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

módosítása alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az or-

szág egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatör-

vény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállal-

kozói kezdeményezések alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a 

területrészeken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgála-

tok figyelembevételével –, az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia 

kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt – a koncessziós 

jelentés I. részét – a törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 

kiküldte az érintett önkormányzatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

 

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

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

zások 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 

Sarkad 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 Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület Békés megye területén helyezkedik el 

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

A terület 2500 méternél mélyebb potenciális geotermikus rezervoárjait a variszkuszi aljzat 

granitoid, vagy metamorf kőzeteinek, illetve a mezozoos (elsősorban alsó-kréta) képződmé-

nyek repedezett, zúzott, karsztos zónáiban találjuk. A HDR–EGS technológia 

(2.2.2.2. fejezet) alkalmazása esetén az aljzatban különböző mélységben várható metamorfi-

tok, és egyéb természetes állapotban alacsony porozitású kőzetek is alkalmassá válhatnak 

geotermikus energia kitermelésre. 

A prekainozoos medencealjzat-mélység változékony, várhatóan kb. –2500 ––5500 m kö-

rüli (HAAS et al. 2010, 8. ábra, 3. melléklet, 5. függelék). 

A koncesszióra javasolt területet egy hatályos szénhidrogén-kutatási terület (33. táblázat, 

Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári, kutatási jog lejárt, érvényes feltárási jog 2014.12.31-ig), 
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illetve 3 hatályos szénhidrogén bányatelek érinti (2013. október, 1.5.2.1. fejezet, 34. táblázat, 

4. melléklet). Mindhárom, a területet érintő bányatelek belenyúlik a geotermikus koncesszióra 

javasolt térrészbe, mélységtartományba, a Sarkad I. bányatelek –4500 mBf-ig terjed. 

A terület 21%-a áll természetvédelem alatt (2. ábra, 1. melléklet és az 1.1.2. fejezet). A te-

rületen nemzeti park, természetvédelmi terület, vagy tájvédelmi körzet nem található. A Nem-

zeti Ökológiai Hálózat elemeinek kiterjedése közepesen jelentős. A Natura 2000 hálózathoz 

tartozó területek elszórtan fordulnak elő. 

1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV 

koordinátái, térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő 

lehatárolása (MFGI) 

1.1.1. A földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása 

A Sarkad koncesszióra javasolt terület mérete: 333,0 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). A vizsgálatot, adatgyűjtést rész-

ben 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 816626 168011 1 811626 176599 

2 828951 171599 2 844745 176599 

3 831651 169323 3 844745 146755 

4 834751 168766 4 811626 146755 

5 836529 170075 5=1 811626 176599 

6 838968 169140  

 országhatár 

7 832151 151755 

8 828316 154454 

9 824591 152803 

10 820322 153269 

11 819580 155045 

12 818546 160180 

13 817706 164734 

14=1 816626 168011 

 

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 

Bélmegyer Békés Okány Békés 

Doboz Békés Sarkad Békés 

Gyula Békés Sarkadkeresztúr Békés 

Kötegyán Békés Tarhos Békés 

Méhkerék Békés Újszalonta Békés 

Mezőgyán Békés Vésztő Békés 
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1. ábra: A koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

 

A terület ÉNy-i sarka (1) Bélmegyertől DK-re 5,1 km-re található. Innen KÉK felé 

11,5 km-re van a (2) pont, majd tovább DK felé 3,8 km-re, Sarkadkeresztúrtól ÉK-re 4,2 km-

re a (3), tovább KDK-re 2,2 km-re, Újszalontától ÉÉNy-ra 2,5 km-re a (4), majd ÉK-re 

2,0 km-re az (5) pont, ahonnan KDK-re 2,1 km-re, az országhatáron a (6). Az országhatár 

mentén dél felé haladva, elhagyva a Fekete-Körösnek a határt átlépő pontját, légvonalban a 6-

os ponttól 17 km-re, a Fekete-Körös határátlépési pontjától 100 m-re délre, az országhatáron 

található a (7) pont. Innen a határvonal ÉNy-i irányba fordulva halad 5,0 km-t a (8) pontig, 

amely Sarkadtól D-re 1,5 km-re helyezkedik el, majd onnan DNy felé 4,1 km-re a (9) pont. 

Ettől Ny-i irányban 4,3 km-re a Fekete- és Fehér-Körös elágazásának közelében van a (10) 

pont. Innen ÉÉNy felé 1,4 km-re a (11), majd tovább ÉÉNy felé 5,0 km-re, Doboztól É-ra 2,0 

km-re a (12). Ettől ÉÉNy-ra 4,6 km-re, Tarhostól K-re 1,9 km-re a (13), majd innen ÉNy felé 

3,0 km-re a határ beköt az (1) sarokpontba (1. ábra, 2. függelék). 

A terület legmagasabb pontja a Fekete-Körös mellett, az országhatár közvetlen közelében 

található, 91,0 mBf. A terület legmélyebb pontja Doboz községtől DNy-ra, a Körös medrében 

helyezkedik el, kb. 85,0 mBf. 

 

A koncesszióra javasolt terület Magyarország tájbeosztása (MAROSI, SOMOGYI 1990 és 

DÖVÉNYI 2010) szerint az Alföld nagytáj Körösvidék kistájcsoport Kis-Sárrét (35,3%) és 

Körösmenti-sík (64,7%) kistáján terül el (1. ábra, 2. függelék). 

A terület alacsony ártéri síkság, vertikálisan gyengén tagolt, a relatív relief 0,5 m/ km
2
. 

Medencehelyzetű középső része rossz lefolyású, melyet az óholocénben mocsárvidék borított, 

maradványai a nagy kiterjedésű tőzeg-, tőzegsárterületek. A kissé kiemelkedő egykori folyó-

hátak orográfiailag a magas ártéri, ármentes síkság kategóriába tartoznak. Gyakoriak az elmo-

csarasodott morotvák, fattyúágak. 
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Az éghajlat mérsékelten meleg, meleg, száraz. Az évi napfénytartam 2000–2020 óra, a 

nyári napsütéses órák száma 800 fölött van, télen 180 óra. Az évi középhőmérséklet 10,2–

10,4°C. A napi középhőmérséklet ápr. 1–3-tól 197–200 napon át (kb. okt. 20-ig) 10°C fölött 

marad. Az utolsó tavaszi fagyok ápr. 8–10-én, míg az első őszi fagyok okt. 22–25-én várhatók 

(a fagymentes időszak hossza átlagosan 194–198 nap). A maximum hőmérsékletek sokévi 

átlaga 34,0–34,5°C, míg a téli minimumoké –17 és –18°C közötti. 

A csapadék évi összege 540–560 mm. A téli félévben 31–36 hótakarós nap valószínű, a 

maximális hóvastagság átlaga 17 cm. Az ariditási index (az a dimenzió nélküli szám, mely a 

párolgás és a csapadék arányát jellemzi oly módon, hogy a mm-ben mért elpárolgott vízmeny-

nyiséget elosztjuk a mm-ben mért csapadékmennyiséggel): 1,26–1,35. Jellemző a 2,5–3,0 m/s 

átlagos sebességű É-i, és D-i szél. A terület általános éghajlati adottságai a szárazságtűrő és 

kevésbé vízigényes növények termesztésére alkalmasak. A Kis-Sárréten öntözéses szántóföldi 

és kertkultúrákat alakítottak ki. 

A népsűrűség a terület északi, északkeleti részén, a Kis-Sárréten átlag 40 fő/km
2
, a 

Körösmenti-síkon alföldi viszonylatban magas, eléri a 90 fő/km
2
-t (2001). Az egész vizsgált 

területre jellemző az elvándorlás, bár a korszerkezet még éppen kedvező: a gyermekkorúak 

aránya (17,2–19,8%) meghaladja a 65 év felettiekét (16,1–17,1%). Az elöregedési index álta-

lában >100, és a legkisebb falvak esetében az elöregedés már valószínűleg visszafordíthatat-

lan. Az utóbbi időszakban növekszik a népesség természetes fogyása. 

A lakosság iskolázottsági szintje rendkívül alacsony. Az egyetlen iskolai osztályt sem 

végzettek aránya 2,8%. Az érettségizettek aránya a 11,4%, ami alig fele az országos átlagnak, 

a diplomások aránya 3,1–7%, ami messze elmarad az országos értékektől. A Körösmenti-sík 

lakosságának iskolázottsága valamivel magasabb, és bár elmarad az országos átlagtól, nem 

tartozik a legrosszabbak közé. 

A népesség alacsony gazdasági aktivitású (2001-ben: 22,6–31,9%). A foglalkoztatási 

szerkezetben a mezőgazdaság és az ipar részesedése 7,4–14,8%, illetve 30,8–32,9%, helyen-

ként láthatóan megőrizve a táj mezőgazdasági jellegét. A tercier szektor 54,4–59,7% részará-

nyú, mozaikszerű területi eloszlásban. A Körösmenti-sík munkaerő-piaci mutatói alföldi vi-

szonylatban jobbak az átlagosnál. 

A munkanélküliek aránya jóval az országos átlag feletti. 

Az etnikai összetétel: 90–95% a magyar lakosság aránya, 2,1–4% cigány, 1–6,7% román 

nemzetiségű. 

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). 

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.) Korm. rendelet, az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy beruházás 

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

alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. Az 

adott beruházás vagy bányászati tevékenység bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása ese-

tén bizonyos közérdekhez fűződő tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de 

a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon. 

A terület 21%-a áll természetvédelem alatt. 
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Az egyes természetvédelmi kategóriákhoz tartozó korlátozásokat a 3.1.4.9. fejezet ismer-

teti. 

A vizsgált területen nemzeti park, természetvédelmi terület, vagy tájvédelmi körzet nem 

található. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek kiterjedése a Természetvédelmi Informá-

ciós Rendszer (TIR) adatai szerint közepesen jelentős, délen mag- és pufferterület, a terület 

többi részén elszórva ökológiai folyosó kategória fordul elő. A Natura 2000 hálózathoz tarto-

zó területek elszórtan fordulnak elő, délen nagyobb kiterjedésben (2. ábra, 1. melléklet). 

 

 

2. ábra: A természetvédelmi oltalom alá vont területek 

(VKGA 2009, TIR) 

1.1.2.1. Nemzeti Park 

Nem található a területen. 

1.1.2.2. Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökoló-

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

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

mészetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méternél 

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

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, 
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tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a termé-

szetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterület a terület déli részén található a Fekete-Körös mentén. A Sarkad és Gyula közti 

főúttól nyugatra a folyó északi partján, míg az úttól keletre (egy keskeny északi sávtól elte-

kintve) jellemzően a déli oldalon, nagy kiterjedésben fordul elő. 

Ökológiai folyosó sok kisebb-nagyobb foltban fordul elő a területen és általánosságban 

elmondható, hogy a vízfolyások, csatornák, morotvák és kiszáradt vízfolyások medre ebbe a 

típusba tartozik. ÉNy-on a Gyepes-főcsatorna mente és a csatorna két partján is több folt, Sar-

kadkeresztúrtól ÉNy-ra közepes, É-ra (Hosszúfok–Határér–Köleséri-főcsatorna mentén) ki-

sebb önálló foltok és a településhez É–ÉK-en közvetlenül kapcsolódva egy nagyobb terület is 

ide tartozik. Újszalontától ÉNy-ra és D-re két kis folt, Sarkadkeresztúr és Méhkerék között 

nagyobb foltok, Méhkeréktől É-ra és DK-re két nagyobb kiterjedésű terület, míg Kötegyán-

hoz ÉNy-on és D-en közvetlenül kapcsolódik két terület, valamint ÉK-re az országhatárhoz is 

kapcsolódik több kisebb folt ebben a kategóriában. Sarkadtól DNy-ra és DK-re, a 

pufferterülethez kapcsolódva is előfordul néhány kisebb terület, ami ide tartozik. 

Pufferterület a magterület körül található. 

1.1.2.3. Natura 2000 területek 

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

jelentőségű élőhely (SCI)) 

 Közösségi jelentőségű élőhely (SCI) kategóriába tartoznak a Gyantéi erdők 

(HUKM20025), a Köles-ér (HUKM20022), a Korhány és Holt-Korhány (csak egy 

nagyon pici része nyúlik be a területre) (HUKM20023), a Dél-bihari szikesek 

(HUKM20019), a Sarkadi Fási-erdő (HUKM20021), a Gyepes-csatorna 

(HUKM20020), a Körösközi erdők (HUKM20011) és a Fekete-, Fehér- és Kettős-

Körös nevű terület (HUKM20012). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) 

 egy található a vizsgált területen, a Kis-Sárrét (HUKM10002). 

 

A területen nem található Ramsari terület. 

1.1.2.4. „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 több kunhalom található 

(52. ábra), melyek pontos lehatárolásához, bármely a természeti környezetet érintő tevékeny-

ség megkezdése előtt, fel kell venni a kapcsolatot az illetékes nemzeti park igazgatósággal 

(Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 3.1.4.9. fejezet). 

1.1.2.5. 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 vizsgált területen a védett területek, illetve emlékek védettségi szintje minden eset-

ben helyi jelentőségű (3. táblázat). 

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

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

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Hatályba 

lépés éve 

Kötegyáni-gyepek 3/151/TT/97 Békés Kötegyán TT 1997 

Tarcsai-dűlő kocsányos tölgye 3/17/TT/85 Békés Kötegyán TE 1985 

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

1.1.2.6. Természetes növényzet 

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

tetjük. 

A Kis-Sárréten (ÉK) jellemzőek a kiszáradó, de regenerációképes nádasok, gyékényesek, 

magassásrétek, zsiókás, kákás mocsarak. A potenciális vegetáció maradványaiból jelentős 

területet foglalnak el a szikes rétek, ürmös puszták, cickórós gyepek és a száraz gyepek. A 

gyepek nagy része extenzíven használt, a felhagyott szántók egy részén erdőtelepítések kez-

dődtek, illetve folytatódnak. A telepített erdők jelentős része kocsányos tölgyes, csertölggyel 

és magyar kőrissel elegyes. 

A Körösmenti-sík (ÉNy és D) potenciális erdőssztyepp, ahol az emberi tevékenység a 

természetközeli vegetációt jelentősen visszaszorította. Az ártereken ecsetpázsitos kaszálórétek 

és puhafás ligeterdők maradtak fenn Az erdők döntő része nemesnyár-ültetvény. A táj D-i 

felén az államhatár irányában egyre nagyobb kiterjedésben jelennek meg a szikes gyepek és 

az összefüggő erdők. 

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

Alábbiakban a vizsgált koncesszióra javasolt terület ismert tájhasznosításának táblázatos 

összefoglalását adjuk kistájak szerinti bontásban, százalékos megoszlásban (CORINE Land 

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

tás eloszlását mutatja be. 

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

2009) 

Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

112 Lakott területek - nem összefüggő település szerkezet 12,9 3,9 

121 Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat - ipari vagy kereskedelmi területek  0,8 0,2 

132 Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek - meddőhányók 0,7 0,2 

142 Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek - sport- és szabadidő létesítmények 0,3 0,1 

211 Szántóföldek - nem öntözött szántóföldek  255,1 76,7 

222 Állandó növényi kultúrák - gyümölcsös 0,7 0,2 

231 Legelők - rét/legelő 23,6 7,1 

242 Mezőgazdasági területek - komplex művelési szerkezet 2,4 0,7 

243 Mezőgazdasági területek - elsődlegesen mezőgazdasági területek 2,5 0,7 

311 Erdők - lomblevelű erdők 25,8 7,8 

324 Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet - átmeneti erdős-cserjés területek 4,8 1,4 

411 Szárazföldi vizenyős területek - szárazföldi mocsarak 0,2 0,1 

511 Kontinentális vizek - folyóvizek 3,2 1 

 ÖSSZESEN 333,0 100 
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3. ábra: Felszínborítás, tájhasznosítás 

(CORINE 2009) 

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

(geológiai, geofizikai) (MFGI) 

1.3.1. Talajtani jellemzők 

Legnagyobb kiterjedésben (73,7%) réti talajok fordulnak elő (4. ábra), melyek a Körös 

közelében alluviális homokos, iszapos, távolabb löszös üledékeken képződtek, változóan sa-

vanyú kémhatásúak, 3–4% szerves anyagot tartalmaznak. Zömmel szántóterületek, néhol li-

geterdők, esetleg legelők. Szikes talajtípusok a terület 22,2%-án fordulnak elő. Az öntéseken 

kialakult szolonyeces réti talajokat kivéve löszös talajképző üledéken képződtek. Közülük a 

mezőgazdaságilag nem hasznosítható réti szolonyecek 13,1 (terület-)%-ot, a kevésbé szikes 

szolonyeces réti talajok 8,9%-ot, a sztyeppesedő réti szolonyecek 0,2%-ot tesznek ki. A 

szolonyeces réti talajokon szántóföldi művelés lehetséges, alárendelten legelőként hasznosul-

nak. A réti szolonyecek mezőgazdasági használatra alkalmatlanok, legelő-, kaszálóként hasz-

nosítják őket. A kisebb mértékben szikes, mélyebb talajvízjárású sztyeppesedő réti 

szolonyecek mezőgazdálkodásra kémiai talajjavítás után használhatók, mert a 

sófelhalmozódás maximumának a talaj mélyebb rétegei felé mozdításával egyidejűleg a talaj 

termékenysége javul. Az öntésterületeken agyagos vályog mechanikai összetételű, gyengén 

savanyú, 1–2% szervesanyag tartalmú réti öntéstalajok találhatók (4,1%). Legnagyobbrészt 

szántók, alárendelten rét- és legelőként hasznosulnak. A térség talajtípusainak felszíni eloszlá-

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

(VKGA 2009) 

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 területek fontosabb adatait a 5. táblázat adja meg, az 

általuk lefedett területet pedig a 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 doku-
mentáció az MÁFGBA1-ban 

Megjegyzés 

Gyomaendrőd-Tarhos-Gyulavári  

2012.05.12–2012.12.03 

2004– 
2000–2004 

felszíntől –6500 m-ig 

MHE 
T.20138, T.21668 

SZBK.3389, 4/a/7096 

a terület K-i, és D-i, DK-i részén 2 rész-

letben 

Túrkeve-Vésztő  

1999–2011 
MHE 

SZBK.3746, SZBK.3600, 
T.22498, SZBK.3454, 

T.22479, T.22240, T.20909, 

T.20137 

a terület kőzépső, É-i, ÉK-i részén 

129. Békéscsaba 
2002–2012.04.25. 

MOL 
T22783 
T.22227 

a terület DNy-i sarkán 

100. Darvas–Komádi 

1999–2010 
MOL 

T.22416 

T.20903 
T.20329 

az 5 km-es környezetben É-on 

47. Komádi-Mezősas 

–1999 
MOL T.20123 az 5 km-es környezetben É-on 

MHE – Magyar Horizont Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

                                                 
1 MÁFGBA: Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati adattár (MBFH) 
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A jelenleg hatályos szénhidrogén-kutatási területek adatait a 34. táblázat adja meg (MBFH 

BÁNYÁSZAT, 2013. október havi állapot, 4. melléklet). 

 

 

5. ábra: Korábbi és jelenlegi szénhidrogén-kutatási területek 

(MBFH BÁNYÁSZAT) 

1.3.2.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük az egyes geotermikus koncesszióra javasolt területekhez potenciálisan ren-

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

Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA). A földtani kutatás szempontjá-

ból legfontosabb jelentéseket a 6. táblázat listázza. A fontosabb kapcsolódó publikációkat a 

Hivatkozások, szakirodalom fejezet tartalmazza. 

A felhasználható anyagok egy része üzleti titok (zárt) minősítésű. 
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6. táblázat: Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a koncesszióra javasolt területre 
MBFH 

adattári 
szám 

Szerzők Jelentés címe Engedélyes 

A koncesszióra javasolt területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.22479 

SZBK.3454 

Járai Zoltán, Márton Béla, 

Szabó Levente, Varga Gá-
bor,  Pudleiner Éva 2010 

Részleges kutatási zárójelentés a Túrkeve-Vésztő kutatási terület Nyék-

puszta elnevezésű részterületére. (Melléklet: Micropaleontological study on 
cuttings of Nyékpuszta-1 well. Petrographic and mineralogical study of 

cuttings... Vitrinite reflectance measurements and organic matter 

characterization... Seismic processing report Nyékpuszta-2 VSP. Post Job 
Report Nyékpuszta-2., + 3 CD) 

Magyar 

Horizont 
Energia Kft. 

T.22498 

SZBK.3746 

Járai Zoltán, Szabó Levente, 
Pudleiner Éva, Varga Gábor 

2012 

Kutatási zárójelentés a "Túrkeve-Vésztő" szénhidrogén kutatási területek-

re. I .fejezet - Kutatási zárójelentés a "Túrkeve" kutatási területre. II. fejezet 
- Kutatási zárójelentés a "Vésztő" kutatási területre. + Kiegészítés a "Túr-

keve-Vésztő" kutatási területen végzett szénhidrogén kutatási zárójelentés-

hez (+ 2 db CD) 

Magyar 
Horizont 

Energia Kft. 

SZBK.3600 
Szabó Levente, Járai Zoltán, 
Pudleiner Éva, Varga Gábor 

2011 

Kutatási zárójelentés a "Túrkeve-Vésztő" szénhidrogén kutatási területek-

re - I. Fejezet.; II. Fejezet (CD-n is) 

Magyar 
Horizont 

Energia Kft. 

4/a/7096 

(SZBK) 
Bagyinszki Gábor 2011 

Gyomaendrőd-Tarhos-Gyulavári nevű terület Gyulavári blokkján 3D 

szeizmikus mérés     (1 CD pdf formátumban) 

Geoflame 

Kft. 

T.20909 Rumpler János 2003 

Kutatási részjelentés a HHE által 1999. június 10. és 2003. június 10. 

között a Túrkeve-Vésztő-Elek-Lökösháza területen végzett kőolaj- és 
földgáz kutatási munkálatokról. 

Magyar 

Horizont 
Energia Kft. 

T.22783 Sőreg V. et al. 2012. 
Zárójelentés a 129. Békéscsaba területen végzett szénhidrogén-kutatási 

tevékenységről. 
MOL 

T.19052 

Pap Sándor, Fogas Zoltán, 
Kiss Józsefné, Kiss Bertalan, 

ŐszÁrpád, Pádár Frigyes, 

Kurucz Béla, Trócsányi 
Gábor,  Bujdosó Imre, 

Gajdos István, Szentgyörgyi 

Károlyné et al. 1978 

Sarkadkeresztúr lehatároló kutatási fázis földtani zárójelentése az 

1978. december 1-ei állapotnak megfelelően. (szénhidrogén)     
OKGT 

T.19051 

(T.7829 
azonos) 

Pap Sándor, Fogas Zoltán, 
Kiss Bertalan, Pékó Gyulá-

né,  Szarka Jánosné, Kurucz 

Béla, Kiss István, Trócsányi 
Gábor,  Gajdos István, 

Szentgyörgyi Károlyné, Oláh 

Erzsébet et al.1977 

Sarkadkeresztúr felderítő kutatási jelentés 1977. agusztus 15-ei állapot-

nak megfelelően. (szénhidrogén)  
OKGT 

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

T.22416 

SZBK.3462 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Sőreg Viktor, Amran Ah-

med, Balázs  Ernőné, Eszes 
Illésné, Krusoczki Tamás, 

Pusztai Judit,  Szabóné 

László Adrienn, Berecz 
Ferenc, Pócsik Márta et al. 

Zárójelentés a 100. Darvas-Komádi kutatási területen végzett 
szénhidrogénkutatási tevékenységről (105.Komádi-I, 128.Füzesgyarmat-I, 

131.Füzesgyarmat-II, 213.Komádi-III, 155.Magyarhomorog-I, 

166.Berekböszörmény-I, 214.Körösújfalu-I, 247.Körösladány-II; 
HHE/MOL-Körös-1,-2, -3, -7, HHE/MOL-Okány-1, -3, HHE/MOL-

Zsadány-É-1, -ÉK-1, HHE/MOL-Kpu-1 (Kótpuszta) fúrások; 2D, 3D, VSP) 

MOL Nyrt. 

T.20123 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Bujdosó Imre, Gajdos István, 
Séllei  Csaba, Milánkovich 

András, Tirpák István, 

Tóthné Medvei  Zsuzsa, 
Tóth Zita, Vargáné Tóth 

Ilona, Sőreg Viktor et al. 

1999 

Zárójelentés a 47. Komádi-Mezősas és környéke kutatási területen végzett 
szénhidrogénkutatási tevékenységről. (Biharkeresztes-Geszt-Mezőgyán 

kutatási terület). +Szőts András (MGSZ, 2000) szakvéleménye. 

MOL Rt. 

 

Az MBFH Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA) a 

területről rendelkezésre álló jelentéseket is számba vettük (MBFH JELENTÉSTÁR, MBFH GE-

OLÓGIAI MEGKUTATOTTSÁG). A dokumentumokat, jelentéseket 3 csoportba soroltuk: 

geotermika (10. függelék), szénhidrogén-kutatás, mélykutatás (11. függelék), illetve az érzé-

kenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó anyagokat (12. függelék) külön tábláza-

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

lentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 
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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 38 db 2500 méternél mélyebb fúrás található (MFGI 

EGYSÉGES FÚRÁSI ADATBÁZIS, 3. melléklet). Az itt szerepelő összes ismert rétegsorú 

2500 méternél mélyebb fúrás elérte a prekainozoos aljzatot (5. függelék). (A legújabban mé-

lyült 4 szénhidrogén-kutató fúrás egyike sem érte el a prekainozoos aljzatot.) 

Az MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁSA szerint 42 fúrás esik a terü-

letre (6. függelék). Ahol dokumentáció érhető el a fúrásról az MBFH adattárában 

(MÁFGBA), ott a 6. függelék utolsó oszlopában megadott azonosító jelzi azt. 

Az MBFH adattárában (MÁFGBA) 2 db a területre eső fúrás kútkönyve érhető el digitális 

formában (HHE.Nyékpuszta.1, HHE.Nyékpuszta.2, 6. függelék) 

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 az 7. táblázat adja meg. 

 

7. 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 

Sarkad (db) 
(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 
(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 

333,0 
km2 

38 140 6 
1 
3 

62 205,5 764 184 0 0 130 1 0 

*MBFH adatok alapján 

Terület 

2500 

m-nél 

mé-
lyebb 

fúrás 

Geoter

-mikus 
adat 

Digitális 

mélyfúrás-
geofizika 

VSP* 

Szeizmo

-
karotázs

* 

2D 

szeiz-
mika* 

3D 

szeiz-
mika* 

Gravi-

táció 

Mágneses 
Tellu-

rika 
(TE) 

MT 

VESZ 

ABmax 
>4000 m dZ dT légi dT 

Sarkad (db/km2) 

(területi 

fedettség 
%) 

(db/km2) 

(területi 

fedett-
ség %) 

(db/km2) 

333,0 

km2 
0,1141 0,4204 0,0180 

0,0030 

0,0090 
0,1862 61,7 2,2943 0,553 0 0 0,3904 0,0030 0 

*MBFH adatok alapján 

 

A területet 61,7%-a fedett 3D szeizmikus mérésekkel (8. táblázat). 

8. táblázat: A koncesszióra javasolt területet érintő 3D szeizmikus mérések 

Területnév Megrendelő Adatgazda Év 
Jelentés 

adattári száma 
Megjegyzés 

Vésztő MHE Kft. MHE Kft. 2008 T.22102 
terepi adat és feldolgozott adat digitálisan elérhető a 

MÁFGBA-ban 

cart_3490E, cart_3590E, HDD 
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62 db különböző időben mért 2D szeizmikus szelvény található a területen közel egyenle-

tes eloszlásban. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait az 7. függelék listázza. 

Az MBFH adattárban (MÁFGBA) jelenleg 18 db 2D szeizmikus szelvényhez található az 

adatgyűjtéshez kapcsolódó digitális adat (digitális terepi adatok). A területet érintő szelvények 

közül 19 megtalálható az MBFH által korábban szolgáltatott szelvények közt (SEG–Y formá-

tumú adatok elérhetők az MBFH-ban). 

A területen 1 db VSP és 3 db szeizmokarotázs mérés (és 5 km-es környezetében további 

1 db VSP mérés és 2 db szeizmokarotázs mérés) ismert, melyek közül 1+1 jelentése érhető el 

az MÁFGBA-ban (9. táblázat). 

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

Fúrás Jel 
Engedé-

lyes 

Mérés-

típus* 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 
Év 

Adattári 

azonosító 

Terü-

let+ 

HHE.Nyékpuszta.2 HHE.Nyékpuszta.2 MHE VSP 825519 166756 94,42 2009 T.22479 1 

Sarkadkeresztúr–14 SARK–14   SZK 836543 164201 89,7   1 

Sarkadkeresztúr–2 SARK–2   SZK 830131,5 162041,9 89,6   1 

Sarkadkeresztúr–8 SARK–8   SZK 831850,1 163499,6 89,5   1 

Sarkadkeresztúr–I SARK–I   SZK 827972,2 172419,5 86,7   2 

Mezőgyán–D–1 HHE.MOL.Mgyán.D.1   VSP 838880,3 171948,1 89,67  T.22453 2 

Doboz–I DOBOZ–I   SZK 812762,2 162081,3 85,6   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 6 fúrás esik a koncesszióra javasolt terület-

re, az 5 km-es környezetben további 2 db fúrás adata érhető el (10. táblázat). 

10. 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 Év Terület* 

Sarkadkeresztúr S–7 834548,5 162910,5 89,9 3000 7 1977 1 

Sarkadkeresztúr Sark–11 836191,3 161496,7 90,29 3100 8 1977 1 

Sarkadkeresztúr Sark–19 836458,6 162866,1 88,91 3000 8 1978 1 

Sarkadkeresztúr Sark–2 830131,8 162040,9 89,64 3600 6 1977 1 

Sarkadkeresztúr Sark–20 829303,4 163405,3 88,6 3000 4   1 

Sarkadkeresztúr Sark–23 829975,3 162863,7 88,92 3000 2 1978 1 

Doboz Doboz–1 812762,3 162080,6 85,55 4450 10 1981 2 

Doboz Doboz–1 812762,3 162080,6 85,55 4400 5 1981 2 

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

1 db magnetotellurikus (MT) mérési pont esik a területre. 

A terület tágabb környezetébe eső MT mérések geotermikus célú értelmezésével foglalko-

zik többek között NAGY et al. (1992), NEMESI et al. (1996), STEGENA et al. (1992), ÁRPÁSI et 

al. (2000), MADARASI in KISS et al. (2011), OLÁH (2012). 

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

(2,3 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), a 

tellurikus vezetőképesség-térképet MADARASI et al. (2006) mutatja be. 
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1.3.3. Tektonikai jellemzés, nagyszerkezet, szerkezetalakulás, szeizmicitás 

A koncesszióra javasolt terület medencealjzata a Tiszai-Főegységhez tartozik (8. ábra, 

3. melléklet, HAAS et al. 2010).  

A terület és környezete nagyszerkezeti viszonyait alapvetően Magyarország prekainozoos 

földtani térképére támaszkodva ismertetjük (HAAS et al. 2010). 

1.3.3.1. A variszkuszi és alpi orogenezisekhez kötődő nagyszerkezeti események 

A koncesszióra javasolt terület a Közép-magyarországi-nagyszerkezeti vonaltól délre fek-

vő Tiszai-nagyszerkezeti egység (TISZA MU) részét képezi (6. ábra). 

 

A Tiszai-nagyszerkezeti egységet három szerkezeti egység (terrénum) – Mecseki-, Vil-

lány–Bihari-, Békés–Codrui egység – építi fel Magyarország területén (7. ábra). 

A Tiszai-nagyszerkezeti egység kialakulásában biztosan felismerhető esemény a 

terréniumoknak (szubterrénumoknak) a variszkuszi orogén fázis idején bekövetkezett egyesü-

lése volt (CSÁSZÁR 2005).  

 

A koncesszióra javasolt terület egy részét alkotó kristályos aljzat (24. jelkulcsi elem, 

8. ábra) belső szerkezete és így a variszkuszi szerkezetalakulás jellege a tágabb környezetben 

mélyült fúrások alapján csak nagy vonalakban rekonstruálható. 

– Feltételezhető, de nem bizonyított a területen variszkuszinál idősebb, kaledóniai meta-

morf esemény jelenléte. 

– Barrow-típusú, amfibolit fáciesű variszkuszi deformáció, 330–350 Ma, P=5–9 kbar, 

500–600°C (ÁRKAI et al. 1985). A protolit főként grauwacke–pélites üledékes sorozat lehetett 

(SZEDERKÉNYI 1998). 

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

zis, gyűrődés, migmatitosodás és gránit képződése. 

 

A későbbiekben az alpi szerkezetalakulás folyamán lejátszódó takaróképződés és pikke-

lyeződés eredményeképpen alakult ki a nagyszerkezeti egység északkelet–délnyugati irányú 

övezetes elrendeződése. Az alpi orogenezis neoalpi fázisa során keletkezett a mai szerkezeti 

rendszer. A vizsgált koncesszióra javasolt területet is érintő utolsó markáns kollízióra a kö-

zépső-kréta végén, késő-kréta elején került sor, amikor a Tiszai-nagyszerkezeti egység déli 

részén a Békés–Codrui egység dél felől takaróként rátolódott a Villány–Bihari egységre 

(8. ábra). 
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6. ábra: Az Alp–Kárpát–Dinári régió szerkezeti egységei 

(HAAS et al. 2010, kivágat) 

ALCAPA MU – APCAPA-főegység; TRU – Dunántúli Középhegységi-egység; MH MU – Közép-magyarországi-

főegység; Tisza MU – Tisza-főegység 

 

 

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

(HAAS et al. 2010, kivágat) 

A–R: Aggtelek-Rudabányai-egység; G: Gömöri-egység; Sz–D: Szarvaskő–Darnó-egység; Sz–U: Szendrő–Uppony-

egység; P: Pennini-egység; V: Vepori-egység; Z: Zempléni-egység; függőleges vonalkázás: Alpi metamorfózis 
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8. ábra: A koncesszióra javasolt terület prekainozoos térképe 

(HAAS et al. 2010, kivágat, eredeti méretarány 1:500 000) 

TISZAI-Főegység: 2 – szenon flis (Körösi F.); 5 – alsó-kréta platform fáciesű mészkő (Nagyharsányi Mészkő F.); 6 – alsó-

kréta bázisos vulkanitok és ezek áthalmozott tengeri üledékei; 7 – alsó-kréta pelágikus márga, mészkő; 9 – középső-jura–

alsó-kréta pelágikus mészkő, tűzköves mészkő (Óbányai Mészkő F., Fonyászói Mészkő F., Kisújbányai Mészkő F., Márévári 

Mészkő F.); 13 – középső-triász sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos összlet; 14 – alsó-triász folyóvizi és delta fáciesű 

sziliciklasztos képződmények, 16 – mezozoos képződmények tagolás nélkül; 24 – kristályos kőzetek tagolás nélkül (Sarkadke-

resztúri Komplexum); 88 – nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat; Vastag lila vonal, pontokkal: első-

rendű mezozoos takaró; vastag piros vonal, tüskékkel: másodrendű kainozoos normálvető 

 

Ez a takaróhatár (vastag lila vonal, pontokkal, 8. ábra) a vizsgált terület ÉNy-i részén lát-

szik, ahol a variszkuszi kristályos komplexum rátolódik az alsó-kréta Nagyharsányi Mészkő 

Formációra. 

Egy kainozoos szin-rift tektonika elem – egy nagyjából K–Ny-i irányú másodrendű nor-

málvető – húzódik keresztül a terület középső részén. Ettől a vetőtől D-re az alaphegységi 

képződményekről nincsenek adatok, nem mélyült prekainozoos képződményeket elérő fúrás. 

 

Az DNy–ÉK-i irányú PGT–4 mélyszeizmikus szelvény (POSGAY et al. 1996; HAJNAL et 

al. 1996, TARI et al. 1999, 9. ábra) bemutatja a koncesszióra javasolt terület tágabb környeze-

tét, a szelvény K-i végén keresztezi a koncesszióra javasolt területet: a Sarkadi-

(Sarkadkeresztúri)-maximumot képezi le (TARI et al. 1999). 
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                       a koncesszióra javasolt terület 

                  _________________ 

 

9. ábra: A PGT–4 mélyszeizmikus szelvény a koncesszióra javasolt területen és tágabb környezetében 

(TARI et al. 1999 nyomán) 

A koncesszióra javasolt terület a szelvény jobb oldalán található (Sarkad high – Sarkadkeresztúri-maximum) 

A szelvény nyomvonala a 3. mellékleten látható 

1.3.3.2. Kainozoos tektonika 

A koncesszióra javasolt terület meghatározó szerkezeti képének kialakulása a Pannon-

medence miocén kori képződésének szin-rift fázisában kezdődött (FODOR et al. 1999). A több 

ezer méteres süllyedés jelentős része azonban már később, az ún. poszt-rift fázisban zajlott le. 

Ennek eredményeképpen keletkeztek a Pannon-tóban lerakódott nagy vastagságú, jelentős 

részben turbiditekből álló összletek. A vizsgált területtől É-ra, a Derecskei-árokban VAKARCS, 

VÁRNAI (1991) több km-es oldalelmozdulásokat mutattak ki a Pannon-tó üledékeiben, a leg-

nagyobb, balos oldalirányú elmozdulás 5,5 km. Ezek korát a késő-miocénen belül is pontosí-

tották: a mozgások a II/7 paraszekvencia kezdetéig tartottak. Időben ez 8,2 millió évnél idő-

sebb kell legyen lévén, a II szekvenciát szerzők a 8,2 millió éves regionális 

szekvenciahatárnak feleltették meg. JUHÁSZ et al. (2006) integrált sztratigráfiai vizsgálatai 

szerint a medence inverziója az általuk Pa–4 szekvencia-határként leírt 6,8 millió éves szint 

kialakulását követően kezdődött meg. A Pannon-tó feltöltődését követően JUHÁSZ et al. 

(2006) szerint a jelentős vastagságú folyóvízi összlet azonban folyamatos rétegsort képvisel a 

késő-miocéntől a negyedidőszak elejéig. Figyelembe véve a fiatalabb negyedidőszaki üledé-

kek jelentős vastagságát, a terület jelentős részének további süllyedése zajlott le. 
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1.3.3.3. 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 tágabb magyarországi környezetében, Békés megye terüle-

tére i.sz. 465 és 1984 közt 14 kis intenzitású mélyföldrengés epicentrum esik (TÓTH et al. 

2002). Ezek közül 11 a koncesszióra javasolt terület déli határának közelében pattant ki. A 

térkép szerint – ha a határon túli területeket is figyelembe vesszük – a rengések a Kettős-

Körös Fehér-Körös völgy irányában rendeződnek elsősorban. A Békés és Gyula városok vo-

nalától D-re eső 5db 2–4 magnitudójú rengés nem a Körös-völgyhöz hanem egy É–D irányú 

tektonikai zónához kapcsolódik, az övben az események intenzitása, gyakorisága D-i irányban 

főleg már az országhatáron túl növekszik. 

Az utóbbi években is számos kisebb rengést mértek a tágabb környezetben (GEORISK 

2013, TÓTH et al. 2013). 2011-ben Gyula, illetve Elek környékén (M
2

L=2,5, illetve 2,1 Rich-

ter-féle lokális magnitúdójú rengés) volt földrengés. 2010-ben 5 kisebb földrengés pattant ki a 

Békési-medencében (ML=2,0–2,6). 2009-ben Gyulán (ML=2,7), illetve Eleken (ML=2,5), 

Szeghalmon (ML=2,0), Dévaványán (ML=1,9) észleltek rengéseket. A 2008-as év legjelentő-

sebb földrengése Békés megyében volt (ML=3,7), a legnagyobb megrázottságot (4–5 EMS
3
 

intenzitás) Kondoros településről (a területünktől kb. 40 km-re Ny-ra) jelentették, de többek 

között Sarkadon, Tarhoson, Dobozon is észlelték a rengéseket. 2000-ben Újíráz (területünktől 

É-ra kb. 15-km-re, ML=1,9), Füzesgyarmat (a területtől kb. 25 km-re É-ra, ML=2,7) környé-

kén voltak rengések. 1999-ben Békésen (ML=3,4, IMS=3,0), Kondoroson (ML=2,3), Sarkadon 

(ML=1,9), Tarhoson (ML=2,0), 1996-ban Füzesgyarmat környékén (ML=2,1–3,2 7 esemény) 

észleltek földrengéseket. 

A koncesszióra javasolt területtől kb. 20 km-re NyDNy-ra fekvő Békés városa környékén 

1978. június 22-én észlelt, a Richter-skála szerint 4,5 erősségű földrengés volt ezen a vidéken 

az eddigi legnagyobb földrengés, melyet számos utórezgés (legerősebb 3,8) követett még he-

teken, hónapokon át (SZEGFŰ 2013). 

 

                                                 
2 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. 
3 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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1.3.4. A terület földtani viszonyai 

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

2500 métert meghaladó mélységű fúrások a 10. ábra láthatók. A földtani viszonyok értelme-

zésénél az 5 km-es környezet adatait is figyelembe vettük. 

 

10. ábra: A koncesszióra javasolt terület a 2500 méternél mélyebb fúrások feltüntetésével 

piros poligon – koncessszióra javasolt terület; narancssárga négyzet – 5 km-es környezet 

 

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

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

nyeket. 

