhez vezetik. A fluidumokat esetenként szétválasztják, kémiai 

anyagokkal kezelik, majd a lehűlt vizet esetenként tovább szűrik, esetleg tárolják, majd a besaj-

toló kutakhoz vezetik. Normál „üzemmód”-ban és nem túlnyomásos területrészeken nem kell 

más hatással számolni a környezetben, mint ami az erőmű létesítéséhez kapcsolódik. Az eset-

leges meghibásodásokra fel lehet és fel is kell készülni, melyek közül a fő problémát a felszíni 

vízfolyásba jutó magas hőmérsékletű és oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek okoz-

hatják. Arra a valószínűleg ritka eseményre, amelyet a Ráckeve térségi hasznosítás esetében az 

említett kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása 

jelent, célszerű ideiglenes felszíni vésztározót elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő víz 

kezeléséről gondoskodni. Ebből a szempontból a koncesszióra javasolt terület esetében külö-

nösen érzékenynek kell minősíteni a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Natura 2000, illetve egyéb 

védelem alatt álló részterületeket, különös tekintettel a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák-

ra, ám mint említettük, megfelelő felszíni átmeneti vésztározó létesítésével az ilyen jellegű 

szennyezés elkerülhető. 

Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett haszno-

sítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a helyzet, ha a geotermikus erőmű sérülékeny 

vízbázis közelében helyezkedik el, ez esetben a 123/1997. (vízbázisvédelmi) kormányrendelet-

nek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően. Ivóvízbázisok esetében a tervezés során 

számításba kell venni, hogy a Ráckeve koncesszióra javasolt területen és környezetében lévő 

vízbázisok egy része védőterületi/védőidom határozattal rendelkezik, melyek egy része üze-

meltető által készített diagnosztikai vizsgálatokon (számított védőidomon és védőterületen) 

alapul (1.4.2.2. fejezet, 23. táblázat, illetve 24. táblázat). A közel százezer m
3
/nap védendő víz-

termelésű, parti szűrésű távlati és üzemelő vízbázisok nagy területű védőterületei a Duna vona-

lában, a koncesszióra javasolt terület középvonalában fekszenek (Budapest ivóvízellátásában 

résztvevő Ráckeve I–II. vízműtelep, Tököl–Szigetújfalui vízműtelep, valamint a koncesszióra 

javasolt területtől északra lévő Csepel-Halásztelek vízműtelep). A koncesszióval érintett 27 

ivóvízbázis (melyek közül 15 sérülékeny) mindegyikére nem készült központi diagnosztikai 

vizsgálat (jelentős kapacitású vízbázisok diagnosztikája elkészült, Ráckeve I–II. folyamatban 
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van), így a veszélyeztetettség nem volt minden esetben vizsgálható. A tervezés során figyelem-

be kell venni az előzetesen, még hatóságilag ki nem jelölt védőterületeket is. 

A területen található országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

hálózat részét képező területeken a kutatási és kitermelési munkálatok kerülendők. A természet 

sérülésének megelőzése érdekében minden tevékenységet egyeztetni kell a természeti érték 

kezelőjével, illetve a Nemzeti Park Igazgatósággal (Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság), 

már az egyes munkafolyamatok tervezési szakaszában. 

3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások 

A terület nem érintkezik országhatárral, és nem esik annak közelébe, határon átterjedő ha-

tásokkal így nem kell számolni. 

3.2.5. Hatások összefoglaló értékelése 

A koncesszióra javasolt terület (térség) geotermikus hasznosítása során áttekintettük a fel-

szín alatti és felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat. A rezervoároknál, a geotermikus 

termelő, visszasajtoló objektumok néhány kilométeres körzetében várható nyomás-, hőmérsék-

leti és vízminőségi hatásokat a geotermikus védőidom kijelölésnél kell majd pontosítani. A 

rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan jelentős hatással nem kell számolni, sem 

a porózus termálvíztestek, sem a porózus (hideg) víztestek esetében. A felszíni vizekre, öko-

szisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az energiatermelő objektum helyének pontos is-

meretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások vizsgálatát a végleges engedélyezés előtt érdemes több fá-

zisban, előzetesen a konkrét energiatermelő objektum helyszínének kijelölése, majd a geoter-

mikus kutatás fúrásos szakaszának új eredményeit is figyelembe véve ismételten elvégezni,. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek az EU Víz Ke-

retirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzé-

seknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett terü-

letek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják, a jó állapotot fenntartják. A tevékenységek 

tervezése során figyelembe kell venni a VGT-ben megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódó 

intézkedéseket is. 

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

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

A közreműködő szakhatóságok által az egyedi engedélyezések során előírt tiltások előfor-

dulhatnak (pl. természetvédelmi területen, erdőben geofizikai mérés esetén vibrációs jelger-

jesztés, fúrólyukas robbantás, rétegrepesztés tiltása). 
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 

 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 

MFGI (ELGI és MÁFI jogutódja) és NeKI (VKKI jogutódja) intézményeket a kormányrende-

let 2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 

elkészítésére Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt területre. 

 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. A beérkezett válaszok-

kal kapcsolatban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) bekezdésében előírt 

egyeztetésre nincs szükség. Az eredeti válaszlevelek az MBFH Irattárában találhatók meg. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

 Adony Város Jegyzője 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

 Áporka Község Önkormányzat Polgármestere 

 Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Bugyi Nagyközség Jegyzője 

 Délegyháza Község Önkormányzata 

 Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

 Dömsödi Nagyközség Jegyzője 

 Dunaharaszti Város Jegyzője 

 Dunaharaszti Város Polgármestere 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Iroda 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal 

 Gyál Város Jegyzője Igazgatási Iroda, Építéshatósági Csoport 

 Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

 Iváncsa Község Jegyzője 

 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal 

 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
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 Lechner Lajos Tudásközpont 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Perkáta Nagyközség Jegyzője 

 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédel-

mi Hivatal Örökségvédelmi Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

 Pusztaszabolcs Város Jegyzője 

 Ráckeve Város Jegyzője 

 Szabadegyháza Község Jegyzője 

 Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 

 Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Műszaki Csoport 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
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III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 

MFGI és NeKI intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek 

megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Ráckeve geotermikus kon-

cesszióra javasolt területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) be-

kezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre 

és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A kiigazításokat kérő közreműködő ható-

ságok – a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Közép-Duna-

völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Pest Megyei Kor-

mányhivatal és az Erdészeti Igazgatósága – észrevételei alapján és az adatszolgáltatás kereté-

ben részünkre megküldött információk felhasználásával a tanulmány megfelelő alfejezetét 

kiegészítettük, illetve javítottuk. 

A továbbiakban ismertetjük a koncesszióra javasolt területre az érzékenységi és terhelhe-

tőségi vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapít-

ható tiltásokat és korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv 

alapján rendezett kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében megha-

tározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a tanul-

mány vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szakhatóságoknak az adott 

szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban pedig az illető tárgyban köz-

reműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a digitális és papír formátumú mellékletekkel együtt az MBFH 

Irattárában tekinthető meg. 

III/1. Környezet-, táj- és természetvédelem 

A koncesszióra javasolt terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanul-

mány 1.1.2. fejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy egy viszonylag kis kiterjedésű termé-

szetvédelmi terület mellett számottevő kiterjedésben csak a nemzeti ökológiai hálózat elemei, 

illetve Natura 2000-es területek találhatók a koncesszióra javasolt területen. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység – ameny-

nyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal – csak a jogszabályokban rögzített 

feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.4. fejezete rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek várható 

terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvetőbb szabályozási elvekre is. 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség táj- 

és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményt adta: 

– Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt terület érint országos jelentőségű védett terü-

letet (1. számú melléklete tartalmazza a terület térképét), ex-lege védett lápokat (a területek 

helyrajzi számait levelében sorolja fel) európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi 

rendeltetésű területeket (a 2. számú melléklet tartalmazza ezek térképeit) és az országos 
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ökológiai hálózat övezetét is. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a koncessziós tevékenységgel érintett területek igénybe-

vételének tervezése előtt táj- és természetvédelmi szempontból a természet védelméről szó-

ló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (2) és (3) bekezdéseit, valamint a 31. § előírásait kell 

figyelembe venni. 

– A Natura 2000 hálózathoz tartozó területek esetleges igénybevétele esetén elsősorban a 

275/2004. (X. 08.) kormányrendelet 4. § (1) valamint a 10. § (1) és (2) bekezdései az 

irányadóak. 

– Általánosságban kijelenti, hogy országos jelentőségű védett természeti terület esetleges élő-

hely megváltoztatásával járó igénybevétele ellentétes a Tvt.-ben meghatározott, vonatkozó 

előírásokkal, a védett természeti területek fenntartási és természetvédelmi kezelési célkitű-

zéseivel. 

 

A Felügyelőség által a tanulmány 2. ábra és az 1. mellékletén észrevételezett pontatlanságokat 

lehetőségeink szerint javítottuk. 

 

– Tekintettel arra, hogy a kutatás és kitermelés során fellépő hatások kismértékű, ideiglenes 

változást okoznak a levegőminőségben, valamint tekintettel a terület jelenlegi levegőter-

heltségi szintjére, levegőtisztaság-védelmi szempontból nem határozható meg olyan terü-

let, amelyen a tevékenység végzése nem javasolt. 

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 

alábbi véleményt adta: 

– Táj- és természetvédelem szempontból: 

A geotermikus energiatermelés a felszínt legkevésbé terhelő bányászati módok közé sorol-

ható, de az ehhez szükséges kutatásoknak, illetve már a termeléshez kapcsolódó kivitelezé-

si munkálatoknak is lehet hatása az élővilágra. Ezek a hatások lehetnek átmenetiek (első-

sorban a kutatási fázis) és az élőhely megszűnésével járók (állandók, pl. telephely létesíté-

se), de közvetett jellegűek is (felszíni élővízfolyások szennyezése). Megállapítja, hogy a 

tanulmány ezeket a hatásokat helyesen veszi számba. 

A geotermikus energia tárgyi koncesszióra javasolt területen történő kitermelésének és 

hasznosításának az élővilágra gyakorolt hatásai legfőképpen az igénybevett területek elhe-

lyezkedésétől függenek. 

Ezekből következően a geotermikus energia kitermelésének és hasznosításának élővilágra 

gyakorolt tényleges hatásai a tervezés jelen fázisában nem értékelhetők, nem jellemezhetők 

pontosan, de a későbbi engedélyezési eljárások során a tanulmányban felvázolt hatásokkal 

kell elsősorban számolni. 

Megállapítja, hogy a tanulmány helyesen ismerteti a területtel érintett természetvédelmi ki-

jelölés alá eső területeket és helyesen tartalmazza a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény 23. § (2) bekezdésének előírását. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Beloiannisz területén lévő „Bolondvár” nevű földvár 

érinti a koncesszióra javasolt területet. A területen előforduló esetlegesen előforduló vé-

dett forrásokkal kapcsolatban a területileg illetékes Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

tud adatot szolgáltatni. 

Levele mellékleteként csatolva elküldte a Natura 2000 területeket, az országos ökológiai 

hálózat övezetét, a helyi védett területet és az ex-lege földvár elhelyezkedését ábrázoló, di-

gitális térképi fedvényeket. (A levél és melléklete az MBFH Irattárában tekinthető meg.) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 17. és 18. §-a szerint 

a magterület és az ökológiai hálózat övezetében (bizonyos itt fennálló kivételektől elte-

kintve) nem jelölhető ki beépítésre szánt terület. Az állandó létesítmények telepítési helyé-
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nek tervezésekor ezt a szempontot (és az általános tájvédelmi szempontokat) mindenkép-

pen figyelembe kell venni. 

Ezen övezetek az érintett koncesszióra javasolt területen elsősorban keskeny kiterjedésűek, 

így a tervezés során ezek figyelembe vehetők, elkerülhetők. Ebben az esetben lesz lehető-

ség a beruházás táj-és természetvédelmi érdekeke is figyelembe vevő megvalósításának. 

– Környezetvédelmi szempontból: 

A Felügyelőség a koncessziót követően megvalósuló tevékenységek hatásainak vizsgálatát 

az éppen aktuális, konkrét műszaki megoldások területén adhatja meg. A koncesszióra ja-

vasolt területen a Felügyelőség illetőségi területét érintő Adony, Ercsi, Martonvásár telepü-

lések térsége egyaránt tartalmaz a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

kormányrendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi tér-

kép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny, illetve fokozottan érzé-

keny területet. (Csatoltan küldi a rendelkezésére álló érzékenységi térkép digitális 

fedvényének a koncesszióra javasolt területre vonatkozó kivágatát.) 

A létesítés, üzemeltetés és felhagyás során a Felügyelőség vizsgálja a környezeti elemek, 

ez esetben főleg a földtani közeg és a felszín alatti vizek érintettségét, a tevékenységből rá 

gyakorolt hatásokat. A geotermikus energia hasznosítására szolgáló létesítmények a létesí-

tés fúrási tevékenysége során rövidebb idejű bolygatottságot okoznak a földtani közegben, 

a kapcsolódó létesítmények kiépítése főként felszín közeli építési munkálatokat jelent. 

Ezen tevékenységek során vizsgálja a Felügyelőség a létesítéshez szükséges gépek műsza-

ki állapotát, az üzemanyag tárolásának, feltöltésének módját, műszaki biztonsági paraméte-

reit, a hulladék elhelyezésének módját, kezelésének megoldásait, a kiszolgáló személyzet 

számára biztosított kommunális létesítmények szennyező anyagainak kezelését, az erre vo-

natkozó jogszabályi előírások teljesülését. Vizsgálja továbbá a fúrás során keletkező isza-

pok elhelyezésének és a kiemelt termálvizek elvezetésének módját. Az üzemeltetés során a 

technológia zártságát, a kitermelésre és a visszasajtolásra szánt vízmennyiségek vizsgála-

tát, vízkontingens engedélyezését, a geotermális hasznosítás zárt rendszerű fűtési célokat 

kiszolgáló tevékenységtől eltérő, kiegészítő tevékenységekből adódó, a felszín alatti vize-

ket érintő szikkasztás módját, lehetőségeit. 

Mindezek alapján, konkrét kiviteli tervek birtokában szabja meg a Felügyelőség a vízki-

termelésre, illetve visszasajtolásra vonatkozó, a környezet hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet 

előzetes vizsgálati eljárás, kibocsátási határértéket meghatározó, illetve felszín alatti vizek-

be történő közvetett bevezetés engedélyezésére irányuló külön eljárás lefolytatásának 

szükségességét. 

– Levegőtisztaság-védelem szempontjából: 

Megállapítja, hogy a vizsgálati tanulmány a légszennyezettségi agglomerációk és zónák ki-

jelöléséről szóló 4/2002. (X. 07.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének vonatkozó adatait, a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibo-

csátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt zó-

natípusok ismertetését és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet-

ben meghatározott levegőtisztaság-védelmi szempontokat, követelményeket helyesen al-

kalmazza. 

Tájékoztat arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtit-

kársága 2013. december 31.-i határidővel elrendelte az egyes zónákra korábban készített 

levegőminőségi tervek felülvizsgálatát. A Felügyelőség illetékességi területén található zó-

nák terveit azok elkészülte és jóváhagyása után honlapján közzé fogja tenni. 
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Adony Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység érintheti az 

Adony Város Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) rendeletében védetté nyilvánított 

„Líviai halastavak) területét. (A helyrajzi számokat levelében közli.) 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett kon-

cessziós tevékenység érinthet helyi oltalom alatt álló természetvédelmi területeket, melyek 

felsorolását és a rájuk vonatkozó szabályozást Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatá-

nak Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló 27/2012. (XII. 20.) önkor-

mányzati rendelete tartalmazza. (A rendeletet leveléhez mellékelte.) 

Az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy a HÉSZ 16. § (2) a) pontja a 

táj- és természetvédelem vonatkozásában kimondja: a tájhasználat során biztosítani kell a 

táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek megóvását. Ennek értelmében az 

országos ökológiai hálózat területein és a tájképvédelmi terület övezetén új külszíni bánya 

nem nyitható. 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevé-

kenység érinthet a 9/1999. (X. 22.) önkormányzati rendeletben helyi védettség alá helye-

zett természeti értékeket („juhar fasor, „vad körtefa”, „Görgey-féle és Kristóffy-féle fekete-

fenyők”, „ nyugati tujafa”). 

Dunaharaszti Város Jegyzője arról tájékoztat, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a 

közigazgatási területén belül helyi védettségű természeti értékeket érinthet, melyek védel-

méről a 2/2004. (I. 27.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 62. § (16) és 66. § (6) bekezdései 

vonatkoznak. A védett természeti területek elhelyezkedését CD-mellékleten adja meg. 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője miután megállapítja, hogy Duna-

varsányon nincs kijelölt koncesszióra javasolt terület, arról tájékoztat, hogy Dunavarsány 

Város Képviselő-testületének a 4/1988. (II.10.) számú, többször módosított rendelete 

(Rendelet) rendelkezik a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról. 