1.3.4.1. Alaphegység (Prekainozoos aljzat) 

A koncesszióra javasolt területen korábban egy körzetben történt nagy volumenű szénhid-

rogén kutatás: a Sarkadkeresztúr, Méhkerék és Újszalonta települések közötti területen 

(KŐRÖSSY 2005), melyek során a geofizikai mérések mellett számos fúrás mélyült 

2500 méternél mélyebbre (10. ábra, 5. függelék). A fúrásokat a gravitációs és szeizmikus mé-

rések adatai alapján a sarkadkeresztúri kutatási terület gravitációs maximummal jelentkező 

körzetére telepítették és a fúrások közül számos el is érte az alaphegységet, mindegyik a 
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variszkuszi kristályos aljzatot tárva fel (8. ábra, 5. függelék). Ezeken kívül még 2 fúrás mé-

lyült a koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetén belül, melyek adatokkal szolgáltak 

az alaphegység felépítéséről (Doboz–I, Sark–I). Mindkettő a Nagyharsányi Mészkő Formáci-

ót tárta fel, mint a legfiatalabb alaphegységi képződményt (8. ábra). A prekainozoos földtani 

térkép (HAAS et al. 2010) mindössze e néhány fúrás adatainak felhasználásával készült. A 

terület D-i részén adatok hiányában ismeretlen medencealjzatot ábrázolnak, mely egy 

kainozoos normálvetővel különül el az É-i résztől. Valószínűleg a gravitációs és szeizmikus 

mérések adataira támaszkodva szerkesztették a vetőt, melynek levetett szárnyán, a déli olda-

lon mélyebbre kerültek az alaphegységi képződmények. A prekainozoos földtani térképen 

mindössze 4 db litosztratigráfiai alapegységekként (komplexum, formáció) definiálható kép-

ződményt különböztettek meg a jelkulcsban. A prekainozoos aljzatot felépítő képződmények 

tárgyalásánál elsősorban a fent említett térképre támaszkodunk, kiegészítve azt a fúrási réteg-

sorokból leszűrhető adatokkal. 

1.3.4.1.1. Békés–Codrui egység: Sarkadkeresztúri Komplexum – SKPz 

A vizsgált terület középső részén, nagyjából K–Ny-i csapásban a Békés–Codrui egység-

hez tartozó Sarkadkeresztúri Komplexum található (a prekainozoos földtani térképen a 24. 

számú jelkulcsi elem: variszkuszi kristályos kőzetek tagolás nélkül). A komplexum nevét a 

vizsgált területen lemélyített sarkadkeresztúri (Sark jelű) kutatófúrások miatt kapta, melyek 

közül 7 darab tárta fel, mint alaphegységi képződményt (8. ábra). Legnagyobb vastagságban a 

Sarkadkeresztúr, Sark–2 fúrás harántolta 3244–3601 méter között, 357 méter hosszan. A 

sarkadkeresztúri fúrásokon kívül a koncesszióra javasolt területtől ÉK-re, a komplexum csa-

pásirányában mélyült Mezőgyán, Mgyán–1 fúrás tárta még fel 2302–2540 méter között 

(8. ábra). A Sarkadkeresztúri Komplexum a legkisebb kiterjedésű variszkuszi komplexum az 

Alföld kristályos aljzatában, K–Ny-i csapású, 20 km hosszúságú, 5 km szélességű gerinc, 

amelyet minden oldalról 4000 m-t meghaladó mélységű mélymedencék vesznek körül (SZE-

DERKÉNYI 1998). Kőzettanilag különböző szintekig fejlődött migmatitokból, kevés ortoklász–

mikroklingránitból, közbeékelődött staurolitos csillámpalából és blasztomilonitos gneiszből 

áll, amelyekben staurolit és andaluzit együttesen fordul elő, jelezve a kétütemű variszkuszi 

metamorfózis itteni meglétét. 

1.3.4.1.2. Villány–Bihari egység: Óbányai Mészkő Formáció – 
o
J2, Fonyászói Mészkő Formáció – 

f
J3, Kisújbányai Mészkő Formáció – 

k
J3, Márévári Mészkő Formáció – 

mv
J3–K1 

A prekainozoos földtani térkép 9. számú jelkulcsi eleme a középső-júra–alsó-kréta 

pelágikus mészkő, tűzköves mészkő összefoglaló nevet viseli és a fent felsorolt 4 darab 

mezozoos, nyíltvízi, medence fáciesű, esetenként mélybathiális képződési környezetű formá-

ció sorolható bele. A térkép szerkesztői a Békés–Codrui és a Villány–Bihari egység közötti 

takaróhatárra rajzolták be egy kis foltba a Nagyharsányi Mészkő Formáció feküjébe (8. ábra). 

A pelágikus sorozat itteni alaphegységi előfordulását semmi sem indokolja, vagy támasztja 

alá, fúrás nem tárta fel (8. ábra). Rétegtanilag lehetne a Nagyharsányi Mészkő feküjében 

ÉNy-i dőlést feltételezve, de akkor a földtani képződményhatár közvetlen közelében, attól É-

ra mélyült Doboz–I fúrás rétegsorában a Nagyharsányi Mészkő közvetlen feküjében kellene 

települnie. Ezzel szemben a Doboz–I fúrás, mely 4263–4387 méter között harántolta a Nagy-

harsányi Mészkő Formációt, a formáció feküjében felső-és középső-triász formációkat tárt fel: 

nevezetesen a Mészhegyi Homokkő Formációt 4387–4443 méter között, a Csukmai Formáci-

ót 4443–4639 méter között és a Zuhányai Mészkő Formációt 4639–4656 m között és ebben is 

állt le. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy egyszerűsítené a mélyföldtani képet, ha a koncesz-

szióra javasolt területen, a takaróhatáron az alsó-kréta Nagyharsányi Mészkő Formációra to-

lódna rá végig a variszkuszi kristályos komplexum. 
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1.3.4.1.3. Villány–Bihari egység: Nagyharsányi Mészkő Formáció – 
nh

K1-2 

A prekainozoos földtani térkép 5. számú jelkulcsi eleme Nagyharsányi Mészkő Formáció-

ként azonosítható, mint alsó-kréta platform fáciesű mészkő. A képződmény a koncesszióra 

javasolt terület É-i részén található, ahol a Békés–Codrui egységet felépítő variszkuszi 

kritályos komplexum dél felől takaróként rátolódott a Villány–Bihari egység alsó-kréta Nagy-

harsányi Mészkő Formációjára. A formáció fúrással nincs feltárva a vizsgált területen, ÉK–

DNy-i irányú pásztáját két fúrás támasztja alá: a koncesszióra javasolt területtől Ny-ra a már 

fent is említett Doboz–I fúrás harántolta 4263–4387 méter között, valamint a vizsgált terület-

től É-ra a Sarkadkeresztúr Sark–I fúrás 3431–4102 méter között tárta fel. A formációra a terü-

leten szenon flis települ. A Nagyharsányi Mészkő alapvetően két részre tagolható: az alsó 50 

méteres szakasza tarka (a domináns szürke mellett sárga, vörös, barna), néhány cm-es, dm-es 

agyagos-márgás betelepülésekkel tagolt mikrites alapanyagú, árapályövben képződött mész-

kő. E fölött települ a rétegsor uralkodó része, mely végig szürke színű, rudistás, orbitolinás, 

rosszul rétegzett, karbonát platformon keletkezett mészkő (CSÁSZÁR 1996). 

Vastagsága pontosan nem ismert, a Dunántúlon lévő Beremenden legalább 600 méter; a 

koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében 124 méter hosszan települ a Doboz–I 

fúrásban, a Sark–I fúrás pedig 671 méter haladt a formációba sorolt képződményekben. 

A formáció kora a gazdag ősmaradvány tartalom alapján alsó–középső-kréta. 

1.3.4.1.4. Villány–Bihari egység: Körösi Formáció – 
kö

K3 

A prekainozoos földtani térkép 2. számú jelkulcsi eleme Körösi Formációként azonosítha-

tó, mint szenon flis. A képződmény a koncesszióra javasolt területen csak az ÉNy-i sarokban 

fordul elő, a Nagyharsányi Mészkőre települve. A vizsgált terület 5 km-es környezetében 

sincs fúrásokkal feltárva, de ettől É-ra számos fúrás harántolta a Komádi szénhidrogén kutatá-

si területen. A Körösi Formációt törmelékes kőzetek – homokkő, kőzetlisztes agyagmárga, 

aleurolit, alárendelt mennyiségű konglomerátum – ritmikus váltakozása építi fel (SZENT-

GYÖRGYI 1996). A kőzetek sötétszürke színűek, tömöttek, préseltek, gyakori 

szinszedimentációs bélyegekkel. A kőzettéválást követően erőteljes szerkezeti hatások érték 

az összletet; meredek dőlések, breccsásodottság, mikrovetők jellemzőek.  

A formáció a koncesszióra javasolt területtől nem messze, É-ra éri el maximális vastagsá-

gát: a Komádi Kom–4 fúrás 2111–3028 méter között, csaknem 1000 m hosszan harántolta. 

Korát tekintve kevés biosztratigráfiai adat áll rendelkezésre, ezért települési helyzete és 

más felső-kréta formációkhoz való térbeli viszonya alapján történt korbesorolása a campani–

maastrichti emeletekbe. 

1.3.4.2. Medenceüledékek (a terület kainozoos képződményei) 

A terület neogén képződményeit ismertetjük ebben a fejezetben. A prekainozoos képződ-

ményeknél történt tagolás itt nem indokolt, tekintve, hogy a formációk átmenete sok esetben 

folyamatos, illetve heteropikusan összefogazódtak egymással. 

Mivel a hazai neogén kor- és kőzettani beosztás (krono- és litosztratigráfia) a 80-as évek-

ben jelentős változáson esett át, ezért a korábbi munkák helyes értelmezése érdekében az 

11. táblázatban, valamint a 4. függelékben összefoglaltuk a jelenleg elfogadott beosztást és 

ennek a korábbiakkal való kapcsolatát. 

 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

23 

11. táblázat: A korbeosztás (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 

1.3.4.2.1. Alsó-és középső-miocén képződmények 

A tárgyalt területen paleogén képződményeket nem tártak fel a kutatófúrások. 

Az alsó-és középső-miocén képződmények litosztratigráfiai besorolása igen bizonytalan a 

Sarkad koncesszióra javasolt területen. KŐRÖSSY (2005) felhívta a figyelmet egyes badenibe 

sorolt konglomerátum, durva homokkő összletek és a Pannon-tó rétegsorának bázisán telepü-

lő Békési Konglomerátum hasonlóságára. A meghatározatlan korú kvarckavics anyagú kong-

lomerátum, metamorf kőzettörmelék anyagú breccsa, homokkő, tufás homokkő, aleuritos 

márga, homokkő összetételű rétegsorok több formációba is tartozhatnak. Az összletek fúrt 

vastagsága általában néhány méter, néhányszor 10 m. Ez alól csak a Sark.ÉNy–2 fúrásban 

harántolt, középső-miocénbe sorolt 400 m vastag rétegsor kivétel. 

HÁMOR (1998) szerint a Szászvári Formáció helyi megfelelőjének tekinthető Madarasi 

Formáció (
md

M1) jelenléte csak feltételezhető DK-Magyarországon, bár megjelenését a kör-

nyező területek adatai alátámasztják. A Madarasi Formáció vastagsága általában 200–400 m, 

folyóvízi környezetben lerakódott agyag, aleurit, homok, konglomerátum rétegekből áll. Az 

újabb vizsgálatok kimutatták a kárpáti képződmények jelenlétét is a területtől É-ra. A Bihu-

Ny kutatási részterület néhány fúrásában feltárt kárpáti korú összlet prekainozoos törmelék 

anyagú breccsa és konglomerátum, valamint aleurit, márga, tufás homokkő rétegekből áll. 

Ezek a képződmények a breccsa és konglomerátum rétegektől eltekintve a Kiskunhalasi 

Formációba (
k
M1) sorolhatók. 

Badeni képződmények egy fúrásban voltak azonosíthatóak, a koncesszióra javasolt terület 

5 km-es környezetében található Doboz–I fúrás a 4247–4263 m közötti szakaszon harántolta a 

Makói Formáció rétegeit. A Makói Formáció SZENTGYÖRGYI, HÁMOR (1996) szerint megfe-

lel a Bádeni Formációnak. A medence fáciesű agyagmárga, márga összlet vastagsága 300–

400 m. KŐRÖSSY (2005) szerint a Sark–l fúrásban 2685–87 m között harántolt mészkőtörme-

lék esetleg a Lajtai Mészkő Formációba tartozhat, de lehet hogy a környékről (Sark–I) is-

mert alsókréta mészkő törmeléke. 

A felfelé finomodó, alapbreccsával induló, tufit, tufa közbetelepülésekkel tagolt homok-

kőrétegekkel folytatódó rétegsorok egy része, vagy akár egésze is az Abonyi Formációba 

(
a
M2) tartozhat. A formáció vastagsága SZENTGYÖRGYI, HÁMOR (1996) szerint 50–100 m 

általában. 
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KÖRÖSSY (2005) szerint a koncesszióra javasolt terület talán legjobban ismert részén, a 

sarkadkeresztúri kutatási területen a szarmata jelenléte nem igazolható. A többi területről a 

szarmatára vonatkozóan semmilyen adat nincs a Doboz–I fúrás részben késő-szarmatába 

részben már a késő-miocénbe korolt Endrődi Márga összlete kivételével. 

1.3.4.2.2. Felső-miocén és pliocén képződmények 

A Peremartoni és Dunántúli Formációcsoportok – PM3, DM3-Pl (régi alsó-pannóniai és régi 

felső-pannóniai)
4
 

A medencét kitöltő sorozat bázisképződményei közül a koncesszióra javasolt területen 

csupán KŐRÖSSY (2005) említi a Békési Konglomerátum Formáció jelenlétét, mint a hason-

ló kifejlődésű badeni rétegektől nehezen elkülöníthető képződményeket. 

A Pannon-tó üledékei az idősebb miocén képződményekre, illetve ahol ezek hiányoznak a 

prekainozoos aljzatra települnek. A tó üledékképződése helyenként már a szarmatában meg-

kezdődhetett. Erre utal a Doboz–I fúrás Endrődi Márga összletének késő-szarmata–késő mio-

cén kora. 

A terület legnagyobb részén az ún. bazális márgák a legidősebb felső-miocén képződmé-

nyek. Ezek litosztratigráfiai elnevezése az Endrődi Márga Formáció (
e
M3). A formáció ré-

tegei a medence belsejében, rendkívül változatos (néhány métertől több 100 m-ig) vízmély-

ségben rakódtak le. A mészmárgával (Tótkomlósi Mészmárga Tagozat 
e
tM3) kezdődő réteg-

sorok fokozatosan agyagmárga rétegekbe mennek át (JUHÁSZ 1994). A fúrások alapján a for-

máció vastagsága a területen illetve közvetlen környékén kb. 100 m és 400 m között változik. 

A vizsgált területen a Sark–1. sz. fúrásban harántolt vastagsága 420 m. Az összlet fedőjében 

jelennek meg a medencét feltöltő üledékképződés első összletei. Az Alföld K-i felén a tó fel-

töltődése ÉK felől történt (VAKARCS, VÁRNAI 1991, JUHÁSZ 1992, JUHÁSZ et al. 2006). A 

selfperem felől a mélymedencébe behordódott anyag turbiditek formájában rakódott le, ame-

lyeket a Szolnoki Homokkő Formációba (
sz

M3) tartozó homokkőösszlet képviseli.. A 

turbiditek keletkezése változó lejtőszögű, instabil lejtőkön lezúduló üledéktömegekhez, zagy-

árakhoz köthető, de szakaszosan bekövetkező süllyedéshez, illetve a földrengésekhez is kap-

csolódik. A formáció vastagsága a mélyebb medencerészeken elérheti az 1000 m-t is, a pere-

mek irányában pedig kiékelődhet (13. ábra). A Sarkad koncesszióra javasolt terület 5 km-es 

környezetében ismert legnagyobb vastagsága 620 m (Doboz–I). 

A Szolnoki Homokkő Formációra, illetve ahol ez hiányzik az Endrődi Márga Formációra 

települ az Algyői Formáció (
a
M3) rétegsora. A Pannon-tavat feltöltő delták lejtőjén és me-

dence lejtőn lerakódott szürke, sok növénymaradványt is tartalmazó agyagmárgaösszlet vas-

tagsága általában 100–900 m között változik. A Sarkad terület 5 km-es környezetében a Do-

boz–I fúrás harántolta legnagyobb vastagságban, 2500–3320 m között. Helyenként homok, 

homokkő anyagú mederfáciesek, kisebb gravitációs mozgások nyomai is kimutathatóak ben-

ne. 

Az Endrődi Márga, a Szolnoki Homokkő és az Algyői Formáció alkotják a hagyományos 

értelemben vett alsó-pannóniai formációkat, a Peremartoni Formációcsoportot (régi alsó-

pannóniai). 

A Pannon-tó morfológiai értelemben vett selfjén keletkeztek a deltafront és deltasíkság 

üledékképződési környezetében lerakódott rétegek. Ezek a képződmények alkotják az Újfalui 

Homokkő Formációt (
ú
M3). A formáció rétegsora homokkő, homok, aleurit, agyagmárga 

sűrű váltakozásából áll. Sok szenesedett növénymaradványt is tartalmaz, lignit rétegek is 

gyakran tagolják. Az Alföldön a formáció korábbi neve Törteli Homokkő Formáció. Vastag-

sága néhány 10 m és 1000 m között változik. A Sark–I fúrásban alsó szakaszát elkülönítették, 

ennek vastagsága 370 m, a Doboz–I fúrásban teljes harántolt vastagsága 400 m. Teljes vas-

tagságát nem lehet pontosan meghatározni, mivel sok esetben a formáció deltasíksági környe-

                                                 
4 olajiparban és vízföldtanban ismert elnevezések 
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zetben lerakódott rétegei elválaszthatatlanok a fedőjében települő, már a Zagyvai Formáció-

ba (
z
M3–Pl) tartozó folyóvízi rétegektől. Ez a helyzet a terület fúrásainak jelentős része eseté-

ben is. Így az Újfalui Homokkő Formáció felső szakasza a fedő Zagyvai Formációval össze-

vonva szerepel (13. ábra). A Zagyvai Formáció litológiai felépítése kevéssé tér el az Újfalui 

Formációétól. Homok-, homokkő-, aleurit-, agyagmárgarétegek, szenesedett növénymaradvá-

nyok, lignitrétegek építik fel. A különbség a két formáció üledékképződési környezetében 

van. Az Újfalui Homokkő Formáció a deltafronton és deltasíkságon rakódott le, míg a Zagy-

vai Formáció már a szárazföldhöz tartozó, édesvízi környezetű folyóvízi, alluviális síkságon, 

illetve az itt kialakult kisebb-nagyobb édesvizű tavakban. A formáció vastagsága meghalad-

hatja az 1000 m-t. A Sark–I fúrásban a 370 m Újfalui Formáció felett 730 m vastag Újfalui és 

Zagyvai Formációkba sorolt összlet települ. Más fúrásokban viszont a rétegsorok a Zagyvai 

Formáció fedőjében települő Nagyalföldi Tarkaagyag Formációval összevonva találhatók 

csak az adatbázisban. 

Ugyancsak édesvízi (folyóvízi, tavi) üledékekből áll a Zagyvai Formáció fedőjében tele-

pülő Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció. Elkülönítése a feküjében települő Zagyvai Formá-

ciótól litosztratigráfiailag is nehéz, a karotázsszelvényeken nem különböztethető meg a két 

formáció. JÁMBOR (1989) szerint a fekühöz képest ritkábbak a lignit közbetelepülések. GAJ-

DOS, PAP (1996) ugyanakkor gyakori lignitrétegeket említ a formáció rövid leírásában. JU-

HÁSZ (1998) a Nagyalföldi Formációban sokkal gyakoribban megjelenő tarkaagyag litológiájú 

paleotalajszintek alapján különbözteti meg a két formációt. Az elkülönített Nagyalföldi Tar-

kaagyag Formáció vastagsága a Gyula B–395 fúrásban 496 m, az ugyancsak Gyula K–453 

fúrásban 822 m. 

Az Újfalui Homokkő Formáció, a Zagyvai Formáció és a Nagyalföldi Tarkaagyag Formá-

ció alkotják a hagyományos értelemben vett felső-pannóniai formációkat, a Dunántúli Formá-

ciócsoportot (régi felső-pannóniai). 

A Pannon-tó feltöltődése hazánk területén a késő-miocénben lezárult (MAGYAR 2010). A 

deltasíkságon keletkezett Újfalui Homokkő Formáció fedőjében települő folyóvízi sorozatok-

ból álló Zagyvai Formáció lerakódása még a miocén végén megkezdődött, de jelentős részben 

átnyúlt a pliocénbe. A Nagyalföldi Tarkaagyag képződése feltehetően a pleisztocén elejéig 

tartott (GAJDOS, PAP 1996). 

A Sarkad területtől északra a Pannon-tó korára vonatkozó szeizmosztratigráfiai, 

szekvenciasztratigráfiai adatokat VAKARCS, VÁRNAI (1991) közölt. Vizsgálataik alapján több 

harmadrendű szekvenciát mutattak ki. Ezek közül a harmadik a legfiatalabb, még tavi üledé-

keket tartalmazó szekvenciát a 6,3 millió évre datált szekvenciahatárnak feleltették meg. A 

tavi képződmények tehát ennél idősebbek. JUHÁSZ et al. (2006) integrált-sztratigráfiai vizsgá-

latok alapján, a területen a Pa–3 és Pa–4 szekvenciahatárok mutathatóak ki. Ezek kora 9,1, 

illetve 6,8 millió év. A 6,8 millió éves Pa–4 szekvenciahatár környékén a rétegsor jelentős 

része erodálódott, a Pannon-tó feltöltődése során ezt az időszakot követően a területen hama-

rosan a folyóvízi üledékképződés vált általánossá. 

1.3.4.2.3. Negyedidőszaki képződmények 

A terület negyedidőszaki képződményei hazai viszonyok között kiemelkedően nagy vas-

tagságú összletet alkotnak (14. ábra). Legnagyobb részük folyóvízi üledék, de ezek mellett 

alárendelten kevés tavi–mocsári és eolikus képződmény is előfordul. 

A folyóvízi összlet igen változatos. A K-i peremeken nagy vastagságú hordalékkúpot al-

kotó kavicsos rétegek települnek. A vizsgált terület nagyobb részén uralkodóan homokból álló 

meder, övzátony, ártéri fáciesű rétegek, valamint agyagos ártéri képződmények alkotják a 

negyedidőszaki rétegsort. Ezek fedőjében helyenként eolikus infúziós lösz, valamint tőzeges 

tavi–mocsári üledékek találhatók. A negyedidőszaki képződmények legnagyobb vastagsága a 

koncesszióra javasolt terület 5 km-es környezetében 490 m (Doboz–I). A koncesszióra java-

solt területen a rendelkezésünkre álló rétegsorok alapján a legnagyobb vastagságú negyedidő-
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szaki szelvényt a Sarkadkeresztúr B–14 számú kút tárta fel (435,5 m). A negyedidőszaki kép-

ződmények feküje a részben ugyancsak már a pleisztocénben lerakódott (GAJDOS, PAP 1996) 

Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció. 

A pannóniai képződmények vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvényét az Alföld D-i 

részén a 11. ábra mutatja. 

 

11. ábra: A pannóniai képződmények vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvénye az Alföld D-i részén a 

koncesszióra javasolt terület tágabb környezetében (ÉNy–DK) 

(JUHÁSZ 1998 alapján) 

1 – finomszemű homokkő; 2 – középszemű homokkő; 3 – aleurolit; 4 – agyagmárga; 5 – mészmárga; 6 – konglomerá-

tum; 7 – neogén aljzat; S – szarmata, B – bádeni, Mz – mezozoikum 

 

A területről bemutatott mélyföldtani (13. ábra) és sekélyföldtani (14. ábra) szelvények nyomvo-

nalát a 12. ábra mutatja be. 

 

12. ábra: A jelentésben bemutatott földtani szelvényének (13. ábra, 14. ábra) nyomvonala 
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    koncesszióra javasolt terület 

     ___________________ 

 

13. ábra: DNy–ÉK-i irányú földtani szelvény a Sarkad koncesszióra javasolt terület ÉNy-i részén 

(1. szelvény, MÁFI vízföldtani szelvénysorozat alapján, MÁFI 2005, részlet) 

eM3 – Endrődi Márga Formáció; e_tM3 Tótkomlósi Mészmárga Tagozat szM3 – Szolnoki Homokkő Formáció;  

aM3 – Algyői Formáció; úM3 –Újfalui Homokkő Formáció; ú+zM3–Pl – Újfalui Homokkő Formáció felső-része és Zagyvai 

Formáció; nPl–Q1 – Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció; Qp-h – pleisztocén–holocén képződmények 
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                 koncesszióra javasolt terület 

              ____________ 

 

14. ábra: A negyedidőszaki képződmények a koncesszióra javasolt terület É-i részén 

(2. szelvény, MÁFI vízföldtani szelvénysorozat alapján, MÁFI 2005, részlet) 

1.3.5. A terület vízföldtani viszonyai 

A Sarkad koncesszióra javasolt terület vízföldtani viszonyait egyrészt a geotermikus hasz-

nosítás, másrészt annak lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. Fontos ki-

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

tős terület, így a vízföldtani tárgyalásnál a szénhidrogén földtani jellemzőket is figyelembe 

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

rogén előfordulásokra és termelésekre is. A konkrét hasznosítási objektumok (termelő és be-

tápláló 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 területre vo-

natkozó kutatásokat követően a következő feladat a geotermikus védőidom, hatásidom kijelö-
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lése lesz, mely részben regionális hidrogeológiai értékelést, modellezést is igényel majd. Cél-

szerűen a terület hidrogeológiai viszonyait a regionális hidrogeológiai modell-alkotás által 

megkívánt rendszerben tárgyaljuk a következőkben. Az ismertetést a kijelölt terület felszíné-

től lefelé végezzük, és ahol az 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 a területen a holocén és a felső-pleisztocén korú képződ-

mények agyagos, illetve löszös rétegeiben alakultak ki. A képződmények általános elterjedé-

sűek a területen, leginkább a holocén korú agyagos, homokos képződmények elsősorban a 

felszíni vízfolyások mentén, míg a valamivel idősebb felső-pleisztocén löszös, infúziós-löszös 

képződmények a vízfolyások közötti területeken jellemzőek. Sőt, Méhkerék térségében tőze-

ges képződményekkel is találkozhatunk. A talajvíz tartó vastagságát néhány méterre, esten-

ként néhány tíz-méterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása követi a felszíni domborza-

tot, mélysége 2–5 m-rel a felszín alatt jellemző. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium 

jelenti a talajvízadó képződményt. 

 

Regionális elterjedésű hideg- és termális rétegvizek 

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

gionális víztartó, melynek vastagsága 200–300 m, mely nyugati irányban egyre több és na-

gyobb vastagságú homokos réteggel jellemezhető. Az összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen 

a települések vízmű kútjainak nagy része elsősorban a felső 100–200 m vastag homokosabb, 

relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű rétegein települ. 

Ez szoros kapcsolatban áll az alatta települő, a Makói-árok és a Békési-medence irányában 

kivastagodó felső-pannóniai korú, alluviális síksági összlet egymásra települő és egymásba 

fogazódó-kiékelődő homokos-agyagos rétegeinek víztartójával (Nagyalföldi+Zagyvai és Új-

falui Formációk (Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai)). A formációk egymástól nehezen kü-

löníthetőek el. Az egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–agyagos 

rétegek alkotta víztartó összlet vastagsága itt meghaladja az 1300–1500 m-t is, míg ÉK-re, K-

re „mindössze” 1000–1200 m. 

Az összlet rétegeinek horizontális és vertikális hidraulikai jellemzőit fontos ismerni, hi-

szen a területen jellemző jelentős szerkezetalakulási folyamatok a településükre jelentős ha-

tással lehettek. A Nagyalföldi–Zagyvai Formációban határolhatjuk el a medence porózus üle-

dékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezkedő Újfalui Formáció homokos vízadója már jóval ki-

sebb vastagságban jelenik meg a koncesszióra javasolt területen. Legnagyobb (kb. 350–

400 m-es) vastagságban a koncesszióra javasolt terület ÉNy-i részén, Sarkadkeresztúrtól 

ÉNy-ra jelenik meg. A koncesszióra javasolt terület egyéb részein 250–300 m-es átlagos vas-

tagsággal rendelkezik. Az összlet homokosabb delta-front üledékei már 30ºC-nál melegebb 

vizet, azaz hévizet szolgáltathatnak. Az itt tárolt vizek nátrium-hidrogénkarbonátos kémiai 

jellegűek, jellemzően mintegy 2100–3200 mg/l, mélységgel növekvő összes oldott anyag tar-

talommal. Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rend-

szerének feküjét is jelenti. 

A Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai hidrosztatikusnak meg-

felelőek. 

 

Lokális rétegvíztartók 

A koncesszióra javasolt területen a Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) összlete K–Ny-i 

irányban jelentős kivastagodást mutat: mintegy 1100–1700 m-es vastagságban jelenik meg. E 
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jelentős vastagságú összleten belül, a Szolnoki Formáció turbidit-homokjaiban lokális víz-

adókkal, rezervoárokkal kell számolni, mely formáció a medence területeken 300–600, a ki-

emeltebb térszíneken csupán 150–200 m-es összletet alkot. Az Endrődi Formáció bázisán 

található kavicsbetelepülésekben szintén találhatunk víztartókat. Az Endrődi Formáció és 

esetleges víztartóinak vastagsága és kifejlődése a koncesszióra javasolt terület D-i részein 

bizonytalanok. Báziskonglomerátumról a koncesszióra javasolt területen pontosabb informá-

cióik nem állnak rendelkezésre. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a koncesszióra javasolt területen található 

pannóniainál idősebb korú miocén üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább 

törmelékes konglomerátum, vagy homokkő, mészkő rétegekkel is rendelkezik (Madaras, Kis-

kunhalasi, Abonyi Formációk). A pannóniainál idősebb (alsó-és középső) miocén képződmé-

nyek megjelenése általánosnak mondható, a koncesszióra javasolt terület északi részein 

összvastagságuk elérheti az 300–500 m-t is, míg a Sarkadtól délre eső területeken ezt akár 

jóval meg is haladhatja. A kevés számú adat alapján e miocén törmelékes képződmények vi-

zeire a NaCl-os kémiai jelleg és 10 000 mg/l feletti összes oldottanyag-tartalom a jellemző. A 

miocén üledékek a területen szénhidrogén tárolóként is szolgálnak abban az esetben, ha vi-

szonylagos térbeli helyzetük és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozzá. 

A területen a képződmények általában hidrosztatikus környéki nyomással jellemezhetőek. 

A terület geotermikus hasznosításakor számítani kell szénhidrogének megjelenésére. Ezért 

a létesítmények telepítésekor fokozott figyelemmel kell eljárni, a szükséges óvintézkedéseket 

meg kell tenni. 

 

Lokális porózus, kettős-porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a koncesszióra javasolt 

területen előforduló prepannon miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepü-

léseit (Abonyi Formáció, Lajtai Mészkő Formáció). Ugyanakkor ezek a képződmények csak 

ritkán települnek közvetlenül az aljzaton, így nem képeznek egy hidraulikai rendszert a repe-

dezett alaphegységi zónákkal. 

A képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek másodlagos 

porozitásuk révén. A terület geotermikus hasznosításakor így számítani kell szénhidrogének 

megjelenésére (kőolaj, földgáz). Ezért a létesítmények telepítésekor fokozott figyelemmel kell 

eljárni, a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. 

 

Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Formáció és a prekainozoos aljzat között több regionális elterjedésű vízzáró 

képződmény is elkülöníthető, melyek az Endrődi és Algyői Formációkba (Peremartoni Fcs. 

(régi alsó-pannóniai)) sorolhatóak. Az Endrődi Formáció vastagsága a koncesszióra javasolt 

terület Sarkadtól D-re eső részein, csupán néhány 10 m-re tehető, míg az É-i területeken, akár 

a 200–300 m-es vastagságot is elérheti, D–É-i irányban növekvő vastagságot mutatva. Az 

Algyői Formáció ugyanakkor közel egyenletes (750–850 m-es) vastagságban jelenik meg terü-

letünkön. Geotermikus energia-hasznosítás szempontjából fontos, hogy ez elkülöníti a külön-

böző más célú hasznosítások egy részétől. 

A Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) és az alsó–középső-miocén korú összletek nyo-

mása hidrosztatikus környéki, azonban a medence irányában a hidrosztatikusnál jelentősen 

nagyobb túlnyomással is rendelkezhetnek, így a létesítmények telepítésekor erre fokozott fi-

gyelemmel kell lenni (1.3.6. fejezet, 18. ábra). 

 

Kisebb területi elterjedésű vízzáró egységek 

A koncesszióra javasolt területen megjelenő, a pannóniai üledékeknél idősebb miocén ko-

rú törmelékes képződmények nagy része is ide, vagyis a regionális vízzáró egységek közé 
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sorolható. A Kiskunhalas Formáció, valamint a Makó Formáció agyagos, aleurolitos, agyag-

márgás, márgás képződményei általános elterjedésűek a területünkön és általában 250–300 m-

es vastagsággal jellemezhetőek. 

1.3.5.1.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységet a terület D-i részén, a Doboz–Méhkerék vonaltól D-re, annak nagy 

mélysége miatt nem ismerjük pontosan. Ettől a vonaltól É-ra a takarós helyzetű, a Sarkadke-

resztúri Komplexum paleozoos granitoid és metamorf képződményei találhatóak, míg Mező-

gyán–Békés vonaltól É-ra az alsó-kréta korú Nagyharsányi Mészkő található. Az aljzat Méh-

kerék–Doboz vonaltól D-i irányban D-i, DNy-i irányban hirtelen zökken le, Sarkad térségé-

ben a felszín alatt már akár –6000 mBf-et is meghaladó mélységben nyomozható. A metamorf 

képződmények mintegy –2500 – –5000 mBf mélységben találhatóak. A legsekélyebben az É-i 

területeken a Nagyharsányi Mészkő található, mintegy –4000 mBf átlagmélységgel. Rezervo-

árként egyrészt a karbonátos formációk (Nagyharsányi Mészkő) jöhetnek számításba ameny-

nyiben hosszabb ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak és karsztosodásnak voltak kitéve. 

Ilyen helyzetekben néhányszor tíz, esetleg száz méteres vastagságban is lehet megnövekedett 

pórus- és repedés-térrel, valamint permeabilitással számolni. Másrészt a tektonikai hatások 

következtében kialakult repedezett, mállással nem érintett „üde” karbonátos részek, repedezett 

sziliciklasztos, vagy granitoid és metamorf képződmények rendelkezhetnek magasabb porozi-

tás és permeabilitás értékekkel, illetve válhatnak rezervoárokká. A fúrások adatai szerint a 

metamorf összlet felső 150–200 m-es zónája sok esetben erősen repedezett, breccsásodott is. 

A regionális értékeléseknél fontos elemezni azt is, hogy a repedezett, mállott, karsztosodott 

fekvőre közvetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegy-

ségi rezervoár-részekkel. 

Az aljzati képződményeket – a Sarkadkeresztúri-maximumon kívűl – csupán néhány fúrás 

tárta fel, azonban a tágabb környezetben mélyült fúrások adatai alapján a paleozoos képződ-

ményekben tárolt vizek döntően NaCl-os kémiai jellegűek, 10 000–20 000 mg/l összes 

oldottanyag-tartalommal, míg a mezozoos aljzatban tárolt vizek jellemzően CaClHCO3-os 

jellegűek. Mindenesetre az aljzatban tárolt (sós, NaCl-os kémiai jellegű, min. 10 000 mg/l 

összes oldott anyag tartalommal rendelkező) vizek arra utalnak, hogy az itt található víztartók 

elzártabb jellegűek, esetleges utánpótlódásukat a kőzet repedés- és/vagy üreghálózata hatá-

rozza meg. A regionális értékeléseknél fontos elemezni azt is, hogy a repedezett, mállott, 

karsztosodott fekvőre közvetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-

e az alaphegységi rezervoár-részekkel. 

Az aljzatképződmények repedezettsége nemcsak a tárolt vizek áramlásában játszik szere-

pet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és csapdázódásában is. Az 

aljzat tetőzónái szénhidrogén (kőolaj, földgáz) tárolóként ismertek a területen. Az ebben a 

szintben kialakult telepek nyomása általában hidrosztatikus közeli, a nyomás a medencék irá-

nyában fokozatosan növekedést mutat, a rezervoárok túlnyomásossá válnak (1.3.6. fejezet, 

18. ábra, 19. 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 agyagos, kőzetlisztes talajképző üledékek alapján az évi 

csapadék kb. 4–5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló homo-

kos, kavicsos felszíni képződmények esetében ez elérheti a 10%-ot, de konkrét terepi mérések 

hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 
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1.3.5.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg- és 

repedésvizeiből) 

A vizsgált területen kívül találhatóak a pannóniai és az alaphegységi hidrosztratigráfiai 

egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként je-

lentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű 

megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban ÉK-i 

irányból számíthatunk, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 100–200 m-es zónájában 

számíthatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és ponto-

sabb útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók 

meg. 

A Sarkadkeresztúr–Méhtelek között található kiemelkedés szárnyzónái, valamint az alj-

zatból akár a pannonig felnyúló szerkezeti vonalak a terület áramlási rendszerére hatással bír-

nak: a tektonikai elemek mentén a vizek – kényszerpályára kerülve – a mélyebb (Békési-) 

medence irányából a sekélyebb régiók felé áramlanak. 

A térségben tervezett geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni termál víztartók 

lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése alapvetően szük-

séges feladat lesz. Szükséges tehát e területen a szénhidrogén hasznosítások és a geotermikus 

hasznosítások egymásrahatásainak 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; 

 talajvíz-párolgással jellemezhető területek; 

 szivárgó felszínek; 

 oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

 

Az első három típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély réteg-

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelent megcsapolásokat. Ennek 

következtében a felszínen szikes területek jelenhetnek meg. Tengerszinthez viszonyított ma-

gasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidraulikus potenciálszinteket 

és talajvízszinteket. 

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfo-

lyásként lehet számba venni. Itt a medencék irányából a Sarkadkeresztúr–Méhtelek között 

található kiemelkedés irányába történő áramlással lehet számolni. 

1.3.5.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter és 

a Dunántúli Fcs. (régi felső–pannóniai) összlet rezervoárjait érintő ivó-, ipari-, mezőgazdasági 

víztermelések, gyógyászati célú vagy fürdős vízhasznosítások, bányászati célú vízkivételek 

vannak. A terület, illetve annak környékén jellemző vízvisszatáplálások: szénhidrogén-ipari 

vízlikvidálások, illetve kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások. Itt alapvetően a szénhidro-

génekkel együtt termelt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segítő, illetve vízlik-

vidálásokat biztosító visszasajtolások mennyiségi minőségi hatásait kell számba venni. 
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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 paramétereket. 

Az egységek regionális és lokális hidraulikai paraméterei az alábbiak: 

 Hidraulikus vezetőképesség, transzmisszivitás, permeabilitás 

 Porozitások (teljes, gravitációs és effektív porozitások) 

 Tározási tényezők, fajlagos tározási tényező 

 Az egységek regionális és lokális transzport paraméterei 

 Effektív porozitás (ld. még a hidraulikus paramétereknél) 

 Diszperzivitások (longitudinális és transzverzális) 

 Az egységek regionális és lokális hő-transzport paraméterei 

 Hővezető-képesség 

 Hőkapacitás. 

1.3.5.5. A terület vízminőségi képe 

A koncesszióra javasolt terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a területen 

mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet adó 

hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion, a hidrogén-karbonát-ion 

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

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

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

megcsapolási területek felszín-közeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpá-

rolgás, mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is 

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

későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen döntően 700–2100 mg/l (medián körülbelül 

1270 mg/l), a klorid-ion tartalom 10–130 mg/l (medián körülbelül 30 mg/l), míg a hidrogén-

karbonát tartalom 450–1300 mg/l között változik 800 mg/l körüli medián érték mellett. A 

nagyobb koncentráció értékek lokális szennyezések előfordulását jelzik, részben a települések 

belterületein, részben a mezőgazdasági területeken. A szennyezett kutakban mért összes 

oldottanyag-tartalom elérheti az 5300 mg/l értéket, körülbelül 100–450 mg/l nátrium, 150–

950 mg/l kalcium, 50–3150 mg/l klorid, 400–850 mg/l hidrogén-karbonát és 10–1400 mg/l 

szulfát tartalom mellett (15. ábra Box-Whisker diagramján nem ábrázolt). A rendelkezésre álló 

adatok alapján (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) a sekély felszín alatti vizekre 

jellemző néhány komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom (TDS)) 

eloszlását Box–Whisker diagramon (15. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső 

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

felső határai a minimum és maximum értékeknek felelnek meg. 

 

A Dunántúli Fcs. (régi felső–pannóniai) homokrétegei vizeinek összes oldottanyag-

tartalma a rendelkezésre álló adatok alapján körülbelül 2100–3200 mg/l között változik, kö-

rülbelül 2400 mg/l medián értékkel. A mélységgel nő az összes oldottanyag-tartalom. A vizek 

kémiai jellege NaHCO3-os. A főbb jellemző alkotók a következő tartományokban változnak, 

körülbelül 500–900 mg/l Na
+
, 10–20 mg/l Ca

2+
, 20–150 mg/l Cl

–
, és 1400–2100 mg/l HCO3

–
. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Dunántúli Fcs. (régi felső–pannóniai) homokrétegeiben 
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tárolt vizekre jellemző néhány komponens (nátrium, kalcium, klorid, hidrogén-karbonát, ösz-

szes oldott anyag tartalom (TDS)) eloszlását Box–Whisker diagramon (16. ábra) ábrázoljuk. 

A Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) és a Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai) rétege-

it is szűrőzött Gyula K–453 kútból vett víz NaHCO3-os jellegű. Az összes oldottanyag-

tartalma körülbelül 5100–5200 mg/l, míg a fő jellemző alkotókra a következő tartományok 

jellemzőek, körülbelül 1400–1450 mg/l Na
+
, 190–200 mg/l Cl

–
, és 3400–3550 mg/l HCO3

–
. 

A Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) rétegei vizét csupán a Sarkadkeresztúr Sark–3 

fúrás tárta fel, mely NaCl-os kémiai jellegű. Az összes oldottanyag-tartalom körülbelül 5500 

mg/l, körülbelül 2000 mg/l Na
+
 és 2800 mg/l Cl

–
 tartalom mellett. 

A lokális víztartók pannóniainál idősebb miocén üledékeiben tárolt vizek jellemzésére két 

fúrás vízkémiai adatai álltak rendelkezésre, mely szerint e vizek NaCl-os jellegűek. A vizsgált 

vizek összes oldottanyag-tartalma körülbelül 9600–13 100 mg/l között változik, míg a fő jel-

lemző alkotókra a következő tartományok jellemzőek, körülbelül 3300–4700 mg/l Na
+
, 3900–

6900 mg/l Cl
–
. 

A prekainozoos képződmények vizeit 4 fúrás tárta fel. A Mezőgyán Mgyán–1 és a Sar-

kadkeresztúr Sark.ÉNy–1 paleozoos rétegeket feltárt fúrások vizei NaCl-os, NaClHCO3-os, 

míg a Sarkadkeresztúr Sark–5 fúrás vizei NaCl-os, NaCaClHCO3-os jellegűek, ahol a TDS 

körülbelül 7500–21 500 mg/l között változik, körülbelül 2000–9000 mg/l Na
+
, 10–700 Ca

2+
, 

2500–12 500 Cl
–
 és 500–2500 mg/l HCO3

–
 mellett. 

A terület határától nyugatra eső Doboz–1 triász képződményt feltárt fúrás vize 

NaHCO3Cl-os, melynek összes oldottanyag-tartalma körülbelül 2400 mg/l, míg a fő jellemző 

alkotókra a következő értékek jellemzőek, körülbelül 600 mg/l Na
+
, 400 mg/l Cl

–
 és 1000 

mg/l HCO3
–
. A vizek ammónium tartalma több tíz mg/l is lehet. 

Fontos megjegyeznünk, hogy nagyon kevés vízkémiai adat áll rendelkezésre a kvarternél 

idősebb képződmények jellemzésére, ami a bizonytalanság mértékét jelentősen megnöveli. 

A térség felszín alatti vizeinek vízösszetételére NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-

os, NaCaCl-os és NaCl-os víztípusok jellemzőek. A mélység növekedésével (17. ábra) nő a 

víz összes oldottanyag-tartalma a felszíntől számított körülbelül 3300–3500 méteres mélysé-

gig. Vízminőségi változás látható a felszíntől számított körülbelül 2300–2500 m mélységköz-

ben, jellemzően a Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai) összlete és az ennél idősebb képződ-

mények határán, ahol a hidrogén-karbonát helyett a klorid lesz a domináns anion a mélység 

felé. 

A koncesszióra javasolt terület felszín alatti vizeinek arzén-tartalma jelentősen meghaladja 

az ivóvízben megengedett 10 µg/l határértéket. Elsősorban a negyedidőszaki képződmények 

vizeiben, de helyenként a sekély felszín alatti vizekben és a Dunántúli Fcs. (régi felső-

pannóniai) képződményei vizeiben is nagy az arzénkoncentráció, helyenként meghaladhatja a 

100 µg/l értéket is. 
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15. ábra: A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát és TDS 

értékei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

 

16. ábra: A Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai) képződményei felszín alatti vizeinek nátrium, kalcium, 

klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékei 

Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

 

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

rek mélység szerinti alakulását a 17. ábra mutatja be. 
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17. ábra: A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a koncesszióra javasolt 

terület felszín alatti vizeiben 

Dunántúli Fcs.(régi  felső-pannóniai), Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannónia) 

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 támaszkodhatunk 

(a terület szempontjából legjelentősebb, már visszaadott szénhidrogén-kutatási területek fon-

tosabb adatait az 1.3.2.1. fejezet, a 5. táblázat adja meg, az általuk lefedett területet pedig a 

5. ábra mutatja). A területről viszonylag kevés lezárt szénhidrogén-kutatási dokumentáció áll 

rendelkezésre. 

A rétegvizsgálatok során jelentősebb vízbeármlást kaptak a Sarkadkeresztúr Sark–2 

(14,5 m
3
/nap), Sark–4 (46 m

3
/nap), Sark–6 (114–123,6 m

3
/nap), Sark–13 (32 m

3
/nap), Sark–

15 (110,4 m
3
/napfúrásokból, a Sark–5 fúrásból az aljzatból a rétegvizsgálatok során 4 esetben 
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digattyúzással, 3 esetben felszálló termeléssel 50–228 m
3
/nap vízbeáramlást kaptak (PAPP et 

al. 1977). A Sark–14, Sark–19, Sark–40 és Méhkerék–1 fúrásokat szénhidrogén-termelés utá-

ni vízlikvidálásra használják (1.4.2.2. fejezet, 22. táblázat). A Doboz–I fúrás 4656 méteres 

talpán teljes iszapvesztés következett be. 

A koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetére készített nyomás–mélység el-

oszlást mutat be a 18. ábra ALMÁSI (2001) munkája nyomán. A területen a Dunántúli Fcs. 

(régi felső-pannóniai) rétegei hidrosztatikusak, a Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) 

összlet és a miocén képződmények általában hidrosztatikus környéki nyomásúak (Sark–12 

fúrásban –2903 m-ben (?miocén képződményekben) 33,3 MPa, Sark.ÉNy–2 fúrásban –

3420 m-ben (miocénben) 36,3 MPa, a Sark.ÉNy–1 fúrásban –3149 m-ben 32,5 MPa). Az alj-

zatban történt mérések mindössze 4 fúrásból származnak: a Sark.ÉNy–1 fúrás metamorf kép-

ződményeiben –3357 m-ben 33,4 MPa, a Sark–14 fúrás metamorf képződményekben –

3044 m-ben 34,2 MPa, a környezetben a Sark–I mezozoos képződményeiben –3526 m-ben 

(Nagyharsányi Mészkő F.) 35,8 MPa, a Doboz–I fúrás mezozoos képződményeiben 4 adat 

alapján túlnyomás a jellemző: –4310 m-ben (Mészhegyi Homokkő F.) 62,9 MPa, –4379 m-

ben (Csukmai F.) 63,5 MPa, –4383 m-ben (Csukmai F.) 64,5 MPa, –4560 m-ben (Zuhányai 

Mészkő F.) 54,9 MPa. Az aljzat tetőzónáiban a nyomása általában hidrosztatikus közeli, a 

nyomás a medencék irányában fokozatosan nő, túlnyomás a jellemző. 

A 2009-ben mélyített Nyékpuszta HHE.Nypu–1 fúrás 3708 méteres talpán a 

prepannóniai miocén rétegekben közel 80 MPa (~800 bar) volt a talpnyomás (ami több, mint 

200%-os túlnyomást jelent, JÁRAI et al. 2010). 

 

 

18. 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) 
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A koncesszióra javasolt területet harántoló közel DNy–ÉK-i irányú nyomás–mélység 

szelvényt mutat be a 19. ábra ALMÁSI (2001) nyomán (a szelvény nyomvonalát a 3. melléklet 

mutatja). 
 

        koncesszióra javasolt terület és környezete 

DNy                   _________    ÉÉK 

 

19. ábra: Hidraulikus emelési (potenciometrikus) magasság–mélység szelvény (P1) 

(ALMÁSI 2001) 

A szelvény nyomvonalát a 3. melléklet mutatja be (kék vonal). A vízszintes tengelyen a távolság (a koncesszióra javasolt 

terület 5 km-es környezete – piros téglalappal jelölve – kb. a 105–127 km közti szakaszra esik, maga a koncesszióra javasolt 

terület – kék téglalappal jelölve – kb. a 112–113 km közti szakaszra esik), a függőleges tengelyen a tengerszint alatti mélység 

(+1000––5500 mBf közt a fő osztások 500 méterenként). A nyilak a feltételezett áramlási 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) 

 

Az ismert régebbi hőmérséklet mérések eredményeit a 8. függelék és a 9. függelék listáz-

za. A területen és környezetében mélyült újabb fúrásokban végzett hőmérséklet mérések 

ezeknél alacsonyabb értékeket adtak. Például egy 3000 m mély fúrásban mért legmagasabb 

hőmérséklet 136°C volt, egy 2600 m mély fúrásban mért legmagasabb hőmérséklet 123°C 

volt, egy 3050 m mély fúrás legmagasabb mért hőmérséklete 142°C volt, az ettől az új fúrás-

tól kis távolságra 1977-ben mélyült és mért Sarkadkeresztúr Sark–2 fúrásból hosszabb ideje 

lezárt kútban végzett mérések alapján 2500 m-ben 131°C, 3154 m-ben 162°C volt a mért hő-

mérséklet. A jelentős eltéréseket feltehetően a fúrási munkálatok után rövidebb várakozási idő 

után elvégzett mérések okozhatják. 

 

További geotermikus adatok, információk találhatók a 2.1. fejezetben. 

 

                                                 
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. Vízgyűjtő-gazdálkodás (MFGI, NeKI) 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben 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 bemuta-

tása, 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 a konkrét helyszín függvényében 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 Tisza részvízgyűjtő egységhez tartozik. Legnagyobb ré-

szét a Kettős-Körös (2–13) alegység fedi le, északon, kis területen (Okány környékén) azonban 

a Sebes-Körös (2–14) alegység is megjelenik. 

Az 12. táblázat mutatja be a területre eső 14 síkvidéki, meszes felszíni vízfolyás víztestet. 

A terület számos – víztest kategórián kívüli – vízfolyással, elsősorban csatornával sűrűn behá-

lózott. A koncesszióra javasolt területen 1 állóvíz víztest található (13. táblázat), mely sekély, 

időszakos vízborítású, síkvidéki, meszes víztest. Víztest kategórián kívüli állóvizek közé tarto-

zik a területen és környezetében további 11 bányató, 2 tározó, 3 vizes élőhely és 1 holtág. 

 

12. táblázat: A területen és környezetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Vízgyűjtő alegység Terület+ 

Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) AEP459 módosított 2–13 2 

Fehér-Körös AEP471 módosított 2–13 1 

Fekete-Körös AEP475 módosított 2–13 1 

Gerlai-holtág AEP516 természetes 2–13 2 

Gyepes-főcsatorna alsó AEP532 mesterséges 2–13 1 

Holt-Sebes-Körös AEP589 természetes 2–14 2 

Hosszúfok–Határér–Köleséri-főcsatorna AEP599 mesterséges 2–13 1 

Kettős-Körös AEP668 módosított 2–13 1 

Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél AEP837 természetes 2–14 2 

Dióéri-főcsatorna AIP763 mesterséges 2–14 2 

Kígyósi-főcsatorna AIP764 mesterséges 2–13 2 

Gyepes-főcsatorna felső AEP531 természetes 2–13 1 

Korhány-csatorna AEP706 természetes 2–13 1 

V. Vargahosszai-főcsatorna AEQ086 természetes 2–13 1 

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

 

13. táblázat: A területen és környezetében lévő állóvíz víztestek 

Állóvíz neve Kódja Típusa Használat Vízgyűjtő alegység Terület+ 

Dénesmajori halastó AIG943 
sekély, időszakos,  

nyílt víztükrű 
halastavi gazdálkodás 2–13 1 

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

 

A 20. ábra a koncesszióra javasolt terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntet-

ve a felszíni víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 
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20. ábra: Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

1.4.1.2. A felszín alatti víztestek 

A terület regionális feláramlási zónában helyezkedik el. A területet és környezetét 2, a fel-

szín alatti tér felső 20–40 m-ét reprezentáló sekély porózus víztest és 2, hideg vagy langyos 

vizet adó (<30°C) porózus víztest érinti. Ezek a Körös-vidék, Sárrét (sp.2.12.2 és p.2.12.2) és a 

Körös-Maros köze (sp.2.13.2 és p.2.13.2) sekély porózus és porózus víztestek. Ez utóbbiak 

csak az 5 km-es környezet (~1000 km
2
) délnyugati sarkánál nyúlnak be kis – 7 km

2
 – területen 

(14. táblázat, 21. ábra és 27. ábra). 

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

A víztest neve / típusa Víztest azonosító Terület* 

Körös-vidék, Sárrét / sekély porózus sp.2.12.2 1 

Körös-vidék, Sárrét / porózus p.2.12.2 1 

Körös–Maros köze / sekély porózus sp.2.13.2 2 

Körös–Maros köze / porózus p.2.13.2 2 

Délkelet-Alföld / porózus termál pt.2.3 1 

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

 

30°C-nál melegebb érintett vízadó a területen a Délkelet-Alföld (pt.2.3) porózus termál víz-

test (15. táblázat, 28. ábra). 
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21. 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 célú vízkiemelés nem történik; egyéb célú (ipari, öntözési, 

halastavi, rekreációs, ökológiai) vízkiemelés 12 vízfolyás víztestet érinti (15. táblázat). A terü-

leten található állóvíz víztesten nincs vízkivétel. 

15. táblázat: Különböző célú vízkiemelések felszíni vizekből 

Érintett  
felszíni víztest 

A vízkiemelés hasznosítási célja 
Terület+ 

Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halastavi Rekreációs Ökológiai 

Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)  x  x x   2 

Fehér-Körös    x x x  2 

Fekete-Körös  x  x  x  2 

Gerlai-holtág    x    2 

Gyepes-főcsatorna alsó    x    2 

Holt-Sebes-Körös    x x  x 2 

Hosszúfok–Határér–Köleséri-

főcsatorna 
   x x   2 

Kettős-Körös    x x   2 

Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél       x 2 

Kígyósi-főcsatorna    x    2 

Korhány-csatorna    x    2 

V. Vargahosszai-főcsatorna    x    2 

 +Terület: 1 – a koncesszióra javasolt területen (a víztestek érintik a területet), 2 – az 5 km-es környezetben 
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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 (16. táblázat, 22. ábra). A Kettős-Körös va-

lamint a Fekete-Körös kijelölt fürdővíz víztest is. 

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

Név Kijelölt fürdőhely Víziturizmus Horgászat Halászat Terület+ 

Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)  x x  2 

Fehér-Körös x x x  2 

Fekete-Körös x x x  2 

Gerlai-holtág   x  2 

Gyepes-főcsatorna alsó   x  2 

Gyepes-főcsatorna felső   x  2 

Hosszúfok–Határér–Köleséri-főcsatorna   x  2 

Kígyósi-főcsatorna   x  2 

V. Vargahosszai-főcsatorna   x  2 

Dióéri-főcsatorna   x  2 

Kettős-Körös x x x  2 

Dénesmajori halastó    x 2 

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

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a területen a belterületek, valamint a Korhány-csatorna 

környezete nitrátérzékeny. Az érintett sekély porózus víztestek nitrát szennyezettnek minősítet-

tek. Tápanyagérzékeny terület nincs a koncesszióra javasolt terület környezetében. 

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

szisztéma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból egyébként védettek 

(Natura 2000 SCI
6
 és SPA

7
,, nemzeti park terület) (17. táblázat). Észak felől, a Begécsi halastó 

(Biharugrai halastavak) Ramsari Egyezmény védelme alá rendelt területének kis része benyúlik 

az 5 km-es környezetbe. 

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

Védett terület típusa 
Védett terület 

azonosító 
Védett terület elnevezése Terület+ 

nemzeti park 276/NP/97 Körös–Maros NP 2 

Natura2000 – SCI HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös  

Natura2000 – SCI HUKM20025 Gyantéi erdők  

Natura2000 – SCI HUKM20020 Gyepes csatorna  

Natura2000 – SCI HUKM20018 Holt-Sebes-Körös  

Natura2000 – SCI HUKM20019 Dél-Bihari szikesek  

Natura2000 – SPA HUKM10002 Kis-Sárrét  

Natura2000 – SCI HUKM20023 Korhány és Holt-Korhány  

Natura2000 – SCI HUKM20022 Köles-ér  

Natura2000 – SCI HUKM20011 Körösközi erdők  

Natura2000 – SCI HUKM20024 Orosi tölgyes  

Natura2000 – SCI HUKM20021 Sarkadi Fási-erdő  

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

 

1.4.2.1.3. Szennyeződések 

A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő pontszerű és diffúz szennyezések területi elosz-

lását a VGT 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–6 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 

 

Pontszerű szennyezőforrások 

A területen és környezetében elhelyezkedő települések közel háromnegyede csatornázatlan. 

A települések nagyobb hányadánál a települési folyékony hulladékot nem szennyvíztelepre 

szállítják. 

                                                 
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 koncesszióra javasolt területen, Sarkadon található szennyvíztisztító telep. A tisztított 

szennyvizet innen vízfolyásba vezetik. A bevezetés hatása a befogadó víztestre jelentős 

(22. ábra, 18. táblázat). 

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

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Sarkad Sarkad – Szennyvíztisztító Telep Gyepes-főcsatorna alsó jelentős 

 

A terület felszíni és felszínalatti víztesteibe egyéb, nem kommunális szennyvizet is beve-

zetnek. Ezeket a szennyvízterheléseket részletesen a 19. táblázat ismerteti. 

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

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve 
Hatása a  

befogadóra 

Békéscsaba Hőközpont Energiaipar Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) nem jelentős 

Békéscsaba 
11.sz. Békéscsabai Üzemmérnökség 

(Magyar Közút Kht.) 
Szolgáltatóipar Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) nem ismert 

Gyula Gyulai Várfürdő Termálvíz, fürdővíz Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) jelentős 

Gyula Tüdő és Rehabilitációs Osztály Szolgáltatóipar Fekete-Körös nem ismert 

Doboz Nyárfás szennyvízelhelyező telep Élelmiszeripar sp.2.12.2 nem jelentős 

Vésztő 
Intenzív halnevelő használt vizének 
elhelyezése földmedrű tározókban 

Halászat sp.2.12.2 nem jelentős 

 

A 23. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók bezárásra kerültek 2009-ig. A területen egyéb, nagyobb szilárd hulladéklerakó, 

inert-, veszélyes- vagy szerves hulladéklerakó nem található. 

A 24. ábra láthatóak a szennyezett területek. Szénhidrogén szennyezést tartanak számon 

Méhkerék és Újszalonta között, a határtól nem messze; a szennyezés a sekély porózus víztestet 

érinti. 

 

 

22. ábra: Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 
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23. ábra: Hulladékgazdálkodás 

 

24. ábra: Szennyezett területek 
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A területre nem jellemző szennyező ipari tevékenység. Nagy létszámú 

akvakultúra/állattartás elsősorban Okányon és Dobozon folyik. 

A területen Seveso üzemek nem találhatók.  

Bélmegyer, Gyula, Sarkadkeresztúr és Sarkad településen benzinkút működik. 

A felszíni folyóvizeken halpusztulást, állati tetemek előfordulását és oxigénhiányt doku-

mentáltak. 

Tarhos közelében homokbánya található (1.5.2.3. fejezet, 36. táblázat).  

Sarkadkeresztúr, Újszalonta és Méhkerék települések közötti területen, illetve 2011–12. óta 

Kisnyék tágabb környezetében is, szénhidrogén bányatelkek találhatók nagy területen 

(25. ábra, az aktuális állapot: 1.5.2.2. fejezet, 34. táblázat, 4. melléklet). 

 

Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együttjáró intenzív mezőgazdasági tevékenység a területre nem jellemző. 

A településeket érintő nitrátterhelés mértéke 20 és 50 kgN/ha/év közötti, Tarhoson valamivel 

magasabb (26. ábra). A foszforterhelés a területen jellemzően 0,1–10 g/év; az évi 100 g/évet 

sehol nem haladja meg. 

 

 

25. ábra: Ipari létesítmények, káresemények 

A „fluidum bányák” (az a 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 
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1.4.2.2. Felszín alatti víztestek 

Vízkivétel 

Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A koncesszióra javasolt területen és annak környezetében a nyilvántartott sekély porózus 

víztestekre szűrőzött kutak többsége megfigyelő kút; a többi vizét ipari, mezőgazdasági és 

egyéb célokra használják. A porózus víztestekre szűrőzött kutak többsége termelőkút. Az ivó-

vízellátást javarészt ezek a kutak biztosítják. Egyéb célú (ipari, öntözési, egyéb mezőgazdasági, 

fürdővízi, egyéb) felhasználásuk is jelentős. A hévízkutak hasznosítását a későbbiekben részle-

tesen tárgyaljuk. 

A koncesszióra javasolt területen és környezetében lévő ivóvíz vízbázisokat (6, illetve 9+1 

egyéb) a 20. táblázat, illetve 21. táblázat mutatja be. A koncesszióra javasolt területen lévő 

vízbázisok többsége tartalék vízbázis, egy üzemelő. A területen 1 vízbázis sérülékeny, a többi 

nem vagy a sérülékenység megállapítása bizonytalansággal terhelt. 

 

 

26. ábra: Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek 
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27. ábra: Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a porózus felszín alatti víztestek az érintett területen 

 

Az ivóvízbázisok egy részénél a védőterületi határok jelenlegi szintje szakértők által be-

csült (4 esetben) vagy számított (1). 10 vízmű esetében 100 m-es pufferzónát határoztak meg. 

Nagyobb védőterülettel csak Mezőgyán és Gyula települési vízműve rendelkezik. Mezőgyán 

kivételével a vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatokat a vízbázisok többségére még nem 

végezték el. Távlati ivóvízbázis nincs kijelölve az érintett területen. A 27. ábra a felszín alatti 

vízkiemeléseket és a víztermelőkutak védőterületeit mutatja be. 

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

Vízbázis Kód Státusz Védőterület 
Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Érintett 

víztest 

Gyula-Városerdő  

települési vízmű 

ALG043 / 

3044–180 
üzemelő csak VI becsült nem p.2.12.2  

Kötegyán 

 települési vízmű 

ALG247 / 

3037–100 
tartalék  100 m-es puffer bizonytalan p.2.12.2  

Méhkerék (Méhkerék-

Újszalonta) 

 települési vízmű 

ALG357 / 
3034–40 

tartalék  100 m-es puffer bizonytalan p.2.12.2  

Sarkad  
települési vízmű 

ALG571 / 
3036–50 

tartalék  100 m-es puffer bizonytalan p.2.12.2  

Sarkadkeresztúr  

települési vízmű 

ALG572 / 

3028–20 
tartalék  100 m-es puffer bizonytalan p.2.12.2  

Újszalonta (Méhke-
rék–Újszalonta)  

települési vízmű 

ALG785 / 

3029–20 
tartalék  100 m-es puffer nem p.2.12.2  

VT: védőterület, VI: védőidom, *egyéb víztest 
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21. táblázat: Az 5 km-es határoló terület felszín alatti ivóvíz vízbázisai 

Vízbázis Kód Státusz Védőterület 
Vízbázis 

sérülékeny 

Termelt 

víztest 

Érintett 

víztest 

Bélmegyer 

 települési vízmű 

(termál) 

ALF837 / 
3021–100 

tartalék  
100 m-es 

puffer 
bizonytalan p.2.12.2  

Doboz  
települési vízmű 

ALF935 / 
3035–50 

tartalék  
100 m-es 

puffer 
nem p.2.12.2  

Geszt  

települési vízmű 

ALG015 / 

3018–10 
üzemelő csak VI becsült nem p.2.12.2  

Gyula 
 települési vízmű 

 belterületi kutak 

ALG044 / 

3044–10 
üzemelő 

VT és VI 

(azonosak) 
becsült igen 

p.2.13.2, 

p.2.12.2 
 

Mezőgyán  
települési vízmű 

AID540 / 
3022–10 

üzemelő csak VI számított nem p.2.12.2 p.2.12.2 

Mezőgyán–

Nagygyanté telepü-

lési vízmű 

ALG374 / 
3022–80 

üzemelő csak VI becsült nem pt.2.3  

Okány  

települési vízmű 

(termál) 

ALG476 / 
3017–70 

tartalék  
100 m-es 

puffer 
nem pt.2.3  

Okány  
települési vízmű 

(hideg) 

ALG475 / 
3017–60 

tartalék  
100 m-es 

puffer 
bizonytalan p.2.12.2  

Tarhos  
települési vízmű 

ALG706 / 
3027–60 

tartalék  
100 m-es 

puffer 
nem p.2.12.2  

*Gyulai Várfürdő 3044–2 üzemelő csak VI  nem pt.2.3 pt.2.3 

VT: védőterület, VI: védőidom 

 

Veszélyeztetettséget a területen elhelyezkedő vízbázisok esetében nem lehetett vizsgálni 

diagnosztikai vizsgálatok hiányában. 

Az OGYFI 2010-es nyilvántartása, valamint a VGT törzslista szerint gyógyvíztermelő kút a 

terület 5 km-es környezetében Gyulán (1 db) található. Ásványvíztermelő kút sem a területen, 

sem 5 km-es környezetében nem található. A gyulai kút részletes adatait a 22. táblázat tartal-

mazza. 

22. táblázat: Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Kút helyi neve 
Víz kereskedelmi 

neve 
Felhasználás 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Terület+ 

Gyula B–145 Várfürdő I. – fürdési célú 821422 146888 2 

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

 

A koncesszióra javasolt területen 4, míg az 5 km-es környezetében további 10 db 30°C-os 

vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút található, melyek a pt.2.3 Délkelet-Alföld porózus 

termál víztestre szűrőzöttek és kvarter, pliocén és felső-pannóniai összleteket csapolják. Két 

kút szűrőzési mélysége haladja meg az 1500 métert. A működő kutak vizét több célra, ivóvíz-

ként, fürdővízként és mezőgazdasági célra használják. Négy visszasajtoló kutat telepítettek a 

kutatási területen a porózus termál víztestre, ezek közül 3 mélysége meghaladja a 2500 métert, 

a negyediké az 1400 métert. Részletes információkat a kutakról és azok hasznosításáról a 

23. táblázat és 24. táblázat közöl. A 28. ábra a koncesszióra javasolt területen és annak környe-

zetében lévő, 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín 

alatti víztestekkel. 
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28. ábra: A koncesszióra javasolt területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak 

 

23. táblázat: A koncesszióra javasolt területen lévő létesítéskor 30°C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet 

adó kutak 

Település Kút jele 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Vízadó 

kora * 

Kifolyóvíz 
hőmérséklete 

(°C) ** 

Hasznosítás Térképi jele 

Sarkad B–19 828400 158100   30 vízmű S–19 

Sarkad K–105/a 828977 155467 814–1104,5 Pl2 44 lezárva S–105/a 

Sarkadkeresztúr K–6 830830 167977 516–526 Q 32 vízmű SK–6 

Sarkadkeresztúr K–13/a 825800 168800 409–485 Q 32 vízmű SK–13/a 

Sarkadkeresztúr MOL S–14 836543 164201 2766–2772 Pa2  visszasajtoló S–14 

Sarkadkeresztúr MOL S–19 836458 162867 2665–2714 Pa2  visszasajtoló S–19 

Sarkadkeresztúr MOL S–40 836068 162899 2687–2692 Pa2  visszasajtoló S–40 

Méhkerék MOL Rt. 836800 162200 1356-1450   visszasajtoló MH–1 

* vízgazdálkodásban használt kor. A Pl2 Pa2-nek feleltethető meg, ** kút létesítése idején 

 

24. táblázat: A terület 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 

hőmérséklet 

(°C)** 

Hasznosítás Térképi jele 

Bélmegyer B–2 812943 172037 434–580 Q 37 lezárva BM–2 

Gyula B–145 821422 146888 1336–1843  72 fürdő GY–145 

Gyula B–173 821687 146696 514–800 Pliocén 32 vízmű GY–173 

Gyula B–395 821495 146890 807,5–931,8 Pliocén, Pl2 44 fürdő GY–395 

Gyula K–453 822214 147158 1889–2473  91 fürdő GY–453 

Mezőgyán K–17 831700 171100 475–485 Q 30 vízmű MGY–17 

Okány B–22 825438 174812 475–536 Pl2 34 vízmű (tartalék) O–22 

Tarhos B–3 815140 165743 0–0 Pliocén 40 vízmű (tartalék) T–3 

Vésztő K–37 817700 174400 537,3–577,8 Pliocén 36 mezőgazdasági V–37 

Vésztő K–38 819812 176381 544–605 Pliocén 36 mezőgazdasági V–38 

* vízgazdálkodásban használt kor , ** kút létesítése idején 
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A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a kiterme-

lés célja szerinti lebontásban a 25. táblázat és a 26. táblázat tartalmazza. Sekély porózus víztes-

tek készleteit elsősorban öntözésre, egyéb mezőgazdasági és ipari célokra használják. A poró-

zus és porózus termál víztestek készleteinek felhasználása változatos: ivóvíz, öntözés és egyéb 

mezőgazdasági célok, fürdővíz és egyéb termelések. 

 

25. 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 

mezőgazda-

sági 

Fürdővíz 
Egyéb 

termelés 

Vissza-

táplálás 

Többcélú 
termelés 

összevonva 

Összesen 

sp.2.12.2  5,080  1 2,72  0   8,8 

p.2.12.2 89,867   2,602 16,478  1  561,73 671,677 

sp.2.13.2          0 

p.2.13.2    0      0 

pt.2.3 8,872    0 339,392  –7 96,646 444,910 

 

26. 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  8,8 

Porózus  mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 671,677 

Porózus termál mélyebb, mint 30 m magasabb, mint 30°C 444,910 

Összesen: 1125,387 

 

1.4.3. Határmenti víztestek 

A román-magyar határmenti egyeztetések a Körös-vidék, Sárrét sekély porózus, porózus, 

valamint a Délkelet-Alföld porózus termál víztesteket érintették. ICPDR (International 

Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt víztest nincs a koncesszióra 

javasolt területen, azonban a terület környezetét a Maros/Mures víztest aggregátumhoz tartozó 

Körös–Maros köze porózus és sekély porózus víztestek érintik. A területet érintő összes poró-

zus és sekély porózus víztest a Tisza-vízgyűjtő szinten kiemelt vízgyűjtők közé tartozik. 

1.4.4. Monitoring rendszer 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoring programja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint tör-

tént. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoring-helyeket és a vizsgált jellemzőket a 

27. táblázat mutatja be. A védett területekre vonatkozó monitoring programot a 28. táblázat 

tartalmazza. A VKI monitoringon kívül más felmérések is történtek a terület felszíni vizein. 

2004-ben referenciahely-kutatás zajlott az Élővíz-csatornán, Gyula felett. Ezt követően a 2005-

ös ökológiai felmérés során az Élővíz-csatorna, a Fehér-Körös, a Fekete-Körös, valamint a 

Gyepes-főcsatorna állapotát vizsgálták. A 2008-as hidromorfológiai felmérés 3 helyen vizsgál-

ta a felszíni vizeket (Gerlai-holtág, Fekete-Körös, Vargahossza) (29. ábra). 
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27. táblázat: Felszíni víz monitoring pontok a területen és az 5 km-es környezetében 

Monitoring 
azonosító 

Felszíni víz neve 

Mintavételi helyhez 

rendelhető kiépített 

vízrajzi mérőállomás neve 
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AIJ547 Fehér-Körös 
Gyula duzzasztó felső 

(Gyulavári) 
+    A/E/V P/B/M/Z/H H 2 

AIJ548 Fekete-Körös 
Sarkad-Malomfok 

(Sarkad) 
+    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 
 

 

29. ábra: Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 

 

28. táblázat: Felszíni védett területek monitoring pontjai 

Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása 

AIJ565 Gyepes-főcsatorna nitrát 

AIJ548 Fekete-Körös nitrát, fürdő 

AIJ540 Élővíz-csatorna nitrát 

 

A fürdővizek monitoringja 2 (Szanazug dobozi és gyulai oldal), illetve 1 pontban (Gyula 

Városerdei strand) történik a Kettős-Körös és Fekete-Körös vízfolyáson. 
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1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoring programja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoring program keretein belül a sekély porózus vízadók-

ról 12, a porózus vízadókról 8 db kút szolgáltat információt. A porózus termál víztest területre 

eső részén nem található monitoring kút. Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem tör-

ténik meg, de a 29. táblázat bemutatja a kutak megoszlását aszerint, hogy azok mely vízteste-

ken szűrőznek, milyen a monitoring jellege és hogy a koncesszióra javasolt területen vagy an-

nak 5 km-es környezetében helyezkednek-e el. A 30. ábra mutatja be a felszín alatti víztestek 

monitoring pontjait. 

29. táblázat: Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest 

A koncesszióra javasolt területen  

(db) 

5 km-es környezetben 

(db) Összesen 
(db) 

Mennyiségi Kémiai 
Mennyiségi + 

kémiai 
Mennyiségi Kémiai 

Mennyiségi + 

kémiai 

sp.2.12.2 3 1 0 8 0 0 12 

p.2.12.2 1 2 0 1 4 0 8 

sp.2.13.2 0 0 0 0 0 0 0 

p.2.13.2 0 0 0 0 0 0 0 

pt.2.3 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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

A felszín alatti vizek szempontjából védett területeket a koncesszióra javasolt terület hatá-

rain belül 7 kút, az 5 km-es környezeten belül további 13 kút monitoringozza. 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket sztenderd mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 
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meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 

itt mutatjuk be. 

1.4.5.1. Felszíni víztestek 

A területet érintő folyóvíz víztestek összesített biológiai állapota 1 esetben jó, 9 esetben 

mérsékelt, 1 esetben gyenge és 3 esetben ismeretlen. A fizikai-kémiai elemek szerinti állapot 3 

víztestre kiváló, 4-re jó, 3-ra mérsékelt, 2-re gyenge és 2 esetben ismeretlen. Hidromorfológiai 

elemek tekintetében 6 víztest mérsékelt, 3 gyenge, 1 rossz és 4 ismeretlen állapotú. Kémiai 

állapotértékelés csak három folyóvíz víztestet érintett; 1 jó, 2 nem jó besorolást kapott. A víz-

testek összesített állapotértékelése 1 esettől eltekintve megegyezik az ökológiai minősítés során 

megállapított kategóriákkal: 10 folyóvíz víztest mérsékelt (egy esetben a társuló ökológiai mi-

nősítés „jó”), 1 gyenge és 1 bizonytalan állapotú. 2 folyóvíz víztest állapota adathiány miatt 

nem meghatározható. A koncesszióra javasolt terület környezetére eső egyetlen állóvíz víztest 

értékeléséhez nincs elég információ. A felszíni víztestek állapotértékelését részletesen a 

30. táblázat mutatja be. 

30. táblázat: Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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azonosító 
Víztest név 

Ö
ss

ze
sí

te
tt

 b
io

ló
g
ia

i 
ál

la
p
o

t 

F
iz

ik
ai

-k
ém

ia
i 

el
em

ek
 s

ze
ri

n
ti

 

ál
la

p
o
t 

H
id

ro
m

o
rf

o
ló

g
ai

 

el
em

ek
 s

ze
ri

n
ti

 á
ll

ap
o
t 

Ö
k

o
ló

g
ia

i 
m

in
ő

sí
té

s 

K
ém

ia
i 

ál
la

p
o
t 

V
íz

te
st

 á
ll

ap
o

ta
 

AEP459 
Élővíz-csatorna  

(Kettős-Körös) 
mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt nem jó mérsékelt 

AEP471 Fehér-Körös mérsékelt kiváló rossz mérsékelt nem jó mérsékelt 

AEP475 Fekete-Körös jó kiváló mérsékelt jó jó mérsékelt 

AEP516 Gerlai-Holtág - jó mérsékelt bizonytalan - bizonytalan 

AEP531 Gyepes-főcsatorna felső mérsékelt mérsékelt gyenge mérsékelt - mérsékelt 

AEP532 Gyepes-főcsatorna alsó mérsékelt mérsékelt - mérsékelt - mérsékelt 

AEP599 
Hosszúfok–Határér–

Köleséri-főcsatorna 
mérsékelt jó - mérsékelt - mérsékelt 

AEP668 Kettős-Körös mérsékelt kiváló mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 

AEP706 Korhány-csatorna mérsékelt gyenge gyenge mérsékelt - mérsékelt 

AEQ086 
V. Vargahosszai-

főcsatorna 
mérsékelt jó gyenge mérsékelt - mérsékelt 

AIP764 Kígyósi-főcsatorna - - - - - adathiány 

AEP589 Holt-Sebes-Körös gyenge jó mérsékelt gyenge - gyenge 

AEP837 
Nagytóti-Toprongyos-
csatorna dél 

mérsékelt gyenge mérsékelt mérsékelt - mérsékelt 

AIP763 Dióéri-főcsatorna - - - - - adathiány 

AIG943 Dénesmajori halastó - - - - - adathiány 

 

1.4.5.2. Felszín alatti víztestek 

A területet érintő sekély porózus víztestek mennyiségi állapota – a jó vízmérleg teszt elle-

nére – a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny ökoszisztémák (FAVÖKO) számára bizto-

sítandó vízigény meghatározásának bizonytalansága folytán bizonytalan. A porózus víztestek 

közül a Körös-vidék, Sárrét porózus víztest állapota jó, a koncesszióra javasolt terület szem-

pontjából igen kis mértékben érintett Körös–Maros köze porózus víztest állapota a vízmérleg 
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teszt eredménye (negatív mérleg határa) alapján bizonytalan állapotú. A Délkelet-Alföld poró-

zus termál víztest mennyiségi állapota jó (31. táblázat)  

A minőségi állapotfelmérés alapján egyedül a Körös-Maros köze sekély porózus víztest ál-

lapota gyenge a víztest diffúz nitrátszennyeződése okán; a többi, a koncesszióra javasolt terüle-

tet meghatározó víztest állapota jó (32. táblázat). 

31. táblázat: A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg  Süllyedés  FAVÖKO  Áramlási viszonyok 
Víztest  

állapota  

sp.2.12.2 
Körös-vidék, Sárrét 

sekély porózus 
jó jó bizonytalan jó bizonytalan 

p.2.12.2 
Körös-vidék, Sárrét 

porózus 
jó jó - jó jó 

sp.2.13.2 
Körös-Maros köze 

sekély porózus 
jó/gyenge határán jó bizonytalan jó bizonytalan 

p.2.13.2 
Körös-Maros köze 

porózus 
jó/gyenge határán jó - jó bizonytalan 

pt.2.3 
Délkelet-Alföld 

porózus termál 
- jó - jó jó 

 

32. táblázat: Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 

védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% 
Szennyezett 

felszíni víztest 

száma 

Trend 

Minősítés 

Jele Neve Komponens Komponens Nitrát 
Növény-

védőszer 
Komponens 

sp.2.12.2 
Körös-vidék, Sárrét 

sekély porózus 
      jó 

p.2.12.2 
Körös-vidék, Sárrét 

porózus 
      jó 

sp.2.13.2 
Körös–Maros köze 

sekély porózus 
  x    gyenge 

p.2.13.2 
Körös–Maros köze 

porózus 
      jó 

pt.2.3 
Délkelet-Alföld 

porózus termál 
      jó 

 

1.4.5.3. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot vagy potenciál elérése. A felszín alatti víztestek 

többségére a jó állapot fenntartandó; a Körös–Maros köze sekély porózus víztest esetében a jó 

állapot 2027 utánra érhető el. A vízfolyás víztestek közül a Fekete-Körös esetében a jó poten-

ciál fenntartandó, a többi víztest esetében a jó állapot vagy potenciál 2027-re vagy ez után ér-

hető el. Az állóvíz víztestek jó potenciálja 2021-re érhető el. 

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 érntő vízkivétellel, illetve a felszín alatti 

vizeket nem érintő, így a porozus és vagy repedezett kőzetnem csak a hőtartalmát hasznosító 

eljárások. A hasznosítási módokat a 2.2. fejezetben mutatjuk be. Az optimális felhasználási 

mód kiválasztása elsősorban a víz mennyiségének, hőmérsékletének és a tároló áteresztőképes-

ségi viszonyainak a függvénye. 

 

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

(termál) vizek energetikai (nem balneológiai) célú hasznosítását értjük. Az idetartozó alkalma-

zásokat 2 nagy csoportba oszthatjuk (részletesebben ld. 2.2. fejezetben): 

 áramtermelés, 

 közvetlen alkalmazások. 