Ezek: A Domariba-sziget, a 096/3 hrsz. területen álló 4 db fekete fenyő, a 034/25 hrsz. „a” 

alrészletű szántó és a 034/7 hrsz. szántó (vizes élőhely), a 017/2 hrsz. természetes állapotú, 

összefüggő gyepvegetáció és a 056/2 hrsz. II. jelű területe. A Rendelet 2. § (7) bekezdése 

alapján a helyi védett természeti területen és annak védőövezetét érintően csak olyan tevé-

kenység végezhető, ami összhangban van a településrendezési eszközökkel, a helyi építési 

szabályzattal és annak mellékletét képező szabályozási tervvel. Felhívja a figyelmet továb-

bá arra, hogy a község területén országos (Ráckevei-Duna úszólápjai és a Ráckevei Duna-

ág természetmegőrzési területei) és helyi jelentőségű, védett természeti területek, valamint 

helyi jelentőségű, védett természeti emlék találhatóak. Ezen felül további természeti érté-

kek védelem alá helyezése van folyamatban. A védett értékek tételes felsorolása helyrajzi 

számaikkal a Hivatal levelében található.  

Megállapítja, hogy a koncesszióra javasolt terület Majosházát nem érinti, ugyanakkor em-

lítést tesz arról, hogy a település területén helyi védelem alatt álló természeti területek 

(Eperfa és Tanúfa, Hősök Parkja és Kopjafa) találhatóak. 

Pusztaszabolcs Város Jegyzője ugyancsak arról tájékoztat, hogy a tervezett koncessziós tevé-

kenység helyi jelentőségű védett természeti területet, illetve Natura 2000 besorolású terüle-

tet érinthet. 

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység Szigetbecse, Lórév és Makád vonatkozásában érinthet a helyi védelem alatt ál-

ló ingatlanokat (helyrajzi számok a levélben). 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érintheti a helyi védelem alatt álló 091 és 093 hrsz.-ú ingatlanokat. 

A Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység érintheti a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a he-

lyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 10/2011. (IV. 28.) rendelete 
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értelmében oltalom alatt álló területet (015/2 d,f,g,h,j; 020/3, 020/4, 025/a, 028/3 a,b,c; 

028/5, 036 és 053). Felhívja a figyelmet arra, hogy a koncesszióra javasolt terület határától 

számított 5 km-es övezeten belül Natura 2000 védelem alatt és országos védelem alatt álló 

területek is elhelyezkednek, illetve a Soroksári-Duna hókonyai helyi jelentőségű védett 

természeti terület is megtalálható. 

– Tájékoztat továbbá arról, hogy a Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-

testületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 02.) 

számú önkormányzati rendelet 17. §-a meghatározza a külszíni bányaterületek környezet- 

és természetvédelmi szabályozását. 

A Dömsödi nagyközség Jegyzője kijelenti, hogy a tervezett tevékenység helyi természetvé-

delmi oltalom alatt álló területet nem érint. A település jelenleg hatályos rendezési terve és 

helyi építési szabályzata csak általános jelleggel tartalmaz szabályokat, elsősorban a termé-

szet- és környezet védelmével kapcsolatban határoz meg. Levelében mellékeli a 8/2002. 

(X. 02.) önkormányzati rendelet megfelelő passzusait. 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön nem 

érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (illetve helyi védettség alatt álló) területet: 

 

A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége, 

a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

Bugyi Nagyközség Jegyzője, 

Iváncsa Község Jegyzője, 

a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal, 

Perkáta Nagyközség Jegyzője, 

Ráckeve Város Jegyzője, 

Szabadegyháza Község Jegyzője, 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 

Szigetszentmiklós Város Jegyzője és 

a Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Iroda arról tájékoztat, 

hogy a városnak az önkormányzat által helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területe 

nincs. 

 

A kormányrendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással kapcso-

latos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, ebben az 

alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekről a 3.1.4.7. 

alfejezet tesz említést. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága levelében ismerteti, hogy 

– az erdő, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 

rendelkezik. Ezen törvény végrehajtásáról szól a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. 

– Az erdő és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület fogalmát az 

Evt. 6. és 13. §-a fogalmazza meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény – 6. §-ában 

meghatározott – természetbeni állapothoz, illetve az Országos Erdőállomány Adattár nyil-

vántartásához köti az erdő fogalmát, nem pedig az ingatlan-nyilvántartásban szereplő mű-

velési ághoz. 

– Az Evt. 78. § (1) bekezdése szerint erdőt igénybe venni csak kivételes esetben lehet, ha az 

erdőterületre tervezett létesítmény elhelyezésre vagy tevékenység gyakorlására az adott 
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térségben nem található más, arra alkalmas földterület. A 79. § (4) bekezdése értelmében 

hasonlóan kell eljárni az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület 

igénybevétele esetén is. Ezek miatt kéri, hogy erdőt érintő igénybevételeket csak valóban 

kivételesen indokolt esetben tervezzenek. Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság 

előzetes engedélye szükséges. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 

2005. évi LXIV. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében, hogy az egyes területeken lévő, 

erdőterületként besorolt terület-felhasználási egységek nagysága – a település közigazgatá-

si területére vetítve – nem csökkenhet. Ha az erdőterületként besorolt terület-felhasználási 

egységek a koncessziós tevékenység következtében csökkennének, abban az esetben új er-

dő övezeteket kell kialakítani az adott településen. 

 

A Hivatal által kért – a csereerdősítésre vonatkozó – módosítást a vizsgálati tanulmány szöve-

gében elvégeztük. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Adony Város Jegyzője 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 

 Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Bugyi Nagyközség Jegyzője 

 Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

 Dömsödi Nagyközség Jegyzője 

 Dunaharaszti Város Jegyzője 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Iroda 

 Iváncsa Község Jegyzője 

 Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal 

 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Perkáta Nagyközség Jegyzője 

 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Pusztaszabolcs Város Jegyzője 

 Ráckeve Város Jegyzője 

 Szabadegyháza Község Jegyzője 

 Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 

 Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
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III/2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 

A terület hidrológiai leírását az 1.3.5. fejezete tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete is-

merteti a geotermikus energiatermelés esetén a rezervoárokat és azok környezetét érő hatáso-

kat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a terület egésze a gyenge mennyiségi állapotú Nyugat-

Alföld porózus termál víztestre esik, melynek víztest állapota nem romolhat a tevékenységek 

hatására, továbbá, hogy a geotermikus energia kitermeléshez kapcsolódó tevékenységeket úgy 

kell folytatni, hogy a meglévő termálvíz hasznosítások hozamai és vízhőmérsékletei továbbra 

is fenntarthatóak maradjanak. 

A felszíni hatásokat ismertető alfejezetben kiemeli, hogy a védett természeti területeket 

különösen érzékenynek kell tekinteni. 

A geotermikus energia kitermelése esetén figyelembe veendő 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 tár-

gyalja. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán adott vélemények: 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 

alábbi véleményt adja: 

– Vízvédelmi szempontból: 

– a koncesszióra javasolt terület alatt –2500 – –4000 mBf. közötti térrész a Magyarország 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) kormányhatározat Melléklete 

alapján meghatározott kt. 1.3 Budapest környéki termálkarszt víztest és pt. Nyugat-Alföld 

porózus termál víztest részét képezi. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kt. 1.3 Budapest 

környéki termálkarszt víztest és a vele utánpótlódás szempontjából összefüggő k. 1.3 Du-

nántúli-középhegység–Budai-források vízgyűjtője víztest mennyiségi szempontból gyenge 

állapotú. Mennyiségi szempontból szintén gyenge állapotú a pt. Nyugat-Alföld porózus 

termál víztest is. Minőségi szempontból mindhárom víztest jó állapotú. 

A fentiekre való tekintettel meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre áll-e szabad, felhasz-

nálható vízmennyiség, oly módon, hogy annak kitermelése, illetve „mozgatása” az érintett 

víztestek jó állapotát nem veszélyezteti. Amennyiben igen, meg kell határozni ennek ma-

ximális mennyiségét. 

Meg kell határozni továbbá, hogy mennyi az a kitermelt és visszasajtolt víz közötti maxi-

mális hőmérsékleti különbség, amely a víztestből kitermelhető víz hőmérsékletét hosszú 

távon sem csökkenti le, illetve jó minőségi állapotát nem veszélyezteti. A termálvíz hasz-

nosítás tervezésénél figyelembe kell venni a víztesten engedélyezett víztermeléseket, tény-

leges vízkivételeket, meg kell vizsgálni, hogy a tervezett vízkivétel, illetve visszasajtolás 

milyen hatással lesz ezekre. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a geotermikus energiát hasznosító rendszer termelő és 

visszasajtoló kútjainak kialakítását illetően a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatko-

zás és kútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. § 

(4) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni arra, hogy a kutak különböző víztesteket, illet-

ve egymástól eltérő hidrodinamikai és vízkémiai tulajdonságú vizeket a 104/2012. (II.23.) 

kormányhatározat Melléklete alapján meghatározott, egymással hidrodinamikai kapcso-

latban nem lévő víztesteket ne kapcsoljanak össze egymással. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezési terület által érintett vízbázisok területén a víz-

bázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmé-

ről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet előírásait be kell tartani. 

A vízműkutak belső védőidomában és felszíni belső védőövezetén a koncesszióhoz kap-
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csolódó tevékenység nem végezhető. Javasolja ezen területeket a koncesszióra javasolt te-

rületből kivágni. 

Vízbázis külső és hidrogeológiai védőidomaiban, védőövezetein végezhető tevékenységek-

re vonatkozó tiltásokat, illetve korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet tar-

talmazza. 

Vízbázis védőidomon és védőterületen belül új, a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet 5. 

számú mellékletében foglaltak alapján megengedhető és a rendeletben tételesen nem sza-

bályozott tevékenység esetén, ha a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet, valamint a kör-

nyezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatás-

vizsgálat alá, akkor a Felügyelőség egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai 

szerint egyedileg szabhatja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozá-

sokat. 

– A vízbázisokra vonatkozóan az üzemeltetők rendelkeznek, rendelkezhetnek pontos ada-

tokkal, javasolja a velük történő kapcsolatfelvételt. 

– A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet előírásait és fokozott figyel-

met kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz és a földtani közeg ne szennyeződjön. 

– A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, 

a terület eredeti állapotának visszaállításáról a koncesszió jogosultja, illetve a tevékenység 

végzője köteles gondoskodni. 

– A 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának 

biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy 

végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát. 

– A geotermikus energiát hasznosító rendszer, valamint a visszasajtoló kutak kialakításra 

vonatkozóan, amennyiben a munkálatok az érintett területen jelen lévő vízfolyások mentén 

történnek, a csapadékvíz elvezetést úgy kell megtervezni, hogy a vízgyűjtőterületről a víz 

szabad továbbfolyása a vízfolyások felé biztosított legyen. 

– Az érintett vízfolyásokra vonatkozó parti sávot a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjár-

ta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, 

valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 

szóló 21/2006. (I. 31.) kormányrendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően kell figyelembe 

venni. 

– A vízfolyások parti sávját szabadon kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási mun-

kákat akadályozó állapot nem tartható fenn. 

 

Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt terület érinti az Adony-északi-övcsatorna, 

Benta-patak, Duna–Tisza-csatorna, Duna-völgyi-főcsatorna, Duna, Gyáli 1.-, 2.-főcsatorna, 

Szilassy-csatorna, Szent László-patak, Kiskunsági-főcsatorna, Kígyós-ér, Sárosd–

seregélyesi-vízfolyás, Szabadegyházi-kifolyás, Hippolit-keleti-ér, Váli-víz, Vereb–

pázmándi-vízfolyás, XX. (Örkényi)-csatorna, XXIII.-, XXX.-csatorna, XXXI. (Apalyi)-

csatorna, Zámori-patak és Adonyi-főcsatorna nevű vízfolyásokat. 

 

A Felügyelőség által az adatszolgáltatás keretében megküldött, termálvíz kivétellel, víztest-

állapotokkal, közüzemi és egyéb ivóvízbázisokkal kapcsolatos információit az 1.4. fejezet 

megfelelő táblázataiba beillesztettük. 

 

A Felügyelőség javasolja a koncessziós pályázatot az észrevételekkel kiegészíteni, a szükséges 

követelményeket a pályázati kiírásban előírni, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
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LVII. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény vonatkozó előírásait figyelembe venni. 

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a víz-

bázis-védelmi területek szempontjából az alábbi véleményt adja: 

– Tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt területen belül, a Felügyelőség vízikönyvi 

okirattári nyilvántartása alapján geotermikus vízhasznosítás céljára nem történik vízkivétel. 

Levele mellékleteként elküldte a koncesszióra javasolt területen és annak 5 km-rel kibőví-

tett, téglalap alakú környezetén található vízbázis védőterületeket ábrázoló, aktuális digitá-

lis térképfedvényeket. 

A területen az alábbi kijelölt üzemelő távlati, előzetesen lehatárolt ivóvízbázis védőterüle-

tek találhatóak: 

– Ercsi üzemelő sérülékeny ivóvízbázis a Felügyelőség 7683/2005. ügyszámú (2097/2007. 

iktatószám) határozatával kijelölt, a 28456/2010. ügyszámú (6475/2011. iktatószám) hatá-

rozattal módosított védőterülete. Belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterület került 

kijelölésre. A védőterület felülvizsgálata 5000/2013. ügyszámon jelenleg folyamatban van 

a Felügyelőségen. A módosított védőterületi határok műszakilag elfogadásra kerültek, bel-

ső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterület került lehatárolásra. 

– Váli-víz torkolat távlati ivóvízbázis 4595/2005. ügyszámú (62092/2007. ) határozattal ki-

jelölt védőterülete. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterület került kijelölésre. 

– Adony-sziget távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt „A” és „B” védőterülete. A Felü-

gyelőség rendelkezésre álló információk szerint nem lesz beruházás. 

– Adony-dél távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt „A” és „B” védőterülete. 

 

Tájékoztat arról, hogy az Adony-szigeti vízbázis távlati, jelenleg nem üzemel, továbbá, 

hogy Besnyő és Zichyújfalu települések esetében, a tanulmányban jelzett védőidomokról 

és védőterületről a Felügyelőség nem rendelkezik információval. 

 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

III/3. Kulturális örökségvédelem 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.4.11. fejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal tájékoztat arról, hogy a kulturális örökség védelméről a 2001. 

évi LXIV törvény rendelkezik, melynek általános és részletes előírásait a tervezésnél figye-

lembe kell venni, továbbá, a régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki jelentőségű terü-

letek, műemléki környezetek és történeti tájak központi, közhiteles nyilvántartását a Lech-

ner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. vezeti, a szükséges, nyilvántartásba vett adatokat 

innen lehet beszerezni. 
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Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal Örökségvédelmi Osztály tájékoztat arról, hogy a Ráckeve geotermikus koncesz-

szióra javasolt területre vonatkozó adatszolgáltatási kérelmet hatáskör hiányában áthelyez-

te a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 

Nonprofit Kft-hez. 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont az MBFH megkeresésére elküldte a Ráckeve területére vo-

natkozó, nyilvántartott műemlékek és régészeti lelőhelyeinek leíró adatait tartalmazó táblá-

zatokat a szerkeszthető térinformatikai állományokkal együtt. A mellékelt adatok az 

MBFH Irattárában érhetők el. 

 

Dunaharaszti Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a 

település közigazgatási területén kulturális örökségvédelem hatálya alá eső objektumokat 

érinthet, melyek felsorolása a HÉSZ 1. sz. (régészeti lelőhelyek) és 2. sz. (régészeti érdekű 

területek) függelékeiben található. A szabályozási tervlapon ábrázolt és a HÉSZ 1. sz. füg-

gelékében felsorolt, ex lege védett, nyilvántartott régészeti lelőhelyeken mindennemű 

földmunkával járó tevékenység során a vonatkozó örökségvédelmi előírások szerint kell el-

járni, ezek alapján előzetes feltárást szükséges végezni. 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy Dunavarsány 

területén 19 helyi védelemre javasolt objektum (épület, emlék, szobor) található. Ezek lis-

táját helyrajzi számaikkal levelében közli. Dunavarsány Építési Szabályzata a 22. §-ban 

rendelkezik a régészeti lelőhelyekről. A nyilvántartott régészeti területeket a tervlapok je-

lölik. 

Megállapítja, hogy a koncesszióra javasolt terület Majosházát nem érinti. Tájékoztat arról, 

hogy Majosháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2008. (III. 04.) számú 

rendelete Majosháza Építési Szabályzatáról rendelkezik a védelemre javasolt építészeti és 

táji értékek és régészeti lelőhelyek helyrajzi szám szerinti jegyzékéről. Levelében felsorol-

ja a rendelet szerint védett épített örökségi elemeket, régészeti értékeket, valamint ponto-

san nem lokalizálható, védett területeket. 

Szigetszentmiklós Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett tevékenység 

során figyelembe kell venni a régészeti lelőhelyeket és az eset szükséges előzetes feltárá-

sokat elő kell készíteni. 