1.5.1.1. Villamosáram-termelés 

Jelenleg nincs geotermikus 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 (2007) azonban nem biztosítottak volna elegendő vízmennyiséget a rendszer 

gazdaságos üzemeltetéshez így a projektet leállították. 

Az elmúlt évtizedek során számos terv készült, így többek között Tótkomlós, Nagyszénás, 

Fábiánsebestyén környezetére is (TOLNAI 2011, ÖRDÖGH 2011, BENCSIK et al. 1992, RADICS 

1998, VITUKI 2008, GEOBLUE 2010, stb.). 

Fábiánsebestyén környezetében jelenleg a GeoBlue Kft. készít elő egy geotermikus energia 

hasznosítási projektet (ÖRDÖGH J. 2009b, GEOBLUE 2010, REINIGER 2010): 65 MW-os (első 

fázisban 49,9 MW) beépített kapacitású elektromosáram-termelő rendszert és a hozzákapcso-

lódó hőhasznosító kaszkádrendszert tervezve (GEOBLUE 2010).  

Ferencszállás környezetében EU NER300 pályázat támogatásával EGS kutatási pályázat áll 

előkészítés alatt (BUXINFO 2012, KOVÁCS 2013). A pályázat keretében Ferencszállás mellett 

EGS (HDR) alapú 11,8 MWe kapacitású ORC
8
 típusú geotermikus erőművet terveznek, mely-

ből a tervek szerint 8,9 MWe nettó teljesítményt táplálnak majd az elektromos hálózatba. Az 

erőmű ellátására 4 db 4000 m mély termelő- és 2 db visszasajtoló fúrás mélyülne. A fúrások 

közt hidraulikus rétegrepesztést terveznek a kompressziós feszültségtérben (EC 2012: HU 

Geothermal South Hungarian Enhanced Geothermal System (EGS) Demonstration Project). 

A területre, illetve a környékre több geotermikus hasznosítási terv, geotermikus kutatási 

jogadomány iránti kérelem készült és található meg az MBGH adattárában (Sarkad, Békés, 

Békéscsaba, 10. függelék) 

1.5.1.2. Közvetlen hőhasznosítás 

A közvetlen energetikai célú hasznosítás során geotermikus távfűtés, egyedi fűtés, meleg-

ház-, fóliasátor fűtése, ipari hőszolgáltatás valósítható meg. 

                                                 
8 ORC: Organic Ranking Cycle, szerves anyagú másodlagos közeget használó bináris erőmű típus 
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A termál kutak alapadatait a 22. táblázat, 23. táblázat és 24. táblázat foglalja össze (VKGA 

2004, VKGA 2009, 1.4.1.2. fejezet). 

A területen a nyilvántartás szerint (VKKI/NeKI VKGT) 2007-ben energetikai célra nem 

történt vízkivétel, visszasajtolás viszont volt (MOL, szénhidrogén-termelés utáni visszasajtolás, 

23. táblázat, 25. táblázat). A porózus termál víztestekből (pt.2.1 és pt.2.3) ivóvíz, fürdési célú, 

több célú vízkivétel történt. 

A koncesszióra javasolt területre 4 kismélységű vízmű által hasznosított termálkút esik, 

ezek mellett a MOL 4 db nagy mélységű visszasajtolókútja esik még a területre (23. táblázat). 

Az 5 km-es környezetben Gyulán hasznosítják 2 kút vizét fürdési céllal (Gyulai Várfürdő, 

Gyula B–145, K–453, 24. táblázat), 2 vésztői kutat mezőgazdasági céllal hasznosítanak, Gyu-

lán, Okányban és Tarhoson 4 kutat használnak ivóvíz ellátásban. 

 

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, 2013. októ-

ber). 

1.5.2.2. Szénhidrogén-kutatás 

A koncesszióra javasolt területen és az 5 km-es környezetében a jelenleg hatályos szénhid-

rogén-kutatási területeket a 33. táblázat adja meg (MBFH BÁNYÁSZAT, 2013. október, 

4. melléklet). 

 

33. táblázat: Szénhidrogén kutatási területek a koncesszióra javasolt területen és környezetében (MBFH 

BÁNYÁSZAT) 

Területnév 

Nyersanyag / státus 
Engedélyes 

Terület 

(km2) 

Fedőlap 

(mBf) 

Alaplap 

(mBf) 

Megállapít 

Érvényes 
Megjegyzés+ 

Gyomaendrőd-Tarhos-Gyulavári  
– szénhidrogén / kutatási terület 

704800 

MHE* 505,9 felszíntől –6500 
2012.05.12 

2012.12.03 

1 

(kutatási jog lejárt,  

érvényes feltárási jog 
2014.12.31-ig) 

* Magyar Horizont Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., +Terület 1 – a koncesszióra javasolt területet érinti 

 

A koncesszióra javasolt területre és 5 km-es környezetébe eső hatályos szénhidrogén bá-

nyatelkeket a 34. táblázat adja meg (MBFH BÁNYÁSZAT, 2013. október, 3. melléklet, 

4. melléklet). Mindhárom a területet érintő bányatelek belenyúlik a geotermikus koncesszióra 

javasolt térrészbe, mélységtartományba, a Sarkad. I. bányatelek –4500 mBf-ig terjed ki 
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34. táblázat: Szénhidrogén bányatelkek a koncesszióra javasolt területen és környezetében (MBFH 

BÁNYÁSZAT) 

Területnév 
Nyersanyag 

Folyamat 

Engedélyes 
Terület 

(km2) 

Fedőlap 

(mBf) 

Alaplap 

(mBf) 
Megállapít MÜT* Terület+ 

Sarkad I. – szénhidrogén  

bányatelek –szénhidrogén földgáz  
 

504010 

MHE 53,5 –3000 –4500 2012.09.13 működő 1 

Méhkerék I. – szénhidrogén bányate-
lek –kőolaj szénhidrogén földgáz  

érvényes kitermelési MÜT 

500030 

MOL 27,0 100 –2870 1978.09.15 működő 1 

Méhkerék II. – szénhidrogén bányate-
lek –szénhidrogén  

a megállapító határozat nem jogerős! 

504040 

MHE 9,3 –2400 –2800 2012.11.09 működő 1 

Okány I.. – szénhidrogén  

bányatelek – szénhidrogén  

érvényes kitermelési MÜT 
501120 

MOL 6,3 –2377 –2401 2011.10.27 működő 2 

*MÜT: műszaki üzemi terv; +Terület 1 – a koncesszióra javasolt területet érinti; 2 – az 5-km-es környezetben 

 

1.5.2.3. Egyéb nyersanyagok 

A koncesszióra javasolt területen nincs működő, nemfémes ásványi nyersanyagbánya és 

megkutatott ismert nyersanyag sem. A terület 5 km-es környezetében jelenleg 1 db működő 

nemfémes ásványi nyersanyagbánya (homok), valamint a megkutatott ásványi anyagkészletek 

(homok, agyag) ismertek (31. ábra és a 35. táblázat, 36. táblázat, 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. 

 

35. táblázat: A koncesszióra javasolt területen és környezetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Tér-

képi 

szám 

Bánya-

kód 
Területnév Engedélyes 

Anyag-név, 

anyag-kód 

Terület 

km2 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Tevé-

kenység 

Enge-dély 

kezdete 

Enge-

dély 

vége 

Status Terület+ 

1 613680 
Tarhos II. - 

homok 

Kisüzemi 

Épitő és 

Szolgáltató 

Kft 

homok, közleke-

dés-építési 

homok; 4200, 

4219 

0,0986 815690 163535 működő 
2007 

06.28 

határo-

zatlan 

bánya-

telek 
2 

+Terület 1 – a koncesszióra javasolt területet érinti; 2 – az 5-km-es környezetben 

36. táblázat: A koncesszióra javasolt területen és környezetében megkutatott ásványi anyagkészletek 

tájékoztató adatai 

Tér-

képi 

szám 

Bánya-kód Település 
Bányatelek 

(ha van) 
Bányaterület neve (lelőhely) Nyersanyag neve és kódja 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
Terület+ 

1 40104001 Tarhos – 
Tarhos I. - homok törölt bányatelek, 

0344/8 hrsz. 

Közlekedés–építési agyag 

4119 
815584 163898 2 

2 40104001 Tarhos – 
Tarhos I. - homok törölt bányatelek 

0344/8 hrsz. 

Építési homok 

4250 
815584 163898 2 

3 40104001 Tarhos – 
Tarhos I. - homok törölt bányatelek, 

0344/8 hrsz. 

Közlekedés–építési homok; 

4254 
815584 163898 2 

4 40104002 Tarhos – 
Tarhos I. homok b. telekből kimaradó 

készl. (alatt és mellett) 

Közlekedés–építési agyag; 

4119 
815584 163898 2 

5 40104002 Tarhos – 
Tarhos I. homok b. telekből kimaradó 

készl. (alatt és mellett) 

Építési homok 

425 
815584 163898 2 

6 40104002 Tarhos – 
Tarhos I. homok b. telekből kimaradó 

készl. (alatt és mellett) 

Közlekedés–építési homok; 

4254 
815584 163898 2 

7 40202001 Doboz – Doboz I. - agyag bányatelek Agyag; 4116 815410 156255 2 

+Terület 1 – a koncesszióra javasolt területet érinti; 2 – az 5-km-es környezetben 
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31. ábra: A koncesszióra javasolt terület környezetében működő ásványbányák és a megkutatott, egyéb 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

A meglévő bányaterületeket csak a számok jelzik, mivel kis méretük miatt térben nem ábrázolhatók. Az adatokat ld. a 

35. táblázat, 36. táblázatban 

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. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

A koncessziós tevékenység első lépcsője a kutatás, a második a termelő és visszasajtoló ku-

tak lemélyítése, vizsgálata, a kiszolgáló épületek megépítése és működtetése, a harmadik lép-

cső a felhagyás, amikor a működtetést követően, a projekt befejezése után az eredeti környezet 

helyreállítása (rehabilitáció) következik. A tevékenységgel járó tényleges kockázati tényezőket 

csak a technológiai folyamat pontos ismeretében lehet megállapítani. 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 

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 meghatáro-

zó hazai jogszabály, a Bányatörvény (Bt. 1993. évi XLVIII. Törvény 49. § 11.) alapján a geo-

termikus 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-

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 energia tartalma 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, hőutánpótolódás szempontjából a geotermikus rendszer lehet 

 konduktív hőárammal fűtött (hővezetés a meghatározó, azaz anyagmozgás nélküli 

hőszállítás) – ez az uralkodó, a továbbított hőmennyiség arányos a hőmérséklet 

különbséggel és a hővezetési tényezővel, 

 konvektív (vagy advektív) hőárammal fűtött (ahol a hőszállítást áramlás biztosítja) – a 

konvekció módosíthatja a konduktív hőáramot, a szállított hőmennyiség arányos 

az áramló folyadék sebességével, sűrűségével, fajlagos hőkapacitásával. 

 

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

híres olaszországi Larderelloban 200 mW/m
2
). A Pannon-medencében a kontinentális átlagot 

(65 mW/m
2
) jóval meghaladó 90–100 mW/m

2
 a hőáram (DÖVÉNYI et. al 1983, DÖVÉNYI, 
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HORVÁTH 1988, LENKEY 1999), amivel együttjár a magas, európai átlagon felüli geotermikus 

gradiens is (átlagosan 45°C/km). 

Magyarország 93 000 km
2
-es területén a geotermikus energia utánpótlódását biztosító for-

rás, a földi hőáram teljes hőteljesítménye 9021 MW (a paksi atomerőmű kapacitásának kb. 4,5-

szerese), ennek a fajlagos teljesítménysűrűsége azonban csak kb. 0,09 W/m
2
. A fosszilis forrá-

sok energiasűrűsége lényegesen nagyobb, mint a magyarországi gyakorlatban hasznosított ter-

málvizeké (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 vizsgált területünk tágabb környezetébe eső fúrásokat a 37. táblázat 

adja meg. 

37. 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 

Tótkomlós 

T–I 

781 229 

123 892 
100 

2255–3447 9 2,55 - 106 ±15 
DÖVÉNYI HOR-

VÁTH 1988 

Derecske–I 

849591 

218916 

97 

  2,3 44,0 102 ±10–20 
DÖVÉNYI HOR-

VÁTH 1988 

Fábiánsebes-

tyén Fáb–4 

757 482 
151 049 

83 

3146–4052 48 - 

2026 m: 

48,9 

3750 m: 
44,7 

97 ±15 GEOS 1987 

Hódmezővásár-
hely Hód–I 

756 271 

113 298 

86 

2052–5808 25 2,19 37,7 82 ±10 
DÖVÉNYI HOR-

VÁTH 1988 

Sándorfalva S–I 

723 282 

119 072 

82 

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

1981 

Kaba É–1 

814731 

242871 

90 

  1,58 58,8 97 ±10–20 
DÖVÉNYI HOR-

VÁTH 1988 

Hajdúszoboszló 

Hsz–6 

824211 
246312 

97 

  1,83 58,8 108 ±10–20 
DÖVÉNYI HOR-

VÁTH 1988 

 

A koncesszióra javasolt területtől kb. 60-km-re Ny-ra lévő Fábiánsebestyén Fáb–4 fúrás-

ban 3698–3744 m szakaszon teszteres rétegvizsgálattal rétegfolyadék hőmérsékletet határoztak 

meg, a mélyfúrás-geofizikai szelvényezés során az akkori talpaknak megfelelő talphőmérséklet 

meghatározások történtek, melyekből zavartalan réteghőmérsékletet becsültek (32. ábra, 

38. táblázat, 8. függelék).  
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32. ábra: A Fábiánsebestyén Fáb–4 fúrás egyszerűsített rétegsora, a hővezető-képességek és az elfogadott 

hőmérséklet-mélység függvény (a mintavételi és rétegvizsgálati helyek feltüntetésével) 

(GEOS 1987 14. ábra) 

Amennyiben a triász aljzatban konvekciós áramlások alakulnak ki, a hőmérséklet–mélység függvény 3500 m alatt lényegesen 

torzulhat 

 

A Fáb–4 fúrásra szerkesztett hőmérséklet, hővezető-képesség függését a 32. ábra mutatja 

be. A hőmérséklet-menetet 2 részre bontva 2026 m-en 48,9˚C/km, 3750 m-en 44,7˚C/km a 
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geotermikus gradiens. Így lineáris menetet feltételezve 4240 m-re a fúrás talpára 209˚C szá-

mítható. 

A hővezetőképesség-méréseket a preneogén aljzatból vett mintákon végezték, a kvarter-

neogén összletre az összes hazai és néhány szlovákiai neogén minta statisztikus feldolgozásá-

val kapott adatokat használtak fel. 

38. táblázat: A Fábiánsebestyén Fáb–4 fúrásban mért, a hőáram meghatározáshoz felhasznált hőmérséklet 

adatok (GEOS 1987, A. táblázat) 

Fúrás Mélység 

(m) 

Hőmérséklet 

(˚C) 

Megjegyzés 

Fáb–4 3684,5 190,5 rétegvizsgálat 

Fáb–4 2750 146 korrigált talphőmérséklet 

Fáb–4 3740 176 korrigált talphőmérséklet 

 

A Fáb–4 fúrásra a mérések alapján meghatározott átlag hőáram érték 97±15% mW/m
2
 

(GEOS 1987). 

 

A koncesszióra javasolt területtől kb. 50 km-re DNy-ra található Tótkomlós T–I fúrás egy-

szerűsített rétegsorát, hővezetőképesség és hőmérséklet adatait a 33. ábra mutatja be (DÖVÉNYI 

et al. 1983). A fúrás 1795 métertől neogén üledékek alatt prekainozoos (mezozoos, paleozoos) 

kőzeteket harántolt a 3998 méteres talpmélységig. Mivel magminta csak az ajzatból volt elér-

hető, ezért csak az 1795–3998 méteres intervallumra határoztak meg hőáram értéket. (A 

neogén üledékekre csak becsülték a hőáramot.) A fúrásban 1800 méteren 124˚C, 2390 méteren 

130˚C, 2900 méteren 151˚C, a fúrás talpán 3998 méteren 179˚C-ot határoztak meg. A hőveze-

tő-képesség 3–4,6 W/mK között változott. A hőáram-számításhoz felhasznált adatokat a 

39. táblázat adja meg. tartalmazza. A mérések alapján meghatározott átlag hőáram érték 

106±15% mW/m
2
 (DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988). 

39. táblázat: A Tótkomlós T–I fúrás hőáram meghatározáshoz felhasznált adatai (DÖVÉNYI, HORVÁTH 

1988, 4. táblázat) 

Kor Mélység 

(m) 

Kőzet   
(W/m˚K) 

* 

(W/m˚K) 

Q 

(mW/m2) 

G+ 

(˚C/km) 

Q +Pa2 0–1112 
60% agyag + 

40% homok 

1,42 

2,02 

1,46 

2,00 
108,1 64,5 

Pa2 1112–1795 
54% agyag + 

46% homok 

2,19 

2,59 

2,10 

2,39 
 47,/8 

Felső-triász T3 1795–2693 
dolomit 

(4 minta) 
4,49±0,45 3,57  29,7 

Felső-triász T3 2693–2905 mészkő 3,04 2,58  41,1 

Felső-triász T3 2905–3165 dolomit 4,49 3,44 104,1 30,8 

Felső-perm P2 3165–3601 
kvarcporfír 

(2 minta) 
3,19±0,04 2,62   

Felső-perm P2 3605–3635 kvarchomokkő 7,05 4,77  39,3 

Prekambrium 

PCm 
3635–3998 gránit 4,15 3,12  34,0 

Összesítve    2,55 106 41,6 

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

 G+: számított „egyensúlyi” geotermikus gradiens 
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33. ábra: A Tótkomlós T–I fúrás egyszerűsített rétegsora, a hővezető-képességek és a lineárisan közelített 

hőmérséklet-mélység függvény 

(DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988) 

Conductivity – hővezetőképesség; Temperature – hőmérséklet; Depth – mélység 

1 – vastag folyamatos agyag (pala) összlet; 2 – vastag folyamatos homokkő réteg; 3 – 5 méternél vékonyabb agyag és homok-

kő rétegek váltakozása; 4 – mért hővezetőképesség; 5 – mért hőmérséklet: egyensúlyi érték (csillag), korrigált talphőmérséklet 

(kereszt), DST-adat (pont) 

 

Az interpolált adatok (hőáram(sűrűség) térképek) alapján a hőáram értéke a koncesszióra 

javasolt területen kb. 75 és 85 mW/m
2
 között várható – ÉK-ről DNy felé növekedve (HOR-

VÁTH et al. 2005, DÖVÉNYI, HORVÁTH 1988, DÖVÉNYI et al. 2002). 
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2.1.1.2. Hőmérséklet adatok 

A szénhidrogén-kutatások fontosabb geotermikus eredményeit az 1.3.6. fejezet ismerteti. 

A koncesszióra javasolt területen a sarkad(keresztúr)i-maximumom 1977-ben mélyült és 

mért Sarkadkeresztúr Sark–2 fúrásban hosszabb ideje lezárt kútban végzett mérések alapján 

2500 m-ben 131°C, 3154 m-ben 162°C volt a mért hőmérséklet 48°C/km geotermikus gradiens 

mellett (9. függelék). Az 5 km-es környezetben lévő Doboz–I fúrásban rétegvizsgálat során 

3980 méterben 184,6°C (43,6°C/km geotermikus gradiens), 4248 méterben 193,4°C 

(42,9°C/km geotermikus gradiens), 4440 méterben 218°C hőmérsékletet mértek (46,6°C/km 

geotermikus gradiens, KONCESSZIÓS CSOMAGOK DOBOZ–I), a Sarkadkeresztúr Sark–I fúrásban 

3000 méteren 145°C (44,7°C/km geotermikus gradiens), 4583 méteren 193°C hőmérsékletet 

mértek (39,7°C/km geotermikus gradiens). 

A geotermikus adatbázisban (GEOMEGA 2005) a koncesszióra javasolt területre eső adato-

kat a 8. függelék sorolja fel, további hőmérséklet adatok található a 9. függelékben. A területre 

és 5 km-es környezetébe eső ismert hőmérséklet adatok mélységfüggését a 34. ábra szemlélteti. 

 

34. ábra: A hőmérséklet mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete kör – egyedi hőmérséklet adat; 

piros vonal – réteghőmérséklet adatokra illeszthető 44,0˚C/km (0,044˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes; 

fekete vonalak – a 33˚C/km (0,033˚C/m) és 55˚C/km (0,055˚C/m) geotermikus gradiensű egyenes, alulról–felülről illeszkedő 

burkoló görbék9 

 

A geotermikus adatbázisban rendelkezésre álló adatok alapján a koncesszióra javasolt terü-

letre 44˚C/km a geotermikus gradiens. Összehasonlításként az 34. ábran megjelenítettük a 

33˚C/km-es és a 55˚C/km-es geotermikus gradiensű görbét is (vékony fekete vonal). 

A geotermikus gradiens mélységfüggését a 35. 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. 

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

gradienshez tartozó hőmérséklet–mélység összefüggést jelenítik meg. 
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A keresztdiagram pontfelhőinek alsó és felső burkolói a geotermikus gradiens mélység 

függését az országos medenceüledék tömörödési trend (MÉSZÁROS, ZILAHI 2001) alapján leíró 

függvények. A függvények paramétereiben a képlet számlálója a konduktív hőáram, a nevező-

ben pedig a hővezetőképesség mélységfüggését leíró, a porozitás mélységfüggésére alapozott 

kifejezés szerepel
10

 (ZILAHI-SEBESS L. et al. 2008). Ennek megfelelően a pontfelhő felső bur-

kolója esetében 135 mW/m
2
, míg az alsó burkolónál 85 mW/m

2
 hőárammal számolunk

11
. A 

legvalószínűbb értéket – 110 mW/m
2
 – a középső görbe képviseli. 

 

35. ábra: A geotermikus gradiens mélységfüggése a koncesszióra javasolt területen 

fekete négyzet – egyedi mérési adat; 

felső fekete vonal – az adatok peremén illeszkedő görbe (felső burkoló görbék12); 

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 110 mW/m
2
. Az elvi (csak a konduktív hővezetést figyelem-

bevevő) geotermikus gradiens a mélységgel csökken egészen a porozitásmentes kőzetekre jel-

lemző szintig, mely alatt a gradiens állandónak tekinthető. A porózus vízzel teli kőzetek – ha 

nincs jelentős áramlás – jobb hőszigetelők és rosszabb hővezetők, mint a tömör kőzetek. Ezért 

a geotermikus gradiens a porozitással egyenesen arányosan változik. Az adatok szórása a 

mélységgel általában csökkenő tendenciájú. A mért adatok szórása a mélységgel csökkenő ten-

denciájú, mert a mélységgel egyre tömörebbek a kőzetek így a fúrási művelek, illetve a terme-

lés leállása utáni hőkiegyenlítődés egyre homogénabb térben és egyre inkább konduktív úton 

                                                 
10 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). 
11 További kapcsolódó szakirodalom: DÖVÉNYI, HORVÁTH, LIEBE, GÁLFI, ERKI 1983: Geothermal conditions of Hungary, 

Geophysical Transactions 1983 Vol.29. No. 1. 3–114. p. 
12 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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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 célszerűbbnek tartjuk a 44˚C/km geotermikus gradi-

ensből következő 110 mW/m
2
 hőárammal számolni mivel a gradiens adatokat önmagukban 

elégtelennek találtuk arra, hogy bármilyen egzakt következtetést vonjunk le belőlük. 

2.1.2. A várható geotermikus energia nagysága 

A geotermikus adatbázisban a koncesszióra javasolt területre eső fúrások hőmérséklet ada-

tai alapján átlagosan 44˚C/km a geotermikus gradiens, ezzel az értékkel számolva 

2500 méterben átlagosan 121°C hőmérséklet várható (ld. 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 

(40. 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. 

40. 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 füg-

getlenül 

 

Az előző számolást tiszta földpát anyagú kőzetmátrix feltételezésével elvégezve, 

a földpát fajhője: 

Cm = 700 [J/kg×K] 
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A földpát anyagú mátrixot  = 2650 kg/m
3
, a pórusokban lévő vizet (az egyszerűség ked-

véért)  = 1000 kg/m
3
 sűrűséggel számolva az eredő fajhő térfogatra átszámolva (az 1 m

3
 tér-

fogatra és 1˚C hőmérsékletváltozás esetén kinyerhető hőmennyiség): 

C = 1,8783×10
6
 [J/m

3
×K] 

 

Ezt 1 km
3
 gránit összletű térfogatra vonatkoztatva: 

1,8783×10
15

 [J/km
3
×K] = 1,8783 [PetaJoule /km

3
×K], 

 

azaz 1 km
3
 1% repedésporozitású gránittömbből 1,9 PJ hő nyerhető ki 1°C hőmérséklet csök-

kenés esetén. 

 

A repedéskitöltő víz mészkőtömb esetén az összes energia 1,8%-át, gránittömb esetén az 

összes energia 2,2%-át képviseli. Ez a teljes kőzettérfogatra vonatkoztatva 0,04187 PJ/km
3
K, 

azaz 1 km
3
-ben 0,04187 PJ minden 1°C hőmérsékletváltozás esetén. 

 

Ha a számítást 2500–3500 méter mélységszakaszra vonatkoztatjuk és annak átlaghőmér-

séklete 143°C, akkor a felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított hőmérséklet-különbség 

132°C, ami 306,5 PJ/km
3
 energiát jelent, amiből 5,53 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 132˚C hőmérsékletkülönbség lépcsőt ki-

használva 19 év alatt lehetne kitermelni az 1 km
3
-ben található víz által tárolt hőmennyiséget 

(5,53 PJ/km
3
). 

Természetesen ugyanezen idő alatt hőutánpótlódás is érkezik a területre 110 mW/m
2
 

hőárammal, azaz 1 km
2
 területre 110 kW hőutánpótlódás érkezik másodpercenként. Így a 19 év 

alatt 6,59×10
13

 J, azaz 0,066 PJ hőutánpótlódással számolhatunk 1 km
2
-enként. Ez a póruski-

töltő víz által tárolt hőmennyiség 1,1%-ának utánpótlódását biztosítja csak. A 100% 

utánpótlódását 90 km
2
 terület teljes hőárama biztosítaná csak. 

A fenti közelítésünk során csak a póruskitöltő vízzel számoltunk. A 40. 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. 
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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-

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). 

 

Fúrási, 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). Ezzel a 

módszerrel akár 10 000 méter mélység is elérhető, de a legmélyebb magyarországi fúrás alig 

haladja meg a 6000 métert (Makó M–7; 6085 m). A 36. ábra szemlélteti a fúróberendezés fő 

elemeit (NÉMETH, FÖLDESSY 2011). 
A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen 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 

fúrófej cseréjére a kopás és az átmérő függvényében a fúrási művelet során többször is sor ke-

rül. A kőzetdarabok folyamatos eltávolítása a lyuktalpról öblítéssel történik. Az öblítő közeg 

leggyakrabban iszap, ritkán haböblítés, de lehet légöblítés is. Az öblítőkör fő feladata, a lyuk-

egyensúly biztosítása és a furadék felszínre szállítása. 

Fúrás alatt 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 kiömlő fúróiszapot megszűrik, az abból kinyert 

furadékot mélység szerint osztályozzák, megőrzik, az iszapot pedig megfelelő kezelés után újra 

felhasználják. Figyelembe véve a technológiai és környezetvédelmi szempontokat, minden 

fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológiát alkalmaznak (37. ábra). 

Nem megfelelő sűrűségű öblítőiszap alkalmazása esetén bekövetkezhet a lyukegyensúly 

megbomlása, szélső esetben kitörése, amely jelentős károkat, balesetet okozhat, és a fúrás 

elszerencsétlenedéséhez is vezethet. A kútkitörések megakadályozására a fúrás időtartama alatt 

a kútfejre távvezérléssel működtethető kitörésgátlótkat szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás köz-

ben is lezárható. 
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36. ábra: A rotary fúrótorony és berendezései 

1 – iszaptartály; 2 – furadékleválasztó; 3 – szívótömlő; 4 – iszapszivattyú; 5 – tápegység, motor; 6 – vibrációs tömlő; 7 – 

emelőmű; 8 – öblítőcső; 9 – Kelly tömlő; 10 – öblítőfej; 11 – szállítószék; 12 – tartókábel; 13 – koronacsiga; 14 – torony; 15 – 

toronyállás; 16 – állvány (a fúrócsőnek); 17 – rudazatfésű (floor); 18 – pörgettyű; 19 – Kelly meghajtás; 20 – forgatóasztal; 

21 – munkapad; 22 – Bell nipple; 23 – kitörésgátló (BOP) annular; 24 – kitörésgátlók (BOPs) pipe ram & shear ram; 25 – 

fúrórudazat; 26 – fúrókorona; 27 – béléscsősaru; 28 – termelőcső (NÉMETH, FÖLDESSY 2011) 

 

37. ábra: Iszapgödör-mentes fúrási technológia 
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Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken 

laboratóriumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok 

útján nyernek. A begyűjtött különböző információk alapján meghatározzák a kút 

talpmélységét, és a fúrást befejezik. 

A fúró forgatásának másik módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a megoldásnál 

a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblítőfolyadék segítségével a 

turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukferdítéseknél használ-

ják. 

Irányított ferde vagy vízszintes fúrást, bokor fúrást mélyítenek, ha a geotermikus rezervoár 

lakott-, vagy védendő területek alatt találhatók, vadkitörés elfojtásakor illetve a rétegben a be-

áramlási felület növelése céljából (38. ábra). (A bokorfúrás az egy pontról mélyített, irányított 

ferdefúrások sokasága.) Kivitelezése fúróturbinával történik, ahol a meghajtó turbina közvetle-

nül a fúrófej fölött helyezkedik el. A turbinát az öblítőfolyadék segítségével hidraulikus nyo-

más forgatja. 

 

38. ábra: Irányított ferde fúrás 

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt elhelyezke-

dő rétegek egymástól történő elszigetelését. Ehhez egymásba csavart, acélból készült béléscsö-

veket cementeznek a fúrólyukba. A felszíntől beépített béléscsöveket és a beakasztott bélés-

csöveket a legbiztonságosabb módon kell beépíteni az előzetesen meghatározott sarumélysé-

gig, majd a felszínig, vagy az előre meghatározott mélységig el kell cementezni laboratórium-

ban bevizsgált, megfelelő technikával bekevert cementtejjel. 

A béléscsövek a 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. 

A vizsgálatra kijelölt réteget/rétegeket perforálással nyitják meg, a rétegmegnyitás célja az, 

hogy lehetővé tegye a rétegben tárolt szénhidrogének (kőolaj, földgáz) kútba áramlását. A ré-

tegvizsgálati eljárások két csoportra bonthatók. A beáramlási vizsgálatok célja az, hogy meg-

határozzák a rétegből beáramló szénhidrogén összetételét és mennyiségét. Az ún. elnyelés vizs-

gálatok célja annak meghatározása, hogy bizonyos nyomásértékek mellett a réteg milyen 

mennyiségű folyadékot (vagy gázt) képes elnyelni. 

Előfordulhat, hogy a kőzet áteresztőképessége a kút közvetlen környezetében vagy teljes 

kiterjedésében annyira kicsi, hogy nem ad érdemleges beáramlást. Az áteresztőképesség javítá-

sát, vagyis a nagyobb beáramlás biztosítását, illetve besajtoló kutaknál a jobb elnyelési viszo-

nyok elérését célzó eljárásokat összességében rétegkezelési eljárásoknak nevezzük. 
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A kútkörnyéki zóna áteresztőképességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárások 

a kőzetrészek kémiai kioldása az ún. savazás, illetve a rétegrepesztés. 

A rétegrepesztés célja a kedvezőtlen beáramlási viszonyok javítása. A művelet során speci-

ális folyadékok nagy nyomású besajtolásával nyitják meg a réteget és természetes vagy mester-

séges (pl. kerámia, homok) szemcséket (proppant) juttatnak a repedésbe, amelyek megakadá-

lyozzák az összezáródást. Évtizedek óta végeznek rétegrepesztéseket Magyarországon a szén-

hidrogén-termelésben, ennek ellenére a művelet a nem-hagyományos szénhidrogén-kutatáshoz 

kapcsolódóan vált közismertté. 

A rétegrepesztés fúróberendezés nélküli folyamatát mutatja a 39. ábra. 

 

 

39. ábra: A rétegrepesztés folyamata 

A nagy nyomású és nagy hőmérsékletű (HPHT) környezetben kivitelezett rétegrepesztési 

művelet jelentős felszíni technológia felvonultatását igényli, a repesztés kizárólag a legszigo-

rúbb biztonsági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével végezhető. 

Egy–egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút- és a ré-

tegviszonyoknak megfelelően. A termelő kutak kiképzéséhez rendkívül sokféle szerelvényt 

építenek be, minden termelési módnak megvannak a maga jellegzetes szerelvényei, berendezé-

sei. 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. 

 

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 egyidőben 

mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és néhány formációpa-

ramétert (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő többségét kábelen leengedett szondákkal végzik, eh-

hez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez alatt az idő alatt a fúrás áll. A kút 

állapotára ad információt a lyukbőség és lyukferdeség mérés. A kőzetfizikai tulajdonságok 

meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda áll rendelkezésre. Az egyes 
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szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a fúrás 

által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, szénhidrogén-

tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, 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 korreláció. A szénhidrogénnel telített szakasz 

tesztelhető, a lyukfalból illetve a fluidumból minta vehető. Vizsgálható a béléscsövezett lyuk 

cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépített csövek geometriája, esetleges károsodá-

sa. 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 (40. 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). 

 

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. 
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40. 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 

 

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.  

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-

                                                 
13 EGEC: European Geothermal Energy Council 
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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 (ld. pl.  az EU 

NER300 programjának magyar nyertes projektjét, mely dél-magyarországi EGS demonstráci-

ós-rendszer kialakítására irányul, KOVÁCS 2013). 

A nagy mélységű (akár 5000–6000 méteres) fúrásokban a kútpárok közt rétegrepesztéssel 

mesterséges repedésrendszert hoznak létre, mely szerencsés esetben csatlakozik a kőzet termé-

szetes repedésrendszeréhez (41. 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. 

 

41. 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. 

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 
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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 sekély mélységű talajszondák elvéhez hasonlóan működnek a nagymélységű hőcserélő 

kutak. A nagymélységű hőcserélők technológiai okok miatt nem „U” cső alakúak, hanem ún. 

koaxiális (vagy más néven koncentrikus, „cső a csőben”) típusúak. A zárt körben keringtetett 

hőhordozó folyadékot a béléscső fala mentén eresztik le. A folyadék lefelé haladva a béléscsö-

vön keresztül hőt vesz fel a környező rétegekből. A kút aljára érő, felmelegedett folyadékot a 

középső termelőcsövön keresztül szivattyúzzák fel. A le- és felfelé áramló folyadékoszlopot 

elválasztó termelőcső lehet sima acélcső, vagy valamilyen speciális hőszigetelt cső, mely kor-

látozza a már felmelegedett víz felsőbb rétegeknél történő visszahűlését. 

A hőcserélős kút előnye a termálvíz-termeléssel szemben, hogy lényegesen kisebb a beru-

házás kockázata, kisebb a beruházási költség, és gyakorlatilag nincs környezetterhelés, illetve 

nincs szükség drágán megvalósítható visszasajtolásra. 

A korábban mélyült és megőrzött, jó állapotú meddő vagy kimerült szénhidrogén-kutató fú-

rások egy kutas zárt rendszerű hasznosítása (ahol a cirkuláltatott fluidum csak a kútpalást men-

tén kapja a kőzetek felől áramló hőt) jelentős potenciális energiaforrást biztosíthat. Egy 2 km 

mélységű meddő szénhidrogénkútból 300−350 kWt hőteljesítményt és 30−40ºC hőmérsékletű 

vizet hozhatunk felszínre. Ez hőszivattyú alkalmazásával használható fűtésre (BOBOK, TÓTH 

2010b). 

2.2.3. A bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati 

technológiák bemutatása 

A geotermikus energia hasznosítása általában több hőmérséklet-lépcsőben, ún. kaszkád 

rendszerben történik. A rezervoár és a kutak által biztosított legmagasabb hőmérsékletű hasz-

nosítást a gazdaságosság növelése, a geotermikus energia minél teljesebb kihasználása érdeké-

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 

                                                 
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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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 42. ábra szemlélteti. A hagyományos geotermikus erőművek általá-

ban a 10–16% hatásfok-intervallumba esnek (50. ábra). Ennek oka, hogy a fosszilis energia-

hordozókat hasznosító elektromos erőművekhez képest viszonylag alacsony a hőközlés és ma-

gas a hőelvonás hőmérséklete. Így, ha a geotermikus energiahasznosítás gazdaságosságát javí-

tani kívánjuk, a környezeti hőmérséklet feletti belsőenergia-tartalom minél nagyobb hányadát 

kell egymást követő hőmérsékletlépcsőkben hasznosítanunk, mint pl. erőmű–távfűtés–

üvegházak–talajfűtés–jégtelenítés. A geotermikus erőművi technológia fokozatos fejlesztésével 

létrehozott kombinált, integrált technológiák lehetővé teszik a hatásfok jelentősebb növelését is 

(DIPIPO 1999, KAPLAN 2007, FRANCO, VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). Néhány geotermikus 

erőmű hőmérséklet–teljesítmény diagramját mutatja be a 42. ábra. A 43. ábra a hazai viszo-

nyok közt várhatóan legjelentősebb kettős közegű geotermikus erőművek esetén mutatja be a 

hozam–hőmérséklet–teljesítmény összefüggését. 

 

 

42. ábra: A geotermikus rezervoárok jellemző hőmérsékleti tartománya a gőzturbina teljesítményének 

feltüntetésével erőmű típusonként 

(BÁLINT et al. 2013, 17. ábra) 

 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

77 

 

43. ábra: Kettős közegű geotermikus erőművek várható teljesítménye 

(KUJBUS 2013) 

 

A továbbiakban – tekintettel a 2500 m alatti mélységekre – a villamosenergia-termelésre té-

rünk ki részletesebben. 

2.2.3.1. Villamosenergia-termelés 

A geotermikus energia hasznosítható villamosenergia-termelő erőműben, illetve kapcsolt 

hő- és villamosenergia-termelő fűtőerőműben. 

A villamosenergia-termeléshez nagy hőmérsékletű (entalpiájú) közeg (fluidum) szükséges, 

amit versenyképesebbé tehet – illeszkedő hasznos hőteljesítményű, az erőműhöz viszonylag 

közel lévő és viszonylag nagy kihasználási időtartamú távhőigény esetén – a kapcsolt távhő-

termelés. 

Minden erőműtípus esetében gondoskodni kell megfelelő hűtésről. A hűtés száraz vagy 

nedves hűtőtornyokkal, illetve természetes vizek igénybevételével történhet. 10–15% körüli 

áramtermelési hatásfok esetén a geotermikus hőenergiának 85–90%-a lesz hulladékhő. Egy 

2 MW-os erőmű esetén ez 18 MW hűtési igényt jelent. A hűtés megfelelő hatékonysága azon-

ban különösen nyáron, magas légköri hőmérséklet mellett csak jelentős energiaráfordítással 

biztosítható. 

Az erőmű hűtése költség- és helyigényes, optimális esetben azonban a hulladékhő egy ré-

sze télen épületek fűtésére, vagy mezőgazdasági célra felhasználható a helyszínen (kapcsolt hő- 

és villamosáram-termelés). Alacsonyabb hőmérsékletű ipari célú hőigény kielégítése is szóba 

jöhet, ilyenkor nemcsak télen, hanem egész évben növelhető a rendszer összhatásfoka.  

Egyelőre még jobbára csak kísérleti stádiumban vannak – de a jövőben elképzelhető, hogy 

sokkal nagyobb szerepet is kaphatnak – a mechanikai munka nélküli, csak a hőmérséklet kü-
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lönbség hatását áramtermelésre felhasználó rendszerek (pl. Stirling-motor
19

, emlékező ötvöze-

tek
20

, Seebeck-effektust
21

 felhasználó rendszerek, BÁLINT et al. 2013). 

2.2.3.1.1. Villamos energia-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 (ŐSZ 

2013). Ilyenkor alkalmazható a legrégebben alkalmazott klasszikus technológia. Ez a technoló-

gia csak néhány kivételes esetben (pl. Geyser’s (USA), Larderello (Olaszország)) valósítható 

meg. A száraz gőz kitermeléséhez a magyarországi geotermikus viszonyok valószínűleg sehol 

sem alkalmasak. 

2.2.3.1.2. Villamosenergia-termelés túlhevített folyadék forrásával (elgőzölögtetés, „flash”) 

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 generátorral villamos energiát állít elő, azaz a gőzerőmű „gőzfejlesztője” a termelő kút és a 

kigőzölögtető (ŐSZ 2013). A telített víz hőmérséklete hőhasznosításra alkalmas. A 

tárolóenergia fenntartása érdekében célszerű a lehűlt fluidomot visszasajtolni. 

2.2.3.1.3. Kettősközegű (Bináris) erőművek 

A közepes- és kis-entalpiájú fluidumok energiatartalmának hasznosítására kettős közegű 

erőművek alkalmasak. 

A kettős közegű hőerőmű hőforrása a geotermikus termelőkút termelvénye, mely közeg a 

hőjét egy gőzfejlesztőben adja át az erőművi körfolyamat munkaközegének. A gőzfejlesztő 

másik oldalán vagy ammónia-víz keverék (Kalina ciklus) vagy szerves közeg,szénhidrogén 

(ORC Rankine-ciklus) gőzölög el (túlhevül) és az a munkaközeg expandál a gőzturbinában, így 

állítva elő villamos energiát a generátorral. A munkaközeg forráspontja és kondenzációs pontja 

illeszkedik a geotermikus hőforrás és a visszasajtolás hőmérsékletéhez (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 villamos energia termelés vélhetően kettős közegű erőmű 

alkalmazásával képzelhető el. 

                                                 
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 dugaty-

tyús-forgattyús mechanizmussal. Adott mennyiségű gázt melegítünk, illetve hűtünk le a gép belsejében.A hőforrása a moto-

ron kívüli hő. A hőátadási folyamat lehetővé teszi, hogy az összes hőerőgép közül a legjobb hatásfokot nyújtsa: hatásfoka 

megközelítheti annak az ideális Carnot-körfolyamatnak a hatásfokát, mely az alkalmazott szerkezeti anyagoknál gyakorlati-

lag 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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2.3. 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 diesel-elektromos rendszerű meghajtás 

kerül kialakításra. A vízellátást tartálykocsikkal helyszínre szállított vízzel biztosítják. Üzem-

szerű termelés kezdetétől a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően ener-

gia-, illetve vízvezeték rendszer kiépítésére is sor kerülhet. 

2.4. 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. 

A koncesszióra javasolt terület Békés megye területére esik. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A koncesszióra javasolt terület tágabb környezetének közlekedési hálózatát a 44. ábra mu-

tatja be. 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A koncesszióra javasolt terület és tágabb környezete közúti közlekedése (44. ábra) – az EU 

csatlakozást megelőző országos, általános térszerkezeti felfogásban – az ország egyik perifériá-

jának számított. 

A megye úthálózatának jelenlegi legnagyobb hiányossága a gyorsforgalmi utak hiánya. 

Ennek következtében a megye – és a koncesszióra javasolt terület – megközelítése az ország 

középső, vagy déli területeiről nehézkes, és sok időt vesz igénybe. 

Sajnos a térség közlekedési hálózatának tervezett fejlesztésére elkészített tervek kivitelezé-

se az egyre távolabbi jövőbe tolódik, ugyanis a gazdaságfejlesztési stratégiai elképzeléseket 

felülírta a hazánkat is komolyan érintő pénzügyi-gazdasági világválság. 

A koncesszióra javasolt területet és annak térségét az országos közúthálózat főúti elemei 

közül a következők érintik: 
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Autópályák, gyorsforgalmi utak 

A vizsgált területen jelenleg nincs kiépített gyorsforgalmi úthálózat, a DNy felől közelítő 

M43-as, valamint az északi irányból érkező M35-ös autópálya is több mint 80 km távolságban 

található. 

 

 

44. ábra: A terület közlekedési hálózatának térképe 

A koncesszióra javasolt terület térségének (Békés megye) közúthálózata (2009) 

A vizsgálati terület megegyzik a koncesszióra javasolt területtel 

 

Főutak a koncesszióra javasolt terület térségében 

A koncesszióra javasolt területen nem halad át főút. A terület déli határától DK-re halad kb. 

6 km távolságra a 44-es főút, a Kecskemét–Szarvas–Békéscsaba–Gyula–országhatár vonalon. 

Ez a főút biztosíthatja a terület DNy-ról (Doboz), illetve délről (Gyula) történő megközelítését. 

A 47-es főút a Berettyóújfalu–Szeghalom–Körösladány–Mezőberény–Békéscsaba vonalon 

fut, és É–Ny–D-i félkörben kerüli meg a koncesszióra javasolt területet, annak nyugati határá-

tól mintegy 10–20 km távolságra. 

A 470-es főút a 47-es főútnak attól keletre futó alternatívája a Mezőberény–Békés–

Békéscsaba vonalon. A koncesszióra javasolt területet a 47-es főútnál jobban megközelíti, a 

terület nyugati peremétől – az említett zónában – 8–10 km-re fut. 

 

Mellékúthálózat 
A koncesszióra javasolt terület mellékúthálózata döntően megfelel a megyék geográfiai vi-

szonyainak és településhálózatának, de jelen állapotában csekély forgalom bonyolítható le raj-

tuk. 

A területen négy mellékút található, melyek a terület, illetve annak közvetlen térsége tele-

püléseit kötik össze. A koncesszióra javasolt terület ÉNy-i és DK-i zónájában mellékutak nem 

találhatók, de ez a terület kis nagysága miatt (333 km
2
) nem meglepő. 
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A területen egy nemzetközi határátkelőhely üzemel, a Méhkerék–Nagyszalonta útvonalon. 

Itt 3,5 t. súlykorlátozás él. 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

Abban az esetben, ha a kutatás, illetve kitermelés a felszínre is kiterjedő talajmozgásokat 

nem eredményez,úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti forgalom biz-

tonságát nem veszélyezteti. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján közútkezelői hozzájárulás, jóvá-

hagyás kell a következő 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 

1.) 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 

2.) 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, és 

3.) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

4.) Az önkormányzati közutakkal kapcsolatban az illetékes önkormányzatokhoz kell for-

dulni, illetve szükséges felvenni a kapcsolatot az esetlegesen érintett magánutak tulajdonosai-

val, kezelőivel is. 

Üzemeltetés, fenntartás szempontjából az esetleges nagy tömegű szállításokból eredő út-

igénybevétel miatt bekövetkezett útleromlással arányos helyreállítási kötelezettséggel kell 

számolni előzetes felmérés alapján. Jelentősebb szállítási útvonalak kijelölése esetén a közle-

kedésbiztonsági, forgalmi rendi feltételek ügyében a közútkezelővel egyeztetni, a tervet jóvá-

hagyatni szükséges. 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövő ház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, 

Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelentőséggel 

bír. Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal hálózatát. 

 

A vizsgált területet és térségét átszelő vasúti pályák (45. ábra) – az országos törzshálózati, 

regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 

1. számú mellékletében felsorolt vasúti pályák közül – az alábbiak: 
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Országos törzshálózati vasúti pályák 

A transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pá-

lyák: 

– 101 Püspökladány–Biharkeresztes–országhatár 

– 120 Szajol–Lőkösháza–országhatár 

 

 

45. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének (Békés megye) vasúti közlekedési hálózata 

(ALAPPONT 2010 nyomán) 

A vizsgálati terület megegyzik a koncesszióra javasolt területtel 

 

A két transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vas-

úti pálya közül egyik sem halad át a koncesszióra javasolt területen. A 120-as számú, Püspök-

ladány–Biharkeresztes–országhatár vonal a terület nyugati peremétől nyugatra, kb. 15 km-es 

távolságban halad ÉNy–DK-i irányba. 

A 101-es számú Szajol–Lőkösháza–országhatár vonal még messzebb, a terület északi ré-

szétől 356-40 km-re fut NyÉNy–KDK irányban. Ez a kér vonal mintegy ollószerűen fogja kö-

rül a területet, és biztosítja a „rávezető” vasútvonalak gyors nemzetközi megközelítését. 

 

Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pálya: 

– 135-ös számú Szeged–Békéscsaba–Kötegyán–országhatár. 

 

A nem transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati 

vasúti pályák közül a 135-ös számú, Szeged–Békéscsaba–Sarkad–Kötegyán–országhatár vo-

nal DNy–ÉK irányban áthalad a területen, és az országhatáron keresztül közvetlen összekötte-

tést biztosít Nagyszalontával. 

 

Regionális vasúti pályák 
– 127 (1) Gyoma–Körösladány–Szeghalom–Vésztő 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

83 

– 128 Kötegyán–Vésztő–Szeghalom–Püspökladány 

– 129 Murony–Békés 

 

A térségben levő regionális vasúti pályák közül a 128-as számú, Kötegyán–Vésztő–

Szeghalom–Püspökladány vonal ÉK–DNy-i irányban áthalad a koncesszióra javasolt terüle-

ten, és biztosítja a terület északi zónájának elérhetőségét. 

A 127 (1)-es Gyoma–Körösladány–Szeghalom–Vésztő vonal a koncesszióra javasolt terü-

lettől északra, kb. 15 km távolságra fut, hozzávetőleg K–Ny-i irányban. 

A 129-es számú, Murony–Békés vonal a 120-as országos törzshálózati vasúti pálya 

szárnyvonala, mindösszesen egy állomással. A 120-as vonaltól keleti irányba halad. A kon-

cesszióra javasolt terület nyugati peremét nem éri el, attól mintegy 10 km-re végződik. 

 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a Sarkad koncesszióra javasolt terület a vasúti köz-

lekedés szempontjából jó helyzetben van. Területén egy országos törzshálózati vasúti pálya 

halad át, melye biztosítja a terület megfelelő megközelítését. A területet ezen kívül egy regio-

nális vasúti pálya is keresztezi. 

 

A vasútvonalakkal kapcsolatos tanulmányrészt kiegészítettük a Nemzeti Közlekedési Ható-

ság UVH/VF/2573/1/2013 ügyiratszámú véleményével. 

 

A vasúttal kapcsolatos, alapvető előírásokat számos kormányrendelet és az Országos Vas-

úti Szabályzat rögzíti. A közforgalmú vasút szélső vágányától 50 m, környezeti hatásvizsgálat-

hoz kötött vasúti létesítmények esetében 100 m távolságon belül építményt csak külön jogsza-

bályban előírt feltételek szerint lehet elhelyezni. Kétvágányú vasút esetében 20 m, egyvágányú 

vasút esetében pedig 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. A vasúti pálya kereszte-

zéséhez, ill. védőtávolságon belüli megközelítéséhez minden esetben a vasút engedélyesének 

vagy kezelőjének hozzájárulása szükséges. A közforgalmú és a saját vasutak pályája, tartozékai 

és üzemi létesítményei vonatkozásában a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárható-

ságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklete (Országos Vasúti Sza-

bályzat I. kötete) előírásait kell betartani. 

A tanulmánnyal érintett – fentebb felsorolt – vasútvonalak működtetője a MÁV Zrt. Pálya-

vasúti Üzemeltetés Területi Központ (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28–30.). 

Vasútfejlesztési kérdésekben az érintett országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a 

MÁV Magyar Államvasutak ZRt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60) és a Nemze-

ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) illetékes. 

2.4.2. Energia-hálózat 

Az energetikai rendszerek és hálózatok biztonságos működése, elégséges kapacitása alap-

vető feltétele bármilyen ipari tevékenységnek. 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző 

funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét 

képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, a 400 kV-os, a 220 kV-os és a második 

szinthez tartozó 120 (132) kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek 

rendszere. A 120 (132) kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 

120 (132) kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos 

Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 (132) kV-os vezetékek azonban a regioná-

lis szolgáltató kezelésében vannak. 
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A koncesszióra javasolt területen a fent ismertetett villamosenergia-vezetéktípusok közül 

egyik sem halad át. A fent ismertetett villamosenergia rendszernek a koncesszióra javasolt te-

rület térségében, az alábbi hálózati elemei találhatók meg (46. ábra). 

 

 

46. ábra: A terület villamosenergia-ellátásának térképe 

(KÉSZ Kft. 2011. nyomán) 

A vezetékek nyomvonal lefutása hozzávetőleges 

A vizsgálati terület megegyzik a koncesszióra javasolt területtel 

 

400 kV-os átviteli hálózat 

A megye egyetlen országos alaphálózati rendszerhez tartozó táppontja a Békéscsabai 

400/120 kV-os MAVIR Zrt üzemeltetésében levő alállomás, amelynek 400 kV-os betáplálása 

az Albertirsai (750)/400 kV-os transzformátor-állomásról épült ki. Albertirsa–Békéscsaba kö-

zött kétrendszerű 400 kV-os átviteli hálózat üzemel. 

Az Albertirsa–(Szolnok)–Békéscsaba OVIT –Orosháza vezeték ÉNy–DK-i irányban fut 

Békéscsabáig, onnan pedig NyDny irányban halad tovább Orosháza felé. A koncesszióra java-

solt terület nyugati határát kb. 18 km-re közelíti meg. 

A Békéscsaba OVIT–Lökösháza–országhatár vezeték Békéscsabáról indul, és D–DK-i 

irányban halad a koncesszióra javasolt területet 20 km-re megközelítve. Lökösházát elhagyva 

átlépi a határt, és fut tovább Romániába, megteremtve ezzel az energetikai összeköttetést Ro-

mániával, és DK-Európával. 

 

A 220 kV-os átviteli hálózat 

Egy rövid szakaszon húzódik, a terület nyugati határán kívül, attól mintegy 18–20 km tá-

volságra, a Békéscsaba OVIT–Békéscsaba nyomvonalon. 

 

A 120 (132) kV-os átviteli-, illetve helyi ellátó hálózat 

A legsűrűbb vezetékhálózat. A főelosztó hálózatot 120 (132) kV-os távvezetékek alkotják. 

A Békéscsabai alállomásból 120 kV-os hálózat épült Békés–Szeghalom–Berettyóújfalu telepü-

léseken üzemelő 120/20 kV-os alállomások ellátására. A Békéscsabai alállomásból kétrendsze-

rű 120 kV-os távvezeték épült Békéscsaba-Kelet és Gyula 120/20 kV-os alállomásainak a be-
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kötésére, továbbá Medgyesegyháza–Mezőhegyes–Makó 120/20 kV-os alállomásainak az ellá-

tására. Csak a sarkadi térség, ahol még a régi, 35 kV-os főelosztóhálózat biztosítja az ellátást. 

Ezek a 120 kV-os és 35 kV-os főelosztóhálózatról betáplált 120/20 kV-os transzformátor-

állomások a táppontjai a fogyasztók tényleges energiaellátására szolgáló 20 kV-os helyi elosz-

tóhálózatoknak. 

A (Berettyóújfalu)–Szeghalom–Békés–Békéscsaba vezeték ÉÉK–DDNy irányban halad, 

és Békéscsabánál végződik. Békés térségében a koncesszióra javasolt terület nyugati határát 

mintegy 11–12 km-re közelíti meg, és azzal párhuzamosan fut. 

A Békéscsaba–Békéscsaba Kelet–Gyula vezeték Békéscsabáról indul, előbb dél felé tart, 

majd Szabadkígyós előtt keletnek fordul, és fut Gyula déli zónájáig. A koncesszióra javasolt 

terület DNy-i sarkától kb. 7 km-re ér véget. 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-

lárd energiahordozók aránya csekély. 

 

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. 

 

Az alábbiakban a kutatási területen és térségében futó nagynyomású, valamint nagyközép–

középnyomású gázvezetékeket mutatjuk be (47. ábra). 

 

Nagynyomású vezetékek a kutatási területen és térségében 

 

– (Szank)–(Szeged)–Kardoskút––Sarkad–Méhkerék 

– Újkígyós–Mezőberény; 

– Murony–Békés leágazó. 

 

A koncesszióra javasolt területen egy, térségében két nagynyomású gázvezeték található. A 

területet átszelő vezeték a (Szank–Szeged)–Kardoskút––Sarkad–Méhkerék gázvezeték telje-

sen áthalad a terület DK-i és középső részén. 

Az Újkígyós–Mezőberény vezeték a (Szank–Szeged)–Kardoskút––Sarkad–Méhkerék veze-

tékből ágazik le, és halad észak felé, a koncesszióra javasolt terület nyugati határától mintegy 

18–20 km-re nyugatra. Ebből ágazik le egy újabb vezeték, Murony–Békés leágazó gázvezeték, 

mely keleti irányba halad, és Békés városánál ér véget, a koncesszióra javasolt területtől min-

tegy 10 km-re. 

 

Nagyközép–közép nyomású vezetékek a kutatási területen és térségében 

A nagyközép–közép nyomású vezetékek közül a koncesszióra javasolt területen öt találha-

tó. Ezek a vezetékek a Kardoskút–Sarkad–Méhkerék nagynyomású vezetéken érkező gázt oszt-

ják tovább, alacsonyabb nyomáson, és gyakorlatilag sugarasan behálózzák a területet. 

A területen két gázátadó állomás található, a sarkadi és méhkeréki gázátadó állomás. 

A sarkadi gázátadóból három nagyközép–közép nyomású gázvezeték indul ki, Doboz, Tar-

hos és Sarkadkeresztúr felé. A méhkeréki elosztó állomás Kötegyán, valamint Újszalonta–

Geszt felé juttatja tovább a földgázt. 
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47. ábra: A koncesszióra javasolt terület térségének FGSZ Földgázszállító Zrt. nagy- nagyközepes nyomású 

földgáz- és termék szállítóvezeték-rendszere 

(KÉSZ Kft. 2011) 

A vezetékek nyomvonal lefutása hozzávetőleges 

A vizsgálati terület megegyzik a koncesszióra javasolt területtel 

2.4.2.3. Kőolajszállító vezetékek 

A koncesszióra javasolt területen és annak térségében a (Szank)–(Szeged)–Kardoskút––

Sarkad–Méhkerék gázvezeték nyomvonalával párhuzamosan, attól néhány méter távolságra 

halad az (Algyő)–Méhkerék–országhatár–(Románia) kőolajvezeték. Ez szintén áthalad a terü-

leten, és Méhkerék után keletnek fordulva, Románia felé elhagyja az országot. 

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. 
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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 megvalósu-

ló növekedési pályát – a bruttó végső energiafelhasználásban 14,65%-os részarány elérése a 

kitűzött 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. A megújuló hőenergia előállítás 

aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleért-

jük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is. 

Az Energiastratégia kimondja, hogy ahol a geotermikus potenciál villamosenergia-

termelésre alkalmas, ott hőhasznosítással kapcsoltan kell működtetni, tekintettel a kombinált 

rendszerek nagyobb hatékonyságára. A Nemzeti Cselekvési Terv szerint a geotermikus energia 

tervezett felhasználása elsősorban hőenergia előállítását szolgálhatja (távfűtés, közintézmé-

nyek, önkormányzatok tulajdonában lévő lakóépületek fűtése, kertészetek stb.). A meglévő 

magas bázisról kiindulva 2020-ra több mint háromszorosára nőhet a geotermikus energia fűtési 

célú hasznosítása. Ennek egyik eleme a gyógyturisztikai lehetőségekkel kombinált fürdőre-

konstrukciós és -fejlesztési program. A cselekvési terv kimondja, hogy fenntartható erőforrás 

gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordíta-

ni ezen erőforrás megőrzésére, ami általában a visszasajtolást teszi szükségessé. 

A cselekvési tervben vázolt pálya szerint a közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 2020-

ig megjelenik a geotermikus ásványkincs villamosenergia-termelésre történő hasznosítása is, 

mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energiából előállított 

villamosenergia-termelésre a 2010–2020-ra felvázolt terveket a 41. táblázat mutatja be. 

41. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (beépített kapacitás, bruttó 

villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részarányaira 

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

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 
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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 42. táblázat mutatja be számszerűen. 

42. táblázat: A geotermikus energiától elvárt teljes hozzájárulás (az energia teljes fogyasztása) a megújuló 

energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés részarányaira Magyarországon (2010–2020-ra vonatkozó 

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

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

Geotermikus 
(ktoe22) 

101 108 120 131 143 147 194 238 289 337 357 

 

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

lenlegi (2010) és 2020-ra prognosztizált megoszlását a 48. ábra szemlélteti. 

Az NCST (2010 A, B) szerint a geotermikus energia részaránya 2010-ben az összesen 

55,25 PJ-ból 4,23 PJ (9%) volt, a tervek szerint 2020-ra a 120,57 PJ megújuló energiamennyi-

ségből – országos átlagban – a geotermikus energia 16,43 PJ-t kellene, hogy képviseljen (17%, 

49. ábra). 

A cselekvési tervben bemutatott arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az adott 

régió, kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok ettől lényegesen 

eltérhetnek a komparatív előnyökre építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia részará-

nya várhatóan magasabb lesz, míg a Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza lesz meghatáro-

zó). Az energiastratégia feladatként adja meg Magyarország megújuló energiapotenciáljának 

feltérképezését és egy erre vonatkozó nyilvános adatbázis létrehozását (NES 2011). 

A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT 2010 A, B) meghatározott célok között szerepel, 

hogy 2020-ra a felhasznált megújuló energiamennyiségen belül fűtésre–hűtésre 14,95 PJ/év, 

villamos áramtermelésre 1,42 PJ/év arányban kell szerepelnie a geotermikus energiának. Ehhez 

a célkitűzéshez szükséges legfontosabb feltételek között szerepel, hogy kb. 700 db megfúrandó 

kútra, mintegy 160 Mrd Ft beruházási támogatásra van szükség, ami ugyanakkor 5–7 ezer új 

munkahely teremtését is jelenti (SZITA 2011). 

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 (50. ábra). A geotermikus erőművi technológia fejlesz-

tésével létrehozott kombinált, integrált technológiák alkalmazásával a hatásfok növelhető 

(DIPIPO 1999, KAPLAN 2007, FRANCO, VILLANI 2009, DIPIPPO 2013). 

 

                                                 
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 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

89 

 

48. ábra: A villamos energia és hűtés–fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása 

(balra 2010, jobbra 2020) 

(NCsT 2010, 8. sz. és 9. sz. ábra) 

A geotermikus energia részesedése a 2010-ben felhasznált 4,23 PJ, azaz 9%-ról 2020-ra 16,43 PJ-ra, azaz 17%-ra nő a 

tervek szerint 

 

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

(NCsT 2010, 7. ábra) 

 

A villamosenergia-termeléshez közvetlen hőhasznosítás társítható (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 

2008). A geotermikus vagyon ésszerű felhasználáshoz a termikus teljesítmény legalább részle-

ges lefedéséről is gondoskodni kell, azaz a villamosáram-termelés mellett kaszkád rendszerű 

közvetlen felhasználás is javasolt. Egy kút, illetve alkalmazás termikus teljesítményét (a vesz-

teségek elhanyagolásával) a hozama (tömegárama) és az aktuális hőmérsékletlépcső alapján 

határozhatjuk meg (ld. még 42. ábra, 43. ábra). 

 
(A hőteljesítményt a P = 4,18×Qn× ×(Tki–Tfh) képlettel számolhatjuk, ahol P a hőteljesítmény kW-ban, Qn a 

hozam m
3
/s-ban, Tki a kútfejhőmérséklet, a víz sűrűsége kg/m

3
-ben, T fh pedig az adott felhasználás, pl. az 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 50. ábra) alapján számolható (KUJBUS 2010)). 
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50. 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 44˚C/km a geotermikus gradiens (2.1.1. fejezet, 34. ábra), ezzel az érték-

kel számolva 2500 méterben átlagosan 143°C hőmérséklet várható. 

 

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

Az áramtermelési hőlépcső bemenő hőmérsékletét az egyszerűség kedvéért tekintsük a 

kútfejhőmérsékletnek, ami legyen 150˚C, a kimenő hőmérsékletét pedig vegyük 80˚C-nak 

(dT = 70˚C). 1000 l/perc hozam (16,7 kg/s tömegáram) esetén a hőlépcső termikus teljesítmé-

nye 4,9 MWt. A geotermikus energia áramátalakítást jellemző termikus hatásfokát 10%-nak 

tekintve (50. ábra) a fenti 1 db kút termálvízből levehető 0,5 MWe elektromos teljesítménye 

közelítőleg 1200 db fent meghatározott igényű háztartást (4700 főt) láthatna el. 

Ugyanerre a kútra egy második, fűtési hőlépcsőt is számításba véve a 80–45˚C közti hő-

mérséklet tartományra, további 2,4 MWt termikus teljesítmény vehető le elméletileg, amivel –

 10 kW/háztartás (családi ház) fűtési hőteljesítménnyel számolva – 240 (közelben lévő) háztar-

tás fűtése is biztosítható lehet vagy ezzel egyenértékű ipari hő szolgáltatható. 

Kútpáronkénti 1 MWe elektromos teljesítmény eléréséhez a fenti 150˚C bemenő 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 
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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 megvizsgálása; 

 közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel 

elősegítése; 

 az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felülvizsgálata (összhangban a 

2010/31/EK irányelvvel); 

 területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energiakoncepciók kialakítása; 

 zöld finanszírozási formák és programok kialakítása (zöldbank); 

 szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 

 szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kampányok (integrált tájékoz-

tatási 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. 
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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 

43. táblázatban. 

43. táblázat: A villamos-erőművek különböző típusaiban megtermelt energia fajlagos költségei (BOBOK, 

TÓTH 2010b) 

Erőműtípus Fajlagos költség (€/kWh) 

Fotovillamos 0,25–1,25 

Biomassza 0,05–0,15 

Szél 0,05–0,13 

Geotermikus 0,02–0,10 

Vizi 0,02–0,10 

Atom 0,03–0,035 

Földgáz-tüzelésű 0,035–0,045 

 

A geotermikusenergia-termelésnek viszonylag magas a beruházási és alacsony az üzemel-

tetési költsége (BOBOK, TÓTH 2010b). A geotermikus erőművek kiépítési költsége magas, 3–

4,5 millió €/MW, az áramfejlesztési költség 40–100 €/MWh (FRIDLEIFSSON et al. 2008). Az 

EGS rendszerek (5 MW) kiépítési költségei 70 millió € szinten állnak, ha egy EGS erőmű kap-

csolt hő-/áramfejlesztési módon üzemeltethető, akkor a rendszer gazdaságossága nő. Modell-

számítások alapján az ársáv 40 és 60 €/MWh (MÁDLNÉ SZŐNYI et al. 2008). 

A megújuló energiák és így a geotermikus energia alkalmazásánál meghatározó tényező a 

támogatás (NCsT 2010 A, B). A megújuló energiaforrások jelenleg csak korlátozottan ver-

senyképesek a fosszilis energiahordozókkal, elsősorban azért, mert utóbbiak árába legtöbbször 

nem épülnek be azok externális költségei. Ezért a megújuló energiaforrások versenyképességé-

nek biztosításához állami ösztönzés, finanszírozás szükséges. A megújuló energiaforrások elter-

jesztésének állami, illetve piaci alapú finanszírozása a következő elemeket tartalmazza: 

 közvetlen termelési (piaci) támogatás (zöldáram, zöldhő); 

 beruházási támogatások; 

 kamattámogatás, zöld finanszírozás (állami pénzintézetek által nyújtott hitelek, refi-

nanszírozott hitelprogramok, garanciavállalás piaci hitelekhez stb.); 

 közvetett termelési ösztönzés (kedvezményes tarifák, kötelező bekeverési arányok, 

adókedvezmények); 

 tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott állami támogatás; 

 kutatás-fejlesztéshez, képzéshez nyújtott állami támogatás; 

 tanácsadói hálózatok kialakításához nyújtott állami támogatás. 

 

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

szabályozási jellegű ösztönzőkkel kombináltan – a fentiekben felsorolt valamennyi támogatási 

eszköz alkalmazását tervezik, differenciált mértékben, a megújuló energiaforrás típusához és 

nagyságához igazodóan. A támogatási, finanszírozási eszközök által nyújtható pénzügyi ösz-

tönzők kerete korlátozott. A pénzügyi kereteken belül külön korlátot jelentenek a fogyasztók 

által finanszírozott ösztönzési keretek, mivel ezek összege jelentősen nem növelhető. Ezért 

döntést kell hozni, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló támogatási források milyen mérték-

ben kerüljenek felosztásra az egyes megújuló energiaforrás típusok között. A felosztás (alloká-
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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 a Green-X modell eredményei felhasználásra kerültek, 

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. (A számítás 

EGS és HDR technológiákra vonatkozik). További előnye a nagy mélységű repedezettséggel 

jól feltárt kőzetekből nyert energiának, hogy azt függetleníteni lehet a vízbázisoktól, illetve a 

szénhidrogén-tárolók hidraulikai rendszerétől is. Előnynek tekinthető mind a szilárd anyagok-

hoz, mind a szénhidrogénekhez képest a termelés jobb tervezhetősége is. Amennyiben kisebb a 

hőmérséklet és az energiatermelés víztermeléssel valósítható csak meg, úgy lehetőség adódik a 

többféle célú hasznosításra is. 

A geotermikus energia 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 szennyezőa-

nyagok légtérbe való kibocsátása megszűnik, illetve minimálisra csökken (51. ábra). Amennyi-

ben szilárd energiahordozót váltunk ki geotermiával, akkor a környezet mentesül a salakdepók-

tól és azok minden, környezetre ártalmas hatásától is. 

 

51. ábra: Jellemző CO2 kibocsátási értékek működő a) elektromos- és b) hőerőműre különböző 

energiahordozók alkalmazása esetén 

(MÁDLNÉ SZŐNYI 2006) 
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2.7. A terhelés várható időtartama (MFGI) 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter koncessziós 

szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alka-

lommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. A Bá-

nyatörvény 14. § (1) szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-

kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási 

időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével meghosszab-

bítható. 

A geotermikus energia felhasználásának időtartama számos tényező függvénye. Meghatá-

rozhatja az alkalmazott technológia, a beruházás közvetlen célja, az érintett térség mérete, gaz-

dasági-társadalmi fejlődése stb. Jelenlegi ismereteink szerint, a beruházás alapköltségeiből és a 

környezeti feltételekből kiindulva egy ilyen típusú tevékenység időtartamát 30–50 évre becsül-

hetjük. 

A HDR és EGS technológiák alkalmazása esetén a gazdaságos működés időtartamát követ-

kező módon javasoljuk becsülni. Tegyük fel, hogy az átlag ekvivalens porozitás 1% körüli. A 

2.1. fejezetben részletezett számítás alapján az egész hőmennyiség 98%-át maga a kőzet képvi-

seli, ezért nagyon fontos tényező, hogy a kőzet mekkora térfogatát tárják fel a repedések. Vé-

leményünk szerint az EGS technológia akkor lehet sikeres, ha a mesterséges repedésrendszer 

csatlakozik egy meglévő nagyobb, természetes rendszerhez. Természetes repedésrendszer hiá-

nyában, ha feltételezzük, hogy a kőzet csak körülbelül 50 méter sugarú körben repeszthető, 1% 

repedezettség (1% repedéstérfogat körülbelül 80 000 m
3
 térfogatot jelent 1 km fúráshosszra) és 

1000 l/perc termelés mellett körülbelül két hónap alatt teljesen le lehetne termelni a repedés-

rendszerben lévő hőmennyiséget. Ha ennek a helyébe az áramtermelés szempontjából már 

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 – alkalmazotti, a lakosságot érin-

tő egyéni és társadalmi, továbbá az épített és természeti környezetet érintő – kockázat a bánya-

veszély (a veszélyes anyag/energia elszabadulása). 

 

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

 mérgező, robbanásveszélyes anyagok kiáramlása következtében toxikus hatás; rob-

banásveszély (pl. kénhidrogén (H2S), széndioxid (CO2), metán (CH4)); 
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 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 általában főleg a kutatás, alárendelten a termelés, kútjavítás során 

következhet be. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária helyzetekre, mert azok 

rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhat-

nak. 

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 környe-

zetéhez kötődik. 

Nagy kockázatot jelent a víz gáztartalma, így fokozott figyelemmel kell eljárni a létesítés és 

üzemeltetés során (gázkitörések). A letermelt szénhidrogén-telepek, sőt az ipari 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 több mint valószínű, hogy hidraulikai összeköttetésben vannak a közeli szénhidrogén re-

zervoárokkal, ezért a termelés során csökkenhet azok telepenergiája is. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

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

tevékenység jelentősen befolyásolhat (MFGI) 

A felszín alatti folyamatok elsősorban a tározó, illetve a harántolt kőzettestek mechanikai 

tulajdonságaitól függenek, így először röviden ezeket értékeljük. Ezt követően áttekintjük a 

lehetséges környezeti terheléseket, majd a vizsgálatot a felszíni hatásviselő környezeti elemek 

(természeti, alárendelten társadalmi) számbavételével zárjuk. 

3.1.1. A harántolt rétegek porozitásviszonyai 

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 Fcs. (régi felső-pannóniai) homok- és homokkő rétegeihez, kisebb mértékben a 

Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai) homokos agyagos rétegeihez kapcsolódnak. A foltszerű 

megjelenésű alsó- és középső-miocén karbonátok csak lokális szerepet játszhatnak a geotermi-

kus energiatermelésben. 

A pannóniai fedőüledékek porozitása a kőzetfáciestől, valamint az elszenvedett kompakció-

tól és cementációtól függ. A pannóniai fedőképződmények érzékenység becslésénél két szem-

pontot veszünk figyelembe: a mélységet és a kőzetfáciest. Az érzékenységbecslésnél az Újfalui 

Homokkő Formáció homokképződményeit – a nagyobb várható porozitáson kívül a homoktes-

tek nagyobb összefüggése miatt, és a felszínhez közelebbi mivolta miatt is – szennyeződésér-

zékenyebbnek kell tekinteni, mint a Szolnoki Formáció homoktesteit. 

 

A pannóniai fedőüledékek porozitása a kőzetfáciestől és az elszenvedett kompakciótól és 

cementációtól függ. Konkrétan a koncesszióra javasolt területre a homok teljes pórustérfogata
23

 

(t) a következőképen változik: 

t = 38–0,0118×h+8×10
-7

×h
2 

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

Ez alapján a Szolnoki Formáció totálporozitása 2500 méter mélységben 13% körüli, effek-

tív porozitása
24

 kb. 8% körülire becsülhető, az Újfalui Homokkő Formáció totálpororozitása 

2000 méteres mélységben 17% körülinek várható (az effektív porozitása 10% körülinek be-

csülhető). 

3.1.1.2. A kristályos alaphegységi kőzetek lehetséges porozitás viszonyai 

A terület döntő részének aljzatát alkotó kristályos összlet jellemzően csak másodlagos 

repedésporozitással rendelkezik. 1%-nál nagyobb pórustérfogat csak a mállási kéregben van. 

Ez azonban a rátelepülő alapkonglomerátummal együtt viszonylag jelentős térfogatú és jó 

permeabilitású tárolóképződmény lehet. A tényleges mállási kéreghez kapcsolódóan a mély-

séggel csökkenő mértékben repedezett zónára lehet számítani. Ez alatt az üde kőzetben a 

permeabilitás szempontjából fontos repedésporozitás többnyire mechanikai igénybevétel (tek-

                                                 
23 Teljes pórustérfogat: totálporozitás 
24 Effektív (vagy hatásos) porozitás: a pórustérfogatnak az a része, amelyben fluidum (folyadék vagy gáz) mozgás lehetséges 
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tonika) hatására jöhet létre. Nagy valószínűséggel az üde kőzetben a tektonikus zónák közelé-

ben 1% körüli természetes repedezettség feltételezhető. Ez mesterséges eszközökkel fokozható. 

A porozitás mesterséges növelésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a feszültségviszonyok 

megváltoztatása kisebb, főként mikrorengéseket generálhat. 

Az alaphegység felszínéhez köthető tárolóterek esetében várható, hogy a mállási zóna és az 

alapkonglomerátum alkotta rezervoár több kisebb, egymással gyenge hidraulikai kapcsolatban 

álló részből áll. Ezeket a tárolótereket várhatóan a kristályos aljzat kiemelkedéseinek oldalá-

ban, illetve lépcsős vetődés sorozathoz kapcsolódó aljzatfelszíni lokális mélyedésekben kiala-

kuló vastagabb alapkonglomerátum és az alatta levő nagyobb vastagságú mállási kérgek együt-

tesen képviselik. A tényleges mállási kéreghez a mélységgel csökkenő repedésporozitású zóna 

kapcsolódhat. 

Viszonylagos merevsége, repedeztethetősége miatt a gránit feltehetően alkalmas kőzet a 

HDR és EGS rendszerű geotermikus energia termelésre is. 

3.1.1.3. A karbonátok lehetséges porozitás viszonyai 

A koncesszióra javasolt terület elmélyülő ÉNy-i részén fúrásból karbonátos kőzetek ismer-

tek. 

A gránitot fedő karbonátok esetében nagyobb potenciálisan kioldható pórustérre akkor 

számíthatunk ha a kőzet szövet típusa szemcsevázú (grain-supported) azaz a nagyobb szem-

csék olyan szerkezetet alkotnak, ami a rétegterhelést az üledékképződés folyamán hordozza és 

így tehermentesíti a póruskitöltő anyagot. Ilyen szövetnek számítanak az alábbi típusok (HAAS 

1998): 

 

 törmelékes durvaszemcsés mészkő (kalcirudit) 

 zátonymészkő (reef) 

 ablakporozitás vagy madárszem szerkezet (fenestral porosity). 

 

A szemcsevázú karbonátok szemcseközi pórustere lehet ásványosan, mésziszappal, vagy 

folyadékkal kitöltött. Ha a kitöltődési folyamatot korlátozó hatások nincsenek, akkor a pórustér 

iszappal vagy utólagosan képződött kristályokkal majdnem teljesen kitöltődik, ezért számotte-

vő effektív porozitása nincs. A póruskitöltő mésziszap szemcséi – mivel nagy fajlagos felületet 

képviselnek – viszonylag könnyen kioldhatók. A szemcsevázú karbonát üledékek potenciális 

porozitását a nagy szemcsék határozzák meg, így az maximum 26%, ha csak a cementanyag 

kioldódásával számolhatunk. 

A mezozoos (elsősorban triász) platform fáciesű mészkövek általában potenciálisan poró-

zus kőzetek, ami azt jelenti, hogy elvileg kioldható pórusterük van (gyakran biozátony porozi-

tás). A platform mészkősorozatot lezáró mésziszap alapú üledék (kalcilutit) szöveti típusa 

ugyanakkor rendszerint iszapvázú (mud-supported), ami 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, kevésbé fejlett karsztos já-

ratrendszerek ismertek. Ebből azonban nem következik, hogy ne lehetne jelentős porozitása. A 

dolomitok mészkövekhez hasonlóan kettős porozitásúak, a tömör kőzet 1% körüli mátrix poro-

zitással rendelkezik és rossz vízvezető, de a mikrorepedések és a szelektív oldódás következté-

ben jelentősen megnő az effektív porozitás, így jelentős vízmozgás is lehetséges. A 

                                                 
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 porozitása részben a keletkezés körülményeivel függ ösz-

sze, részben pedig a kalcitnál ridegebb mechanikai viselkedés következménye. A dolomit a 

nyomás hatására jóval kevésbé oldódik, mint a mészkő ezért a mélységgel növekvő nyomás 

hatására létrejövő anyagátrendeződés, cementálódás hatása kisebb, mint a mészkő esetében. 

A tektonika (mikro)repedéshálózatot hoz létre, illetve vertikális elmozdulások mentén je-

lentősebb hasadékrendszert alakít ki, elősegítve a karsztosodást. A karsztosodás a dolomit 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 oldóhatásával 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. 

3.1.2. A harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége 

Az egyes felszín alatti képződmények szennyeződés érzékenységéről olyan szennyezés-

érzékenységi térkép, mint a felszíni képződményekről, még nem készült és érdemben nagy 

valószínűséggel nem is fog. Ezzel ugyanis azt állítanánk, hogy a hidrogeológiai rendszert min-

den részletében apriori ismerjük, ami biztosan nem lehet igaz. 

A geotermális kutakkal harántolt rétegek szennyezés-érzékenysége elsősorban azok porozi-

tásától, permeabilitásától és szorpciós kapacitásától (szennyeződés megkötési képességétől), 

valamint a képződmény méretétől, annak hidrogeológiai rendszerben betöltött szerepétől függ. 

A szennyeződés érzékenység mértékének megállapítása alapulhat valós méréseken, vagy becs-

lésen, mely a képződmény fizikai, kémiai tulajdonságait, elhelyezkedését és geometriáját veszi 

figyelembe. Első közelítésben, minél nagyobb egy adott réteg permeabilitása, annál nagyobb a 

szennyezés-érzékenysége, mivel egy adott pontig rövidebb az elérési idő. Tisztázni kell azon-

ban, mit értünk permeabilitáson, a jó kisléptékű permeabilitás ugyanis nem feltétlenül jelenti, 

hogy a nagyléptékű permeabilitás is kedvező. 

Ha vannak a területen termelőkutak, makro léptékben csak a hidrodinamikai tesztekből 

származó adatokat tekinthetjük valódi mérésen alapuló ismeretnek. Ilyennek számítanak az egy 

kút környezetének permeabilitási viszonyait vizsgáló kút-tesztek és a kútinterferenciából szár-

mazó permeabilitás adatok. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből származó permeabilitás becslé-

sek a magon mért permeabilitás adatokkal együtt azért nem tartoznak ebbe a körbe, mivel felté-

telekhez kötött a kiterjeszthetőségük, tehát csak egy, az adott formáció anyagára jellemző loká-

lis adatunk van. 

Ha nincsenek megbízható hidrodinamikai tesztekből származó 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 térfogat-részek eloszlásától függ, másodsorban pedig a kőzettest alakjától. A kőzettestek 

alakja, összefüggősége nagymértékben függ a fáciestől, azaz magától a lerakódási környezet-
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től. Például, a deltafront homoktestek várhatóan jobb hidraulikai kapcsolatban állnak egymás-

sal – az üledékképződés folyamatossága miatt –, mint a szakaszos üledékképződést képviselő 

zagyár üledékek. A kristályos aljzatbeli aquiferek összefüggése elsősorban a mállási kéreg ge-

ometriájától függ. 