 

A 3. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Dunaharaszti Város Jegyzője 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal 

 Lechner Lajos Tudásközpont 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédel-

mi Hivatal Örökségvédelmi Osztály 

 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 
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III/4. Termőföldvédelem 

A tanulmány 1.3.1. fejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncesszióra 

javasolt területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.4.6. fejezet pedig vázlatosan ismerteti a leg-

fontosabb szabályozási elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizs-

gálat nem történt. 

 

A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztálya  

– felhívja a figyelmet arra, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

(Tvt.) 9. § (1) bekezdése alapján hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosí-

tani, továbbá a külterületi földet belterületbe vonni. Az engedélyt a földhivatal adja ki. Ja-

vasolja a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása során a jövőbeni engedélye-

zés Tvt.-ben foglalt szempontjainak figyelembe vételét. 

– Termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljaira csak kivételesen –elsősorban 

a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

– A Tvt. 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy átlagosnál jobb minőségű termőföldet más 

célra hasznosítani csak időlegesen, vagy helyhez kötött beruházás céljából lehet. A Tvt. 2. 

§ f) pontja meghatározza az átlagos minőségű termőföld fogalmát. 

– A Földhivatal adatszolgáltatás keretében felsorolja a hatáskörébe eső települések (Ercsi, 

Szabadegyháza, Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Perkáta és Pusztaszabolcs) átlagos-

nál jobb minőségű termőföld-fajtáit. (A levél az MBFH Irattárában tekinthető meg.) 

– Javasolja, hogy a jobb minőségű osztályú szántó, rét és legelő művelési ágú termőföldeken 

kutatófúrásokat ne végezzenek, illetve csak akkor, ha a kutatófúrás az átlagosnál gyengébb 

területeken műszaki okok miatt nem végezhető. 

– A Földhivatal gyümölcsös és szőlő művelési ágú területeken a kutatást és a beruházást nem 

támogatja. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztálya, – mivel a tanulmány nem 

tartalmazza pontosan az érintett termőterületek elhelyezkedését –, csak a vonatkozó jog-

szabályokra hívja fel a figyelmet, kiemelve a termőföld védelméről szóló 2007/CXXIX 

törvényt (Tfvt.), kiemelve a földvédelmi eljárást. Felsorolja a két érintett járási hivatal ille-

tékességi területéhez tartozó 21 települést. 

– Felhívja a figyelmet az átlagosnál jobb minőségű termőföldek védelmére, ezen belül kieme-

li, hogy elsősorban a gyengébb minőségű termőföldet lehet csak igénybe venni, ill. az 

igénybevételt a lehető legkisebb területre kell korlátozni. Kéri a Tfvt. átlagosnál jobb mi-

nőségű termőföldterületeire vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételét a tervezési 

stádiumban. 

A levél mellékletében tájékoztatást ad a Tfvt. előírásairól. (A levél eredeti példánya a MBFH 

Irattárában tekinthető meg.) 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály 
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III/5. Közegészségügy és egészségvédelem 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 

venni: 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Kijelenti, hogy a koncesszióra javasolt területen gyógyiszap kitermelőhely, gyógyhellyé 

minősített település vagy településrész nem található. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

koncesszióra javasolt területen ásvány- és gyógyvizes kutak találhatók, melyek esetében 

természetes gyógytényező érintettsége fennállhat. 

 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

III/6. Nemzetvédelem 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 

így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala tájékoztatást ad arról, hogy a kijelölt kon-

cesszióra javasolt terület 6 települése közigazgatási területén találhatóak HM vagyonkeze-

lésű ingatlanok, melyek közül néhány kiemelt fontosságú. Ezek az 1993/XLVIII. (bánya-

törvény) 49.§ 16. pontja értelmében kivett területnek minősülnek, ezért területüket a to-

vábbi koncessziós tevékenység folytatásából kizárja. A hivatal levelében ismerteti az érin-

tett ingatlanokat, helyrajzi számok szerint. A levél az MBFH irattárában tekinthető meg. 

 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal. 

III/7. Településrendezés 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értéke-

lést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

Adony Város Jegyzője feltételként szabja meg az eredeti állapot helyreállítását a tervezett 

koncessziós tevékenység befejezése után. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője – tekintettel arra, hogy a tanulmányból 

a tervezett tevékenységgel érintett, konkrét ingatlanok köre nem állapítható meg – felhívja 

a figyelmet arra, hogy a helyi védettséggel kapcsolatos érintettség a munkálatok megkez-

dése előtt pontosítandó. 
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Az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, hogy a Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 29.) önkor-

mányzati rendelete (HÉSZ) szabályozza a bányászati tevékenység végzését: 

– Az általános mezőgazdasági terület – szántó vonatkozásában a HÉSZ 53. § (3) c) pontja 

kimondja, hogy általános mezőgazdasági területen új külszíni bánya nem létesíthető. 

Ugyanebben a vonatkozásban a HÉSZ 54. § (5) bekezdés akként rendelkezik, hogy Má1 

övezetben új külszíni bánya nem nyitható, valamint kutatófúrások sem végezhetők. A Má1 

övezet meghatározása a mellékletekben található. 

– A HÉSZ 64. §-a a következő szabályozást tartalmazza Különleges beépítésre nem szánt 

terület – bányaterület címmel: 

(1) Különleges beépítésre nem szánt terület – bányaterület a Szabályozási terven Kk-b jel-

lel szabályozott övezet, mely kizárólag az ásványvagyon kitermeléséhez szükséges épít-

mények, valamint a termelő tevékenységet kiszolgáló gazdasági, igazgatási és szociális 

építmények elhelyezésére szolgál. 

A Kk-b jelű övezetben az építmény-elhelyezés feltételeit a (2)–(4) bekezdések ismertetik. 

Az (5) bekezdés értelmében a területen bányászati tevékenység csak abban az esetben foly-

tatható, ha a bányászati tevékenység felhagyását követően a terület bányatóként való hasz-

nosítása rekultivációs tervben rögzített. 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője tájékoztat arról, hogy a helyi építési szabályzat kor-

látozó rendelkezéseit a 16/2005. (IX. 03.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Dunaharaszti Város Jegyzője tájékoztat arról, hogy a Településrendezési Tervek mindössze a 

külszíni homok- és kavicsbányászat helyi szabályozásairól rendelkeznek, a nagy mélység-

ből kinyerhető energia kutatásával és kitermelésével kapcsolatos tevékenységről azonban 

nem. Kéri, hogy a koncessziós tevékenység engedélyezésében biztosítsák, hogy a tervezés, 

kutatás, létesítés és üzemeltetés során az érintett ingatlanok tulajdonosa az ingatlanát a 

HÉSZ-ben meghatározott övezeti besorolás szerint zavartalanul használhassa, illetve a neki 

okozott gazdasági kárral és a használati korlátozással arányos kártalanítást kapjon. A kon-

cessziós tevékenységet – amennyiben az nem érint tervezés alatt álló vagy védelem alatt 

álló területet – nem kívánja korlátozni. A védelem alatt álló területeken a korlátozás szük-

ségességét csak a tevékenység pontos helyének ismeretében tudja vizsgálni. 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy Du-

navarsány Építési Szabályzata 47. §-a tartalmazza a bányászati előírásokra vonatkozó elő-

írásokat, miszerint bányászati tevékenység kizárólag a szabályozási terven lehatárolt Kb je-

lű különleges bányaterületen folytatható. 

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Irodája tájékoztat arról, 

hogy Ercsi város helyi építési szabályzata nem terjed ki Ráckevére, így az abban foglaltak 

nem alkalmazhatók a szomszéd településre. 

Gyál Város Jegyzője Igazgatási Iroda, Építéshatósági Csoportja – mivel a vizsgálati tanul-

mány alapján nem azonosítható be pontosan, hogy a tervezett kutatás a közigazgatási terü-

leten belül mely ingatlanokat érinti –, nem tud pontos tájékoztatással szolgálni. A tanul-

mány térképei alapján a tervezett koncessziós tevékenység a város Némediszőlő elnevezé-

sű településrészét érinti, melyre a Gyál Város Építési Szabályzatáról szóló 14/2009. (IX. 

14.) önkormányzati rendelet (HÉSZ), illetve az annak mellékletét képező SZT-20/M jelű 

szabályozási terv előírásai vonatkoznak. A szabályozási terv szerint az érintett területen fa-

lusias lakó, illetve kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület is található. A kijelölt kuta-

tási terület olyan ingatlanokat is érinthet, melyek esetében a tervezett koncessziós tevé-

kenység nem engedélyezhető. Ezek alapján a tervezett koncessziós tevékenység nem felel 

meg a HÉSZ előírásainak. Amennyiben pontos meghatározásra kerül az érintett ingatlanok 

helyrajzi száma, abban az esetben a Hivatal újabb megkeresését kéri. 
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Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala leveléhez mellékelte a T3 Sziget-

csép külterület Szabályozási Terve térképét, valamint a Község Önkormányzata Helyi Épí-

tési Szabályzat VI. Helyi érdekvédelem 41–44. § szövegét. 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal – tekintettel arra, hogy a 

tanulmány nem határozza meg az igénybevétellel érintett, konkrét területeket és az igény-

bevétel módját sem –, érintettsége esetén majd a tevékenység megkezdéséhez szükséges 

hatósági eljárások során kívánja előírásait, kikötéseit, feltételeit a jogszabályok adta kere-

tek között megfogalmazni. 

Szigetszentmiklós Város Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy szükség lehet a tervezett 

terület lőszermentesítéséhez tűzszerészek igénybe vételével. 

Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője tájékoztat arról, hogy Szigetújfalu Község Ön-

kormányzata Képviselő-testületének Szigetújfalu Község Építési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II. 06.) számú önkormányzati rendelete nem tartalmaz előírást a tervezett tevé-

kenységgel kapcsolatban. 

A Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

– tájékoztat arról, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagy-

község Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2005. (II. 16.) rendeleté-

nek értelmében: 

34. § (1) A külszíni bányaterület övezetbe a Szabályozási terven Kk-B jellel jelölt területek 

tartoznak. 

(2) Ásványi nyersanyag kitermelése, bányanyitás, bányászati építmények, létesítmények 

elhelyezése kizárólag bányakapitánysági határozattal megállapított bányatelek határon be-

lül, a Szabályozási terven bányaterületként lehatárolt területeken, jóváhagyott műszaki 

üzemi terv alapján végezhető. 

(3) Bányatelekkel lefedett, a Szabályozási terven más terület-felhasználási területeken 

(nem bányaterületen) bányanyitás, ásványi nyersanyag kitermelése kizárólag a rendezési 

terv módosítását követően kezdhető meg. 

(4) Új bányanyitás kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmezőnek a köz-

igazgatási területen már működő bányájában a teljes ásványi vagyon kitermelésre került és 

a már felhagyott bányája szakszerű rekultiválása megtörtént. 

(5) A bányatelekkel lefedett erdőterületeken bányászati tevékenység, bányaművelés nem 

folytatható. 

 

Az alábbi hivatalok nyilatkoztak arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem ütközik 

a helyi építési szabályzattal: 

 

Adony Város Jegyzője, 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője, 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége, 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

Bugyi Nagyközség Jegyzője, 

Iváncsa Község Jegyzője, 

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal, 

Perkáta Nagyközség Jegyzője, 

Ráckeve Város Jegyzője, 

Szabadegyháza Község Jegyzője, 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád és Lórév vonatkozásában, 

Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 

Szigetszentmiklós Város Jegyzője, 
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Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője és 

Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Adony Város Jegyzője 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 

 Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége 

 Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Bugyi Nagyközség Jegyzője 

 Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

 Dunaharaszti Város Jegyzője 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Iroda 

 Gyál Város Jegyzője Igazgatási Iroda, Építéshatósági Csoport 

 Iváncsa Község Jegyzője 

 Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal 

 Perkáta Nagyközség Jegyzője 

 Ráckeve Város Jegyzője 

 Szabadegyháza Község Jegyzője 

 Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szigetcsép Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 

 Szigetújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

III/8. Közlekedés 

A tanulmány 2.4.1. fejezete vázlatosan ismerteti a koncesszióra javasolt terület út- és vas-

úthálózatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal tájékoztat arról, hogy 

jelenleg nincs folyamatban lévő engedélyezési eljárás a tárgybani koncesszióra javasolt te-

rületet illetően. 

A tanulmány vasúti közlekedéssel foglalkozó fejezetét (2.4.1.2.) a Hivatal észrevételei és ki-

egészítései alapján javítottuk. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály felhívja a 

figyelmet arra, hogy a kutatások és az esetleges bányászati tevékenység a környező utak 

nyomvonalát, valamint azok állékonyságát nem érintheti, a közlekedés biztonságát nem 

veszélyeztetheti. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 36. § (1) alapján 

a közút területén, az alatt vagy felett létesítmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hoz-
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zájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. A Kkt. 

42/A. § (1) a) szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút 

tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren be-

lül egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez. A (2) alapján, ha a közút kezelője a feltéte-

lek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a hozzájárulás iránti kérelem 

előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérelmező az előírt fel-

tételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a te-

vékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt felté-

teleket módosíthatja. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya véleményé-

ben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, az Állami Autópályakezelő Zrt. és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. adataira, valamint az érintett önkormányzatok véleményére 

támaszkodik. 

–Felhívja a figyelmet arra, hogy: 

–Az építésre és szállításra igénybe venni kívánt útvonal használatához az érintett közútke-

zelőktől a hozzájárulást meg kell kérni. A közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell 

tartani. 

– A szállítási volumen függvényében a későbbi viták elkerülése végett célszerű a közútke-

zelőkkel együtt állapotfelvételt készíteni az igénybe venni kívánt utakról és szükség szerint 

a szomszédos ingatlanokról. 

– A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 42/A. §-a értelmé-

ben „külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en belül építmény elhelyezéséhez, kő, 

kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez a közút kezelőjének 

hozzájárulása szükséges.” Erre való tekintettel valamennyi érintett köz- és magánútkezelő 

hozzájárulását a bányászati tevékenység előtt be kell szerezni. Ha a közút kezelője a hozzá-

járulást megtagadja, vagy a hozzájárulás iránti kérelme előterjesztésétől számított 30 napon 

belül nem nyilatkozik, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat. 

– A koncesszióra javasolt terület közúthálózatról történő megközelítése csak meglévő út-

csatlakozások igénybevételével történhet, új útcsatlakozás csak az ÚT 2К1.201 Közutak 

tervezése útügyi műszaki előírás és az útcsatlakozások kialakítására vonatkozó ÚT 2–

2.115 útügyi műszaki előírás figyelembevételével létesíthető, az érintett közútkezelő hoz-

zájárulásával. 

– A koncesszióra javasolt területen, a szilárd burkolatú közúthálózatra sárfelhordás nem 

történhet, a csatlakozó földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a földútról a jármű-

vek a szilárd burkolatú közútra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot hordjanak fel. 

– A kutatási terület térségében elhelyezkedő ingatlanok, illetve mezőgazdasági földterüle-

tek megközelítését a kutatási tevékenység nem akadályozhatja, azt továbbra is biztosítani 

kell. 

– Amennyiben a kutatással vagy a későbbiekben a kitermeléssel összefüggésben meglévő 

út megszüntetése, új út kijelölése vagy meglévő út kiépítése válik szükségessé, az csak az 

illetékes közlekedési hatóság engedélye alapján történhet. 

– A kutatás, illetve kitermelés engedélyezési eljárásaiban a közútkezelő, illetve a közleke-

dési hatóság a megközelítési–szállítási útvonal megfelelőségét részletesen vizsgálja és – 

amennyiben a szállítási forgalom nagysága vagy közlekedés biztonsági szempontok szük-

ségessé teszik – az engedély kiadását a szállító útvonal fejlesztésének feltételéhez köti. 

 

A hivatal leveléhez csatolta a véleményezésre felkért hivatalok, társaságok válaszait. Alábbi-

akban csak azokat a tájékoztatásokat, illetve levélrészleteket ismertetjük, melyek az adott 

hivataloknak az MBFH közvetlen megkeresésére adott válaszaiban nem szerepelnek. 
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Áporka Község Önkormányzat Polgármestere tájékoztat arról, hogy a helyi közutak vo-

natkozásában a MBFH-1496/1/2013. hivatkozási számú iratban említett koncessziós tevé-

kenység különösebb relevanciával nem bír, az egyes tevékenységek eljárása során az ön-

kormányzat közútkezelői hozzájárulását a hatályos jogszabályok értelmében kell majd kér-

ni. Amennyiben a tervezett tevékenység helyi érdekeket nem sért, a koncessziós tevékeny-

ség végzése elé akadályt nem kíván gördíteni. 

A Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Műszaki Csoport a következő közútke-

zelői állásfoglalást adja: 

– a tervezett koncessziós tevékenység Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 02.) 

számú önkormányzati rendelet betartása mellett folytatható. 

– A közlekedésből adódó terhelés miatt az önkormányzati utak tekintetében előzetes fel-

mérés szükséges. 

– Az önkormányzati utak tekintetében a használatból eredő károkért a beruházó felelős, a 

használat után az állagromlástól függően az eredeti állapotot helyre kell állítani. 