A képződmények szorpciós kapacitását, még fúrómag vizsgálatok birtokában is, az agyag-

tartalom és a várható mélységtől függő tömörödöttségből lehet becsülni. Ha nincsenek fúrómag 

vizsgálatok, de van olyan mélyfúrás-geofizikai mérés, amelyből agyagtartalmat lehet becsülni, 

akkor a mélységtől függő kompakció ismeretében elvileg becsülhető a szorpciós kapacitás. Ha 

alkalmas mélyfúrás-geofizikai mérés sem áll rendelkezésre, de van szeizmikus mérés, úgy a 

terület átlagos földtani felépítése alapján a formációk átlagos mélységfüggő tulajdonságai alap-

ján becsülhető a szorpciós kapacitás. 

3.1.3. A tevékenység során fellépő környezeti terhelések 

Figyelembe kell venni, hogy minden fluidumbányászat velejárója, hogy nem csak összekö-

tünk rétegeket és esetleges szennyező forrásokat, hanem még ráadásul aktív, állandóan áram-

lást biztosító szállító közeget is létrehozunk. A kutatófúrások esetében a fúrás folyamata alatt 

elvileg szintén fennáll ilyen veszély, mivel azonban a cél az, hogy a fúrófolyadék be is hatoljon 

a rétegekbe, ezért normál esetben a fúrás közben áramoltatott öblítő folyadék nem jelent való-

ságos rövidzárat a rétegek között.  

A pannóniai fedőképződmények érzékenységbecslésénél két szempontot veszünk figye-

lembe: a mélységet, illetve a kőzetfáciest. A hidrogeológiai rendszer szennyeződés érzékeny-

sége elsősorban a porozitás és permeabilitás függvénye, így földtani oldalról elsősorban ezek-

nek a becslése a cél. 

A fentieket figyelembe véve a tanulmányban foglalkozunk a jellegzetes szennyező forrá-

sokkal, a fúrásos kutatás során és az üzemszerű termelés során okozható esetleges károkkal, 

valamint a különböző baleseti szituációkban előfordulható szennyeződésekkel. Ezután elemez-

zük a tényleges szennyeződés esetén várható hatásokat a hidrogeológiai rendszerre, valamint a 

felszíni képződményekre, illetve az ökoszisztémára gyakorolt hatást. 

A geotermikus energiatermelésnél figyelembe veendő potenciális szennyező forrásokat két 

részre oszthatjuk abból a szempontból, hogy azok a termelési tevékenységgel összefüggnek-e 

vagy sem. 

A hőbányászati tevékenységgel kapcsolatos legfőbb, környezetet veszélyeztető tényező 

maga a forró víz, amelyből lényegében a többi esetleges szennyezés következik. A forró vízből 

kiváló magas sótartalom szintén a termelésből következő közvetlen szennyező forrásnak szá-

mít, amennyiben az a termeltetett rétegből származik. Ezért szükséges a termelőszintbeli víz-

kémiai összetétel megismerése. Fokozott ásványi anyag kiválás azonban úgy is létrejöhet, hogy 

csősérülés esetén jóval a termelőszint felett települő rétegből oldódik ki az anyag – elsősorban 

karbonát – és növeli meg a víz oldottanyag-tartalmát. Ez is egyfajta szennyeződés veszély, 

hiszen a természetbe jutva hozzájárulhat a szikesedéshez, holott eredetileg az a réteg nem szá-

mítana szennyező forrásnak. Többek között ez is indokolja a teljes harántolt rétegösszlet hidro-

geológiai 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 
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alaphegységben. Ha termálkristály forgalmazása is történik, akkor annak radioaktivitását is 

vizsgálni kell. 

A termeléssel összefüggő potenciális szennyező forrás a vízvisszasajtolás folyamata is, ami 

2500 m alatt több okból sem biztos, hogy az eredeti termelőréteget érinti. A rosszul megválasz-

tott visszasajtolás hozzájárulhat a fokozott termikus depresszió kialakulásához, miközben a 

vízutánpótlás akár zavartalan is lehet. Az ugyanabba a rétegbe való visszasajtolás fenntartja 

ugyan a nyomást, ugyanakkor a rendszer lehűtését okozhatja. Repedezett kőzet és kis pórustér-

fogat 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 szennyező források lehetnek természetes erede-

tű földtani szennyező források, illetve felszíni eredetű szennyeződések. Vízbányászati szem-

pontból a legfőbb földtani szennyezőforrások közé tartoznak a szénhidrogének és az arzéntar-

talmú rétegek, rétegvizek jelenléte. 

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 szennyező 

forrás. Ebből a szempontból a már letermelt szénhidrogén tározó szerkezetek is érdekesek, mi-

vel a maradék (reziduális) szénhidrogén-tartalom is idővel mobilizálódik. Sarkad térsége már 

régóta ismert szénhidrogén előfordulásairól, így a geotermikus koncesszióra javasolt területen 

is számolni lehet szénhidrogének (kőolaj, földgáz) jelenlétével, elsősorban az aljzat mállott 

felső zónájában, valamint a miocén üledékekben. 

Maga a termelvény tartalmazhat az oldott sókon kívül oldott gázokat is, például széndioxi-

dot illetve kénhidrogént, mely a légkörbe kerülhet. 

3.1.4. A felszíni hatásviselő környezeti elemek 

A geotermikus energiatermelés a felszínt legkevésbé terhelő bányászati típusba sorolható. 

Feltételezve – a hő-, vagy energiaveszteségek minimalizálása érdekében –, hogy a telephelyet 

valamely település szomszédságában fogják kialakítani. A legnagyobb mérvű környezet átala-

kítás a telephely kialakításakor fog bekövetkezni. Ezen felül az építkezéshez igénybe vehető a 

már meglévő úthálózat, csővezeték kiépítése feltehetően főként a beépített területen fog történ-

ni, míg elektromos energia termelése esetén nyilván a legrövidebb úton az adott elektromos 

hálózatba történik a bekötés. 

Összességében tehát valószínűsíthető, hogy a beruházás már az építési szakaszban sem, 

üzemeltetése során pedig még kevésbé fog károsan hatni a természetes környezetre, ezen belül 

pedig az élővilág működési folyamataira. Ettől függetlenül a telephely kiválasztásánál nagy 

körültekintéssel kell eljárni. 

Alábbiakban a környezeti elemek szintjén tekintjük át a lehetséges terheléseket. 

3.1.4.1. Levegőminőség, a terület levegőtisztaság-védelme 

Az alfejezetet a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Ikt.sz.: 83093-008/2013 számú véleménye alapján módosítottuk. 

Por és egyéb levegőben terjedő anyagok keletkezése várható az elérési utak építése, terep-

előkészítések, rakodás és a nehéz munkagépek általános használata során, valamint ide sorol-

hatók a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével kapcsolatos esetleges szaghatások is. 

Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet a CO2 és a H2S ma-

gasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes értékeléssel és ezt követő 

gondos tervezéssel minimalizálható. A termelés idején a levegőminőség folyamatos monitoro-

zása és azon alapuló értékelések, a megfelelő műszaki védelemmel biztosíthatják a kockázatok 

csökkentését. 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

101 

 

Jogi háttér 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 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 az 1. számú melléklet tar-

talmaz. 

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. 

 

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 állapotára vonatkozó vizsgálatok tartalmát, minőségét meghatározza, hogy nem 

állnak rendelkezésre Békés megye területének környezeti levegőminőségét térségi szinten jel-

lemző immissziós adatok, tekintettel arra, hogy 2004. óta többször is és jelentősen csökkentet-

ték a mérőhelyek számát. 

A mérőhálózat nem kiépített, a megyében csupán Békéscsaba, Gyula, Orosháza Szarvas 

esetén van folyamatos mintavétel, mely nem ad általános képest a térség levegőjének állapotá-
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ról. A koncesszióra javasolt területhez legközelebbi, folyamatos működésű mérőállomás Bé-

késcsabán található. 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi agg-

lomerációk és zónák közül Békés megye területe a „10. Az ország többi területe” nevű zónába 

sorolt. A megye települései közül Békéscsaba „kijelölt városok” közé tartozik. Mivel a kon-

cesszióra javasolt területhez ez a külön kiemelt légszennyezettségi zóna található a legköze-

lebb, ezért Békéscsaba légszennyezettségi értékeit is ismertetjük. 

A fentiek szerint a koncesszióra javasolt területnek légszennyezetségi érték szerinti besoro-

lását szennyező anyagonként a 44. táblázat, 45. táblázatban foglaltuk össze. 

 

44. táblázat: A koncesszióra javasolt területet is magába foglaló Békés megye (10. zóna), valamint 

Békéscsaba 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 

 Békéscsaba F F F B F O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 

45. táblázat: A koncesszióra javasolt területet is magába foglaló Békés megye (10. zóna), valamint 

Békéscsaba 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) 

 Békéscsaba F F F F D 

10. Az ország többi területe F F F F D 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a koncesszióra javasolt területen és an-

nak térségében, valamint Békéscsabán: 

– PM10 μm méret alatti koncentrációja Békéscsabán a határértéket és a tűréshatárt egya-

ránt meghaladja (B), a koncesszióra javasolt területen pedig a levegőterheltségi szint a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van (E); 

– a talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben meghatáro-

zottnak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva; 

– a kéndioxid (SO2), nitrogéndioxid (NO2), szénmonoxid (CO), benzol, PM10 kadmium 

(Cd), a PM10 nikkel (Ni) és a PM10 ólom (Pb) koncentrációja sehol sem haladja meg az alsó 

vizsgálati küszöböt (F); 

– a PM10 benz(a)- pirén (BaP) koncentrációja Békéscsabán valamint a vizsgált területen is 

a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó ha-

tárérték között van (D). 

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy Békés megye területének jelentős része, 

beleértve a Sarkad koncesszióra javasolt területet is – Békéscsaba közvetlen térségének kivéte-

lével –, az ország légszennyezettség szempontjából kevésbé terhelt területei közé tartozik. A 

légszennyezettség elsősorban a városokban és a fő közlekedési útvonalak környezetében jelen-

tősebb. A közvetlen szennyező források által nem érintett települések – különösen a nagy kiter-

jedésű tanyahálózat – levegőminősége megfelelő, jelentős területeken pedig kifogástalan. A 

városok fő szennyező forrásai a közúti közlekedés, a lakossági–közintézményi fűtés–

energiafelhasználás és az ipari, szolgáltatási kibocsátások. A légszennyező telephelyek jelentős 

része Békéscsaba és Gyula ipari körzeteihez kapcsolhatók. A közlekedés és az ipar és télen a 

lakossági fűtés lokálisan befolyásolja egy–egy adott település levegőminőségének alakulását. 
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A lakossági tevékenységből származó légszennyezés aránya jelentős mértékben csökkent 

az elmúlt években, ami feltehetően az energiatakarékossági programoknak is köszönhető. Ezzel 

párhuzamosan az ipari eredetű emisszió is csökkenő tendenciát mutat, ráadásul ennek további 

csökkenése várható a közeljövőben a szigorodó elvárások és technológiai korszerűsítések kö-

vetkeztében. 

A jelentős méretű agrárterületeket megközelítő/átszelő mezőgazdasági utak nagyarányú 

burkolatlansága, illetve maga a mezőgazdasági területek deflációja is jelentősen megnöveli e 

megyében a porszennyezést, mely az ország nagy erdősültségű területein viszont gyakorlatilag 

nem jelentkezik. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a területen és térségében a helyhezkötött légszeny-

nyező források jelentős része teljesíti az EU szabályokkal összhangban kialakított hazai nor-

mákat. A rendszeres mérések alapján megállapíthatjuk, hogy terület legjelentősebb szennyező 

anyaga a por. A porterhelés egy jelentős hányada természetes (talaj–)eredetű. 

 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

Por keletkezése elsősorban a termelőkút kutatási, kiépítési fázisában várható, a munkagé-

pek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési utak építése, a terep-előkészítések, a talaj-

réteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a nehéz munkagépek általános használata. 

A mélyfúrásos tevékenység a kút építése során légszennyező hatást kizárólag a fúróberendezé-

sek dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság védelem biztosított 

legyen, azaz a légszennyező anyagok mennyiségei a megengedett határérték alatt maradjanak, 

szükségesek a kivitelező által rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések, az adatok jegyző-

könyvezése és az eredmények eljuttatása az illetékes hatósághoz. A megfelelő műszaki véde-

lemmel 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 különösen a lakott, valamint a természet-

védelmi és vadvédelmi területek térségében kell különös gonddal tervezni, egyeztetve az illeté-

kes 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. 

 

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 
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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 területtel érintett sekély porózus víztest állapota mind mennyiségi, 

mind minőségi szempontból jó, a tevékenység során figyelembe kell venni, hogy a víztest álla-

pota nem romolhat. 

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.) Korm. rendelet az irányadó. 

A koncesszióra javasolt területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok a felszíni 

vizekre nincsenek számottevő hatással. A visszasajtolás, valamint a havária események esetére 

kiépített vésztározók következtében, nem várható a felszíni vizek hő- és kémiai terhelése. 

A tervezési stádiumban a potenciálisan veszélyeztetett területeken el kell végezni a felszíni 

vízfolyások előzetes állapotértékelését, tervet kell készíteni a felszínre kerülő, kedvezőtlen ösz-

szetételű vizek kezelésére az ezzel összefüggő havária-tervvel együtt. 

A tevékenység során kialakítandó földutakról szennyezett víz csak megfelelő tisztítás után 

kerülhet felszíni vízfolyásokba. Kedvezőtlen összetételű víz felszíni befogadóba történő beve-

zetése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez az élővíz kezelőjének hozzájáruló nyilat-

kozata is szükséges. A vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák medrét, környezetét és az 

árvízvédelmi műveket érintő beavatkozás csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehetsé-

ges. A szabad vízfolyásokba szennyező- vagy az áramlást akadályozó anyagok nem kerülhet-

nek. A vízgazdálkodási szakfeladatok ellátását a tevékenység nem akadályozhatja, a parti sá-

von belül az építéshez szükséges anyagok és eszközök nem deponálhatók. 

A koncessziós tevékenység kizárható a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 2.§-ában rögzített 

területeken (nagyvízi medrek, parti sávok, vízjárta, illetve fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek és nyári gátak védett területeinek kezelősávjai, illetve a helyi építési szabályzatban 

meghatározott védőtávolságok). A tevékenység nem folytatható a területen húzódó nyomvona-

las létesítmények védőtávolságán belül. 

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 
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használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) a jogszabályoknak megfelelő mértékben, és 

környezeti 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, állóvizek növényvilágára. Az 

ezzel kapcsolatos információk beszerzése után a kutatási és termelési létesítményeket úgy kell 

tervezni, hogy a hatások elkerülhetők, minimalizálhatók legyenek. Egyes esetekben szükséges 

lehet az érintett vízfolyások növény és állatvilágra vonatkozó állapot-értékelés 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-

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 hektárra vetí-

tett 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 tevékenységnek 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. 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

106 

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. 5000 m
2
-t meghaladó mértékű 

igénybevétel esetében csereerdősítést kell végezni. A törvény rögzíti az erdőterv-módosítási, 

fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az 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. 

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: 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

  

107 

 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 fa-

jok és élőhelyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érdemes. Emi-

att 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 terü-

letekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területeke vonatkozó szabályokat 

pedig a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémája általában hosszú ideig fennálló gaz-

dasági tevékenység mellett alakult ki mai állapotában, melyet a természetvédelem konzerválni 

igyekszik. Az egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 

maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszumo-

kat nem ismerő védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható fej-

lődés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt tudomásul kell venni, hogy az 

a védett környezetre bizonyos mértékben mindenképpen hatni fog, másrészt, hogy közérdekű 

beruházásról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló öko-

szisztémában beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevé-

kenység által produkált nemzetgazdasági értékkel. A kellő körültekintés nélkül meghozott dön-

tések ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, 

mint gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon előnytelenül 

hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló Korm. rendeletben 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 ritka esetben gazdaságos. A Sarkad koncesszióra ja-

vasolt területen nem található nemzeti parki szintű védett terület. Nemzeti park illetékessége 

esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az nemzeti park igaz-

gatóságával (Körös–Maros 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 
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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 ökológiai hálózat 

mezőgazdasági művelés alatt álló területein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás foly-

tatható. 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, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó 

államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekez-

dései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 

elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység káro-

san befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem kuta-

tás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken semmi-

lyen vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatandó. Figyelmet 

kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, az akkumuláló-

dó hatások elleni védekezésre. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 

természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 

rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 

mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

„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. A koncesszióra javasolt területen kunhalom találhatók (52. ábra), 

melyek pontos lehatárolásához, bármely a természeti környezetet érintő tevékenység megkez-

dése előtt, fel kell venni a kapcsolatot az illetékes nemzeti park igazgatósággal (Körös–Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság). 

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 vizsgált területen a védett területek, illetve emlékek védettségi szintje minden eset-

ben helyi jelentőségű (3. táblázat). 

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 
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fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. A 

tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését s meg kell 

határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

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

végezhető. 

A különböző szintű védettséget élvező területeken történő mérési, kutatási munkálatokat az 

illetékes természetvédelmi őrrel, helyszíni bejárás keretében kell egyeztetni. Védett vagy foko-

zottan védett faj fészkelő helye körül az aktuális fészkelési időben, az illetékes természeti őr 

bevonásával kijelölendő védőzónán belül kutatás nem végezhető. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet 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 jel-

legét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fenn-

maradásáról.” 

A 7.§ a következőképpen rendelkezik: „ (1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és 

fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző termé-

szeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti érté-

kek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 

külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcioná-

lis és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. ” 

Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak (Felügyelőségnek) is be kell mutatni a 

szükséges engedélyezési eljárások során. 

3.1.4.11. Örökségvédelem, az épített környezet és a kulturális örökség védelme 

A témakör tartalmazza a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala által adott, BE-02D/01/973-2/2013 ügyiratszámú előzetes véleményét, és adatszolgál-

tatását a kutatási területen lévő régészeti lelőhelyekre, régészeti védőövezetekre, műemlékekre 

és műemléki területre vonatkozóan. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az örökségvédelem 

hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a kulturális ja-

vak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre kiter-

jed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemények, régészeti emlékek (a régé-

szeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, régészeti vé-

dőövezetek és tárgyegyüttesek. A műemlékvédelem részeként kezelendők azok a temetők és 

temetkezési emlékhelyek vagy a temetőknek azok a részei, amelyek műemléki értékei a magyar 
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történelem, a vallás, a kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei, mint a történeti 

kertek, történeti tájak stb. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelye-

ket és műemléki ingatlanokat el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, védőterületeikre és a 

műemlékekre vonatkozó közhiteles nyilvántartást Budapest Főváros Kormányhivatala Építés-

ügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Iroda Nyilvántartási Osztálya vezeti, a szük-

séges adatok innen kérhetők le. Az adatbázis folyamatos bővülése miatt a létesítmények előké-

szítése során általában régészeti terepbejárással egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány 

készítésére van szükség). Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem valósítható meg vagy 

a költségeket aránytalanul megnövelné, a lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki 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 Korm. 

rendelet 2. melléklete 11. pontja alapján az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási épí-

tésügyi és örökségvédelmi hivatalát szakhatóságként kell bevonni. Nagyberuházásnak minősü-

lő beruházás esetében (a KÖtv. 7. § 31. pontban foglalt esetekben), ha régészeti tanulmány még 

nem készült, a KÖtv. 20/A. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell 

készíteni. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 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.) Korm. rendelet (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 

mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a Korm. r. szabályozza. A meg-

előző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az 

irányadó. 

Régészeti lelet esetében a Kötv. 24. §-a értelmében kell a kivitelezés során eljárni, ún. men-

tő feltárást kell végezni régészeti lelőhelynek nem minősülő területen is. (Mivel megfelelő 

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. 

 

A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt, az örökségvédelem alá eső 

objektumokat a koncesszióra javasolt területen (I–II. kategória) a 46. táblázat tartalmazza. A 

felsorolás NEM tartalmazza a 2001 után nyilvántartásba vett, örökségvédelem alá eső objek-

tumokat. 
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46. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Békés megye I–II. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Sarkad 813 Vasút u. 2. Volt Almásy-kastély 

 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 2002-ben kiadott Békés megyei műemlékjegy-

zékben szereplő műemlékek listáját a 47. táblázat adja meg. 

47. táblázat: Örökségvédelem alá eső objektumok: Békés megye II. kategória 

Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Sarkad   Peckes, régészeti lelőhely 

Sarkad   Peckes I., régészeti lelőhely 

Sarkad   Peckes III., régészeti lelőhely 

Sarkad   Peckes vár, régészeti lelőhely 

Sarkad   Sajti tanya, régészeti lelőhely 

 

Sajnos Országos Műemléki Felügyelőség által 1990-ben kiadott „Békés megye műemlék-

jegyzéke” c. anyag számunkra nem hozzáférhető, ezért a megyei I. és II. örökségvédelmi kate-

góriába tartozó objektumokon kívül mást nem tudunk ismertetni. 

 

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. Sajnos országos szinten nem készült 

olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonlatosan a helyi művi értékeket 

is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan szabályokat kell előírni, mely egyrészt megvédi 

a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a környezetüket segítve az egységes tele-

püléskép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

 

Világörökség-várományos területek 
A KÖH adatszolgáltatása szerint a Sarkad koncesszióra javasolt területen és térségében vi-

lágörökség-várományos terület nincs (Békés megye területrendezési terve, módosítás. 2011.) 

 

Jelentős régészeti lelőhelyek 
A régészeti lelőhelyek 99%-a általános védelemben részesül a törvény által. A kiemelten 

védett lelőhelyek országos védelemben részesülnek, melyből 5 található a megyében. Fokozot-

tan védettek azok a lelőhelyek melyek tudományos jelentősége megállapítható és egy nagyobb 

tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír (Kötv. 13. § (4)). 

Területi védelemben 20 lelőhely részesült a megyében. Régészeti szempontból nagy jelen-

tőségűek az egykori „lakódombok", azaz kunhalmok, (52. ábra) a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. Tv. szerint ex lege védettek. 

A koncesszióra javasolt területen és térségében található kunhalmokat a 52. ábra mutatja 

be. Az ábrán látható, hogy – a rendelkezésünkre álló adatok alapján – a vizsgált területen több 

kunhalom is található. 
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52. ábra: A koncesszióra javasolt területen található kunhalmok 

(SZELEKOVSZKY 1999) 

Jelenleg pontosabb térkép nem áll rendelkezésre 

A vizsgálati terület megegyzik a koncesszióra javasolt területtel 

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 kellő tervezéssel, ütemezéssel, ezek el-

kerülhetők. Esetlegesen vitatható körzetekben az ezzel kapcsolatos monitoring-mérések 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 a közeli jövőben előreláthatólag ilyen szempontból poten-

ciális területnek minősíthetők. 

 

Társadalmi kérdések 

Össze kell állítani a tervezett koncessziós tevékenység várható pozitív és negatív hatásai-

nak listáját, és rögzíteni kell 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 figyelembe vételével – egy ipari park jel-

legű terület, vagy ahhoz közel eső telephely jelentheti a helyes 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 Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület 2500 méternél mélyebb potenciális 

geotermikus rezervoárjait a variszkuszi aljzat granitoid, vagy metamorf kőzeteinek, illetve a 

mezozoos (elsősorban alsó-kréta) képződmények repedezett, zúzott, karsztos zónáiban találjuk. 

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 megfigyelő-kutak, tartalék-kutak, ko-

rábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő szénhidrogén kutak. Ezek a kutak a létesítésük 

során, esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások következtében po-

tenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, elszennyezhetik az ivóvízbázisok 

termelt rétegeit, veszélyeztethetik a porózus víztestek jó minőségi állapotának fenntarthatósá-

gát. Erre vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a 

felette lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, sótar-

talom, gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 

A Sarkad koncesszióra javasolt terület Peremartoni Fcs. (régi alsó-pannóniai), vagy annál 

idősebb rezervoárjaiban tárolt vizek legtöbbször magasabb oldottanyag-tartalma és NaCl-os 

kémiai jellege azt jelzik, hogy a víztartók vize elzártabb jellegű víztartóból származik. 

A koncesszióra javasolt terület É-i, Ny-i részein tapasztalható túlnyomás miatt, az esetlege-

sen nem megfelelő cementezés következtében, előfordulhat az is, hogy a sekélyebb víztartókba 

víz áramolhat a kutak palástja mentén a mélyebb rezervoárok felől; így mind a kivitelezés, 

mind az üzemeltetés és felhagyás során külön figyelmet kell szentelni mind a megfelelő kútki-

képzésre, mind arra, hogy a túlnyomás miatt havária ne következzen be. 

Mennyiségi szempontból fontos vizsgálni, hogy a koncesszióra javasolt terület egésze a jó 

mennyiségi állapotú Délkelet-Alföld porózus termál víztestre esik, mely víztest mennyiségi jó 

állapota nem romolhat a tevékenységek hatására. A terület esetében különös figyelmet kell 

fordítani a Dunántúli Fcs. (régi felső-pannóniai) termálvíztartóira, melyekből gyógyászati célra 

is (Gyula) hasznosítják a hévizet. A geotermikus energia kitermeléshez kapcsolódó tevékeny-

ségeket úgy kell folytatni, hogy a meglévő termálvíz hasznosítások hozamai és vízhőmérsékle-

tei továbbra is fenntarthatóak maradjanak. 

 

Vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani a sérülékeny va-

lamint a földtanilag védett vízbázisokra települt vízmű-kutak védőövezetében történő, és védő-
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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 vonatkozó korlá-

tozásokat a Korm. rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti 

vízbázisok hidrológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél 

környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megen-

gedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvédelmi 

felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően en-

gedélyezhető. Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a fedő-, vagy víz-

vezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás, vagy új kút létesítése belső védőövezeten 

tilos, külső védőövezeten valamint felszín alatti vízbázisok védőövezetein ugyancsak a koráb-

ban 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, építkezéseihez kapcso-

lódik. Az esetleges meghibásodásokra fel lehet és kell is készülni, melyek közül a fő problémát 

a felszíni vízfolyásba jutó magas hőmérsékletű és oldott-anyagtartalmú, esetenként toxikus 

vizek okozhatják. Arra a valószínűleg ritka eseményre, amelyet a Sarkad térségi hasznosítás 

esetében az említett kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű fel-

színre jutása jelent, célszerű ideiglenes felszíni vésztározót elhelyezni, majd szükség szerint az 

ott lévő víz kezeléséről gondoskodni. A koncesszióra javasolt terület esetében különösen érzé-

kenynek kell ebből a szempontból minősíteni az itt található Nemzeti Ökológiai Hálózat, a 

Natura 2000, illetve egyéb védelem alatt álló területeket, különös tekintettel a felszín alatti víz-

től függő ökoszisztémákra, ám mint említettük, megfelelő felszíni átmeneti vésztározó létesíté-

sével 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) Korm. rendelet-

nek megfelelően kell eljárni a létesítést megelőzően. Ivóvízbázisok esetében figyelembe kell 

venni, hogy a Sarkad koncesszió területen és környezetében lévő vízbázisok rendelkeznek-e 

becsült, vagy kijelölt védőidommal, így a potenciális védőidomokat és védőterületeket is szá-

mításba kell venni a tervezés során. 

A területen található országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

hálózat részét képező területeken a kutatási és kitermelési munkálatok kerülendők. A természet 

sérülésének megelőzése érdekében minden tevékenységet már az egyes munkafolyamatok ter-

vezési szakaszaiban egyeztetni kell a természeti érték kezelőjével, a Nemzeti Park Igazgató-

sággal (Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság). 

3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások 

A koncesszióra javasolt terület K-i határa a magyar-román országhatárral esik egybe. Ez 

azt is jelenti, hogy a fentiekben említett hatások, függően a konkrét hasznosítás helyétől átter-

jedhetnek a határon is. Ezeket a határon átterjedő lehetséges hatásokat egyeztetni kell a román 

illetékesekkel is. Amennyiben a határ másik oldalán jelentős szénhidrogén-kutatás, termelés, 
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vagy geotermikus energiahasznosítás folyna, vagy ezekre kerülne sor, akkor szükség lehet e 

készletekre vonatkozó nemzetközi egyezség kialakítására. 

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 megvalósulás folyamatában következő geotermikus védőidom 

kijelölésnél kell majd pontosítani. A rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan 

jelentős hatással nem kell számolni, sem a porózus termálvíztestek, sem a porózus (hideg) víz-

testek esetében. A felszíni vizekre, ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások az energia-

termelő objektum helyének pontos ismeretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások vizsgálatát először a konkrét energiatermelő objektum hely-

színének kijelölése, majd a geotermikus kutatás fúrásos szakaszának eredményei alapján is 

elvégezni, a végleges engedélyezés előtt. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek az EU Víz Ke-

retirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzé-

seknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni- és felszín alatti víztestek, valamint a védett 

területek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják, a jó állapotot fenntartják. 

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 jodutódja) intézményeket a Korm. rendelet 

2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 

elkészítésére Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. Az eredeti válaszlevelek 

az MBFH Irattárában találhatók meg. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala 

 Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 Doboz Nagyközség Önkormányzata 

 Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége 

 Gyula Város Polgármestere  

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

 Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltsége 

 Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Okány Közös Önkormányzati Hivatal 

 Sarkad Város Jegyzője 

 Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége 

 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendelt-

sége, Gyula 

 Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 
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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 (ELGI és MÁFI jogutódja) és NeKI (VKKI jogutódja) intézményeket a Korm. rendelet 

2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 

elkészítésére Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a Korm. rendelet 4.§ (1) bekez-

dése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és 

azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok – a Békés Megyei Kormányhivatal Békés-

csabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Irodája, a Békés Megyei Kor-

mányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala, valamint a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-

lügyelőség gyulai Kirendeltsége – észrevételei alapján és az adatszolgáltatás keretében ré-

szünkre megküldött információk felhasználásával a tanulmány megfelelő részeit 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 Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatá-

rozott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a tanulmány 

vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szakhatóságoknak az adott szak-

területre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban pedig az illető tárgyban közremű-

ködő szakhatóságok listáját adjuk meg. 

A levelek teljes anyaga a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 

 

III/1. Környezet-, táj- és természetvédelem 

A koncesszióra javasolt terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanul-

mány 1.1.2. alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgált térségnemzeti park, termé-

szetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet nem található. A Nemzeti Ökológiai Hálózat ele-

mei közül mag- és pufferterületek fordulnak elő, míg a Natura 2000 hálózathoz tartozó terüle-

tek a D-i részen találhatók számottevő kiterjedésben. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében – amennyiben egyáltalán engedé-

lyezhető – bármilyen tevékenység csak a jogszabályokban rögzített feltételek betartásával, 

folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.2. alfejezete ismerteti az érintett kőzettest rétegeinek szennyezés-

érzékenységét. A 3.1.3. alfejezetben ismertettük a várható környezeti terheléseket, míg a 

3.1.4. alfejezet sorolja fel a felszíni hatásviselő elemeket, egyes környezeti elemeknél kitérve 

a legalapvetőbb szabályozási elvekre is. 
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A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 

 

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyulai Ki-

rendeltsége kijelenti, hogy 

– védett természeti területeken és Natura 2000 területen bányászati tevékenység – kutatás, 

kinyerés hasznosítás – nem folytatható. A Hatóság véleményét a természet védelméről szó-

ló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdésével, a 31. §-sal, a 42. § (2) és 43. § (1) 

bekezdéseire, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű te-

rületekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) és 8. § (2) bekezdéseire való hi-

vatkozással indokolja. 

– Mivel a tervezett koncessziós tevékenység vízvédelmi, természetvédelmi és levegőtisztaság-

védelmi szakkérdések szempontjából a környezetre várhatóan nem gyakorol olyan káros 

hatást, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért fel-

tételei figyelembevétele mellett javasolja a dokumentáció elfogadását. 

A Felügyelőség által kért kiegészítést a tanulmányban elvégeztük. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

megállapítja illetékességének hiányát, ezért a benyújtott megkeresést a 2004. évi CXL tör-

vény 22. § (2) bekezdése alapján a benyújtott megkeresést további ügyintézés céljából át-

tette a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. 

 

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége arról tájékoztat, 

hogy a tervezett koncessziós tevékenység Kötegyán vonatkozásában helyi természetvédel-

mi oltalom alatt álló területet érint, ezek: a kötegyáni gyepek és a tarcsai út kocsányos töl-

gye. (A hatóság levelében ismerteti az érintett területek helyrajzi számait.) 

 

Az alábbi hivatalok kijelentik, hogy a tervezett koncessziós tevékenység igazgatási területü-

kön nem érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt álló) terüle-

tet: 

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata, 

a Geszti Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége Mezőgyán vonatkozásában, 

a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltsége Bélmegyer vonatkozásá-

ban,  

a Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal Méhkerék és Újszalonta vonatkozásában, 

a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Tarhos vonatkozásában, 

Okány Közös Önkormányzati Hivatal, 

Sarkad Város Jegyzője és  

a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A Korm. rendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással kapcsola-

tos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, ebben az alfe-

jezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekről a 3.1.4.7. alfe-

jezet tesz említést. 

 

A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat arról, hogy a 

koncesszióra javasolt területen és annak 5 km-es körzetében erdők és erdőgazdálkodási te-

vékenységet közvetlenül szolgáló földterületek is találhatók. 
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– Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett koncessziós tevékenység az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodás szóló 2009. XXXVII, törvény (Evt.) 77. § b), c) és d) pontja szerinti 

erdő-igénybevétellel, vagyis erdőterület termelésből történő kivonásával, időleges igény-

bevétellel, illetve a rendeltetés szerinti használat akadályozásával járhat, ezért az erdő 

igénybevételéhez a törvény 78. § (2) bekezdése szerinti előzetes hatósági engedélyezés 

szükséges. 

– Hangsúlyozza: az, hogy az adott igénybevétel engedélyezhető vagy sem, illetve az engedély 

milyen feltételek teljesülésével adható meg, az a majdani engedélyezési eljárás során, a 

felmerülő összes körülmény ismeretében és ezek mérlegelését követően kerül megállapí-

tásra. 

– Kiemeli, hogy a pályázati kiírásban előírni szükséges követelmény, hogy lehetőség szerint 

kerülni kell az erdők igénybevételét, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy az erdőt 

érintően a tervezett koncessziós tevékenység csak azzal a feltétellel folytatható, amennyi-

ben a tervezett munkák megkezdése előtt az erdő igénybevételének az Evt. 78. § (2) be-

kezdése szerinti engedélyezés megtörténik. 

 

Az 1. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

 Doboz Nagyközség Önkormányzata 

 Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége 

 Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltsége 

 Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Okány Közös Önkormányzati Hivatal 

 Sarkad Város Jegyzője 

 Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége 

 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendelt-

sége, Gyula 

 Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 

 

III/2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 

A terület hidrológiai leírását az 1.3.5. alfejezet tartalmazza. 

A 3.1.2. alfejezet tárgyalja a harántolt rétegek szennyezés-érzékenységének kérdéseit, a 

3.1.3. alfejezet pedig a tevékenység során fellépő környezeti terheléseket. Utóbbiban kitér a 

hőbányászat során felszínre kerülő forró vízben oldott sók, mint környezetet veszélyeztető 

tényezők jelentőségére és felhívja a figyelmet a visszasajtolás folyamatára, mely ugyancsak 

potenciális veszélyeztető forrás. Kiemeli, hogy vízbányászati szempontból a legfőbb földtani 

szennyező források közé tartoznak a szénhidrogének és az arzéntartalmú rétegek rétegvizei. 

A tanulmány 3.2.1.fejezete a geotermikus rezervoárt érő hatásokat tárgyalja. Kiemeli, 

hogy „A visszasajtolásnak meg kell felelnie a 219/2004. Kormányrendeletben előírtaknak”. 

A geotermikus rezervoárok és a felszín közötti hatásokat vizsgáló 3.2.2. fejezet kiemeli, 

hogy a „…túlnyomás miatt, az esetlegesen nem megfelelő cementezés következtében előfordulhat 

az is, hogy a sekélyebb víztartókba víz áramolhat a kutak palástja mentén a mélyebb rezervoárok 
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felől; így mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés és felhagyás során külön figyelmet kell szentelni 

mind a megfelelő kútkiképzésre, mind arra, hogy a túlnyomás miatt havária ne következzen be.” 

A 3.2.3. alfejezetben a tanulmány foglalkozik a lehetséges felszíni hatásokkal. Ebben ki-

emeli, hogy „A koncesszióra javasolt terület esetében különösen érzékenynek kell … minősí-

teni a Natura 2000, illetve egyéb védelem alatt álló területeket, különös tekintettel a felszín 

alatti víztől függő ökoszisztémákra.” Érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése 

vagy sérülékeny vízbázis esetén szükség lehet a tervezett hasznosítás áthelyezésére is. Hang-

súlyozza, hogy ha a geotermikus erőmű sérülékeny vízbázis közelében helyezkedik el, a léte-

sítést megelőzően „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletnek megfelelően kell 

eljárni”. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyulai Ki-

rendeltsége, mivel a koncesszióra javasolt terület keleti oldala a román határral érintkezik, 

felhívja a figyelmet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati enge-

délyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 74., 80. j) és 

123. pontjaira, melyek szerint 20 MW teljesítményt meghaladó, geotermikus energiát 

hasznosító létesítmény, 2000 m
3
/nap termálvíz kivétel és felszín alatti termálvíztestekbe 

történő vízbesajtolás a Felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően kör-

nyezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik, továbbá, hogy az előzetes 

hatásvizsgálati eljárásban vizsgálni kell az országhatáron átterjedő környezeti hatások be-

következését. Amennyiben országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése 

feltételezhető, a fenti Korm. rendelet 12–16. §-ai alapján nemzetközi környezeti hatásvizs-

gálati eljárás lefolytatására kerül sor. 

 

Gyula Város Polgármestere tájékoztat arról, hogy a tervezett tevékenység érinti a város köz-

igazgatási területén lévő termál kutak működését. Tekintettel arra, hogy a város legfonto-

sabb iparága a gyógyturizmus, illetve mivel a kapacitás növelések érdekében további víz-

mennyiségre lenne szükségük, kéri, hogy a termál energia kitermelésének előkészítő sza-

kaszaiban és a megvalósítás során továbbra is vonják be a várost. 

 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Gyula Város Polgármestere 

 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendelt-

sége, Gyula 
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III/3. Kulturális örökségvédelem 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. A mel-

léklet nem tartalmaz kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos utalást, ezért a tanulmány 

csak átfogóan, a 3.1.4.11. alfejezetben érinti az örökségvédelem témakört. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala 
– felhívja a figyelmet arra, hogy a koncesszióra javasolt területen található egyedileg védett 

régészeti lelőhelyet, nyilvántartott műemlékeket és az „ex lege” természetvédelmi oltalom 

alatt álló kunhalmokat a tervezett földmunkákkal nem érinthetik, továbbá az építkezések 

során javasolt az általános védelem alatt álló régészeti lelőhelyek elkerülése is. 

– Tájékoztat arról, hogy a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatásnak a 

Hivatal nem tud eleget tenni, ezért kérik 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (6) be-

kezdésében meghatározott Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvé-

delmi Hivatal Örökségvédelmi Irodája bevonását. 

A tanulmány 47. táblázatát a Hivatal észrevétele alapján pontosítottuk. 

 

A 3. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Hivatala 

 

III/4. Termőföldvédelem 

A tanulmány 1.3.1. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a koncesszióra 

javasolt területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.4.6. alfejezet vázlatosan ismerteti a legfonto-

sabb szabályozási elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizsgálat 

nem történt. 

 

A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala a vizsgálati tanulmánnyal kapcsolatban a 

következő véleményt fogalmazza meg: 

– A tervezett koncessziós tevékenység a lehető legkisebb területű, azon belül is elsősorban az 

átlagosnál gyengébb minőségű termőföldre terjedhet ki. 

– Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

– Ahol lehetőség van rá, ott a termőföld időleges más célú hasznosítását kell előtérbe helyez-

ni. 

– Törekedni kell rá, hogy a tervezett tevékenységhez a meglévő utak kerüljenek felhasználás-

ra. 
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– A koncessziós tevékenység a környező termőföldek hasznosíthatóságát ne akadályozza, 

illetve korlátozza. 

– A tevékenység során alakjánál, méreténél fogva nehezen művelhető területek ne alakuljanak 

ki. 

– A más célú hasznosítás megszűnése, a kitermelés befejezése után gondoskodni kell a terület 

újrahasznosításáról. 

– Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (Tfvt.) 9. § (1) bekezdése szerint ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföl-

det (időlegesen vagy véglegesen) más célra hasznosítani; a 11. § (1–2) bekezdése szerint 

termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni, a más célú hasznosításért földvédelmi járulékot kell 

fizetni, továbbá a (4) bekezdés alapján az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfele-

lő legkisebb területre kell korlátozni. A Tfvt. 6. § (1) bekezdése alapján a más célú haszno-

sítás megszüntetéses után az igénybevevő köteles a területet mező-vagy erdőgazdasági 

művelésre alkalmassá tenni, és annak hasznosításáról gondoskodni. A Tfvt. 14. §-a szerint 

az azonnali intézkedés megtételét igénylő veszélyhelyzet (havária) esetén történő időleges 

termőföld-igénybevételt annak megtörténtét követő nyolc napon belül a jogosult köteles az 

ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 

– Tájékoztat arról, hogy amennyiben a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítá-

sa feltétlenül szükségessé válik, akkor az erre vonatkozó engedélyt az I. fokú földhivataltól 

előzetesen be kell szerezni. Az átlagos minőségű termőföldre vonatkozó adatok szintén az 

eljáró földhivataloktól szerezhetők be. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

 

III/5. Közegészségügy és egészségvédelem 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelemmel 

kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 

venni: 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

– tájékoztat arról, hogy a koncesszióra javasolt és 5 km-es körzetében 1 gyógyhellyé minősí-

tett településrész található: ez Gyula gyógyhely. A Hivatal a gyógyhely és védőövezet ha-

tárait levelében (mely az MBFH Irattárában tekinthető meg) részletesen ismerteti. 