Délegyháza Község Önkormányzata arról tájékoztat, hogy amennyiben a koncessziós pá-

lyázat útján megvalósuló geotermikusenergia-kitermelés közútjainak további terhelésével 

jár, úgy az a tevékenység végzéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulása megtagadásá-

val, kedvező esetben szigorú korlátozásokkal történő kiadásával járhat. 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője arról tájékoztat, hogy Dunavarsány 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009. (IX. 09.) számú rendelete rendel-

kezik a helyi közutak kezelésének szabályairól. 

– E rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, aki helyi közutat közlekedési vagy nem közlekedé-

si célból kíván igénybe venni, vagy a közút forgalmi rendjét meg kívánja változtatni, annak 

közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. 

– A 10. § (10) bekezdése szerint burkolatbontással járó munkákhoz a november hó 15. és 

március hó 15. közötti időszakra munkakezdési hozzájárulás csak rendkívüli esetben adha-

tó. 

–A rendelet 13. § (1) bekezdése alapján korlátozott forgalmú helyi közútra a megengedett 

össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű 

csak behajtási hozzájárulással hajthat be. 

– A 23. § (6) bekezdése szerint, ha a közutat érintő bontási munkák folyamán az útburkolat 

szintjéhez viszonyítva gyalogúton, járdán, kerékpárúton a 25 cm-t, úttesten a 40 cm-t meg-

haladó mélységig kell lehatolni, ezt a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt 

köteles az érintett közműveknek bejelenteni. 

Szigetszentmiklós Város Jegyzője közútkezelői hozzájárulásának megadását a következők-

höz köti: 

Mivel a tanulmány szerint a geotermikus kitermelés megvalósítása jelentős közúti terhelés-

sel jár, ezért a települést érintő átmenő forgalmat elsősorban a meglévő M0 autóút és a 

Csepel-szigeti gerincút irányába kell terelni. Amennyiben önkormányzati utat is érint a 

forgalom, akkor annak állagát előzetesen fel kell mérni és rögzíteni. A beruházás ideje alatt 

az utakat folyamatosan karban kell tartani, az állagukban bekövetkezett romlást javítani 

szükséges. A beruházás befejezése után az állagromlás függvényében az utakat fel kell újí-

tani. 

Dunaharaszti Város Polgármestere a tanulmánnyal szemben kifogást nem emel, a további 

eljárásban részt kíván venni. 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, – tekintettel arra, hogy 

a tanulmány nem határozza meg az igénybevétellel érintett, közutakat és az igénybevétel 

módját –, ezért általánosságban közútkezelői előírása a közutak szempontjából releváns 
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közlekedési tárgyú jogszabályok maradéktalan betartása. A fejlesztés megvalósulási szaka-

szában, amikor már ismertek lesznek az igénybevétellel érintett közutak, illetve az igény-

bevétel módja, az igénybevételhez a közút kezelőjének hozzájárulás szükséges, különösen 

az alábbi esetekben: 

– a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, 

– a közút állagát érintő beavatkozáshoz, 

– a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételéhez, 

–belterületen a közút mellett, meghatározott építmények építéséhez, bővítéséhez, rendelte-

tésének megváltoztatásához, közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű épít-

mény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 

– külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bő-

vítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezésé-

hez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, 

– ha az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi 

Bugyi Nagyközség Jegyzője a koncesszióra javasolt terület geotermikus koncessziós pályá-

zatának előkészítő vizsgálati tanulmányához a közútkezelői hozzájárulást megadja. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel arra, hogy a ta-

nulmány a feltáró fúrások konkrét helyét és a szállítási útvonalakat nem tartalmazza – kéri, 

hogy ezek ismeretében, a munkálatok megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulását kérjék 

meg. A munkálatok csak érvényes közútkezelői hozzájárulás birtokában kezdhetők meg. 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 482/2013. (XI. 27.) számú 

határozatában tudomásul veszi a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelete 

Útügyi Osztályának a koncesszióra javasolt terület geotermikus koncessziós pályázata elő-

készítő vizsgálati tanulmányáról szóló tájékoztatást. A Képviselő-testület felkéri a Felü-

gyelőséget, hogy amennyiben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érint a pályázattal 

kapcsolatos további eljárás, akkor a konkrét tulajdonokra vonatkozóan – azonnali határ-

idővel – kérje meg a tulajdonosi hozzájárulást. 

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ arról tájékoztat, hogy az adott koncesszióra 

javasolt területen figyelembe veendő közúthálózati fejlesztéseket az Országos Területren-

dezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, az országos gyorsforgalmi és főút-

hálózat nagytávú tervét és hosszú távú fejlesztési programját tartalmazó 1222/2011. (VI. 

29.) kormányhatározat, az 1004/2007. (I. 30.) kormányhatározattal elfogadott, 2007–2013 

között megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listája (KÖZOP), 

valamint a Közép-magyarországi régió ROP programja és a Budapesti Agglomeráció Terü-

letrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény tartalmazza. Emellett még a tárgyra 

vonatkoznak a megyei területfejlesztési tervek, illetve jelenleg készült el és a közeljövőben 

kerül jóváhagyásra a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS), amely szintén tartalmaz köz-

úthálózat fejlesztési elemeket. Így a közúthálózat fejlesztési elképzelések időbeni és térbeli 

ütemezése is változhat. Ezért a konkrét bányászati területek kijelölésénél, illetve a kon-

cessziós jogok értékesítésénél – tekintettel a jogok időbeliségére is – a közúthálózat fej-

lesztési igények messzemenő szem előtt tartása miatt a pontos nyomvonalak és a későbbi 

aktuális közútkezelői hozzájárulások ügyében minden esetben fel kell venni a kapcsolatot 

az állami közútkezelői szervezettel és a Koordinációs Központtal. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatásul közli, hogy a koncesszióra javasolt terület az 

általuk kezelt gyorsforgalmi úthálózatot, illetve annak védőtávolságait nem érinti. Az M6 

autópálya érintett szakasza az M6 Duna Koncessziós Autópálya Zrt., az M5 autópálya érin-

tett szakasza pedig az Alföldi Koncessziós Autópálya Zrt. kezelésében van. 
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala kijelenti, hogy a koncesszióra javasolt 

terület a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés 

biztonságára vonatkozó követelményeket nem érinti. 

 

Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 

közigazgatási területén lévő közúthálózat további terhelést nem bír el, az utak jelenleg is 

leromlott állapotúak, a 7,5 tonnát meghaladó súlyú járművekre korlátozó rendelet van ér-

vényben. 

 

A 8. témakörben együttműködő hatóságok (és társaság): 

 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

 Áporka Község Önkormányzat Polgármestere 

 Bugyi Nagyközség Jegyzője 

 Délegyháza Község Önkormányzata 

 Délegyháza Önkormányzatának Jegyzője 

 Dunaharaszti Város Polgármestere 

 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 

 Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Műszaki Csoport 

III/9. Ásványvagyon-gazdálkodás 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság tevőle-

gesen is részt vesz az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványva-

gyon-gazdálkodással, illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást 

a tanulmány 1.6. és 3.3. fejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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Függelék 

1. függelék: Rövidítések 

BHE: Bore Hole Exchanger 

CH: szénhidrogén 

CO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-

növekedéssel egyenértékű hatást kiváltó CO2 mennyisége 

CORINE: Coordination of Information on the Environment (Corine Land cover: európai egységes 

felszínborítás) 

DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 

dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 

dZ: (föld)mágneses mérés, függőleges komponens (geofizika) 

EGEC: European Geothermal Energy Council 

EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem termelt 

gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység 

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

emberek által az adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II-IV-es fokozatúakat több-

kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az épületsérülések az V-ös fokozat-

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

EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem termelt 

olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EOV: Egységes Országos Vetület 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

EJ: exajoule (10
18

 J) 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

HPHT: nagy nyomású és nagy hőmérsékletű 

MÁFGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

GJ: Gigajoule (10
9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m
3
/m

3
) 

GW: Gigawatt (10
9
 W) 

HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 

HMV: használati melegvíz 

ICPDR: International Commission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna Védelmi 

Egyezmény) 

Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 

MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 

ma: méretarány 

mAf: Adriai tenger feletti magasság 

mBf: Balti tenger feletti magasság 

MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.04.01-től) 

MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 

MW: megawatt (10
6
 W) 

NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet (VKKI jogutódja) 

NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű típus 
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PJ: petajoule (10
15

 J) 

PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 

SAC: Special Area of Conservation, különleges (vagy kiemelt) természetmegőrzési területek (Natura 

2000) 

SCI: Sites of Community Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TE: tellurikus mérés (geofizika) 

TJ: terajoule (10
12

 J) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (NeKI jogelődje) 

VM: Vidékfejlesztési Minisztérium 

VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 

Watt: a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

F: Formáció 

T: Tagozat 

Q: Kvarter 

Pl: Pliocén 

Pa2: Felső-pannóniai 

Pa1: Alsó-pannóniai 

Pa: Pannóniai 

Ms: Szarmata 

Mb: Badeni 

Mk: Kárpáti 

Mo: Ottnangi 

Me: Eggenburgi 

Mi: Miocén 

Ol: Oligocén 

K: Kréta 

J: Jura  

T3: Felső-triász 

T2: Középső-triász 

T1: Alsó-triász 

T: Triász  

Mz: Mezozoikum 

P: Perm 

C: Karbon  

D: Devon 

S: Szilur 

O: Ordovicium 

Cm: Kambrium 

Pz: Paleozoikum 

OPz: Ópaleozoikum 
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2. függelék: A koncesszióra javasolt terület a geomorfológiai térképen (kivágat: PÉCSI 2000) 
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3. függelék: Jelkulcs Magyarország prekainozoos földtani térképéhez (HAAS et al. 2010) 
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4. függelék: A területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Év Minősítés* Adatgazda Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tartalom, adat elérhetőség+ 

KI–81 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–82 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–83 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–84 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–85 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

KI–86 MOL Zrt. 2008 üzleti titok MOL Nyrt. T.21851 

VE–24 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–25 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–26 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–27 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536, MBFH szolgáltatott 

VE–28 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536, MBFH szolgáltatott 

VE–33 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536, MBFH szolgáltatott 

VE–34 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–35 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536 

VE–36 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536, MBFH szolgáltatott 

VE–37 MOL Rt. 2000 nyilvános   T.20536, MBFH szolgáltatott 

DU–19 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

DU–20 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

DU–21 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–12 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–13 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–14 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–15 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–16 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–17 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–18 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–19 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–20 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–21 MOL Rt. 1999 nyilvános     

VE–22 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

VE–23 MOL Rt. 1999 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–78 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593, MBFH szolgáltatott 

KI–79 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

KI–80 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

VE–2 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20597 

VE–4 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20597, AD.2379, adatgyűjtés,MBFH szolgáltatott 

VE–5 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

VE–5/A MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20593 

VE–6 MOL Rt. 1998 nyilvános   T.20597, MBFH szolgáltatott 

DUNA–8 MOL Rt. 1996      

DUNA–9 MOL Rt. 1996      

IV–1 MOL Rt. 1996 nyilvános     

DU–14 MOL Rt. 1994 nyilvános     

DU–16 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

DU–17 MOL Rt. 1994 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–70 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–71 MOL Rt. 1993 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

DU–9 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

IS–4 MOL (OKGT) 1991 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

XDK–3 MOL (OKGT) 1991    MBFH szolgáltatott 

IS–5 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–52 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–53 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–54 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

KI–55 MOL (OKGT) 1990 nyilvános     

KI–59 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   AD.2379, adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

KI–60 MOL (OKGT) 1990 nyilvános     

KI–61 MOL (OKGT) 1990 nyilvános   AD.2379, adatgyűjtés 

KI–45 MOL (OKGT) 1989 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

*Minősítés:  nyilvános: korlátozás nélkül hozzáférhető adat; részben üzleti titok: korlátozott hozzáférés a szelvény bányaterületet érintő 
szakaszához; üzleti titok: korlátozott hozzáférés; +Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tartalom, adat elérhetőség: Szénhidrogén 

kutatási terület neve, szakirodalmi hivatkozás, MÁFGBA-ban elérhető dokumentáció adattári szám, tartalma, SEG-Y adat elérhetőség: MBFH 

szolgáltatott: korábbi adatszolgáltatás keretében az MBFH által már szolgáltatott digitális terepi és/vagy feldolgozott adat. 
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5. függelék: A koncesszióra javasolt területen és környezetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Térképi 

szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terület 

(km2) 

Anyag-

név 
Engedélyes 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Tevékenység 

Engedély 

kezdete / vége 

Státus 

* 

Terület 

+ 

1 608310 
Kiskunlacháza 

XI. - kavics 
0,4946 

egyéb 

meddő, 

kavics 

Terra-Pannonkavics 

Bányászati és 

Építőipari Kft. 

650675 206482 nincs MÜT 2000.09.22  Bt 2 

2 612140 
Délegyháza 

XVI. - kavics 
0,2485 

egyéb 

meddő 

kavics 

Kavics Invest 

Gépjárműker., 

Bánya- és Ingatlan-

kezelő, 

Körny.védelmi Kft. 

653640 209786 működő 2003.11.01  Bt 2 

3 613370 
Beloiannisz I. - 

homok 
0,0929 

közl.ép.h

omok 

Vimola B Bányászati 

és Kereskedelmi Kft. 

F.A. 

633457 203279 nincs MÜT 2006.05.25  Bt 1 

4 609710 
Gyál III. - 

homok 
0,0869 homok 

H+N és Társai 

Mezőgazdasági, -

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

662452 222823 tájrendező 2001.04.27  Bt 2 

5 608550 
Gyál II. - 

homok 
0,0767 homok 

H+N és Társai 

Mezőgazdasági, -

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

662767 222847 tájrendező 1999.10.11  Bt 2 

6 605900 
Kajászó I. - 

homok 
0,0539 homok 

GAS-KOL Bányá-

szati, Építőipari és 

Szolgáltató Bt. F.A. 

626220 217874 tájrendező 1997.02.13  Bt 2 

7 606050 
Perkáta I. - 

homok 
0,0493 homok 

PREMIER Kereske-

delmi és 

Vendéglátóipari 

Szolgáltató Bt. 

628572 190919 szünetelő 1997.04.07  Bt 1 

8 720840 

Kiskunlacháza-

Áporka – 

homok, kavics 

4,2773 
homok, 

kavics 
Zalakerámia Zrt. 649125 208245  2011.10.13 2015.10.13 Kt 1 

9 721320 

Áporka-

Kiskunlacháza 

- homok, 

kavics 

4,2773 
homok, 

kavics 

Szigetkavics Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 
649125 208245  2012.10.19 2016.10.19 Kt 1 

10 606020 
Bugyi IX. 

homok, kavics 
4,0823 

homok, 

kavics 

Méhes Építőipari, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

653959 214857 működő 1998.06.10  Bt 1 

11 609000 

Dabas 

I.homok, 

kavics 

3,4353 
homok, 

kavics 
DKB-REAL Kft. 664427 206975 működő 2000.05.10  Bt 2 

12 613560 

Kiskunlacháza 

XVII. homok, 

kavics 

3,2975 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

651281 207183 működő 2006.10.16  Bt 2 

13 720940 

Majosháza 

(035/1-7... 

hrsz.) homok, 

kavics 

3,0747 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

647520 214190  2012.05.29 2016.05.29 Kja 1 

14 721360 

Majosháza 

(035/1-7, 

037/1-7 hrsz.) - 

homok, kavics 

3,0747 
homok, 

kavics 

Szigetkavics Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 
647520 214190  2013.01.08 2017.01.08 Kja 1 

15 716710 

Alsónémedi 

(0234/16-23, 

25-27... hrsz.) - 

homok, kavics 

2,6974 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

659855 215829  2009.02.19 2014.05.09 Kt 2 

16 612180 

Majosháza III. 