– Felhívja a figyelmet arra, hogy a területen 1 gyógyvizes kút található (22. táblázat), mely 

esetében természetes gyógytényező érintettsége fennállhat. 

 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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III/6. Nemzetvédelem 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, így 

ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala tájékoztat arról, hogy a jelzett koncesszióra 

javasolt terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét 

nem érinti, a kutatás és kitermelés a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi fe-

ladatainak ellátását nem befolyásolja. 

 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

 

III/7. Településrendezés 

A Korm. rendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értékelést, 

a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

A koncesszióra javasolt terület települései arról nyilatkoztak, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység nem ütközik a helyi építési szabályzattal. Ezek: 

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata, 

a Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége Mezőgyán vonatkozásában, 

a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltsége Bélmegyer vonatkozásá-

ban, 

a Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal Méhkerék és Újszalonta vonatkozásában, 

a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Tarhos vonatkozásában, 

Okány Közös Önkormányzati Hivatal 

Sarkad Város Jegyzője, 

a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége Sarkadkeresztúr 

és Kötegyán vonatkozásában és 

a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

 Doboz Nagyközség Önkormányzata 

 Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége 

 Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltsége 

 Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal 

 Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 Okány Közös Önkormányzati Hivatal 

 Sarkad Város Jegyzője 

 Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége 

 Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 
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III/8. Közlekedés 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a koncesszióra javasolt terület út- és 

vasúthálózatának főbb jellemzőit. 

 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala a tervezettel kapcso-

latosan vasúti és vízi közlekedési szempontból észrevételt nem tesz. Ugyanakkor felhívja a 

figyelmet arra, hogy az esetleges későbbi vasútfejlesztések nyomvonalának érintettségét a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel egyeztetni kell. 

A Hivatal által kért kiegészítéseket a tanulmányban elvégeztük. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége véleményét Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósággal egyeztetve, a következőkben egészíti ki a 

„2.4.1. Közút- és vasúthálózat” fejezetben leírtakat: 

– Felhívja a figyelmet a közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdésé-

ben leírt rendelkezésre, mely szerint: „Közút, forgalom elől el nem zárt magánút létesítésé-

hez, korszerűsítéséhez, forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez, elbontásá-

hoz – mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység végzéséhez – a közlekedési hatóság en-

gedélye szükséges.” 

– Mivel a tanulmányból pontosan nem derül ki, hogy a tervezett tevékenység milyen mérték-

ben és mely szakaszokon érinti a kezelésében lévő utakat, kéri, hogy a konkrét munkák 

megkezdése előtt, vagy az állami utakat érintő tervezések folyamán a beruházó további 

egyeztetéseket kezdeményezzen a Társaságnál. 

– A tervezett tevékenységgel kapcsolatban kéri betartani különös tekintettel a közúti közleke-

désről szóló 1988. évi I. tv. szerinti közútkezelői hozzájárulás megkérésével, és a kivitele-

zés, illetve üzemeltetés alatti nagy tömegű szállításokból eredő útigénybevétel miatti út-

romlással arányos helyreállítási kötelezettséggel kapcsolatban, melyet a tevékenység meg-

kezdése előtt a Társasággal szintén egyeztetni szükséges. 

A Felügyelőség által kért további kiegészítéseket a tanulmányban elvégeztük. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala kijelenti, hogy az érintett terület a légi-

közlekedésre, a földi telepítésű rendszerek működésére és a légiközlekedés biztonságára 

vonatkozó követelményeket nem érinti. 

 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
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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. alfejezetei 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 

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 

SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TE: tellurikus mérés (geofizika) 

TJ: terajoule (10
12

 J) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 

Watt: a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

F: Formáció 

T: Tagozat 

Q: Kvarter 

Pl: Pliocén 

Pa2: Felső-pannóniai 

Pa1: Alsó-pannóniai 

Pa: Pannóniai 

Ms: Szarmata 

Mb: Badeni 

Mk: Kárpáti 

Mo: Ottnangi 

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 az 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 litosztratigráfiai és kronosztratigráfiai beosztás a pannóniai képződményekre (KORPÁSNÉ 

HÓDI M., JUHÁSZ GY. szerk. in GYALOG szerk. 1996) 
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5. függelék: A koncesszióra javasolt terület prekainozoos aljzatot ért fúrásai (MFGI) 

Frs_id Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Év 

Prekainozoos* 

126949 Sarkadkeresztúr Sark–1 835726,1 163309,8 89,54 2743 1976 –2613 Ópal. 

126950 Sarkadkeresztúr Sark–2 830131,8 162040,9 89,64 3601 1977 –3154 SK 

126951 Sarkadkeresztúr Sark–3 837979,3 163710,2 89,51 2963 1976 –2840 Ópal. 

126952 Sarkadkeresztúr Sark–4 833681 163699,5 89,16 3000 1976 –2496 Pal. 

126953 Sarkadkeresztúr Sark–5 837159,9 162410,9 88,98 3300 1977 –2638 Pal. 

126954 Sarkadkeresztúr Sark–6 834814 164116,3 88,66 3001 1977 –2613 Pal. 

126955 Sarkadkeresztúr Sark–7 834548,3 162909,6 89,94 3000 1977 –2788 Pal. 

126956 Sarkadkeresztúr Sark–8 831850,5 163498,5 89,51 3000 1977 –2653 Pal. 

126957 Sarkadkeresztúr Sark–9 837788,2 162940,9 89,45 2900 1977 –2607 Pal. 

126958 Sarkadkeresztúr Sark–10 836565,9 162118,3 89,6 2900 1977 –2730 Pal. 

126959 Sarkadkeresztúr Sark–11 836191,3 161496,7 90,29 3100 1977 –2924 SK 

126960 Sarkadkeresztúr Sark–12 832747,8 164542,9 88,57 3029 1977 –2870 Pal. 

126961 Sarkadkeresztúr Sark–13 832905,6 162720,7 89,7 3050 1977 –2860 SK 

126962 Sarkadkeresztúr Sark–14 836543,4 164199,8 89,71 3170 1977 –3018 SK 

126963 Sarkadkeresztúr Sark–15 830510,3 163792,1 87,99 3070 1978 –2732 Pal. 

126964 Sarkadkeresztúr Sark–16 833881,2 164675,5 88,26 3087 1978 –2915 SK 

126965 Sarkadkeresztúr Sark–17 831081,8 162956,6 89,09 3000 1978 –2824 Pal. 

126966 Sarkadkeresztúr Sark–18 835529,4 162417 89,76 3001 1978 –2749 PCm 

126967 Sarkadkeresztúr Sark–19 836458,6 162866,1 88,91 3000 1978 –2586 Pal. 

126968 Sarkadkeresztúr Sark–20 829303,4 163405,3 88,6 3000 1978 –2824 Pal. 

126969 Sarkadkeresztúr Sark–21 837479,1 162672,9 88,82 3000 1979 –2648 Pal. 

126970 Sarkadkeresztúr Sark–22 837851,4 163208,6 89,32 3000 1978 –2607 Pal. 

126971 Sarkadkeresztúr Sark–23 829975,3 162863,7 88,92 3000 1978 –2842 Pal. 

126972 Sarkadkeresztúr Sark–31 837611 162772,4 88,86 2980 1979 –2629 Pal. 

126973 Sarkadkeresztúr Sark–32 836861,5 162232,4 88,14 2980 1979 –2684 Pal. 

126974 Sarkadkeresztúr Sark–33 836370,8 161917 89,42 2972 1979 –2797 Pal. 

126975 Sarkadkeresztúr Sark–34 837706,9 162826,3 88,9 2980 1979 –2623 Pal. 

126976 Sarkadkeresztúr Sark–35 832818,2 163718,9 89,15 2750 1980 –2547 Pal. 

126977 Sarkadkeresztúr Sark–36 836974,2 163279,8 88,67 2963 1980 –2569 Pal. 

126978 Sarkadkeresztúr Sark–37 834494,5 163494 88,99 2742 1980 –2585 Ópal. 

126979 Sarkadkeresztúr Sark–38 836247 163360,3 88,85 2850 1981 –2668 Pal. 

126980 Sarkadkeresztúr Sark–39 836758,4 162891,4 88,84 2780 1982 –2575 PCm 

126981 Sarkadkeresztúr Sark–40 836069,4 162898,3 88,72 2726 1983 –2575 Prot. 

126982 Sarkadkeresztúr Sark–41 835227,4 163433,8 89,51 2770 1982 –2585 PCm 

126983 Sarkadkeresztúr Sark–42 832202,8 163746,2 89,77 2800 1983 –2620 Prot. 

126984 Sarkadkeresztúr Sark–43 831258,6 163760,4 88,31 3000 1988 –2703 PCm 

126985 Sarkadkeresztúr Sark.ÉNy–1 826982,3 163282,4 88,48 3497 1979 –3200 SK 

126986 Sarkadkeresztúr Sark.ÉNy–2 827360 165056,8 87,7 4073 1979 –3816 SK 

*Első prekainozoos réteg képződménye és felszíne (mBf): SK – Sarkadkeresztúri Komplexum, Pal – Paleozoikum, ÓPal 

– Ópaleozoikum, PCm – Prekambrium, Prot – proterozoos 
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6. függelék: A koncesszióra javasolt terület szénhidrogén-kutató fúrásai (MBFH SZÉNHIDROGÉN-KUTATÓ 

FÚRÁS-NYILVÁNTARTÁS) 

Település 
MBFH 

azonosító 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység 

(m) 
Év 

MBFH 
dokumentáció+ 

Méhkerék 
HHE/MOL. 

Méhkerék–1 
830359 161805 97,6 3059,1 2011  

Méhkerék 
HHE/MOL. 
Méhkerék–4 

835335 160257 88,5 2981,9 2011  

Sarkad HHE.Nyékpuszta.1 825239 166389 84,92 3708 2009 848/12,1CD 

Sarkad HHE.Nyékpuszta.2 825519 166756 94,42 3702 2009 848/13,1CD, T22479VSP 

Sarkadkeresztúr–ÉNY Sark–ÉNy–1 826982,1 163283,4 87,8 3497 1979 849/30mf 

Sarkadkeresztúr–ÉNY Sark–ÉNy–2 827359,7 165057,8 87,02 4073 1979 849/31mf 

Sarkadkeresztúr Sark–1 835725,8 163311 88,86 2743 1976 849/5mf 

Sarkadkeresztúr Sark–10 836565,6 162119,5 88,92 2900 1977 849/13mf 

Sarkadkeresztúr Sark–11 836190,9 161497,9 89,61 3100 1977 849/14mf 

Sarkadkeresztúr Sark–12 832747,4 164544 87,89 3029 1977 849/15mf 

Sarkadkeresztúr Sark–13 832905,3 162721,8 89,02 3050 1977 849/16mf 

Sarkadkeresztúr Sark–14 836543,1 164201 89,03 3170 1977 849/17mf 

Sarkadkeresztúr Sark–15 830510 163793,1 87,31 3070 1978 849/18mf 

Sarkadkeresztúr Sark–16 833880,8 164676,6 87,58 3087 1978 849/19mf 

Sarkadkeresztúr Sark–17 831081,5 162957,6 88,41 3000 1978 849/4mf 

Sarkadkeresztúr Sark–18 835529,1 162418,1 89,08 3001 1978 849/20mf 

Sarkadkeresztúr Sark–19 836458,2 162867,3 88,23 3000 1978 849/21mf 

Sarkadkeresztúr Sark–2 830131,6 162041,9 88,96 3601 1977 849/6mf 

Sarkadkeresztúr Sark–20 829303,1 163406,3 87,92 3000 1978 849/22mf 

Sarkadkeresztúr Sark–21 837478,7 162674,1 88,14 3000 1979 849/23mf 

Sarkadkeresztúr Sark–22 837851 163209,8 88,64 3000 1978 849/24mf 

Sarkadkeresztúr Sark–23 829975,1 162864,7 88,24 3000 1978 849/25mf 

Sarkadkeresztúr Sark–3 837978,9 163711,4 88,83 2963 1976 849/7mf 

Sarkadkeresztúr Sark–31 837610,7 162773,7 88,18 2980 1979 849/26mf 

Sarkadkeresztúr Sark–32 836861,2 162233,6 87,46 2980 1979 849/27mf 

Sarkadkeresztúr Sark–33 836370,5 161918,2 88,74 2972 1979 849/28mf 

Sarkadkeresztúr Sark–34 837706,5 162827,5 88,22 2980 1979  

Sarkadkeresztúr Sark–35 832817,8 163720 88,47 2750 1980 849/32mf 

Sarkadkeresztúr Sark–36 836973,8 163281 87,99 2963 1980 849/33mf 

Sarkadkeresztúr Sark–37 834494,2 163495,1 88,31 2742 1980 849/34mf 

Sarkadkeresztúr Sark–38 836246,6 163361,5 88,17 2850 1981 849/35mf 

Sarkadkeresztúr Sark–39 836758 162892,6 88,16 2780 1982  

Sarkadkeresztúr Sark–4 833680,7 163700,6 88,48 3000 1976 849/8mf 

Sarkadkeresztúr Sark–40 836069 162899,5 88,04 2726 1983 849/37mf 

Sarkadkeresztúr Sark–41 835227 163435 88,83 2770 1982 849/36mf 

Sarkadkeresztúr Sark–42 832202,5 163747,2 89,09 2800 1983 849/38mf 

Sarkadkeresztúr Sark–43 831258,3 163761,5 87,63 3000 1988  

Sarkadkeresztúr Sark–5 837159,6 162412,1 88,3 3300 1977 849/9mf 

Sarkadkeresztúr Sark–6 834813,6 164117,4 87,98 3001 1977 849/10mf 

Sarkadkeresztúr Sark–7 834548 162910,8 89,26 3000 1977 849/3mf 

Sarkadkeresztúr Sark–8 831850,2 163499,6 88,83 3000 1977 849/11mf 

Sarkadkeresztúr Sark–9 837787,9 162942,1 88,77 2900 1977 849/12mf 
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7. függelék: A koncesszióra javasolt területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Megrendelő Év Minősítés* Adatgazda 
Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tarta-

lom, adat elérhetőség a MÁFGBA26–ban+ 

IBS-1/94 ELGI 1994   
TARI et al. (1999) (PGT–4 mélyszeizmikus szelvény-

nyel összedolgozva) 

XPGT–4/92 

PGT–4 
MOL Rt. 1992 részben üzleti titok MOL Nyrt. TARI et al. (1999) 

GYU–66 MOL (OKGT) 1987 nyilvános    

FU–138 MOL (OKGT) 1986 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–47/K MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–53 MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–54 MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–55 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–57/A MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–58 MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–59 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt. AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–59/A MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–60 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–61 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–61/A MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–62 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–63 MOL (OKGT) 1986 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–63/A MOL (OKGT) 1986 nyilvános    

GYU–41 MOL (OKGT) 1985 nyilvános   MBFH szolgáltatott 

GYU–49 MOL (OKGT) 1985 nyilvános    

GYU–56 MOL (OKGT) 1985 nyilvános    

GYU–57 MOL (OKGT) 1985 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–64 MOL (OKGT) 1985 nyilvános    

GYU–45 MOL (OKGT) 1984 nyilvános    

GYU–46 MOL (OKGT) 1984 nyilvános    

GYU–47 MOL (OKGT) 1984 nyilvános    

GYU–48 MOL (OKGT) 1984 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–22 MOL (OKGT) 1979 nyilvános    

KO–16 MOL (OKGT) 1979 nyilvános    

KO–17 MOL (OKGT) 1979 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

KO–18 MOL (OKGT) 1979 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

A–16/A/M MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

A–16/C MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–10/A MOL (OKGT) 1978 nyilvános    

GYU–2/A MOL (OKGT) 1978 nyilvános    

GYU–4 MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–5/A MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–7 MOL (OKGT) 1978 nyilvános    

KO–11 MOL (OKGT) 1978 nyilvános    

KO–12 MOL (OKGT) 1978 nyilvános    

KO–14 MOL (OKGT) 1978 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

KO–24 MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

KO–25 MOL (OKGT) 1978 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

A–16/A/N MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–1 MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–10 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–11 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–12 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–13 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–14 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–15 MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–16 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt. AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–17 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–18 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–19 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt. AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–2 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–20 MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

                                                 
26 MÁFGBA: az MBFH magyar Állami Földtani, geofizikai és Bányászati Adattára 
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Szelvény Megrendelő Év Minősítés* Adatgazda 
Kutatási terület, szakirodalom, adattári szám, tarta-

lom, adat elérhetőség a MÁFGBA26–ban+ 

GYU–21 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

GYU–3 MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–5 MOL (OKGT) 1977 nyilvános   AD.2379: adatgyűjtés, MBFH szolgáltatott 

GYU–8 MOL (OKGT) 1977 nyilvános    

GYU–9 MOL (OKGT) 1977 részben üzleti titok MOL Nyrt.  

*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 a MÁFGBA-ban: 

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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8. függelék: A koncesszióra javasolt terület hőmérséklet adatai (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) 

Sarkad–K105 828977 155467 88 1115 814 1104 0 44 O 0 0 0 

Sarkad–K105 828977 155467 88 1115 0 0 820 68 X 68 69,5 69,5 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 510 25 B 29 27,5 35,3 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 1300 47 B 0 27,7 27,7 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 1300 48 B 51 28,5 30,8 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 1810 68 B 0 31,5 31,5 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 1810 69 B 73 32 34,3 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 2706 2719 2663 146 K 146 50,7 50,2 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 2699 2703 2675 144 K 144 49,7 49,5 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 2709 2714 2685 145 K 145 49,9 49,7 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 2723 2729 2700 142 K 142 48,5 48,3 

Sarkadkeresztur–1 835724 163309 97 2740 0 0 2740 118 B 135 39,1 45,3 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 5 8 S 8 0 0 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 800 49 S 49 47,5 47,5 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 1400 77 S 77 47,1 47,1 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 1600 89 S 89 48,8 48,8 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 1700 91 S 91 47,1 47,1 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 1800 97 S 97 47,8 47,8 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 1900 102 S 102 47,9 47,9 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 2500 131 S 131 48 48 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 2507 134 S 134 49,1 49,1 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 0 0 3154 162 S 162 47,9 47,9 

Sarkadkeresztur–2 830130 162040 94 3601 3248 3292 3213 166 T 166 48,2 47,8 

Sarkadkeresztur–3 837978 163708 94 2963 0 0 0 68 B 0 0 0 

Sarkadkeresztur–3 837978 163708 94 2963 0 0 0 134 B 131 0 0 

Sarkadkeresztur–3 837978 163708 94 2963 0 0 510 31 B 36 39,2 49 

Sarkadkeresztur–3 837978 163708 94 2963 0 0 1810 64 B 73 29,3 34,3 

Sarkadkeresztur–3 837978 163708 94 2963 0 0 2963 120 B 136 36,8 42,2 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 0 0 2024 88 B 100 38 44 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2911 2929 2403 136 K 136 52 47 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2583 2610 2561 133.3 T 133 47,8 47,3 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2622 2730 2570 142 K 142 51 49,9 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 0 0 2601 108 B 123 37,3 43,1 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 0 0 2604 112 B 128 38,8 44,9 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2622 2664 2660 135 K 135 46,6 46,8 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2690 2730 2665 139 K 139 48 47,6 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2692 2740 2690 142.2 T 142 48,8 48,5 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2622 2730 2725 144 K 144 48,8 49,2 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2741 2753 2738 148.8 T 149 50,3 50,3 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2583 2740 2739 138 T 138 46,4 47 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 0 0 2740 141 B 161 47,4 54,7 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2756 2787 2758 145 T 145 48,6 48,5 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2948 2950 2770 138 K 138 45,8 44,4 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2852 2878 2780 146 K 146 48,6 47,8 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2817 2908 2815 148.8 T 149 49 48,6 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2852 2878 2870 154 K 154 49,8 49,9 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 2938 2942 2893 149 K 149 47,7 47,3 

Sarkadkeresztur–4 833679 163699 93 3000 0 0 3000 145 B 165 44,7 51,3 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 510 25 B 29 27,5 35,3 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2718 2722 1900 106 K 106 50 41,1 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 2110 78 B 89 31,8 37 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2992 2997 2320 154 K 154 61,6 53,8 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2729 2905 2591 136 K 136 48,2 46,2 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 2729 158.8 K 159 54,2 54,2 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2748 2815 2732 132 T 132 44,3 43,9 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2748 2936 2732 156 T 156 53,1 52 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 2749 128 B 146 42,6 49,1 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2930 2935 2904 148 K 148 47,2 46,9 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 2944 2952 2920 150 K 150 47,6 47,4 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 3299 153 B 175 43 49,7 
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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) 

Sarkadkeresztur–5 837158 162410 93 3300 0 0 3300 155 B 177 43,6 50,3 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 0 0 1810 68 B 79 31,5 37,6 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2294 2299 2250 118 K 118 47,6 47,1 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2702 2740 2650 130 K 130 44,9 44,3 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2702 2740 2680 147 K 147 50,7 50,4 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2702 2740 2684 138 K 138 47,3 47 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2702 2740 2687 135 K 135 46,1 45,9 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 2985 3001 2975 158.5 K 159 49,6 49,6 

Sarkadkeresztur–6 834612 164115 93 3001 0 0 3001 142 B 156 43,7 48,3 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 0 0 1810 63 B 72 28,7 33,7 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2450 2455 2453 136 K 136 51 51 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2788 2797 2487 132 K 132 48,7 45,8 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2742 2749 2500 139 K 139 51,2 48,8 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2747 2766 2748 123.3 T 123 40,9 40,7 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 0 0 2791 146 K 146 48,4 48,4 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2863 2869 2861 134 K 134 43 42,9 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2920 2927 2927 150 K 150 47,5 47,5 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 2942 2948 2945 151 K 151 47,5 47,5 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 0 0 3000 129 B 0 39,3 39,3 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 0 0 3000 131 B 0 40 40 

Sarkadkeresztur–8 831849 163498 94 3000 0 0 3000 134 B 142 41 43,7 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 220 25 B 29 63,6 81,8 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 1810 77 B 0 36,5 36,5 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 1810 82 B 88 39,2 42,5 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 2551 2556 2490 126 K 126 46,2 45,6 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 2540 2546 2507 134 K 134 49,1 48,7 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 2696 2900 2530 146 K 146 53,4 50,7 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 2693 118 B 0 39,7 39,7 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 2693 120 B 0 40,5 40,5 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 2693 122 B 126 41,2 42,7 

Sarkadkeresztur–9 837786 162940 95 2900 0 0 2900 132 B 151 41,7 48,3 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 0 0 260 25 B 29 53,8 69,2 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 0 0 1810 67 B 75 30,9 35,4 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 2829 2900 2772 153 K 153 51,2 50,4 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 2829 2840 2820 153 K 153 50,4 50,2 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 0 0 2830 128 B 0 41,3 41,3 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 0 0 2830 136 B 142 44,2 46,3 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 2841 2858 2837 158.8 T 159 52,1 52,1 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 2855 2900 2851 157 T 157 51,2 51 

Sarkadkeresztur–10 836564 162117 94 2900 0 0 2900 154 B 174 49,3 56,2 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 2940 2946 2760 147 K 147 49,3 47,7 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 2833 2872 2800 143 K 143 47,1 46,7 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 2833 2841 2840 149 K 149 48,6 48,6 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 2864 2872 2868 145 K 145 46,7 46,7 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 2957 2965 2895 148 K 148 47,3 46,8 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 3015 3070 2945 161 K 161 50,9 50,1 

Sarkadkeresztur–15 830508 163791 91 3070 0 0 3070 162 D 162 49,2 49,2 

Sarkadkeresztur–20 829302 163405 94 3000 2900 2908 2900 153 K 153 49 48,9 

Sarkadkeresztur–20 829302 163405 94 3000 2915 2922 2910 165 K 165 52,9 52,8 

Sarkadkeresztur–20 829302 163405 94 3000 2915 2922 2915 153 K 153 48,7 48,7 

Sarkadkeresztur–20 829302 163405 94 3000 2980 3000 2950 157 K 157 49,5 49,2 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2958 2965 2400 138 K 138 52,9 47,4 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2697 2739 2500 139 K 139 51,2 49,1 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2559 2565 2545 138 K 138 49,9 49,7 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2570 2575 2570 136 K 136 48,6 48,6 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2697 2739 2570 144 K 144 51,8 50,3 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 0 0 2696 132 D 132 44,9 44,9 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 2958 2965 2960 139 K 139 43,2 43,2 

Sarkadkeresztur–22 837849 163207 93 3000 0 0 3000 155 D 155 48 48 

Sarkadkeresztur–23 829973 162863 93 3000 2941 2949 2870 150 K 150 48,4 47,8 

Sarkadkeresztur–23 829973 162863 93 3000 2941 2949 2905 154 K 154 49,2 48,9 

Sarkadkeresztur–23 829973 162863 93 3000 2941 2949 2930 145 K 145 45,7 45,6 

Sarkadkeresztur–23 829973 162863 93 3000 2972 2982 2954 154 K 154 48,4 48,2 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Függelékek 

  

150 

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) 

Sarkadkeresztur–35 832816 163718 94 2750 2642 2670 2638 136.6 T 137 47,6 47,6 

Sarkadkeresztur–35 832816 163718 94 2750 2720 2738 2698 138 K 138 47,1 46,8 

Sarkadkeresztur–36 836972 163278 93 2963 2658 2694 2500 141 K 141 52 50,2 

Sarkadkeresztur–36 836972 163278 93 2963 2910 2933 2911 154 T 154 49,1 49 

Sarkadkeresztur–36 836972 163278 93 2963 2934 2953 2935 157 T 157 49,7 49,7 

Sarkadkeresztur–ENY1 826981 163282 93 3497 0 0 510 33 B 38 43,1 52,9 

Sarkadkeresztur–ENY1 826981 163282 93 3497 0 0 2160 80 B 91 31,9 37 

Sarkadkeresztur–ENY1 826981 163282 93 3497 3238 3256 3284 157 T 157 44,5 44,7 

Sarkadkeresztur–ENY1 826981 163282 93 3497 3404 3497 3385 177 K 177 49 48,6 

Sarkadkeresztur–ENY1 826981 163282 93 3497 0 0 3497 154 B 176 40,9 47,2 

Sarkadkeresztur–ENY2 827358 165056 92 4073 0 0 0 77 B 83 0 0 

Sarkadkeresztur–ENY2 827358 165056 92 4073 0 0 1860 74 B 82 33,9 38,2 

Sarkadkeresztur–ENY2 827358 165056 92 4073 3510 3518 3515 178 K 178 47,5 47,5 

Sarkadkeresztur–ENY2 827358 165056 92 4073 0 0 3716 144 B 166 35,8 41,7 

Sarkadkeresztur–ENY2 827358 165056 92 4073 0 0 3978 192 B 219 45,5 52,3 

Sarkadkeresztur–K6 830796 168065 89 530 516 526 0 32 O 36 0 48 

Sarkadkeresztur–K13 825800 168800 88 551 409 485 0 32 O 0 0 0 

Doboz–I 812786 172012 84 640 434 580 0 37,0 O 0 0,0 0,0 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 4632 4656 3800 209,0 K 209 52,1 46,9 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 3984 4006 3980 184,6 T 185 43,6 43,6 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 4253 4275 4248 193,4 T 193 42,9 42,8 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 4402 4407 4370 190,0 K 190 41,0 40,8 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 4397 4408 4387 217,0 T 217 47,0 46,9 

Doboz–I 812762 162080 98 4656 4455 4475 4400 218,0 K 218 47,0 46,7 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 510 28,0 B 32 33,3 41,2 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 2110 65,0 B 0 25,6 25,6 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 2110 69,0 B 87 27,5 36,0 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 2500 110,0 F 0 39,6 39,6 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 3613 3623 3000 145,0 K 145 44,7 40,5 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3310 123,0 B 0 33,8 33,8 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3310 125,0 B 0 34,4 34,4 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3310 126,0 B 0 34,7 34,7 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3310 144,0 B 156 40,2 43,8 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3400 158,0 F 0 43,2 43,2 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 3469 3486 3400 161,0 K 161 44,1 43,6 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 3422 3438 3420 171,0 K 171 46,8 46,7 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3750 143,0 B 0 35,2 35,2 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 3750 159,0 B 168 39,5 41,9 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 4050 169,0 F 169 39,0 39,0 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 4583 186,0 B 0 38,2 38,2 

Sarkadkeresztúr–I 827971 172417 92 4841 0 0 4583 187,0 B 0 38,4 38,4 

*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 mélység-

tartományt és a Mélység oszlop adja meg a mérés vonatkozási helyet 

S: Figyelőkútban, ill. hosszabb ideje lezárt kútban mért hőmérséklet. 

T: Fúrószáras rétegvizsgálat során mért hőmérséklet, ahol a tól–ig oszlopok adják meg a vizsgált mélységtarto-

mányt és a Mélység 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 
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9. 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** 

Bélmegyer B–2 812000 173000 85 -425 44 62,8 3 

Gyula B–145 821000 148000 87 -1917 112 49,9 2 

Gyula B–395 821000 148000 87 -863 52 42,1 1 

Gyula B–440 821000 148000 87 -305 28 40,8 3 

Gyula B–454 820000 149000 87 -340 33 49,2 1 

Gyula K–413 819000 147000 87 -1571 91 47,7 2 

Gyula K–453 822000 148000 87 -2411 135 49,2 2 

Körösujfalu B–4 829000 164000 88 -419 37 49,3 2 

Mezögyán K–17 832000 172000 89 -391 35 47,9 2 

Mezögyán K–17 832000 172000 89 -386 35 48,4 2 

Okány B–1 825000 176000 87 -337 32 47,2 3 

Okány K–19 826000 175000 87 -388 35 48,4 3 

Sarkad K–105 829000 157000 88 -1022 62 45,1 1 

Sarkad K–117 830000 157000 88 -192 25 46,4 1 

Sarkad Sark–35 831000 165000 88 -2632 138 46,3 x2 

Sarkad Sark–36 835000 164000 88 -2852 157 49,3 x2 

Sarkad Sark–36 835000 164000 88 -2592 141 48,1 x2 

Sarkad Sark–36 835000 164000 88 -2592 134 45,5 x2 

Sarkadkeresztúr K–13/a 826000 170000 88 -359 35 51,5 3 

Sarkadkeresztúr K–6 831000 169000 88 -433 37 48 3 

Ujszalonta K–3 836000 167000 89 -306 32 50,6 1 

Vésztö K–37 817000 176000 86 -496 43 53,3 1 

Bélmegyer B–2 812000 173000 85 -425 44 62,8 3 

* GG: geotermikus gradiens (°C/km), **Megbízhatóság: 1 – Best, 2 – Good, 3 – Fair 
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10. 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 

4/a/6971 968/2010  Bálint Erika  Sarkad kutatási területre geotermikus energia kutatási 

jogadomány, valamint kutatási engedély iránti kérelem      

BALATERMA 

Kft. 

2009 2 GT, K 

4/a/7180 999/2010 SZBK Mateisz Renáta  
Geotermikus energia kutatási jog adomány iránti kérelem a 

Gyulai kutatási területre      

INVESTOR 

2005 Kft. 
2009 1 

GT, K 

4/a/7179 998/2010 SZBK Mateisz Renáta  Geotermikus energia kutatási jog adomány iránti kérelem a 

Békési kutatási területre      

INVESTOR 

2005 Kft. 

2009 1 GT, K 

4/a/7174 993/2010 SZBK Mateisz Renáta  Geotermikus energia kutatási jog adomány iránti kérelem a 

Békéscsaba kutatási területre      

INVESTOR 

2005 Kft. 

2009 1 GT, K 

 

11. 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, tanulmány 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

SZBK.3746 
2675-

1/2011. 
SZBK 

Szabó Levente, Járai 

Zoltán, Pudleiner Éva, 

Varga Gábor  

Kutatási zárójelentés a "Túrkeve-Vésztő" szénhidrogén 

kutatási területekre. I .fejezet - Kutatási zárójelentés a 

"Túrkeve" kutatási területre. II. fejezet - Kutatási záróje-

lentés a "Vésztő" kutatási területre. + Kiegészítés a 

"Túrkeve-Vésztő" kutatási területen végzett szénhidrogén 

kutatási zárójelentéshez (+ 2 db CD) 

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2012 3 E 

T.22498   MBFHT 

Járai Zoltán, Szabó 

Levente, Pudleiner Éva, 

Varga Gábor  

Kutatási zárójelentés a Túrkeve-Vésztő szénhidrogén 

kutatási területekre. Kiegészítés a Túrkeve-Vésztő kutatá-

si területen végzett szénhidrogén kutatási zárójelentéshez 

(2012). Kutatási zárójelentés a Túrkeve kutatási területre. 

Kutatási zárójelentés a Vésztő kutatási területre (+2 CD)  

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2011 3 E 

SZBK.3600 
2675-

1/2011. 
SZBK 

Szabó Levente, Járai 

Zoltán, Pudleiner Éva, 

Varga Gábor  

Kutatási zárójelentés a "Túrkeve-Vésztő" szénhidrogén 

kutatási területekre - I. Fejezet.; II. Fejezet     (CD-n is) 

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2011 3 E 

T.22479   MBFHT 

Járai Zoltán, Márton 

Béla, Szabó Levente, 

Varga Gábor,  Pudleiner 

Éva   

Részleges kutatási zárójelentés a Túrkeve-Vésztő 

kutatási terület Nyékpuszta elnevezésű részterületére. 

(Melléklet: Micropaleontological study on cuttings of 

Nyékpuszta-1 well. Petrographic and mineralogical study 

of cuttings... Vitrinite reflectance measurements and 

organic matter characterization... Seismic processing 

report Nyékpuszta-2 VSP. Post Job Report Nyékpuszta-

2., + 3 CD) 

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2010 3 

E 

AG–D 

SZBK.3454 
4013/1 

/2010. 
SZBK 

Járai Zoltán, Márton 

Béla, Szabó Levente, 

Varga Gábor,  Pudleiner 

Éva   

Részleges kutatási zárójelentés a Túrkeve-Vésztő kutatási 

terület "Nyékpuszta" elnevezésű részterületre     (CD-n 

is) 

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2010 3 E 

T.19052     

Pap Sándor, Fogas 

Zoltán, Kiss Józsefné, 

Kiss Bertalan, ŐszÁr-

pád, Pádár Frigyes, 

Kurucz Béla, Trócsányi 

Gábor,  Bujdosó Imre, 

Gajdos István, Szent-

györgyi Károlyné et al. 

Sarkadkeresztúr lehatároló kutatási fázis földtani 

zárójelentése az 1978. december 1-ei állapotnak megfele-

lően. (szénhidrogén)     

OKGT 1978 3 E 

T.7829     Pap Sándor  
Sarkadkeresztúr felderítő kutatási jelentés 1979. 

augusztus 15-i állapotnak megfelelően.      
OKGT 1979 3 E 

T.19051     

Pap Sándor, Fogas 

Zoltán, Kiss Bertalan, 

Pékó Gyuláné,  Szarka 

Jánosné, Kurucz Béla, 

Kiss István, Trócsányi 

Gábor,  Gajdos István, 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Oláh Erzsébet et al. 

Sarkadkeresztúr felderítő kutatási jelentés 1977. 

agusztus 15-ei állapotnak megfelelően. (szénhidrogén)      
OKGT 1977 2–3 E 
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2. Szénhidrogén–kutatás, mélykutatás 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 
Típus: A: adat, mérési eredmény; A–D: digitális tartozék van, AG–D: digitális formában elérhető geofizikai adat, AG: a dokumentáció tényleges geofizi-

kai adatot tartalmaz, E: értékelés, értelmezés. jelentés; T: terv; P: termelési adat, készlet, ásványvagyon; S regionális értékelés, tanulmány 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

T.20909   MBFHT Rumpler János  

Kutatási részjelentés a HHE által 1999. június 10. és 

2003. június 10. között a Túrkeve-Vésztő-Elek-

Lökösháza területen végzett kőolaj- és földgáz kutatási 

munkálatokról.    

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2003 2–3 E 

T.22783  MBFHT Sőreg V. et al. 
Zárójelentés 129. Békéscsaba területen végzett szénhid-

rogén-kutatási tevékenységről 
MOL Nyrt. 2012 3 E 

T.22416 

I-V. 

 

 

SZBK. 

3462 

MBFHT 

 

 

SZBK 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Sőreg Viktor, Amran 

Ahmed, Balázs  Ernőné, 

Eszes Illésné, Krusoczki 

Tamás, Pusztai Judit,  

Szabóné László Adri-

enn, Berecz Ferenc, 

Pócsik Márta et al. 

Zárójelentés a 100. Darvas-Komádi kutatási területen 

végzett szénhidrogénkutatási tevékenységről 

(105.Komádi-I, 128.Füzesgyarmat-I, 131.Füzesgyarmat-

II, 213.Komádi-III, 155.Magyarhomorog-I, 

166.Berekböszörmény-I, 214.Körösújfalu-I, 

247.Körösladány-II; HHE/MOL-Körös-1,-2, -3, -7, 

HHE/MOL-Okány-1, -3, HHE/MOL-Zsadány-É-1, -ÉK-

1, HHE/MOL-Kpu-1 (Kótpuszta) fúrások; 2D, 3D, VSP) 

MOL Nyrt. 2010 3 E 

T.20123 I-II. MBFHT 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Bujdosó Imre, Gajdos 

István, Séllei  Csaba, 

Milánkovich András, 

Tirpák István, Tóthné 

Medvei  Zsuzsa, Tóth 

Zita, Vargáné Tóth 

Ilona, Sőreg Viktor et al. 

Zárójelentés a 47. Komádi-Mezősas és környéke 

kutatási területen végzett szénhidrogénkutatási tevékeny-

ségről. (Biharkeresztes-Geszt-Mezőgyán kutatási terület). 

+Szőts András (MGSZ, 2000) szakvéleménye.    

MOL Rt. 1999 3 E 

T.20130   MBFHT 

Szentgyörgyi Károlyné, 

Bodor Éva, Kiss Berta-

lan, Kormos  László, 

Szalainé Bánlaki Emília, 

Tirpák István, Tóth  

József, Vargáné Tóth 

Ilona, Bujdosó Imre et 

al. 

Zárójelentés a 21. Szeghalom-Észak területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről (Karcag-Bucsa, 

Biharnagybajom-Földes-Szeghalom-Komádi-

Füzesgyarmat, Szeghalom-Vésztő-Darvas kutatási terüle-

tek)    

MOL Rt. 1997 3 E 

T.20128     

Szentgyörgyi Károlyné, 

Bodor Éva, Kiss Berta-

lan, Szalainé  Bánlaki 

Emília, Kormos László, 

Tirpák István, Vargáné 

Tóth  Ilona, Tóth József, 

Bujdosó Imre, Gajdos 

István et al. 

Zárójelentés a 15. Körösladány és környéke területen 

végzett szénhidrogénkutatási tevékenységről (Köröstar-

csa-Körösladány kutatási terület)     

MOL Rt. 1997 3 E 

T.20111 I-II. MBFHT 

Szentgyörgyi K.-né, 

Bartha A., Bujdosó I., 

Gajdos I.,  Milánkovich 

A., Sőreg V., Vincze 

M., Tirpák I., Tóth Z.,  

Uj I., Tóthné Medvei 

Zs., Tóth J., Vargáné 

Tóth I., et al. 

Zárójelentés a 18. Mezősas-nyugat és környéke kutatási 

területen végzett szénhidrogénkutatási tevékenységről. 

(Szeghalom-Vésztő-Darvas kutatási terület)     

MOL Rt. 2000 3 E 

SZBK.2849   SZBK 
Holoda Attila, Sőreg 

Viktor  

Részleges kutatási zárójelentés a 129. Békéscsaba 

kutatási blokkban lévő köröstarcsai területről      

MOL Nyrt. 

Kutatás-

Termelés Divízió 

2008 2–3 E 

T.20059   MBFHT 

Nádor Annamária, 

Müller Pál, Lantos 

Miklós, Thamóné Bozsó  

Edit, Kercsmár Zsolt, 

Tóthné MakkÁgnes, 

Farkasné Bulla  Judit, 

Nagy Tiborné 

2.1.1.2.1. Szénhidrogén-potenciál felmérés és medence-

analízis. Zárójelentés az 1999-2000. évben elvégzett 

feladatokról. A Körös medence negyedidőszaki képződ-

ményeinek szedimentológiai, őskörnyezeti és 

paleoklimatológiai vizsgálata (Dévaványa, Vésztő, 

Szarvas, Komádi)  

MÁFI 2000 2 E 

T.20060   MBFHT Farkasné Bulla Judit  

2.1.1.2.1. Szénhidrogén-potenciál felmérés és medence-

analízis. Jelentés a 2000. évben elvégzett feladatokról. A 

Szarvas, Dévaványa, Vésztő és Komádi teljes magvételű 

földtani alapfúrások negyedidőszaki rétegeinek 

szedimentológiai rétegoszlopai.   