- homok, 

kavics 

2,2488 
homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
649812 212781 szünetelő 2004.05.04  Bt 1 

17 718570 

Kiskunlacháza 

(0554/2, 

0559/2, 6-7 

hrsz.) - homok, 

kavics 

2,2421 
homok, 

kavics 

Szigetkavics Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 
653040 204575  2010.06.28 2014.06.28 Kja 2 

18 717900 

Bugyi (012/91-

92,017,030/1-

71,031... hrsz. ) 

- homok, 

kavics 

1,9 
homok, 

kavics 
egyéni vállalkozó 659743 205433  2009.11.14 2013.11.12 Kja 2 

19 718930 

Dunaharaszti 

(Haraszti erdő) 

- homok, 

kavics 

1,5476 
homok, 

kavics 

Winvest Hungary 

Kft. 
655905 219459  2010.10.03 2014.10.03 Kja 1 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Függelékek 

  

173 

Térképi 
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* 

Terület 
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20 613220 

Dunaharaszti 

IV. - kavics, 

homok 

1,4075 
homok, 

kavics 
Faber Kavics Kft. 655297 218932 működő 2005.11.11  Bt 1 

21 719550 

Alsónémedi 

(0305/2-29, 31-

49. hrsz.) - 

homok, kavics 

1,2753 
homok, 

kavics 
egyéni vállalkozó 657785 216430  2010.12.23 2014.12.23 Kja 2 

22 721310 

Alsónémedi 

DNy - homok, 

kavics 

1,2753 
homok, 

kavics 

BAZTA Ásványkuta-

tó Kft. 
657785 216430  2012.09.11 2015.09.11 Kja 2 

23 614160 

Délegyháza 

XIX. - homok, 

kavics 

1,2665 
homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
649854 211289 nincs MÜT 2008.08.11  Bt 1 

24 603550 
Dunaharaszti 

II. - kavics 
1,2493 

homok, 

kavics 
Faber Kavics Kft. 656465 220442 működő 1993.12.23  Bt 1 

25 614090 

Kiskunlacháza 

XIX. - homok, 

kavics 

1,229 
homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
649019 210370 nincs MÜT 2008.08.13  Bt 1 

26 716760 

Ócsa (07/4-

18,22,24-33... 

hrsz.) - homok, 

kavics 

1,2176 
homok, 

kavics 

NEMESKAVICS 

Kft. 
661677 218230  2009.05.04 2013.05.04 Kja 2 

27 721500 

Dunavarsány 

(016/17-

131,157-168... 

hrsz.) - homok, 

kavics 

1,187 
homok, 

kavics 

Szigetkavics Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 
652418 216613  2012.07.30 2016.07.30 Kja 1 

28 614310 

Kiskunlacháza 

XXI. - homok, 

kavics 

1,1671 
homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
648927 211676 nincs MÜT 2009.03.23  Bt 1 

29 609420 

Kiskunlacháza 

XIII. - homok, 

kavics 

0,9979 
homok, 

kavics 

DBK-Földgép 

Építési Kft. 
650992 208668 működő 2000.12.06  Bt 1 

30 717850 

Alsónémedi-

Ócsa - homok, 

kavics 

0,9284 
homok, 

kavics 

KAVICS - SZI-

VATTYÚ Bányásza-

ti és Kereskedelmi 

Kft. 

661630 214386  2009.11.19 2014.10.25 Kt 2 

31 604690 

Délegyháza III. 

- homok, 

kavics 

0,8241 
homok, 

kavics 

BUSPED Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
653890 210448 bezárt 1996.07.08  Bt 2 

32 718940 

Dabas 

(0440/11 hrsz.) 

- homok, 

kavics 

0,8164 
homok, 

kavics 
Zalakerámia Zrt. 663906 210664  2010.09.27 2014.09.27 Kt 2 

33 721280 

Dabas 

(0440/11 hrsz.) 

- homok, 

kavics 

0,8164 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

663906 210664  2011.12.04 2015.12.04 Kja. 2 

34 720350 

Kiskunlacháza 

(0439/120 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,7621 
homok, 

kavics 

GOLD STONE 

Bányászati és 

Homokkitermelő Kft. 

649834 209287  2011.10.16 2015.10.16 Kja 1 

35 612520 
Bugyi X. - 

homok, kavics 
0,7565 

homok, 

kavics 

BU-SO Ipari, Keres-

kedelmi és Szolgálta-

tó Kft. 

656563 214502 szünetelő 2002.02.01  Bt 2 

36 614300 

Kiskunlacháza 

XX. - homok, 

kavics 

0,726 
homok, 

kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
649844 210049 nincs MÜT 2009.03.20  Bt 1 

37 609210 
Taksony I. - 

homok, kavics 
0,718 

homok, 

kavics 
Kavics Hungária Kft. 653090 217086 működő 2000.09.05  Bt 1 

38 603600 
Bugyi IV. - 

homok, kavics 
0,7133 

homok, 

kavics 

Kamrás Szállítási 

Szolg. Term. és 

Keresk. Kft. 

655130 212541 működő 1993.10.07  Bt 2 

39 614530 

Kiskunlacháza 

XVIII. - 

homok, kavics 

0,5836 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

652619 205452 nincs MÜT 2010.06.16  Bt 2 

40 719540 

Dunavarsány 

(030/4-7, 20-

31, 50-55, 

032/22-23 

hrsz.) - homok 

0,5394 
homok, 

kavics 

Szigetkavics Termelő 

és Kereskedelmi Kft. 
651403 217050  2011.02.08 2015.01.02 Kja 1 

41 721510 

Dunavarsány 

(030/4-7,20-

31,50-55... 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,5394 
homok, 

kavics 
Zalakerámia Zrt. 651403 217050  2012.08.03 2016.08.03 Kja. 1 
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Terület 
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42 719570 

Kiskunlacháza 

(0508/39-43, 

0510/5-16 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,5326 
homok, 

kavics 

BUSPED Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
655438 206290  2011.05.29 2015.05.29 Kja 2 

43 603300 

Apaj I. (Apaj-

Tripolisz) - 

homok, kavics 

0,5196 
homok, 

kavics 

Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
655747 205240 működő 1992.05.04  Bt 2 

44 605250 
Majosháza I. - 

homok, kavics 
0,5174 

homok, 

kavics 

Gyöngykavics -32 

Termelő Szolgáltató 

Kft. 

649378 214195 szünetelő 1996.10.02  Bt 1 

45 717890 

Bugyi (0154/5-

11,13-33 hrsz.) 

- homok, 

kavics 

0,5086 
homok, 

kavics 

Zesan Real Estate 

Ingatlanforgalmazó- 

és Építtető Kft. 

658720 211577  2009.11.09 2013.11.09 Kja 2 

46 718560 

Bugyi 

(01554/5-11, 

13-33 hrsz.) - 

homok, kavics 

0,5086 
homok, 

kavics 

GLD Invest Ingatlan-

forgalmazó- és 

Építtető Kft. 

658720 211577  2010.07.14 2014.07.14 Kja. 2 

47 719580 

Kiskunlacháza 

(0509/2, 

0514/28... 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,4715 
homok, 

kavics 

IMMOGAR Befekte-

tési Kft. 
654093 205824  2011.04.20 2015.04.20 Kja 2 

48 720040 

Kiskunlacháza 

(0554/2, 

0559/1, 7 hrsz.) 

- homok, 

kavics 

0,4295 
homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

652228 205147  2011.03.08 2015.03.08 Kja 2 

49 716730 

Bugyi 

(01248/4,0125

1/5-11,01261-

01263 hrsz.) - 

homok, kavics 

0,3377 
homok, 

kavics 

Savanyúság Zöldség-

feldolgozó és Keres-

kedelmi Bt. 

654777 211894  2009.01.29 2013.08.26 Kt 2 

50 604650 
Alsónémedi I. - 

homok, kavics 
0,3134 

közl.ép 

kavics, 

homok 

KÖKA Kő- és 

Kavicsbányászati 

Kft. 

660281 213334 működő 1996.05.28  Bt 2 

51 603610 

Dunavarsány 

II. - homok, 

kavics 

0,2878 
homok, 

kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
650941 214138 nincs MÜT 1994.05.18  Bt 1 

52 614660 
Ócsa IV. - 

homok, kavics 
0,2862 

homok, 

kavics 

LAVINAMIX Építő 

Kft. 
662490 211108 működő 2011.12.16  Bt 2 

53 719640 

Délegyháza 

(097/2-4, 

099/2, 0104/8-

10 hrsz.) - 

homok, kavics 

0,2781 
homok, 

kavics 

TGA Kereskedelmi 

Kft. 
651485 208943  2011.03.31 2015.03.31 Kja 2 

54 611410 

Dunavarsány 

IV. - homok, 

kavics 

0,2664 
homok, 

kavics 

Gyöngykavics -32 

Termelő Szolgáltató 

Kft. 

648928 214949 szünetelő 2003.02.10  Bt 1 

55 612330 
Ercsi VII. - 

kavics 
0,2495 

homok, 

kavics 

Geo-Minerál Ásvá-

nyi Nyersanyag 

Kutató és Kitermelő 

Kft. 

635336 206292 nincs MÜT 2004.09.06  Bt 1 

56 719440 

Bugyi 

(01161/23, 30, 

34-42 hrsz.) - 

homok, kavics 

0,2491 
homok, 

kavics 

Siklósi Márvány 

Design Márványfel-

dolgozó Keresk. és 

Szolg. Kft. 

656227 206939  2011.02.07 2015.02.07 Kja 2 

57 612380 Ercsi I. - kavics 0,2489 
homok, 

kavics 

KAVICS-KER 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

637022 205744 nincs MÜT 2004.09.10  Bt 1 

58 613490 
Kiskunlacháza 

XVI. - kavics 
0,2409 

homok, 

kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
654488 206122 nincs MÜT 2006.09.05  Bt 2 

59 612570 
Ócsa III. - 

homok, kavics 
0,2269 

homok, 

kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Keresk. Kft. 

662052 210284 szünetelő 2004.11.30  Bt 2 

60 613320 
Dunavarsány 

V. - kavics 
0,2198 

kavics, 

közl.ép. 

homok 

Zalakerámia Zrt. 651494 217320 nincs MÜT 2005.09.20  Bt 1 

61 608680 

Dunaharaszti 

III. - homok, 

kavics 

0,1781 
homok, 

kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
654155 219183 működő 1999.12.02  Bt 1 

62 612560 
Ócsa II. - 

homok, kavics 
0,1773 

homok, 

kavics 

LAVINAMIX Építő 

Kft. 
662695 210704 működő 2004.11.22  Bt 2 
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* 

Terület 

+ 

63 610150 

Kiskunlacháza 

XIV. - homok, 

kavics 

0,1555 
homok, 

kavics 

IMMOGAR Befekte-

tési Kft. 
654769 206005 működő 2001.09.27  Bt 2 

64 610160 

Délegyháza VI. 

- homok, 

kavics 

0,1256 
homok, 

kavics 

Hatos Bánya Bányá-

szati Kft. 
649586 211623 működő 2001.09.27  Bt 1 

65 718880 

Dunaharaszti 

(0120/2-3 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,1244 
homok, 

kavics 

Winvest Hungary 

Kft. 
655943 220687  2010.08.12 2014.08.12 Kja 1 

66 611310 

Délegyháza 

VIII. - homok, 

kavics 

0,1148 
homok, 

kavics 

BUSPED Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
653681 208799 működő 2002.12.10  Bt 2 

67 719530 

Bugyi (01236, 

01246, 

01251/12-13... 

hrsz.) - homok, 

kavics 

0,1073 
homok, 

kavics 

TAVI-KAVICS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

654204 211757  2011.01.07 2015.01.07 Kja 2 

68 606180 
Áporka I. - 

homok, kavics 
0,0666 

homok, 

kavics 

Ásványok Ipari és 

Szolgáltató Bt. 
647150 210644 működő 1997.05.06  Bt 1 

69 601700 
Kiskunlacháza 

II. - kavics 
4,4528 kavics 

Kiskunlacházi 

Kavicsbánya Kft. 
653288 207573 működő 1977.02.28  Bt 2 

70 604170 
Bugyi VI. - 

kavics 
1,841 kavics 

TESBU-KAVICS 

Értékesítő és Fuvaro-

zó Kft. 

654814 210636 működő 1998.07.10  Bt 2 

71 603640 
Bugyi V. - 

kavics 
1,3934 kavics 

Kavics Union 

Szolgáltató, Kavics 

kitermelő és Építő 

Kft. 

656986 206664 működő 1994.09.07  Bt 2 

72 601260 
Bugyi III. - 

kavics 
1,25 kavics 

CEMEX Hungária 

Építőanyagok Kft. 
659781 210610 működő 1998.11.19  Bt 2 

73 601240 
Bugyi II. - 

kavics 
1,111 kavics 

PALAZIO Keresk., 

Term. és Szolg. Kft. 
660186 211189 működő 1974.08.16  Bt 2 

74 609290 
Kiskunlacháza 

XII. - kavics 
0,8196 kavics 

Lasselsberger 

Hungária Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

651245 205687 működő 2000.09.22  Bt 2 

75 721530 

Kiskunlacháza 

(0508/10-37 

hrsz.) - homo-

kos kavics 

0,4891 
homokos 

kavics 

GOLD STONE 

Bányászati és 

Homokkitermelő Kft. 

654869 206879  2013.03.20 2014.03.20 Kja 2 

76 607490 

Kiskunlacháza 

VII. (Öregállás 

dűlő) - kavics 

0,4817 kavics 
Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
655098 205691 tájrendező 1997.06.16  Bt 2 

77 601690 Ócsa - kavics 0,46 kavics 
Dunai Kavicsüzemek 

Kft. 
661241 216039 szünetelő 1977.02.22  Bt 2 

78 611300 
Délegyháza 

VII. - kavics 
0,4403 kavics 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
652682 208832 nincs MÜT 2003.01.20  Bt 2 

79 611320 
Délegyháza IX. 

- kavics 
0,4287 kavics 

BUSPED Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
650908 209855 működő 2002.12.11  Bt 1 

80 601420 
Kiskunlacháza 

I. - kavics 
0,4074 

építési 

kavics 

IMMOGAR Befekte-

tési Kft. 
654272 206521 működő 1974.01.21  Bt 2 

81 608730 
Iváncsa I. - 

kavics 
0,4032 kavics egyéni vállalkozó 636061 200160 működő 2000.01.11  Bt 1 

82 606150 Gyál I. - kavics 0,3759 kavics 

H+N és Társai 

Mezőg., -Keresk. és 

Szolg. Kft. 

661485 224407 működő 1997.04.21  Bt 2 

83 601450 
Dunavarsány - 

kavics 
0,33 

építési 

kavics 

Dunavarsányi Petőfi 

Mezőgazdasági 

Szövetkezet 

649447 214570 bezárt 1974.02.28  Bt 1 

84 612460 
Taksony V. - 

kavics 
0,2467 kavics 

Lasselsberger 

Hungária Term. és 

Keresk. Kft. 

651647 217880 működő 2004.10.21  Bt 1 

85 612220 
Kiskunlacháza 

XV. - kavics 
0,2462 kavics egyéni vállalkozó 653648 205196 működő 2004.07.12  Bt 2 

86 607780 
Bugyi VII. - 

kavics 
0,2378 kavics 

BUSPED Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
656122 206015 működő 1998.07.14  Bt 2 

87 611680 
Délegyháza X. 

- kavics 
0,2251 kavics 

SCHNELL ÖL 

Keresk. és Szolgálta-

tó Kft. 

652073 209385 tájrendező 2003.07.07  Bt 2 

88 611330 
Majosháza II. - 

kavics 
0,2146 kavics B + M Sped Kft. 647596 212304 működő 2002.12.11  Bt 1 

89 612710 
Bugyi XII. - 

kavics 
0,2088 kavics 

Minőségi-Kavics 

Bányászati, Keresk. 

és Szolgáltató Kft. 

654330 213010 működő 2002.06.04  Bt 2 

90 612670 
Délegyháza 

XVIII. - kavics 
0,1933 kavics 

TERM-VÉD Termé-

szetvédelmi Kft. 
652696 213543 tájrendező 2005.02.03  Bt 1 
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Terület 

+ 

91 611730 
Délegyháza XI. 

- kavics 
0,1809 kavics 

Dömper 2002. 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

653967 210266 működő 2003.07.30  Bt 2 

92 609970 
Gyál IV. - 

kavics 
0,1696 kavics 

H+N és Társai 

Mezőg, -Keresk. és 

Szolg Kft. 

662981 224460 tájrendező 2001.06.22  Bt 2 

93 612410 
Bugyi XI. - 

kavics 
0,1665 kavics 

Ónodi és Társa Ipari 

Szolg. és Keresk. 

Kft. 

656844 212978 működő 2002.10.25  Bt 2 

94 612040 
Taksony IV. - 

kavics 
0,1314 kavics 

T CARDINAL és 

Szolgáltató Kft. F.A. 
653672 217971 működő 2004.03.22  Bt 1 

95 604260 

Kiskunlacháza 

VI. - homokos 

kavics 

0,1243 
homokos 

kavics 

Pfadt Kavicsbánya 

Kft. 
654627 205408 bezárt 1996.02.07  Bt 2 

96 601610 
Dunaharaszti - 

kavics 
0,114 kavics 

Ezüstkalász Mezőg. 

Termelőszövetkezet 
655207 221439 bezárt 1975.11.29  Bt 1 

97 612010 
Dunaharaszti 

V. - kavics 
0,1 kavics 

D.H. 5 Bányászati 

Kft. 
655633 219921 működő 2004.03.23  Bt 1 

98 612150 
Délegyháza 

XVII. - kavics 
0,0528 kavics 

TAVI-KAVICS 

Keresk. és Szolgálta-

tó Kft. 

653919 211610 szünetelő 2003.11.01  Bt 2 

99 612130 
Délegyháza 

XIV. - kavics 
0,0514 kavics 

Tégla- és Cserépipari 

Bányaföldtani Szolg. 

Kft. 

652598 209784 működő 2003.11.01  Bt 2 

100 721330 

Taksony 

(013/27... 

hrsz.) - agyag, 

homok, kavics 

3,6111 

agyag, 

homok, 

kavics 

BIOTIT Bányászati 

és Környezetvédelmi 

Mérnökiroda Kft. 

654783 217551  2012.10.10 2016.10.10 Kja 1 

*Státusz: Bt – bányatelek; Kt – kutatás; Kja – kutatási jogadomány. 

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

 

6. függelék: A koncesszióra javasolt területen és környezetében megkutatott ásványi anyagkészletek 

tájékoztató adatai 

Térképi 

szám 
Bányakód Település Bányatelek (ha van) Bányaterület neve (lelőhely) Nyersanyag neve 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

1 30900002 Kunpeszér – 0216 hrsz. Ipari homok 664400 194800 2 

2 70101002 Adony – Duna 1603-1605 fkm Folyami betonkavics 637043 202713 1 

3 70106002 Ercsi – Duna 1611-1613 fkm főág Folyami betonkavics 639544 210050 1 

4 70106003 Ercsi – Duna 1605-1611 fkm Folyami betonkavics 638008 206250 1 

5 70106004 Ercsi Ercsi I. - kavics Sina telep (Ercsi I. bt.) 
Építési homok, 

bány.betonkavics 
637031 205859 1 

6 70106005 Ercsi Ercsi V. - homok V. bt. Vakoló homok 634372 207006 1 

7 70106006 Ercsi Ercsi VI. - kavics VI. bt. Bány. betonkavics 635033 205548 1 

8 70106007 Ercsi Ercsi VII. - kavics VII. bt. 
Vakoló homok, 

bány.betonkavics 
635324 206278 1 

9 70106008 Ercsi Ercsi VIII. - kavics VIII. bt. 
Vakoló homok, 

bány.betonkavics 
635331 206689 1 

10 70107001 Iváncsa Iváncsa I. - kavics 036/9 hrsz. (Iváncsa I. bt.) 
Bányászati 

betonkavics 
636123 200139 1 

11 70112002 Perkáta Perkáta I. - homok 
Homokbánya, József A. u. 

(Perkáta I. bt.) 
Falazó homok 628588 190918 1 

12 70114006 Rácalmás – Duna rácalmási mellékág Folyami betonkavics 642608 186319 2 

13 70114008 Rácalmás – Duna 1588-89 fkm, 0492 hrsz Folyami betonkavics 642632 189016 2 

14 70114009 Rácalmás – Duna 1586-1590 fkm, Kulcs Folyami betonkavics 642920 188343 2 

15 70114010 Rácalmás – Duna 1590-1595 fkm, Kulcs Folyami betonkavics 639638 191931 2 

16 70406001 Vál – Alsórét Vakoló homok 623228 222008 2 

17 70508001 Tordas – 
Tordas 099/1, Gyúró 0116/2, 17-

23. hrsz., kutatási terület 

Agyag, 

 blokktégla agyag 
627249 223921 2 

18 140300001 Érd – Érd-agyag, Téglagyár Tömör téglaagyag 642142 222431 2 

19 141305005 Tököl – Tököl II. - kavics (066/1-7 hrsz) Homokos kavics 646103 217339 2 

20 141400001 Százhalombatta – Téglagyár Blokktégla agyag 642390 221500 2 

21 12300001 XXIII. kerület – 
Budapest XXIII. kerület I. - 

kavics 
Közlekedésépítési kavics 660708 226454 2 

22 140900009 Dabas 
Dabas I. - homok, 

kavics 
Dabas I. - homok, kavics 

Építési homok, közl.ép. 

kavics 
664474 207345 2 

23 140901002 Alsónémedi – 
Alsónémedi V. - homok (Gyáli 

dűlő 0118 hrsz.) 
Cementhabarcs homok 659927 223901 2 

24 140901006 Alsónémedi 
Alsónémedi I. - homok, 

kavics 
Alsónémedi I. - homok, kavics 

Építési homok, közl.építési 

kavics 
660360 213334 2 

25 140901007 Alsónémedi Alsónémedi III. - kavics 
Alsónémedi III. - kavics (029/1 

hrsz.) 
Közlekedésépítési kavics 657944 221965 2 
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Térképi 

szám 
Bányakód Település Bányatelek (ha van) Bányaterület neve (lelőhely) Nyersanyag neve 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

26 140901008 Alsónémedi 
Alsónémedi IV. - 

homok, kavics 

Alsónémedi IV. - homok, kavics 

(0240/22-24 hrsz.) 

Építési homok, homokos 

kavics 
659281 216308 2 

27 140901009 Alsónémedi – Alsónémedi VI. - kavics Bányászati betonkavics 659600 213350 2 

28 140901010 Alsónémedi – 
Megkutatott terület 0234/3, 

0240/26 hrsz. 

Építési homok, bányászati 

betonkavics 
660318 216080 2 

29 140902001 Bugyi Bugyi III. - kavics 
Bugyi-III, 01605, 01610, 01621 

hrsz 
Bányászati betonkavics 659809 210777 2 

30 140902002 Bugyi Bugyi II. - kavics Bugyi II. - homok, kavics 
Építési homok, bány. beton-

kavics 
660631 211122 2 

31 140902006 Bugyi 
Bugyi IV. - homok, 

kavics 

Bugyi-IV. - homok, kavics 

(01270/9 és 01270/10 hrsz.) 

Közlekedésépítési homok, 

bányászati betonkavics 
654976 212509 2 

32 140902007 Bugyi Bugyi-V. - kavics 
Bugyi-V., 01110/7, 01110/8, 32-

39 hrsz. 
Bányászati betonkavics 657526 206833 2 

33 140902008 Bugyi Bugyi-VI. - kavics Bugyi-VI. Bányászati betonkavics 654939 210770 2 

34 140902009 Bugyi Bugyi VII. - kavics 
Bugyi VII. kavics (Bugyi 01110, 

Kiskunlacháza0510 
Homokos kavics 656104 206046 2 

35 140902010 Bugyi – 
Bugyi VIII. homok, kavics 

(01161/3 hrsz.) 

Építési homok, homokos 

kavics 
656368 207677 2 

36 140902011 Bugyi 
Bugyi X. - homok, 

kavics 
Bugyi X. - homok, kavics 

Építési homok, bány. beton-

kavics 
656377 214603 2 

37 140902015 Bugyi – 
Bugyi XII.kav. 

(01285/4 hrsz.) 
Homokos kavics 654190 212893 2 

38 140902016 Bugyi – 
Megkutatott ter. 01449/3-16, 21-

33, 01453/10-18, 24-30 hrsz 
Bányászati betonkavics 657025 213550 2 

39 140902017 Bugyi – megkutatott terület, 030/1 hrsz Bányászati betonkavics 659750 205450 2 

40 140902018 Bugyi – 
megkutatott ter:, 01251/10-13, 

01255/1-3 hrsz 
Bányászati betonkavics 654230 211740 2 

41 140903001 Felsőpakony – I-II 06/1 hrsz Vakoló homok 665120 223235 2 

42 140903002 Gyál Gyál I. - kavics Gyál I. - kavics (0137/4 hrsz.) Bányászati betonkavics 661479 224380 2 

43 140903003 Gyál Gyál II. - homok Gyál II. - homok (076/2 hrsz) Építési homok 662469 222802 2 

44 140903004 Gyál Gyál IV. - kavics 
Gyál IV. - kavics (0123/1-12 

hrsz.) 
Közlekedésépítési kavics 663029 224513 2 

45 140903005 Gyál Gyál III. - homok Gyál III. - homok Építési homok 662469 222802 2 

46 140906006 Ócsa Ócsa - kavics 
Ócsa-kavics (Kis körösaljai 

kavics) 
Bányászati betonkavics 661350 216080 2 

47 140906007 Ócsa Ócsa - kavics Kis körösaljai kavics Bányászati betonkavics 661820 215265 2 

48 140906008 Ócsa 
Ócsa III. - homok, 

kavics 
Ócsa III. - homok, kavics 

Építési homok, bányászati 

betonkavics 
661951 210397 2 

49 140906009 Ócsa - Dabas – Megkutatott terület 
Építési homok, 

bány.betonkavics 
662340 209700 2 

50 140906010 Ócsa Ócsa II. - homok, kavics Ócsa II. - homok, kavics 
Építési homok, bányászati 

betonkavics 
662704 210699 2 

51 141201001 Apaj 
Apaj I. (Apaj-Tripolisz) 

- homok, kavics 
Apaj I. - kavics Bányászati betonkavics 655812 205340 2 

52 141202001 Dunavarsány 
Dunavarsány II. - 

homok, kavics 
Dunavarsány II. - homok, kavics 

Közlekedésépítési homok-

kavics 
650182 214537 1 

53 141202002 Dunavarsány 
Bugyi IX. - homok, 

kavics 
Bugyi IX. - homok, kavics 

Építési homok, 

bány.betonkavics 
654057 214782 1 

54 141202005 Dunavarsány 
Dunavarsány IV. - 

homok, kavics 

Dunavarsány IV. - homok, 

kavics 

Építési homok, közl.építési 

kavics 
648885 214926 1 

55 141202006 Dunavarsány 
Dunavarsány V. - 

kavics 
Dunavarsány V. - kavics Bányászati betonkavics 651500 217325 1 

56 141202106 Délegyháza 
Délegyháza II. - kavics, 

homok 
Délegyháza II.- homok, kavics 

Vakoló homok, 

bány.betonkavics 
650221 212336 1 

57 141202107 Délegyháza 
Délegyháza III. - 

homok, kavics 

Délegyháza III. - homok és 

kavics 

Közl.épitési homok, homo-

kos kavics 
653875 210231 2 

58 141202108 Délegyháza   Délegyháza IV. - kavics Homokos kavics 652741 209403 2 

59 141202109 Délegyháza Délegyháza V. - kavics Délegyháza V. - kavics Homokos kavics 653491 211476 2 

60 141202110 Délegyháza Délegyháza X. - kavics 
Délegyháza X. - ka-

vics(0110hrsz.) 
Homokos kavics 652070 209342 2 

61 141202111 Délegyháza 
Délegyháza VI. - 

homok, kavics 
Délegyháza VI.- homok, kavics 

Építési homok, homokos 

kavics, bány.tömedékanyag 
649574 211616 1 

62 141202112 Délegyháza Délegyháza IX.-kavics 
Délegyháza IX.-

kavics(0103/2,3,15-19,33-36) 
Bányászati betonkavics 650864 209842 1 

63 141202113 Délegyháza Délegyháza XI. - kavics 
Délegyháza XI. - kavics, 059/1-4 

hrsz., 057/14. 
Bányászati betonkavics 653944 210311 2 

64 141202115 Délegyháza 
Délegyháza VIII. - 

homok, kavics 

Délegyháza VIII. - homok, 

kavics 

Építési homok, bány. beton-

kavics 
653659 208769 2 

65 141202116 Délegyháza 
Délegyháza VII. - 

kavics 
Délegyháza VII. - kavics Bányászati betonkavics 652497 208894 2 

66 141202117 Délegyháza 
Délegyháza XVI. - 

kavics 

Délegyháza XVI. - ka-

vics(074/34 hrsz), útépítési 

töltőanyag 

Útépítési töltőanyag, bányá-

szati betonkavics 
653661 209617 2 

67 141202118 Délegyháza 
Délegyháza XVII. - 

kavics 

Délegyháza XVII. - kavics (049 

hrsz.) 
Bányászati betonkavics 653911 211584 2 
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Térképi 

szám 
Bányakód Település Bányatelek (ha van) Bányaterület neve (lelőhely) Nyersanyag neve 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

68 141202119 Délegyháza – 
megkutatott ter: 0103/25, 28, 

0104/8-10 hrsz 
Bányászati betonkavics 651420 210250 2 

69 141202120 Délegyháza 
Délegyháza XIII. - 

kavics 

Délegyháza XIII. - kavics 

(097/2-4, 099/2 hrsz) 
Bányászati betonkavics 651352 208884 2 

70 141202121 Délegyháza 
Délegyháza XIV. - 

kavics 

Délegyháza XIV. - kavics (hrsz. 

0114/107-109) 
Bányászati betonkavics 652638 209803 2 

71 141202122 Délegyháza 
Délegyháza XIII. - 

kavics 
?? Bányászati betonkavics 651700 209700 2 

72 141202123 Délegyháza 
Délegyháza XVIII. - 

kavics 
Délegyháza XVIII. - kavics Bányászati betonkavics 652836 213440 1 

73 141202124 Délegyháza 
Délegyháza XII. - 

kavics 
Délegyháza XII.-kavics Bányászati betonkavics 651787 209197 2 

74 141202201 Majosháza 
Majosháza I. - homok, 

kavics 
Majosháza I. - homok, kavics 

Építési homok, közl.építési 

kavics 
649380 213951 2 

75 141202202 Majosháza Majosháza II. - kavics Majosháza II. - kavics Homokos kavics 647640 212276 1 

76 141202203 Majosháza – 
Szabad terület (a Majosháza II-

ből fönnmaradt) 
Homokos kavics 647640 212276 1 

77 141202204 Majosháza Majosháza IV. - kavics Majosháza IV. - kavics Bányászati betonkavics 647775 212615 1 

78 141202205 Majosháza 
Majosháza III. - homok, 

kavics 
Majosháza III. - homok, kavics 

Vakoló homok, bányászati 

betonkavics 
650133 212768 1 

79 141203001 Kiskunlacháza – Nagylapos 0494 hrsz. Közlekedésépítési kavics 652000 206360 2 

80 141203002 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza I. - 

kavics 

Kiskunlacháza I. - homok, 

kavics (Öregállás) 

Építési homok, közlekedés-

építési homok- kavics 
654159 206114 2 

81 141203003 Kiskunlacháza – Öregállás II., II-III. tó Közlekedésépítési kavics 653230 206045 2 

82 141203005 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza-II. - 

kavics 
Kiskunlacháza-II. Bányászati betonkavics 652971 207517 2 

83 141203008 Kiskunlacháza – Levegődomb 0450/1 hrsz 
Közlekedésépítési homok-

kavics 
648390 213020 1 

84 141203010 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XVII. - 

homokos kavics 

Kiskunlacháza XVII.-homokos 

kavics (Nagykátai hegyalja dűlő) 

Közlekedésépítési homok, 

bányászati betonkavics 
652741 205316 2 

85 141203011 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza IX. - 

homok, kavics 

Kiskunlacháza IX. - homok, 

kavics 

Építési homok, homokos 

kavics 
652741 205316 2 

86 141203015 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza VI. - 

homokos kavics 

Kiskunlacháza VI. - homokos 

kavics 
Homokos kavics 654688 205415 2 

87 141203019 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XIII. - 

homok, kavics 

Kiskunlacháza XIII. - homok, 

kavics 

Építési homok, homokos 

kavics 
650800 208662 2 

88 141203022 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XIV. - 

homok, kavics 

Kiskunlacháza XIV. - homok, 

kavics 

Építési homok, homokos 

kavics 
654755 206014 2 

89 141203024 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XI. - 

kavics 

Kiskunlacháza XI. - kavics, 

közlekedésépítési töltőanyag 

Útépítési töltésanyag, 

homokos kavics 
650710 206296 2 

90 141203025 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XII. - 

kavics 
Kiskunlacháza XII. - kavics Homokos kavics 651263 205808 2 

91 141203026 Kiskunlacháza 
Kiskunlacháza XV. - 

kavics 
Kiskunlacháza XV. - kavics Bányászati betonkavics 653667 205228 2 

92 141203101 Áporka 
Áporka I. - homok, 

kavics 
080/9 hrsz 

Vakoló homok, közl.építési 

kavics 
647158 210644 1 

93 141300012 Szigetszentmiklós – ÉVM területe Bányászati betonkavics 651100 227000 2 

94 141300017 Szigetszentmiklós 
Szigetszentmiklós VI. - 

homok, kavics 

Szigetszentmiklós VI. - homok, 

kavics 

Építési homok, bányászati 

betonkavics 
652380 224860 2 

95 141301001 Dunaharaszti 
Dunaharaszti II. - 

homok, kavics 

Dunaharaszti-II. - ho-

mok,kavics(0111, 0115, 0120 

hrsz.) 