MÁFI 2000 2 S 

AD.1363   ELGI 
Takács Ernő, Varga 

Géza  

Jelentés a PGT-4 mélyszeizmikus szelvény mentén 

végzett geofizikai kutatások eredményeiről (Hódmezővá-

sárhely, Békéscsaba)     

ELGI 1994 2 E 

SZBK.3389 
2053/1/20

10. 
SZBK Márton Béla  

A "Gyomaendrőd -Tarhos - Gyulavári" blokkokra 

vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv módosítás      

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2010 2 T 

T.22240   MBFHT Ernyey Ibolya  

Kőolaj- és földgázkutatási engedély érvényességi idejének 

meghosszabbítása (Túrkeve-Vésztő-Elek-Lőkösháza 

terület, geofizika, 3D)     

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2005 2 K 

T.21668   MBFHT Ernyey Ibolya  

Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem a 

Gyomaenrdőd-Tarhos-Gyulavári (Békés megye) 

térségében végzendő kutatásokra.     

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2004 2 K 
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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, tanulmány 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

T.20138   MBFHT Rumpler János  

Kőolaj- és földgáz kutatási engedélykérelem a Gyoma-

endrőd-Tarhos-Gyulavári (Békés megye) térségében 

végzendő kutatásokra.  +I.sz. kiegészítés.     

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
1999 2 K 

SZBK.3389 
2053/1/20

10. 
SZBK Márton Béla  

A "Gyomaendrőd -Tarhos - Gyulavári" blokkokra 

vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv módosítás      

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
2010 3 T 

T.20137   MBFHT Rumpler János  

A Magyar Horizont Energia Kft. kőolaj- és földgáz 

kutatási engedély iránti kérelme a Túrkeve-Vésztő, 

valamint Elek-Lőkösháza térségben végzendő kutatások-

ra.     

Magyar Horizont 

Energia Kft. 
1998 2 K 

T.22227   MBFHT 
Szilágyi Imre, Tormássy 

István  

Kőolaj- és földgázkutatási engedélykérelem 129. számú 

Békéscsaba kutatási területre.      
MOL Rt. 2002 2 K 

4/a/7098 
3142/201

0 
SZBK Bagyinszki Gábor  

Kutatási jogadomány kérelem Gyula térségében végzendő 

nem hagyományos eredetű szénhidrogének kutatása      
Geoflame Kft. 2010 2 K 

T.22359   MBFHT 
Holoda Attila, Volter 

György  

100. Darvas-Komádi Kutatási Műszaki Üzemi Terv 

módosítás engedélyeztetése (Komádi, K-7, Zsadány-ÉNy-

1 mélyfúrások).      

MOL Nyrt. 2009 2 T 

SZBK.3355 
1323/1/20

10. 
SZBK 

Sőreg Viktor, Amran 

Ahmed, Palásthy 

György,  Benedek 

Lajos, Gozdán Tibor   

Kutatási műszaki üzemi terv módosítás a 129. Békéscsaba 

kutatási területre 2010.04.26.-2012.04.25-ig.      
MOL Nyrt. 2010 2 T 

4/a/7110 
1323/201

0 
SZBK Amran Ahmed  

A 129. Békéscsaba kutatási terület Műszaki Üzemi Terve      

(1 CD pdf formátumban) 
MOL Nyrt. 2010 3 T 

SZBK.3264 
2141/1/20

08. 
SZBK 

Sőreg Viktor, Kiss 

Károly, Palásthy 

György, Paczuk László,  

Gozdán Tibor   

Kutatási Műszaki Üzemi Terv a 129. Békéscsaba kutatási 

területre. 2006.11.26.-2009.07.25.     (CD-n) 
MOL Nyrt. 2008 2 T 

T.22102   MBFHT   

Vésztő-3D (2007-2008) szeizmikus mérések terepi 

felvételei Vésztő PSTM - 2008-ban feldolgozott szeizmi-

kus adatok összegzés előtti időmigrált tömbjei "segy" 

formátumban. (1 db USB portos külső meghajtó, 1 db CD, 

297 db kartridzs)   

GES Kft., 

Magyar Horizont 

Energia Kft. 

2008 2 AG-D 

T.22453     

Oszkó László, Kőrös 

Miklós, Karmacsi 

Bertalan, Németh  

László   

Seismic processing report. Processing of Mezőgyán-D-1 

VSP. (+1 CD)      
GES Kft. 2011 2 AG-D 

T.19994     
Bella János, Varga 

Ferenc, Pajti Péter  

Zárójelentés a Körösladány kutatási területen végzett 

szeizmikus mérésekről (geofizika)      
GES Kft. 1994 2 A 

4/a/7096 
2545/201

1 
SZBK Bagyinszki Gábor  

Gyomaendrőd-Tarhos-Gyulavári nevű terület Gyulavári 

blokkján 3D szeizmikus mérés     (1 CD pdf formátum-

ban) 

Geoflame Kft. 2011 2 AG? 

T.16710 I-III.     

Koncessziós adatcsomagok. Szénhidrogén. (Kerkáskápol-

na 1., Letenye 2.,Mernye 2.,Gyékényes I.,Budafa 

I.,Bősárkány 1., Felsőszentmárton I.,Celldömölk-ÉNY 

1.,Hódmezővásárhely 1., Alpár I.,Kömpöc 1.,Csávoly 

1.,Derecske I.,Kiskunhalas I., Fábiánsebestyén 4.,Doboz 

I.,Kunszentmárton 1.,Tóalmás 4., Szeged 1.,Jászság 

I.,(Jászladány),Nagyecsed 1.,Sáránd I., Mezőkeresztes-K 

1.,Egyek 1.).  Készítés éve: 1965-1992. 

Iparügyi és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

1992 2 E 

T.19482   MBFHT Vető István  

Iszapgáz adatok anyakőzet szempontú értékelése (Békés, 

Demjén, Endrőd-Gyomaendrőd, Fábiánsebestyén, Földes, 

Komádi, Makó, Mezőtúr, Ruzsa)     

MÁFI 1988 2 E 

T.18165   MBFHT   

A Békési medence metamorf kristályos képződményeinek 

genetikai feldolgozása. (Pitvaros, Békéssámson, Battonya, 

Pusztaföldvár, Mezőhegyes - gránit)     

  1970 2 S 

T.20797     Voll László  

Sarkadkeresztúr mező ipari készletének változása (1989) 

Újítási javaslat. Sarkadkeresztúr mező gázkihozatalának 

növelése és a kitermelt hő hasznosítása (1987) (szénhid-

rogén)    

SZKFI 1989 2 P 

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-m 

MOL Rt. 2002 2 T 

M-70   ELGI Kárpáti Elemér  

Jelentés az 1968. évben végzett alföldi részletes 

földmágneses mérésekről (Nagyecsed-Csenger-

Tiszaberek-Tiszabecs-Fülesd, Földes-Sárrétudvari-

Nagyrábé-Berettyóújfalu-Pocsaj, Gyula)    

ELGI 1969 1–2 A, R 
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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, tanulmány 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes/Cég Év 

Minő-

sítés 
Típus 

T.20392   MBFHT 

Nádor Annamária, 

Thamóné Bozsó Edit, 

Lantos Miklós, Müller  

Pál, Tóthné 

MakkÁgnes, Farkasné 

Bulla Judit, Nagy  

Tiborné, Sümegi Pál 

A Körös medence alapfúrásainak (Szarvas, Dévaványa, 

Vésztő, Komádi) ciklussztratigráfiai vizsgálata.      
MÁFI 2001 2 K 

1204  4/a/2810 KFH Szepesházy K.  
Az L-34-43 (Békéscsaba) és L-34-44-es (Geszt) térképla-

pok mélyföldtani magyarázója. (V. melléklet)      
MÁFI 1977 2 K 

AD.672   ELGI Mártonné Szalay Emőke  
A dévaványai 1220 m-es és a vésztői 1199 m-es fúrás 

anyagának paleomágneses feldolgozása (Szakvélemény)      
ELGI 1979 2 A 
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Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjte-
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Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés. 
Típus 

SZBK.3709 
1572-

1/2012. 
SZBK 

Miklós Pál, Tárnok 

Barbara  

Tarhos II. - homok bányatelek bányászati hulladékgazdálkodá-

si terve      

Kisüzemi Építő 

és Szolgáltató 

Kft. 

2012 3 E 

4/a/6991 240/2011 SZBK Lorx Viktor  
Gyula 01425/8 hrsz. biogázüzem építési engedély módosítási 

terv. Használatba vételi terv      

INWATECH 

Kft. 
2011 3 E 

4/a/6801 
2008/201

0 
SZBK Neumayer Péter  

Gyula 01425/8 hrsz. biogázüzem építési engedély módosítás 

Terv      

INWATECH 

Kft. 
2010 3 E 

SZBK.3647 
1347-

1/2012. 
SZBK Bereczki Zoltán  

A Gyula I. - homok védnevű bányatelek (Gyula 097/5-6, /57 

hrsz.-ú) területén üzemelő homokbánya hulladékgazdálkodási 

terve     

Békési Bőség Bt. 2012 3 K 

SZBK.3727 
1357-

1/2012. 
SZBK 

Miklós Pál, Tárnok 

Barbara  

Gyula V. - homok bányatelek bányászati hulladékgazdálkodási 

terve      

Hungarian Build 

and Credit Kft. 
2012 3 K 

SZBK.3453 
4036/1/20

10. 
SZBK 

Gyenes István, 

Reiner György  

Gyula I. - homok (módosított) védnevű bányatelek (Gyula 

helység 097/5-6, 57 hrsz.-ú) területén üzemelő homokbánya 

2011-2015. évi kitermelési műszaki üzemi terve     

Békési Bőség 

Vállalkozási és 

Kereskedelmi Bt. 

2010 3 M 

SZBK.3364 
1474/1/20

10. 
SZBK Vándor Györgyné  

Tarhos II. - homok bányatelek 0344/16-21 hrsz.-ú terület 

2010-2014. évi termelési műszaki üzemi terve      
Kisüzemi Kft. 2010 3 M 

SZBK.3630 
1123-

1/2012. 
SZBK 

Nemes Roland, 

Leelőssy Zoltán  

Gyula város 8 területére vonatkozó településrendezési tervmó-

dosítás. Jóváhagyott tervdokumentáció.     (CD-n) 

Gyula Város 

Polgármeteri 

Hivatala 

2012 3 TH 

SZBK.3480 
1013-

1/2011. 
SZBK 

Torma Gyöngyi, 

Benkő Lajos, Nagy 

József  

Gyula telpülésrendezési tervének módosítása. Paradicsom - 

Dél (Jóváhagyott anyag)     (CD-n) 

Gyula Város 

Polgármestere 
2011 3 TH 

SZBK.3498 
1555-

1/2011. 
SZBK 

Torma Gyöngyi, 

Benkő Lajos, 

Szrnka János,  

Fehér Géza, Multi 

Lajos, Tóth Ferenc   

Gyula város településrendezési tervének módosítása /Göndöcs-

kert és Református Új-temető tömbjei/ Jóváhagyott tervek.    

(CD-n) 

Gyula Város 

Polgármesteri 

Hivatala 

2011 3 TH 

SZBK.3552 
2230-

2/2011. 
SZBK 

Torma Gyöngyi, 

Benkő Lajos, 

Szrnka János, Fehér 

Géza,  Mult József, 

Tóth Ferenc   

Gyula, Pándy Kálmán Megyei Kórház településrendezési terv 

és Helyi Építési Szabályzat módosítás    (CD-n) 

Gyula Város 

Polgármesteri 

Hivatala 

2011 3 TH 

SZBK.3497 
1350-

1/2011. 
SZBK 

Torma Gyöngyi, 

Benkő Lajos, 

Szrnka János,  

Fehér Géza, Multi 

Lajos, Tóth Ferenc   

Gyula, Pándy Kálmán Megyei Kórház településrendezési terv 

módosítása     (CD-n) 

Gyula Város 

Polgármesteri 

Hivatala 

2011 3 TH 

4/a/6924 
1392/201

0 
SZBK Koller László  

Gyula város rendezésterv módosítás Kisökörjárás Páskom 

Újvári területre     (CD-n pdf formátumban) 

Koller és Társa 

Kft. 
2010 3 TH 

4/a/6659 
4119/1/20

09 
SZBK RhorerÁdám  Gyula 2009 évi rendezési terve      (CD-n pdf formátumban) 

SCHŐMER 

Műterem 
2009 3 TH 

4/a/6635 
1896/1/20

09 
SZBK Kiss Zsolt  Gyula város településrendezési terv módosítása      (CD-n) 

Nemes és Kiss 

Kft. 
2009 3 TH 

4/a/6552 II/157   Tárnok Barbara  Sarkad város Rendezési Terve       
ERBO-PLAN 

Kft. 
2008 3 TH 
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Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjte-
mény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); E: egyéb (pl. beszámoló); "–": 1–es kategória nem osztályozott 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés. 
Típus 

4/a/6486 X/291 SZBK 
Krátki Mátyás - 

kétszer van meg  

Tarhos 0344/8 hrsz alatti tó üzemeltetés vízjogi létesítési 

engedélyezése.      
vállalkozó 2008 3 V 

4/a/6421   SZBK Miklós Pál  
A Tarhos (0344/8,13,14) homok- és agyaglelőhely földtani 

kutatási adomány kérelme.      

TESZT Tervező, 

Szervező és 

Fővállalkozó Kft. 

2008 2 E 

SZBK.3013   SZBK 
Reiner György, 

Gyenes István  

Műszaki leírás a Gyula helység, 097/5-6, 20, 27, 28, 32, 36, 

37, 38, 38, 24, 40, 57, 58. hrsz.-ú területeire vonatkozó (Gyula 

I. - homok (módosított) védnevű) bányatelek módosítási 

kérelméhez    

BÉKÉSI BŐSÉG 

Bt. 
2008 2 E 

4/a/5677   SZBK Ormándy Szilárd  Tarhos I. Homok Bányatelek Bővítés EVD       TESZT Kft. 2006 2 E 

4/a/5745   SZBK Miklós Melinda  Tarhos I. homokbányatelek bővítés EVD       TESZT Kft. 2006 2 E 

4/a/2298 II/77 SZBK Fehér Éva  Gyula Szanazug RRT       
Polgármesteri 

Hivatal 
1999 2 E 

T.10570 1-11. MBFHT 

Rónai András, 

János Edit, Franyó 

Frigyes, Kuti 

László,  Scharek 

Péter, Tanács 

János, Horváth 

István, Erőss Márta,  

Deák József, 

Rischák Géza 

Beszámoló jelentés a Nagyalföld komplex földtani vizsgálata 

c. állami kutatási szerződés 1981. évi teljesítéséről. (Csanádpa-

lota-Battonya, Gyula, Mórahalom, Nyíregyháza, Mátészalka, 

Budapest, Jászladány, Ráckeve, Dunaújváros, Tótkomlós). 

+Elek Izabella (MÁFI) vizsgálati eredményei. + FTV talaj-

mechanikai szakvéleménye.  

MÁFI 1981 2 E 

1961/I-II I-II. KFH 

Rónai A., János E., 

Tanács J., Kuti L., 

János E.,  Franyó F.   

Beszámoló jelentés. "A Nagyalföld komplex földtani vizsgála-

ta." c. kutatási szerződés 1981. évi teljesítéséről. I. rész, 

szöveg. Mellékletek: 1-5.sz.-ig Csanádpalota, Battonya, Gyula, 

Mórahalom leírása és a Szolnok-i labor munkája. II. rész, 

térképek. 2.sz. melléklet: Csanádpalota-Battonya. 3.sz. mellék-

let: Gyula. 4.sz. melléklet: Mórahalom. 

MÁFI 1981 2 E 

4/a/6642 
3704/1/20

09 
SZBK Csillag János  Tarhos II. -homok bányatelek bővítés kutatás zárójelentés      Teszt Kft. 2009 2 K 

SZBK.2743   SZBK Csillag János  
A Tarhos (0344/16-21 hrsz.) homok és agyaglelőhely kutatá-

sának összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása     
Déló-Száll Kft. 2007 2 K 

4/a/5950   SZBK 

Nagy Enikő, Reiner 

György, Bereczki 

Zoltán  

Gyula 097/57-58,097/40,097/24hrsz-ú terület (Gyula I. Homok 

bányatelek bővítés) "Vakolóhomok" nyersanyagának minőségi 

és mennyiségi viszony meghatározásáról    

Tégla és Cserép-

ipari Bányaföld-

tani Szolgáltetó 

Kft. 

2006 2 K 

4/a/5776 IV/577 SZBK Tóth Ferenc  
Gyula, Előzetes Környezeti Vizsgálat  Bevásárló és Szórakozó 

Központ Temesvári út 9082/1 hrsz      

Körös-ökotend 

Kft. 
2006 2 K 

4/a/5485   SZBK Miklós Melinda  Gyula V.-homok bányatelek EKHT       TESZT Kft. 2005 2 K 

4/a/5263     Szilágyi Éva et al.  
Sarkadkeresztúr 0296/5 hrzs-ú települési szilárd hulladék 

lerakó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata      

KÍRÍS-

ÖKOTREND 

Kft. 

2005 2 K 

4/a/5312     Tóth Ferenc et al.  
Sarkadkeresztúr0296/5 hrsz település szilárhulladéklerakó 

környezetvédelmi felülvizsgálat hiánypótlása      

KÍRÍS-

ÖKOTREND 

Kft. 

2005 2 K 

4/a/5078     Erdész Béla et al.  
Sarkad szilárd kommunális hulladéklerakó telep 

környeztvédelmi felülvizsgálata      

ERBO-PLAN 

Mérnöki Szolgál-

tató Kft. 

2004 2 K 

4/a/5247   SZBK Csillag János  Tarhos I.-homok bányatalek bővítő kuataás földtani jelentése      TESZT Kft. 2004 2 K 

4/a/5079   SZBK Cserei Pál et al.  
Tarhos község települési szilárd hulladéklerakó részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatáról      

Békés Megyei 

Környezet és 

Természetvé-

delmi Kft. 

2004 2 K 

4/a/5160   SZBK Cserei Pál et al.  
Tarhos község települési szilárdhulladék lerakó telep részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatának kiagészítéséről     

Békés Megyei 

Környezet és 

Természetvé-

delmi Kft. 

2004 2 K 

T.20932 I-III. MBFHT 

Nádor Annamária, 

Tóthné 

MakkÁgnes, 

Farkasné Bulla 

Judit,  Juhász 

Györgyi, Thamóné 

Bozsó Edit, Lantos 

Miklós, Müller  Pál, 

MagyariÁrpád, 

Kercsmár Zsolt, 

JámborÁron et al. 

A Körös medence negyedidőszaki képződményeinek 

szedimentológiai, őskörnyezeti, paleoklimatológiai kutatása. 

Zárójelentés. (Szarvas, Dévaványa, Vésztő, Komádi)    

MÁFI 2003 2 K 

4/a/5071   SZBK Regele Péter  
Gyula városi szilárdhulladék lerakó telep környezetvédelmi 

felülvizsgálata      
Regele Péter 2003 2 K 
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Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjte-
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Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés. 
Típus 

4/a/4842 IV/342 SZBK Regele Péter  
Gyula városi szilárdhulladéklerakó telep környezetvédelmi 

felülvizsgálata      

ERBO-PLAN 

Kft. 
2003 2 K 

T.21671   MBFHT 

Kapolcsi Imre, 

Bognár Ildikó, Krén 

Zsuzsa  

Vésztői települési szilárd hulladéklerakó teljes körű környe-

zetvédelmi felülvizsgálata.      

ÖKOHYDRO 

Kft. 
2003 2 K 

4/a/4758 IV/379 SZBK Kapolcsi Imre  
Vésztői települési szilárd hulladéklerakó teljes körű 

környzetvédelmi felülvizsgálata      

ÖKOHYDRO 

Kft. 
2003 2 K 

4/a/3433 V/287 SZBK Csillag János  Gyula 0238/10,11 hrsz homok kutatás Földtani Jelentés       TESZT Kft. 2002 2 K 

4/a/4614 IV/342 SZBK Erdész Béla  
Gyula városi szilárd hulladéklerakó telep környezetvédelmi 

felülvizsgálata      

Erdész Béla 

vállakozó 
2002 2 K 

4/a/4147 IV/293 SZBK Miklós Pál  Gyula, 0283/10-11 hrsz területen tervezett homokbánya EKHT       TESZT Kft 2002 2 K 

T.20392   MBFHT 

Nádor Annamária, 

Thamóné Bozsó 

Edit, Lantos 

Miklós, Müller  Pál, 

Tóthné 

MakkÁgnes, 

Farkasné Bulla 

Judit, Nagy  

Tiborné, Sümegi 

Pál 

A Körös medence alapfúrásainak (Szarvas, Dévaványa, 

Vésztő, Komádi) ciklussztratigráfiai vizsgálata.      
MÁFI 2001 2 K 

4/a/2425 IV/216 SZBK Nemes Gyula  Gyula 0175/4 hrsz anyagkitermelő hely EKHT       
KEVITERV 

AKVA Kft. 
2000 2 K 

4/a/2281 V/131 SZBK Reiner György  
Gyula 097/37-38.hrsz. terület homok kutatás földtani záróje-

lentés      
Békési Bőség Bt. 1999 2 K 

4/a/2227 V/134 SZBK György  
Gyula 097/37-38.hrsz.-ú területek homok kutatási MÜT 

módosítása      
Békési Bőség Bt. 1999 2 K 

4/a/2392 V/ SZBK Gyenes István  
Gyula III.-homok bányatelek megszüntetési MÜT 

ésÁsványvagyon elszámolás (055, 056/1)      

Gyenes István 

szaktervező 

Szolnok 

1999 2 K 

4/a/2331 IV/175 SZBK Gyenes István  Gyula-I bányatelek EKHT       

Gyenes István 

szaktervező 

Szolnok 

1999 2 K 

4/a/2259 V/161 SZBK Csillag János  
Tarhos (0344/8.hrsz. ) homok lelőhely kutatásának összefogla-

ló földtani jelentése és készletszámítása      

DÉLÓ-SZÁLL 

Kft. 
1999 2 K 

4/a/2330 IV/174 SZBK Miklós Pál  Tarhos 0344/8.hrsz. területen tervezett homokbánya EKHT       TESZT Kft. 1999 2 K 

4/a/1993   SZBK Petz Rudolf  Gyula kommunális szilárdhulladék lerakó RKHT       
GEOHIDROTE

RV Bt. 
1998 2 K 

4/a/1986   SZBK Reiner György  Gyula 011/52.hrsz. töltésföld földtani zárójelentés       

Tégla- és Cserép-

ipari Bányaföld-

tani Szolgáltató 

Kft. 

1997 2 K 

4/a/2051   SZBK Gyenes István  Gyula II. bányatelek EKHT       
Békési Bőség Bt. 

Gyula 
1995 2 K 

4/a/1888   SZBK Gyenes István  
Gyula-II. homok bányatelek bővítéséhez földtani kutatási 

zárójelentés      
Békési Bőség Bt. 1995 2 K 

4/a/1823   SZBK 
Tölly Tivadarné, 

Frenka Sándor  

44.sz. főút Békéscsaba és Gyula közötti szakasz négysávosítá-

sa EKHT      
RODEN Kft. 1994 2 K 

4/a/1825   SZBK Kovács András  44.sz. főút Gyula elkerülő szakasz EKHT       PLANING Kft. 1994 2 K 

T.16840   MBFHT 

Törös Endre, 

Magyar Balázs, 

Szabó Z., Körmen-

di A., Bucsi  Szabó 

László   

Aktuálgeofizikai módszer- és műszerfejlesztés. Éves összefog-

laló jelentés. A fúrólyukak közötti térrész vizsgálata a szeiz-

mikus tomográfia módszerével. Hőáram meghatározása. 

Pórusvíznyomás mérő eszköz kifejlesztése és terepi próbája. 

Kútdiagnosztikai vizsgálatok. (Budaőrs, Kapos-

vár,Gyoma,Nagykáta,Békéscsaba,Csomád,Szücsi,Gyöngyös, 

Hajduszoboszló, Nagytétény, Mátyáshegyi barlang, Tihany) 

ELGI 1991 2 K 

T.15352   MBFHT Kuti László  

Az agrogeológiai kutatás 1990. évi eredményei (DK-Alföld, 

K-Zala, Martonvásár, Szarvas, Bugac, Apajpuszta, Hortobágy 

Máta, Zám, Somogyzsitva, Marcali, Tapsony, Mesztegnyő, 

Böhönye, Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Mezőkovácsháza).    

MÁFI 1990 2 K 

6300   KFH Kéri J.  

Magyarázó Magyarország 100000-es építő, építőanyagipari és 

talajjavító nyersanyagok prognózis térképsorozatához. (Tör-

melékes üledékes kőzetekhez tartozó nyersanyagok). Békés-

csaba 45/80.sz. lap.    

MÁFI 1980 2 K 

T.7872   MBFHT Szücs István  
Jelentés az L-34-43 (Békéscsaba) jelü 100000-es térképlap 

területén végzett földtani térképezésről.      
MÁFI 1977 2 K 

T.8873   MBFHT Szepesházy Kálmán  Az L-34-X Békéscsaba jelü 200000-es térképlap magyarázója.       MÁFI 1968 2 K 

4/a/117   SZBK 

Franyó Frigyes, 

Ránai András, 

Wein György  

Magyarázó Magyarország 200000-es földtani térképsorozatá-

hoz. L-34-X. Békéscsaba      

MÁFI Síkvidéki 

Osztály Budapest 
1968 2 K 
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Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjte-
mény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); E: egyéb (pl. beszámoló); "–": 1–es kategória nem osztályozott 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés. 
Típus 

2250   KFH Franyó F.  
Jelentés, a Vésztő-i perspektivikus fúrások munkálatairól, 

földtani és vízföldtani eredményei.      
MÁFI 1978 2 K,V 

1168   KFH Franyó F.  

Síkvidéki Kutatóosztály, az Alföld 100000-es komplex 

vizsgálata. V. melléklet: a Vésztő-i perspektivikus fúrások 

munkálatairól, földtani és vízföldtani eredményeiről.    

MÁFI 1978 2 K,V 

4/a/6315   SZBK Nagy Ferenc  
Gyula paradicsomi lakótelep II. ütem 44. sz. főút- Szőlőkert u. 

között, Bulcsú - Botond - Temesvár u. útép. eng.     

Nagy és Társai 

Bt. 5650 Mező-

berény liget út 

1/a III/32 

2008 2 M 

4/a/6316   SZBK Nagy Ferenc  
Gyula paradicsomi lakótelep II. ütem mellékút hálózat 1,2,3 

szakasz útép eng      

Nagy és Társai 

Bt. 5650 Mező-

berény liget út 

1/a III/32 

2008 2 M 

4/a/6189   SZBK Balogh Imre  
4444 Gyula - Battonya-Mezőhegyes összekötőút Elek város 

átépítési szakasz ép. eng.      

TURA-TERV 

Kft. 1066 Bp. 

Jókai u. 28 

2007 2 M 

SZBK.2876   SZBK Szabó Miklós  

Jamina Tégla- és Cserépipari (Orosházi úti) Békéscsaba I. - és 

IV. - agyag bányatelkek területén üzemelő külfejtésének 2008-

2012. évi műszaki üzemi terve.     

BÁNYA-GEO 

Szolgáltató Kft. 
2007 2 M 

4/a/5997   SZBK 
Gyenes István 

Bereczki Zoltán  

Műszaki leírás a Gyula 097/5-6,20,27,28,32,36,38,24,40,51, 

57,58 hrsz-ú területeire vonatkozó (Gyula I. homok (módosí-

tott) védnevő) Bányatelek Megállapítási Kérelmeihez     

Békési Bőség 

Vállalkozási és 

Kerekedelmi Bt. 

5700 Gyula 

2007 2 M 

4/a/5981   SZBK Vándor Györgyné  
Tarhos-I. 0344/8 és 0344/10hrsz Terület 2007 évi Termelési 

MÜT és Bányabezárása      

TESZT Tervező, 

szervező és 

Fővállalkozó Kft. 

Gyula 

2007 2 M 

4/a/5696   SZBK Reiner György  
Gyula 097/24 stb. hrsz (Gyula I. homok bővítő kutatás) 

kutatási MÜT      

Tégla és Cserép-

ipari Bányaföld-

tani Szolg. Kft. 

2006 2 M 

4/a/5626   SZBK Ormándy Szilárd  
Gyula V.-Homok védmű Bányatalek /módosított (2) / Mőzsaki 

Üzemi Terve + 2006 évre     
TESZT Kft. 2006 2 M 

SZBK.3102   SZBK Csillag János  
Műszaki Üzemi Terv a Tarhos (0344/16-21 hrsz.) homok- és 

agyaglelőhely földtani kutatásához      
Dél-Száll Kft. 2006 2 M 

4/a/5838   SZBK Csillag János  
Tarhos 0344/16-21 hrsz homok és agyag kut. MÜT (Tarhos I. 

homok.bör.)      
TESZT Kft. 2006 2 M 

4/a/5732   SZBK Gyenes István  Gyula I. homok bányatelek 2006-2007 évi MÜT       

Gyenes István 

bányászati 

szaktervező 

2005 2 M 

4/a/5328   SZBK Vándor Györgyné  Tarhos I.-homok bányatelek 2005-2006 évi MÜT       TESZT Kft. 2005 2 M 

4/a/4933 V/298 SZBK Ormándy Szilárd  Gyula V. - homok b.telek 2004.évi MÜT       BÁTERV Bt. 2004 2 M 

4/a/5104   SZBK Csillag János  Tarhos (0344/10,11 hrsz) homok előfordulás kut. MUT       TESZT Kft. 2004 2 M 

4/a/4863 V/131 SZBK Gyenes István  Gyula I - homok b. telek kitermelési MÜT 2004-2005.évre       

Gyenes István 

szakterv. 

5000Szolnok,Kol

ozsvári út 16. 

II/8 

2003 2 M 

4/a/4761 V/287 SZBK Ormándy Szilárd  Gyula V. - homok Módosított MÜT       TESZT Kft. 2003 2 M 

4/a/4575 V/298 SZBK Csillag János  Gyula V.-homok bányatelek kut. MÜT       TESZT Kft. 2003 2 M 

4/a/4163 V/287 SZBK Miklós Melinda  Gyula V-homok bányatelek MÜT kitermelési       TESZT Kft 2002 2 M 

4/a/4176 V/161 SZBK 
Vándor György, 

Miklós Pál  
Tarhos I-homok bányatelek MÜT 2003-2004 évre       TESZT Kft 2002 2 M 

T.19774   MBFHT 
Gyalog László, 

Síkhegyi Ferenc  

2.1.2.4. Egységes országos földtani térképrendszerek. Jelentés 

az 1999. évben elvégzett feladatokról. Működési jelentés. 

(Szekszárd, Velencei-hegység, Dabas, Cegléd, Szolnok, 

Karcag, Püspökladány, Berettyóújfalu, Izsák, Kecskemét, 

Csongrád, Gyoma, Békéscsaba, Biharugra, Gyula, Kiskunha-

las, Kiskunmajsa, Hódmezővásárhely, Orosháza, Bácsalmás, 

Mórahalom, Szeged, Csanádpalota, Battonya) 

MÁFI 1999 2 M 

4/a/2002   SZBK Reiner György  Gyula 097/37.hrsz. homok kutatási MÜT       
Békési Bőség Bt. 

Gyula 
1998 2 M 

4/a/1333   SZBK Lengyel Tibor  
Területismertető talajmechanikai szakvélemény a Gyulai 

lecsapoló csatorna vízgyűjtőjének tanulmánytervéhez      

AGROBER 

Szeged 
1983 2 M 

4/a/1241   SZBK Lengyel Tibor  

Területismertető talajmechanikai szakvélemény a Gyula, 

"Kőröstáj" MgTsz. üzemi melioráció és vízrendezés tervezési 

munkáihoz     

AGROBER 

Szeged 
1982 2 M 

4/a/733   SZBK Lengyel Tibor  

Területismertető talajmechanikai szakvélemény a Gyula, 

"Lenin" MgTsz. melioráció és vízrendezés II. ütem tervezési 

munkáihoz     

AGROBER 

Szeged 
1979 2 M 

4/a/552   SZBK Lengyel Tibor  
Talajmechanikai szakvélemény a Gyula Városerdei körtöltés 

földmunkáinak tömörségellenőrzéséről      

AGROBER 

Szeged 
1977 2 M 



Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

Függelékek 

  

159 

3. Érzékenység–terhelhetőség 

Minősítés: 3 – a terület szempontjából fontos jelentés, 2 – kapcsolódó jelentés, 1 – egyéb dokumentáció 

Típus: K: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; V: víz, vízbázis, vízkutatás; TH: területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjte-
mény, stb.); M: mérnöki (pl. MÜT, talajtani szakvélemény); E: egyéb (pl. beszámoló); "–": 1–es kategória nem osztályozott 

Leltári szám 

1 

Leltári 

szám 2 
Adattár Szerző Cím Engedélyes /Cég Év 

Minő-

sítés. 
Típus 

4/a/375   SZBK Lengyel Tibor  
Talajmechanikai szakvélemény a Gyula Városerdei körtöltés 

tervezési munkáihoz      

AGROBER 

Szeged 
1976 2 M 

2658   KFH Rónai A.  
Az Alföld földtani atlasza. Az Alföld 100000-es földtani 

térképe, Gyula.      
MÁFI 1981 2 T 

T.18094   MBFHT Moldvay Loránd  
L-34-43 Békéscsaba 1:100000-es lap földtani térképe, szelvé-

nye, magyarázó szövege. (Mezőberény, Sarkad, Zsadány)     
MÁFI 1960 2 T 

SZBK.3404 
2597/1/20

10. 
  Csaba Márton  

Méhkerék helyi építési szabályzat módosítás 2010 (egyeztetési 

anyag)      

Méhkerék 

KözségÖnkormá

nyzata 

2010 2 TH 

4/a/6757 66/2010 SZBK Csaba Márton  
Bélmegyer Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabály-

zat, szeméttelep és környéke     (CD-n is pdf formátumban) 

OPTIMUNKA 

Bt. 
2009 2 TH 

4/a/6583 II/299 SZBK Schőmer András  Gyula város rendezési tervének készítése      (+ CD-n) 

Schőmer Műte-

rem Település-

rendezési és 

Építészeti Kft. 

2008 2 TH 

4/a/6593 II/299 SZBK Schőmer András  Gyula város rendezési tervének készítése      (CD-n) 

Schőmer Műte-

rem Település-

rendezési és 

Építészeti Kft. 

2008 2 TH 

4/a/6540 II/315 SZBK Schőmer András  Gyula város település szerkekezeti és szabályozási terve       

Schőmer Műte-

rem Település-

rendezési és 

Építészeti Kft. 

2008 2 TH 

4/a/6330   SZBK   
Gyula város településrendezési tervének és helyi építési 

szabályzatának módosítása     (CD-n) 
  2008 2 TH 

4/a/6011   SZBK   Gyula, Paradicsomi  II. városrész Rendezési terve         2007 2 TH 

4/a/6238   SZBK   Tarhos településrendezési terve      (CD-n)   2007 2 TH 

4/a/5893       Mezőgyán Településrendezési Terve ( Egyeztetési Anyag)         2006 2 TH 

4/a/5845   SZBK Ferik Tönde  Tarhos Rendezési Terve       

Benedek Kft. 

1033 Bp. Sorom-

pó u. 1 

2006 2 TH 

4/a/5073   SZBK 
Kmetykó János et 

al.  

Vésztő város településrendezési terve és helyi építési szabály-

zata      

CSABATERV 

Bt. 
2004 2 TH 

4/a/4843 II/299 SZBK 
Schömer András et 

al.  
Gyula Város Településszerkezeti és Szabályozási Terve       

Schönen Urban 

Consult Kft. 
2003 2 TH 

4/a/4856 II/341 SZBK Kaszai jános et al.  Vésztő Város Településfejlesztési Koncepció       
Polgármesteri 

Hivatal 
2003 2 TH 

4/a/4594 IV/161   Molnár Béla  
Sarkad város önkormányzata települési szilárd hulladéklerakó-

jának egységes környezethasználati engedély iránti kérelem     
Molnár Kft 2002 2 TH 

4/a/4138 V/161 SZBK Vándor György  TARHOS I-homok b.telek tájrendezési terve       

BÁTERV Bt. 

5700 Gyula 

Hétvezér u.8. 

2002 2 TH 

4/a/6134   SZBK   
Gyula 0145/9 hrsz-ú szarvasmarha terület hígtrágyakezelés 

vízjogi létesítési engedélyezési terve      

Tiszaterv Kft. 

5000 Szolnok 

kossuth lajos 

utca 10 

2007 2 V 

T.10684   MBFHT 

Marton Lajos, Mikó 

Lajos, Zsilák 

György  

A keletmagyarországi mintaterületen izotóp-hidrogeológiai 

kutatások 1985. évi programja. (Egyek, Dévaványa, Szarvas, 

Komádi, Vésztő, Mikepércs, Hajdúböszörmény, Tiszapalko-

nya, Polgár,Álmosd, Pocsaj, Berettyóújfalu)    

MÁFI 1984 2 V 

4/a/2817 
11240; 

AR 
SZBK Török József et al.  

Délalföld rétegvizek védelmének környezetföldtani kutatása 

Békés megyében      

ATIVIZIG 

Szeged 
1982 2 V 

T.9436 1-16. MBFHT   

Régi ártézi kutak bemérési jegyzőkönyvei. (Békéscsaba, 

Nagykőrös, Cegléd, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegy-

háza, Gyula, Szarvas, Békés, Hódmezővásárhely, Szentes, 

Szeged, Orosháza, Csongrád, Szolnok).    

  0 2 V 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: Helyszínrajz, természetvédelmi területek: Sarkad 

2. melléklet: Területhasználat (CORINE): Sarkad 

3. melléklet: Prekainozoos aljzat (HAAS et al. 2010): Sarkad 

4. melléklet: Szénhidrogén–kutatási fedettség: Sarkad 

5. melléklet: Fúrási és geofizikai felmértség: Sarkad 
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Helyszínrajz, természetvédelmi területek:
Sarkad

Méretarány:

Dátum: 2013.09.20. 1. melléklet

 
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2013. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH

Koncesszióra javasolt terület
Természetvédelem (VM)

Nemzeti park (NP)
Természetvédelmi terület (TT)
Tájvédelmi körzet (TK)

Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) [VKGA 2009]
Ramsari terület (nemzetközi jelentőségű vizes élőhely) [VKGA 2009]

Natura 2000 különleges vagy kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület (SAC) [VM]
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Koncesszióra javasolt terület
111  Összefüggő településszerkezet
112   Nem összefüggő településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelmi területek
122  Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek
123  Kikötők
124  Repülőterek
131  Nyersanyag kitermelés
132  Lerakóhelyek (meddőhányók)
133  Építési munkahelyek
141  Városi zöldterületek
142  Sport- és szabadidő-létesítmények
211  Nem öntözött szántóföldek
213  Rizsföldek
221  Szőlők
222  Gyümölcsösök, bogyósok
231  Rét/legelő
242  Komplex művelési szerkezet
243  Mezőgazdasági területek, jelentős természetes növényzettel
311  Lomblevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Vegyes erdők
321  Természetes gyepek, természetközeli rétek
324  Átmeneti erdős-cserjés területek
333  Ritkás növényzet
411  Szárazföldi mocsarak
412  Tőzeglápok
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek

0 4 82
km

Területhasznosítás (CORINE):
Sarkad

Méretarány:

Dátum: 2013.09.20. 2. melléklet

 
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2013. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH

CORINE Land cover (felszínborítás).
© EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009).
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!. Prekainozoos aljzatot harántolt fúrás (MFGI)
!( Hévízkút (VKGA 2009)
!( Hévízkút (VKGA 2004) a hévízkataszteri számmal
!. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)

Prekainozoos felszín (mBf)
Mellékelt mélyszeizmikus szelvény (PGT-4)
Mellékelt nyomás-mélység szelvény (Almasi 2001)
Mellékelt földtani szelvény
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Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Sarkad

Méretarány:

Dátum: 2013.09.20. 3. melléklet

 
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2013. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH

A tektonikai vonalak jelkulcsát ld. a Függelékben.

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010:
Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500 000.  —

Földtani Intézet kiadványa
 

TISZAI-FŐEGYSÉG
2 – Szenon flis

5 – Alsó-kréta platform fáciesű mészkő
9 – Középső-jura-alsó-kréta pelágikus mészkő, tűzköves mészkő

16 – Mezozoos képződmények tagolás nélkül
24 – Variszkuszi kristályos kőzetek tagolás nélkül

88 – Nem megfelelően értékelhető vagy ismeretlen medencealjzat
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!. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)

0 4 82
km

Szénhidrogén-kutatási fedettség:
Sarkad

Méretarány:

Dátum: 2013.10..04. 4. melléklet

 
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttműködés 2013. 
Megbízó:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Zilahi-Sebess László
Fancsik Tamás

Paszera György
MBFH
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