Közlekedésépítési homok-

kavics 
656382 220498 1 

96 141301002 Dunaharaszti 
Dunaharaszti III. - 

homok, kavics 

Dunaharaszti III. - homok, 

kavics 

Építési homok, 

bány.betonkavics 
654176 219155 1 

97 141301003 Dunaharaszti – 
Dunaharaszti II.-kavics bővítő 

kutatása 
Közlekedésépítési kavics 656382 220498 1 

98 141301004 Dunaharaszti 
Dunaharaszti IV. - 

kavics, homok 

Dunaharaszti IV. - kavics, 

homok 

Közlekedésépítési homok- 

kavics 
655290 218710 1 

99 141304002 Taksony – Ványi kerület  014, 056 hrsz. 
Vakoló homok, 

közl.építési kavics 
654240 215890 1 

100 141304003 Taksony 
Taksony I. - homok, 

kavics 
Taksony I. homok, kavics 

Építési homok, homokos 

kavics 
653452 217165 1 

101 141304004 Taksony – Megkutatott terület Homokos kavics 650650 219060 1 

102 141304005 Taksony – Megkutatott terület 
Építési homok, bány. beton-

kavics 
651640 217900 1 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen; 2 – az 5 km-es környezetben. 
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7. függelék: Hőmérséklet adatok a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetére (GEOMEGA 

2005) 

Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Talp 

(m) 

-Tól 

(m) 

-Ig 

(m) 

Mélység* 

(m) 

T* 

(˚C) 
Típus 

Tc** 

(˚C) 

Gg*** 

(˚C/km) 

Gg_J 

**** 

(˚C/km) 

Terület+ 

APORKA–B10 647496 209149 98 320 269 304 0 21 O 24 0 45,3 1 

APORKA–B10 647496 209149 98 320 0 0 313 24 X 24 41,5 41,5 1 

DUNAVARSANY–K10 649674 216726 103 307 240 298 0 24 O 0 0 0 1 

DUNAVARSANY–K10 649674 216726 103 307 0 0 242 28 X 28 70,2 70,2 1 

KISKUNLACHAZA–B110 646768 203776 97 320 278 310 0 25 O 27 0 54,4 1 

KISKUNLACHAZA–B110 646768 203776 97 320 0 0 308 28 X 28 55,2 55,2 1 

KISKUNLACHAZA–K109 643858 207959 97 302 241 285 0 18 O 0 0 0 1 

KISKUNLACHAZA–K109 643858 207959 97 302 0 0 286 24 X 24 45,5 45,5 1 

RACKEVE–B71 641387 202953 96 402 357 391 0 25 O 30 0 50,8 1 

RACKEVE–B71 641387 202953 96 402 0 0 398 28 X 28 42,7 42,7 1 

RACKEVE–K58 640268 200691 98 260 228 242 0 20 O 22 0 46,8 1 

RACKEVE–K58 640268 200691 98 260 0 0 240 24 X 24 54,2 54,2 1 

RACKEVE–K59 642233 204460 97 1160 860 998 0 42 O 47 0 38,8 1 

RACKEVE–K59 642233 204460 97 1160 0 0 1059 71 X 71 56,7 56,7 1 

RACKEVE–K64 641426 199647 97 400 351 371 0 26 O 29 0 49,9 1 

RACKEVE–K64 641426 199647 97 400 0 0 398 30 X 30 47,7 47,7 1 

RACKEVE–K65 641475 199612 94 290 211 271 0 22 O 0 0 0 1 

RACKEVE–K65 641475 199612 94 290 0 0 278 23 X 23 43,2 43,2 1 

SZIGETBECSE–B4 642442 198092 98 320 273 297 0 33 O 35 0 84,2 1 

SZIGETBECSE–B4 642442 198092 98 320 0 0 313 27 X 27 51,1 51,1 1 

SZIGETCSEP–K24 643363 211943 100 305 251 297 0 21 O 0 0 0 1 

SZIGETCSEP–K24 643363 211943 100 305 0 0 295 32 X 32 71,2 71,2 1 

SZIGETSZENTMARTON–B20 643449 209236 97 254 198 244 0 21 O 0 0 0 1 

SZIGETSZENTMARTON–B20 643449 209236 97 254 0 0 190 22 X 22 57,9 57,9 1 

DOMSOD–B35 647355 194431 97 326 282 305 0 25 O 27 0 54,4 2 

DOMSOD–B35 647355 194431 97 326 0 0 302 28 X 28 56,3 56,3 2 

DUNAHARASZTI–B38 652655 223934 97 701 377 451 0 22 O 0 0 0 2 

DUNAHARASZTI–B38 652655 223934 97 701 0 0 459 25 X 25 30,5 30,5 2 

DUNAHARASZTI–K8 653390 223597 101 284 253 264 0 23 O 25 0 54,1 2 

DUNAHARASZTI–K8 653390 223597 101 284 0 0 284 26 X 26 52,8 52,8 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 100 19,7 W 20 87 90 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 200 22 W 22 55 55 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 300 25 W 25 46,7 46,7 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 400 27,4 W 27 41 40 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 500 29,3 W 29 36,6 36 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 600 31,1 W 31 33,5 33,3 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 700 33 W 33 31,4 31,4 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 800 34,9 W 35 29,9 30 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 900 36,6 W 37 28,4 28,9 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 1000 37,9 W 38 26,9 27 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 1100 39,6 W 40 26 26,4 2 

KAPOLNASNYEK–2 622710 216335 143 1200 0 0 1200 41 B 47 25 30 2 

KUNSZENTMIKLOS–K98 656179 185017 96 300 259 273 0 23 O 24 0 48,9 2 

KUNSZENTMIKLOS–K98 656179 185017 96 300 0 0 298 25 X 25 47 47 2 

KUNSZENTMIKLOS–K90 656288 185303 95 295 257 271 0 23 O 25 0 53 2 

KUNSZENTMIKLOS–K90 656288 185303 95 295 0 0 285 26 X 26 52,6 52,6 2 

MARTONVASAR–K37 631758 222249 145 253 219 247 0 21 O 24 0 55,8 2 

MARTONVASAR–K37 631758 222249 145 253 0 0 250 25 X 25 56 56 2 

MARTONVASAR–K47 633822 220244 141 300 186 239 0 23 O 0 0 0 2 

MARTONVASAR–K47 633822 220244 141 300 0 0 260 26 X 26 57,7 57,7 2 

SZABADEGYHAZA–K23 624709 193920 116 300 216 252 0 20 O 22 0 47 2 

SZABADEGYHAZA–K23 624709 193920 116 300 0 0 260 23 X 23 46,2 46,2 2 

SZAZHALOMBATTA–K3 641587 220039 100 300 0 0 290 22 X 22 37,9 37,9 2 
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Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Talp 

(m) 

-Tól 

(m) 

-Ig 

(m) 

Mélység* 

(m) 

T* 

(˚C) 
Típus 

Tc** 

(˚C) 

Gg*** 

(˚C/km) 

Gg_J 

**** 

(˚C/km) 

Terület+ 

SZIGETSZENTMIKLOS–K32 646266 221538 100 270 240 252 0 20 O 23 0 48,8 2 

SZIGETSZENTMIKLOS–K32 646266 221538 100 270 0 0 270 23 X 23 44,4 44,4 2 

TASS–B56 648329 186481 97 330 232 272 0 24 O 25 0 55,6 2 

TASS–B56 648329 186481 97 330 0 0 320 28 X 28 53,1 53,1 2 

TASS–K67 644744 187624 97 300 272 285 0 24 O 26 0 53,8 2 

TASS–K67 644744 187624 97 300 0 0 270 29 X 29 66,7 66,7 2 

TOKOL–1 642203 217100 101 1504 0 0 498 41 B 47 60,2 72,3 2 

TOKOL–1 642203 217100 101 1504 0 0 1500 126 B 144 76,7 88,7 2 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területem; 2 – az 5 km-es környezetében 

*T:  hőmérséklet  
Tipus:  B: talphőmérséklet, ahol a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 

F: Beáramló folyadékban mért hőmérséklet adat általában. 

K: Kapacitásmérés során mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a Mélység oszlop 
adja meg a mérés vonatkozási helyet. 

O: Kútszájon kifolyó folyadék hőmérséklete. 

Q: Termelő kútban speciális vizsgálatkor mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a 
Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 

S: Figyelőkútban, illetve hosszabb ideje lezárt kútban mért hőmérséklet. 

T: Fúrószáras rétegvizsgálat során mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtartományt és a Mély-
ség oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet. 

X: Maximum hőmérővel nem talpon mért hőmérséklet.  
W: Nem stacioner termoszelvényből kiolvasott hőmérséklet. 

Üres: Ismeretlen eredetű vagy kívülről beadott. 

**Tc:  korrigált hőmérséklet,  
***GG: geotermikus gradiens,  

****GG_J: korrigált geotermikus gradiens. 

 

8. függelék: Hőmérséklet adatok a koncesszióra javasolt területre és 5 km–es környezetére (ALMÁSI 2001) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Vonatkozási 
hely 

(mBf) 

Hőmérséklet 

(°C) 

GG* 

(C/km) 

Megbíz– 

hatóság** 
Terület+ 

Bugyi Bu–1 657000 203000 98 -181 20 32.3 x3 2 

Érd 31 639000 222000 110 -140 29 72 b2 2 

Martonvásár 47 629000 218000 141 -119 28 65.4 b2  

Martonvásár K–37 631000 223000 145 -105 25 56 1  

Martonvásár K–47 633000 221000 141 -119 26 57.7 1  

Pusztaszabolcs K–20 629000 196000 109 -161 23 44.4 1  

Ráckeve K–59 642000 204000 97 -962 71 56.7 2 1 

Ráckeve K–59 642000 204000 97 -843 47 38.3 2 1 

Szigetszentmiklós K–30 647000 222000 100 -190 19 27.6 2  

Szigetszentmiklós K–32 646000 223000 100 -170 23 44.4 2  

* GG: geotermikus gradiens (°C/km), **Megbízhatóság: 1 – Best, 2 – Good, 3 – Fair. 

 

9. függelék: Hőmérséklet adatok a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetében (szénhidro-

gén-kutatás 1.) 

Település Fúrás 
Mélység 

(m) 

Hőmérséklet 

(°C) 

Geotermikus gradiens 

(°C/km) 
Hivatkozás Megjegyzés Terület+ 

Ráckeve Ráckeve–1 2398,5 122 46 
BONCZ et al. 2013 
1/1 rétegvizsgálat 

E-T kőzetek 1 

Ráckeve 
Ráckeve–

Ny–1 
3569,0 149,3 38,9 

BONCZ et al. 2013 

1/1 rétegvizsgálat 
Mi kőzetek 1 

Baracska Baracska–1 1530,5 114 73 
SŐREG et al. 2001 
1/1 rétegvizsgálat 

T dolomit 2 

Baracska Baracska–1 1676,75 103 66 
SŐREG et al. 2001 

2/2 rétegvizsgálat 
T dolomit 2 
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10. függelék: Hőmérséklet adatok a koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetében (szénhidro-

gén-kutatás 2.) 

Fúrás 
Talpmélység 

(m) 

Öblítés befejezése 
után eltelt idő 

(h) 

Talphőmérséklet 

(°C) 

Réteghőmérséklet 

(°C) 
Terület+ Hivatkozás 

Ráckeve–1 

517 5 49 – 

1 
BONCZ et al. 

(2013) 

2235 8 99 – 

2417 

10 106 

113 16 108 

18 112 

Ráckeve–Ny–1 

500 7 30 – 

1 
BONCZ et al. 

(2013) 

1203 
12 46 

56 
16 46,5 

2770 

13 87 

100 20 90 

30 93 

2960 
14,7 130 

135 
19,2 131 

3650 

15,2 141 

149 
20,4 142 

26,9 144 

37 145 

+Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen. 
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11. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 

1.  Geotermia 

1. Geotermika 
Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: GT: geotermikus kutatás, K: kérelem 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

T.18098   MBFHT Zsille Ákos  
Felderítő földtani kutatási és hévízhasznosítási tanulmány 

Kiskunlacháza térségéről.      
  1978 1 T 

 

12. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 

2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 

2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 
Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: A: adat, mérési eredmény; A–D: digitális tartozék van, AG–D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a dokumentáció tényleges geofizi-

kai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmánys 
Leltári 

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

T.22984  MBFHT 

Boncz L, Balázs E-né, Eszes 

I-né, Lux M., Krusoczki T. 

Gy., Pusztai J., Szászfai J., 

Tomcsányi T., gyergyói L., 

Mészáros V. Cs., Zsuppán 

Gy., Milánkovich A., 

Kormos L., Szalainé Bánlaki 

E., Vida E., Szakál T., Kiss 

K. 

Zárójelentés a 124. Ercsi területen végzett szénhidrogén-

kutatási tevékenységről. 2013. június 
MOL Rt. 2013 1 E 

T.21172 I-II. MBFHT 

Boncz László, Balázs 

Ernőné, Bartha Attila, Kósa 

László, Milánkovich András, 

Nagy Györgyné, Séllei 

Csaba, Vadász 

Zárójelentés a 103. Gödöllő kutatási területen végzett szénhid-

rogén-kutatási tevékenységről.  +Határozat és módosítása 
MOL Rt. 2004 1 E 

T.20619  MBFHT 

Sőreg Viktor, Balázs Ernő-

né, Boncz László, Kósa 

László,; Pusztai Judit, Séllei 

Csaba, Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Eszes; Illésné 

Zárójelentés a 95. Csepel kutatási területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről  +Határozat 
MOL Rt. 2001 1 E 

T.20110  MBFHT 

Molnár János, Mitnyik 

Zoltán, Dávid Gyula, Móriné 

Németh  Ildikó, Czuczi 

Gabriella 

62/A. sz. Sárbogárd, 62/B. sz. Mezőfalva és 63. sz. Csepel-Dél 

terület kutatási zárójelentése (szénhidrogén, Ráckeve) 
MOL Rt. 1998 1 E 

T.20504  MBFHT 

Boncz László, Mitnyik 

Zoltán, Balázs Ernőné, Tóth 

Lajosné,; Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Bartha Attila, 

Nunkovics Lászlóné 

Zárójelentés a 86. Martonvásár kutatási területen végzett 

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

fúrás) 

MOL Rt. 2001 1 E 

T.20132 I-II. MBFHT 

Kiss Károly, Bujdosó Imre, 

Milánkovich András, Pápa 

Antal,; Soós Sándor, Szent-

györgyi Károlyné, Tóth Zita, 

Tóthné; Medvei Zsuzsa, 

Vargáné Tóth Ilona, Tirpák 

István et al. 

Zárójelentés a 27. Paleogén medence DNy-i része területen 

végzett szénhidrogén-kutatási tevékenységről (Tura 8., Dány 1., 

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

MOL Rt. 1999 1 E 

T.20115  MBFHT 

Gyarmati János, Török 

Vilmosné, Tóthné Medvei 

Zsuzsa, Tóth Zita, Varga 

Ede, Sőreg Viktor 

Kecskemét 81. sz. terület szénhidrogén-kutatási zárójelentése MOL Rt. 2000 2 E 

T.21851  MBFHT 

Kőrös Miklós, Nagy Imre, 

Véges István, Karmacsi 

Bertalan 

2D seismic data processing report. Area: Dunavarsány for 

MOL. (+ 1 CD, geofizika) 
GES Kft. 2009 2 G 

T.21405  MBFHT 

Véges István, Kőrös Miklós, 

Karmacsi Bertalan, Németh  

László 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Ráckeve-1 VSP. (geofizika) GES Kft. 2004 1 AG 

T.20680  MBFHT  Szeizmikus feldolgozási jelentés a Baracska-1 VSP (geofizika) GES Kft. 2001 1 AG 

T.20871  MBFHT 

Véges István, Kőrös Miklós, 

Németh László, Karmacsi  

Bertalan 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Ercsi-Ráckeve 3D. GES Kft. 2002 2 AG 

T.21851  MBFHT 

Kőrös Miklós, Nagy Imre, 

Véges István, Karmacsi 

Bertalan 

2D seismic data processing report. Area: Dunavarsány for 

MOL. (+ 1 CD, geofizika) 
GES Kft. 2009 2 AG-D 
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2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 
Típus: A: adat, mérési eredmény; A–D: digitális tartozék van, AG–D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a dokumentáció tényleges geofizi-

kai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmánys 
Leltári 

szám 1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

T.20870  MBFHT Bonyár Attila 

Kutatási zárójelentés Ercsi-Ráckeve 3D területen végzett 

szeizmikus mérésekről 2002. március 16-május 11. közötti 

időszakban. 

Geofizikai 

Szolgáltató 

Kft. 

2002 2 A 

T.20593  MBFHT 
Kaveczki Zsuzsa, Járó Tibor, 

Dörnyei Piroska 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Csepel-Délegyháza kutatási 

területről dátumsík 50 m (+ 3 Exabyte kazetta, KI-78, KI-79, 

KI-80, VE-5, VE-5A vonalak, 2D-geofizika) 

GES Kft. 1998 2 AG-D 

T.20536  MBFHT 
Várnai György, Pöstyéni 

Ferenc, Karmacsi Bertalan 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Martonvásár kutatási terület 

feldolgozása (geofizika) VE-24, VE-25, VE-26, VE-27, VE-

28, VE-29, VE-30, VE-31, VE-32, VE-33, VE-34, VE-35, VE-

36, VE-37 – szűrt és migrált szelvény SEG-Y formátumban 

GES Kft. 2000 2 AG-D 

T.21426   

Véges István, Kőrös Miklós, 

Németh László, Karmacsi; 

Bertalan 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Monor 3D. (+ 2 DVD, geofi-

zika) 
GES Kft. 2005 3 AG-D 

T.21424   Varga Ferenc 
Zárójelentés Monor 3D szeizmikus mérés. (+ 2 CD, 1 DVD, 

geofizika) 
GES Kft. 2005 3 AG 

T.21565  MBFHT Szilágyi Imre 

2004. évi egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. 

(IV. Paleogén: 124. Ercsi, 138. Monor; V. Kelet-Mecsek-

Cegléd: 104. Cegléd, 119. Kalocsa; VI. Villány-Dél-Alföld: 

102. Kiskunmajsa-Pálmonostora, 106. Szegedi-medence, 

szénhidrogén, geofizika, környezetvédelem) 

MOL Rt. 2004 2 T 

T.21563  MBFHT Szilágyi Imre 

2002. évi egységesített Műszaki Üzemi Terv. I. fejezet. Kutatás. 

(IV. Paleogén: 124. Ercsi, 103. Gödöllő; V. Kelet-Mecsek-

Cegléd: 104. Cegléd, 85. Sárköz, 115. Sió, 105. Kiskőrös-Dél, 

119. Kalocsa; VI. Villány-Dél-Alföld: 91. Rém-Bácsalmás, 

106. Szegedi-medence; VII. Békés-Derecske: 100. Darvas-

Komádi, szénhidrogén, geofizika, környezetvédelem) 

MOL Rt. 2002 2 T 

T.20589  MBFHT 
Bella János, Matolcsi 

Erzsébet 

Zárójelentés a Csepel-Délegyháza 2D kutatási területen végzett 

szeizmikus mérésekről (geofizika) 
GES Kft. 1998 2 A 

T.20593  MBFHT 
Kaveczki Zsuzsa, Járó Tibor, 

Dörnyei Piroska 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Csepel-Délegyháza kutatási 

területről dátumsík 50 m (geofizika) 
GES Kft. 1998 2 A 

T.20597  MBFHT Orosz József 
Szeizmikus feldolgozási jelentés Martonvásár kutatási területről 

(+ 3 Exabyte kazetta, VE-2-6 vonalak, 2D-geofizika)     
GES Kft. 1998 2 A 

T.20283  MBFHT 
Bella János, Varga Ferenc, 

Pajti Péter 

Zárójelentés a Sárbogárd kutatási területen végzettszeizmikus 

mérésekrôl (geofizika) 
GES Kft. 1994 2 A 

T.20271  MBFHT 

Rancz Balázs, Martinecz 

Dina, Péterfia Péterné, 

Tevan  Katalin 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Kiskunlacháza-Monor kutatási 

területről (geofizika) 
GES Kft. 1994 2 A 

T.20216  MBFHT 
László Csaba, Martinecz 

Dina 

Szeizmikus feldolgozási jelentés Sárbogárd kutatásiterületrôl 

(geofizika) 
GES Kft. 1994 2 A 

T.20091  MBFHT  

Jelentés a Magyar Földtani Hivatal részére a 

CoastalMagyarország Kft. 2000 évi tevékenységérôl. Report to 

theHungarian Geological Survey on the activities of 

CoastalHungary Ltd. for the year 2000 (Igal) 

Coastal 

Magyaror-

szág Kft. 

2000 2 E 

T.19842  MBFHT 
Bella János, Matolcsi 

Erzsébet 

Zárójelentés a Kiskunlacháza-Monor területen végzett szeizmi-

kus mérésekről (geofizika) 
GES Kft. 1993 2 A 

T.19804  MBFHT Fejér Attila 
Zárójelentés a Velence területen végzett szeizmiku smérésekrôl 

(Mór-Sárkeresztúr-Gyúró által határolt terület,geofizika) 
GES Kft. 1996 2 A 

T.19781  MBFHT 

Juhász E., Kummer I., Budai 

T., Müller P., Hámorné Vidó 

M.Jámbor Á., Jocháné 

Edelényi E., Nádor A., 

Tóthné Makk Á.,Korpás L., 

Vető I., Fodor B., Sebestyén 

I., Szőts A. et.al 

Magyarország szénhidrogén potenciálja az 1995. december31-i 

állapotra készült a Magyar Állami Földtani Intézet ésaz Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézet Szénhidrogén potenciálfelmérés és 

medenceanalízis c. közös projektje keretében,a Magyar Geoló-

giai Szolgálat közreműködésével (geofizika,szöveges rész CD-n 

is)  + Dank Viktor véleménye és SomfaiAttila lektori szakvé-

leménye 

MÁFI, 

ELGI, 

MGSZ 

1997 2 S 

AD.1206  ELGI 
Nemesi László, Milánkovich 

András 

Jelentés a MOL RT megbízásából Sárbogárd-Dunaújváros 

közötti területen 1991-ben végzett tellurikus és 

magnetotellurikus mérésekről (Pusztaszabolcs, Adony, Perkáta, 

Seregélyes, Sárosd, Nagylók, Mezőfalva, Előszállás) 

ELGI 1992 2 A, E 

J212  GEOK Csicsely György Tököl 1 szerkezetkutató fúrás befejező jelentése OFKFV 1969 2 A 

AD.2379   ELGI 

Lukácsy József, Gömböcz 

Lajos, Laszlovszky Erzsé-

bet,; Vlasics Péter 

Mágnesszalagokon tárolt szeizmikus mérési adatok adathordo-

zóinak korszerűsítése MBFH-ELGI együttműködés (1.) 6 db 

DVD 

ELGI 2010 2 AG-D 
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13. függelék: Az MBFH Adattárában (MÁFGBA) elérhető fontosabb szakirodalmak adatai: 

3. Érzékenység–terhelhetőség 

3. Érzékenység-terhelhetőség 
Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

A minősítés jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt 

Típus: K: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, szeizmikus szelvényezés, értékelés, környezeti 
vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; T: térkép; TH: területhasználat (pl.  tájrendezési terv, építési szabályzat, rendezési 

terv, kerékpárút, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajmechanikai szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló, kutatási javaslat, építési enge-

dély, terv); "-": 
Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

AD.2470   ELGI László István  

E.4. Külfejtéses bányák geodéziai felmérése- a bányajá-

radék-bevallás ellenőrzéshez kapcsolódó feladat Duna-

varsány-076/21, Délegyháza-XVIII., Bugyi-XII., Gyál-

IV., Dunavarsány-IV.    

ELGI 2012 2 M 

ÉMO.16997   MBK Szalay László  
Geotechnika 2010, Ráckeve 2010. október 26-27. + 

2011. október  (+CD ) 

Konferencia 

Iroda Bt. 
2010 2 K 

4633   VBK Közép Dunántúli KTVF. Szfvár  
Ercsi halász sor 363/1 partfal helyreáll.vizj.léteng (lásd 

2582-nél)      
  2009 2 V 

1269 929/2006 BBK 

Kovács Krisztina,Szabóné 

Homa Anna,Pető Zoltán,  

Kovács András,Pető Lász-

ló,Nagy Katalin,Niedetzky 

Andrea,  Pizág Csaba,Albrecht 

Ute 

Dunaharaszti településszerkezeti terve, szabályozási 

terve és helyi építési szabályzata Felülvizsgálat és 

módosítás Véleményezési dokumentáció    

Budapest 

Főváros 

Városépítési 

Tervező Kft. 

2006 2 TH 

3334   VBK 
Bodri GYula, Nyerges Lajos, 

Vimola Mihály  

Beloiannisz anyagnyerőhely (közlekedési homok) EKHT 

Előkutatási zárójelentés Beloiannisz 016/19 hrsz.-on 

végzett közlekedésépítési homok előkutatásáról 2005. 

Beloiannisz anyagnyerőhely EKHT módosítás 2005.    

INNOSYSTEM 

Kft , 

TERRATEST 

Kft., Vimola B 

Kft. 

2005 2 K 

1133 365/2006 BBK 

Csarkóné 

KelemenÁgnes,Nemes Zol-

tán,Polányi Péter,  Fodor 

Sarolta   

Szigetszentmiklós Város Településszerkezeti Terv       

Archi-Profil 

Bt.,VÁRKERT 

Műszaki 

Tervezési Kft. 

2005 2 TH 

3172   VBK Husz Zoltán  Adony I. homok- és agyag kutatási program és MÜT       
Minera 2000 

Kft 
2004 2 E 

3186   VBK 
Husz Zoltán, Azari Zita  

Kárpáti László   

Adony II. homok- és agyag kutatási terv és kutatási MÜT 

Adony II. homok és agyag kutatási zárójelentés  2004 

Adony II. homokbánya EKHT 2004 Adony III. homok-

bánya EKHT 2004 Adony I. homok bt. megállap. 

dokumentáció 2004. Adony II. homok bt. megállap. 

dokumentáció 2004. Adony II. homok bt. 2005-2006 évi 

termelési MÜT 2005 

MINERA 2000 

, Leel-Őssy Kft 
2004 2 E 

3247   VBK   Adony településrendezési terv, HÉSZ       
DUNATERV 

Bt., VÁTI KHT 
2004 2 TH 

268 264/2004 BBK Walter András,Budai Ferenc  
Majosháza külterületén végzendő geológiai kutatás 

Műszaki Üzemi Terve      

Lasselsberger 

Hungária Kft. 
2004 2 M 

AD.2014   ELGI Tóth Zoltán  

Távvezetékek talajának fajlagos ellenállás mérései 

Részteljesítési jelentés, Nyomvonalak megnevezése: 

Adony-Budafok, Nyomvonalkód:507     

ELGI 2003 2 K 

115 392/2002 BBK Walter András,Reiner György  

Dunavarsány külterületén végzendő geológiai kutatás 

Műszaki Üzemi Terve a Szolnoki Bányakapitányság 

3238/2003. sz. kutatási engedély tárgyú határozata 

alapján (Bányavállalkozó: Lasselsberger Hungária Kft.) 

MBH határozat is   

Lasselsberger 

Hungária Kft. 
2003 2 M 

T.21259   MBFHT Sőrés László  

Fót, Zalalövő, Sümeg és Adony környezetében mért 

Vertikális Elektromos Szondázási (VESZ) adatok. (1 

floppyn)     

ELGI 2001 2 
AG-

D 

T.19707   MBFHT 

Raincsák Györgyné, Hermann 

Viktor, Ollrám Attila,  Végh 

Hajnalka   

2.1.3.2 A Budapesti Agglomeráció területfejlesztésének 

mérnök-hidrogeológiai megalapozása. Jelentés az 1999. 

évben elvégzett feladatokról. (Visegrád, Budajenő, 

Sóskút, Százhalombatta, Dunavarsány, Isaszeg, Gödöllő)    

MÁFI 1999 2 K 

T.10397 1-5. MBFHT 

Fonó Andorné, Kaczur Attila, 

Deák István,  Karácsonyi 

Sándor   

Délegyházi kavicsbánya nyersanyagkutatása majosházai 

területen. Részletes fázisú kutatási jelentés.      
FTI 1975 2 K 

T.19485   MBFHT Horváth István, Ódor László,  

Jelentés a pannon képződmények vizsgálatát célzó 1972. 

évi előkészítő tevékenységről (Gyula, Kondoros, Nagy-

szénás, Szarvas, Fábiánsebestyén, Csongrád, Jászkaraje-

nő, Bugyi, Tököl, Sztálinváros-Dunaújváros, Lajoskomá-

rom)    

MÁFI 1972 2 K 

T.377   MBFHT Rónai András  

Jelentés 1956 nyarán Ócsa-Bugyi-Majosháza környékén 

végzett síkvidéki térképező munkáról. 5062/3., 5062/4., 

5162/1., 5162/2.     

  1957 2 K 
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3. Érzékenység-terhelhetőség 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 
A minősítés jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt 

Típus: K: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, szeizmikus szelvényezés, értékelés, környezeti 

vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; T: térkép; TH: területhasználat (pl.  tájrendezési terv, építési szabályzat, rendezési 
terv, kerékpárút, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajmechanikai szakvélemény); GT: geotermia; E: egyéb (pl. beszámoló, kutatási javaslat, építési enge-

dély, terv); "-": 
Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím 

Engedélyes 

/Cég 
Év 

Minő-

sítés 
Tipus 

T.11292 1-6. MBFHT 

Bóczán B., Franyó F., János 

Edit., S Horváth István  

Körössy L., Kuchen Z., Kuchen 

Z.-né, Kuti L., Papp L.-né,  

Scharek P., Urbancsek J. 

Az Alföld földtani atlasza. Berettyóújfalu, Biharugra, 

Cegléd, Bácsalmás, Ráckeve, Budapest.      
MÁFI 0 2 K 

3427   VBK   Beloiannisz földtani naplók         0 2 K 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Ráckeve 

2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Ráckeve 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Ráckeve 

4. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Ráckeve 

5. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Ráckeve 
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1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Ráckeve 
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Méretarány:

Dátum : 2014.04.07.

Meg rend elő:
Dig itális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóv áh ag yta:

Paszera Györg y
Zilah i-S ebess László
Fancsik Tam ás

MBFH

1. m elléklet

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

Konc esszióra jav asolt terület
Natura 2000 Különleg es m ad árv éd elm i terület (S PA) [VM]
Natura 2000 különleg es v . kiem elt jelentőség ű term észetm eg őrzési terület (S AC)
Ram sari terület (nem zetközi jelentőség ű v izes élőh ely)

Nem zeti Ökológ iai Hálózat (NÖH) [VKGA 2009]
m ag terület
ökológ iai folyosó
puffer terület

Kom plex érzékenység i és terh elh etőség i
v izsg álati tanulm ány

MFGI-MBFH eg yüttm űköd és 2013. 

Helyszínrajz, term észetv éd elm i területek:
Ráckev e
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2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Ráckeve 
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Méretarány :

Dátum : 2014.04.07.

Megrendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagy ta:

Paszera Gy örgy
Zilahi-S ebess László
Fancsik  Tam ás

MBFH

2. m ellék let

-
Vetület: EOV

0 5 102.5
km

k oncesszióra javasolt terüle t
112   Nem  összefüggő településszerk e zet
121  Ipari vagy  k e resk ede lm i te rüle te k
122  Út- és vasúthálózat és csatlak ozó terüle te k
124  Repülőtere k
131  Ny ersany ag k iterm e lés
132  Lerak óhely e k  (m eddőhány ók )
133  Építési m unk ahely e k
141  Városi zöldte rüle te k
142  S port- és szabadidő-létesítm ény e k
211  Nem  öntözött szántóföldek
221  S zőlők
222  Gy üm ölcsösök , bogy ósok
231  Rét/lege lő
242  Kom ple x m űvelési szerk e zet
243  Mezőgazdasági területek , je lentős term észetes növény zettel
311  Lom bleve lű e rdők
312  Tűle ve lű e rdők
313  Vegy es erdők
321  Term észe te s gy e pe k , te rm észetk özeli rétek
324  Átm e neti e rdős-cserjés terüle te k
333  Ritk ás növény ze t
411  S zárazföldi m ocsarak
412  Tőzeglápok
511  Foly óvizek , vízi utak
512  Állóvize k

Kom plex érzék eny ségi és terhe lhetőségi
vizsgálati tanulm ány

MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2013. 

Területhasznosítás (CORINE):
Ráck eve

CORINE Land cover (felszínborítás). 
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009). 



Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Mellékletek 

  

191 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Ráckeve 
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Pre kainozoos aljzat [Haas e t al. 2010]
42      karni–nori platform  fác ie sű  d olom it
45      lad in–karni platform  fác ie sű  d olom it
46      anisusi se kélyte nge ri m észkő  és d olom it
47      alsó-triász se kélyte nge ri finom  szilic iklasztos és karbonátos összle t
50      fe lső -pe rm i se kélyte nge ri karbonátos és e vaporitos összle t
52      fe lső -karbon–alsó-pe rm  granitoid  plutonok
54      variszkuszi kisfokú m e tam orf ópale ozoos képző d m énye k
58      középső –fe lső -triász platform  és m e d e nc e  fác ie sű  karbonát összle t
60      újpale ozoos és m e zozoos képző d m énye k tagolás nélkül
61      pe rm i se kélyte nge ri szilic iklasztos és karbonátos összle t
88      ne m  m e gfe le lő e n értéke lhe tő  vagy ism e re tle n m e d e nc e aljzat

Pre kainozoos te ktonika [Haas e t al. 2010]
e lső re nd ű  kainozoos e ltolód ás
m ásod re nd ű  kainozoos e ltolód ás
m ásod re nd ű  kainozoos te ktonikai e le m
m ásod re nd ű  kainozoos norm álve tő
harm ad re nd ű  kainozoos te ktonikai e le m
föld tani képző d m ényhatár
Pre kainozoos fe lszín (m Bf) [Haas e t al. 2010]

Te ktonikai vonalak [Palotai 2013 Fig.1.2_ B]
pre szarm ata fe ltolód ás
pre szarm ata norm ál ve tő
3D sze izm ikus m érés te rüle te
A szöve ge s részbe n be m utatott sze izm ikus sze lvény [Palotai 2013]
A szöve ge s részbe n be m utatott föld tani sze lvény

Kom ple x érzéke nységi és te rhe lhe tő ségi
vizsgálati tanulm ány

MFGI-MBFH e gyüttm ű köd és 2013. 

Pre kainozoos aljzat (Haas e t al. 2010):
Rác ke ve

Haas J., Bud ai T., Csontos L., Fod or L., Konrád  Gy. 2010: Magyarország pre -kainozoos föld tani térképe , 1:500000. – Föld tani Intéze t kiad ványa 
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4. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Ráckeve 
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5. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Ráckeve 
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